
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  1-1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ, η οποία τροποποίησε την 

Οδηγία 75/442/ΕΟΚ «Περί στερεών αποβλήτων». Επίσης, η Οδηγία για τα Απόβλητα 

2008/98/ΕΚ προβλέπει την κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Άρθρο 28). 

Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2008/98/ΕΚ καταργεί τις Οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ και 

2006/12/ΕΚ από τη 12η ∆εκεμβρίου 2010 και καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν έως τις 

12 ∆εκεμβρίου 2010. 

Σε εθνικό επίπεδο, με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι 

για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης», 

πραγματοποιήθηκε η εναρμόνιση της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ με την ελληνική νομοθεσία, ενώ 

δεν έχει πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/98/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο. Στην 

προαναφερθείσα ΚΥΑ καθορίζονται οι στόχοι και οι αρχές της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, καθώς και οι προδιαγραφές του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) 

αλλά και των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). Επιπλέον καθορίζονται 

οι υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) καθώς και μέτρα για 

την αποκατάσταση και αξιοποίηση των χώρων διάθεσης.  

Ο Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που παράγονται σε μια γεωγραφική περιοχή 

πρέπει να στηρίζεται στις εξής παραμέτρους: 

• Τις προτεραιότητες της σχετικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας που είναι 

με σειρά ιεράρχησης: (i) η πρόληψη, (ii) η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, (iii) 

η ανακύκλωση, (iv) άλλου είδους ανάκτηση π.χ. ανάκτηση ενέργειας και (v) η 

ασφαλής τελική διάθεση σε οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής. 

• Τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (π.χ. γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά, εποχιακές διακυμάνσεις αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες 

απορριμμάτων, διαθεσιμότητα χώρων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, κλίμακα 

εξυπηρετούμενων περιοχών, ποιότητα περιβαλλοντικών αποδεκτών, αναγκαιότητα 

συνεργασίας με όμορους δήμους, κ.λπ.). 

• Τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τις μεθόδους, τις τεχνικές και 

τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. 

Για κάθε Περιφέρεια της χώρας καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). Το ΠΕΣ∆Α εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στο 
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Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και αποσκοπεί στην επιλογή των 

περιοχών που συγκροτούν τις ενότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές 

ενότητες), στον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε 

διαχειριστική ενότητα και στην εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων, όρων και περιορισμών για 

την επίτευξη των στρατηγικών και ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στον ΕΣ∆Α. Για την 

εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των ΠΕΣ∆Α και ειδικότερα για την 

προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, 

αρμόδιοι φορείς είναι οι Φο∆ΣΑ. Σύμφωνα με το Νόμο 3536/2007 οι Φο∆ΣΑ μπορούν να είναι 

Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. ή Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται να 

τροποποιηθεί τόσο η λειτουργία όσο και οι αρμοδιότητες των Φο∆ΣΑ στον τομέα διαχείρισης 

αποβλήτων (δημιουργία περιφερειακών Φο∆ΣΑ), βάσει του Νόμου 3852/2010, «Νέα 

Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010).   

 

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Αντικείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας 

Κρήτης είναι: 

 Η αναθεώρηση ‐ τροποποίηση του εγκεκριμένου ΠΕ.Σ.∆.Α. λαμβάνοντας υπόψη 

κυρίως νεότερα θεσμικά, νομοθετικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα και τα 

δρομολογημένα έργα με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών 

στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του 

οργανικού κλάσματος. 

 Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης για την προέλευση, ποσότητα και 

ποιότητα των αποβλήτων και πρόβλεψη σε χρονικό ορίζοντα 20-ετίας. 

 Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, 

υλικών και των οργανικών αποβλήτων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κείμενη 

νομοθεσία. 

 Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων. 

 Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων και έργων για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 Η επικαιροποίηση των προτάσεων για τη λειτουργία των Φο∆ΣΑ σύμφωνα με το Νόμο 

3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης). 
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Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τόσο την Οδηγία για τα απόβλητα 2008/98/ΕΕ όσο και την ΚΥΑ 

50910/2727/2003. Η προαναφερθείσα ΚΥΑ αποτελεί το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για 

τους ΕΣ∆Α και ΠΕΣ∆Α, καθώς η Οδηγία 2008/98/ΕΚ δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό 

δίκαιο.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 

επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Ι. Πλήρη αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τον τύπο, την 

ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων αποβλήτων και εκτίμηση των μελλοντικά 

παραγομένων ποσοτήτων. 

ΙΙ. Πλήρη αποτύπωση και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων (υπάρχοντα έργα - υποδομές) καθώς και εκτίμηση των απαραίτητων 

μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων.  

ΙΙΙ. Καταγραφή των υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής των στερεών αποβλήτων και 

των μεγάλων εγκαταστάσεων διάθεσης και ανάκτησης καθώς και των ρυθμίσεων για τις 

ειδικές ροές αποβλήτων (ελαστικά, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, οχήματα στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ορυκτέλαια, επικίνδυνα απόβλητα κ.α.). 

IV. Εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών για ανάπτυξη νέων προγραμμάτων συλλογής, για 

το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων, καθώς και για πρόσθετες υποδομές 

των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον απαιτείται. Από τα παραπάνω τελικά 

θα προταθούν αναλυτικά τα έργα και δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να εκπληρωθούν 

οι στόχοι του ΠΕΣ∆Α.  

V. Συλλογή επαρκών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη δυναμικότητα των 

μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης.  

VΙ. Προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων ανάκτησης υλικών που περιέχονται στα 

απόβλητα με σκοπό την ανακύκλωση ή/και την επαναχρησιμοποίησή τους, στα πλαίσια 

εφαρμογής των προτεραιοτήτων της Οδηγίας 2008/98/ΕΕ για τα Απόβλητα.  

Οι προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης θα 

έχουν ως στόχο (α) την καθιέρωση ξεχωριστής συλλογής για το χαρτί, το μέταλλο, το 

πλαστικό και το γυαλί έως το 2015 (Άρθρο 12, Οδηγία 2008/98/ΕΚ) και (β) την επίτευξη των 

ποσοτικών στόχων που θέτει η νέα Οδηγία και συγκεκριμένα: 

• έως το 2020: θα πρέπει η ποσότητα για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του 

χαρτιού, των μετάλλων, των πλαστικών και του γυαλιού να αυξηθεί στο 50% της 

συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας.  
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• έως το 2020: θα πρέπει η ποσότητα για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 

ανάκτηση άλλων υλικών όπως μη επικίνδυνα απόβλητα από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις να αυξηθεί στο 70% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 

3854/2010, την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων για την ανάκτηση υλικών σε κεντρικό επίπεδο έχει ο «Εθνικός Οργανισμός 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων - Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π». 

VΙΙ. Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων με στόχο την επίτευξη των ποσοτικών στόχων 

που θέτει η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 

των αποβλήτων» η οποία εναρμονίζει την Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής στο 

ελληνικό δίκαιο και σύμφωνα με την οποία:  

• Μέχρι 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται 

για τελική διάθεση σε χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής 

(κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν 

παραχθεί το 1995.  

• Μέχρι 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. 

• Μέχρι 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. 

Οι ανωτέρω ποσοτικοί στόχοι θα επιτευχθούν, σε συμφωνία με το Άρθρο 22 της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ, μέσω της χωριστής συλλογής των βιοαποδομήσιμων, της επεξεργασίας τους 

κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και της χρήσης 

των παραγόμενων προϊόντων με ασφαλή τρόπο. 

VΙΙΙ. Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων με στόχο την επίτευξη των ποσοτικών 

στόχων που θέτει ο Νόμος 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 και τον Ν.3854/2010. Πιο συγκεκριμένα, 

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 ∆εκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται σε 

εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον το 50 % κατά 

βάρος των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ θα πρέπει η ανακύκλωση συσκευασιών να είναι 
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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 ∆εκεμβρίου 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% 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 πλαστικά1,  

v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο. 

IX. Προώθηση τεχνολογιών αιχμής, στα πλαίσια εφαρμογής της σύγχρονης τάσης για 

παραγωγή ενέργειας (waste to energy technologies), όπως προβλέπει και η Οδηγία 

2008/98/ΕΚ για τα Απόβλητα, και επιλογή –πρόταση της βέλτιστης μεθοδολογίας 

επεξεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων ή άλλης μορφής επεξεργασίας- 

αξιοποίησης . 

X. Προτάσεις για εφαρμογή πρακτικών ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων που 

προκύπτουν από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες διαχείρισης των αποβλήτων, σε 

εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής. 

XΙ. Καταγραφή των υφιστάμενων προληπτικών μέτρων για τη δημιουργία αποβλήτων καθώς 

και ανάπτυξη προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.  

Ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) της 

ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 της 22ας ∆εκεμβρίου 2003). 

 

 

1 λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά 
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1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το Έργο με τίτλο «Έρευνα και μελέτη για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) στην Περιφέρεια Κρήτης» βασίστηκε στον 

εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές 

προκειμένου να αντικατοπτρίζονται πλήρως οι ανάγκες σε δράσεις και έργα, όπως αυτές έχουν 

προκύψει μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 677/21.2.2006 Απόφαση (ορθή επανάληψη) του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. Η εκπόνηση του Έργου έγινε σύμφωνα με την Παρ. 3 του 

άρθρου 6 και το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/22‐12‐2003 (ΦΕΚ 

1909/Β) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης». Η συλλογή και επικαιροποίηση των απαραίτητων πρωτογενών 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε στενή και συνεχή συνεργασία με τη ∆/νση Περιβάλλοντος 

και Χωροταξίας (ΠΕΧΩ) της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και με τους αρμόδιους, κατά 

περίπτωση, φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 

1) Λήφθηκε υπόψη ο υφιστάμενος περιφερειακός σχεδιασμός, τα ανθρωπογεωγραφικά 

δεδομένα της πρωτεύουσας αλλά και των Νομών της Περιφέρειας, τα χωροταξικά, 

γεωμορφολογικά, γεωγραφικά δεδομένα, το υφιστάμενο δίκτυο μεταφορών. 

2) Λήφθηκαν υπόψη τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παραγόμενων αποβλήτων 

καθώς και οι αναμενόμενες τάσεις, με βάση τη βιβλιογραφία, τα δεδομένα από άλλες 

περιοχές της χώρας αλλά και πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 

ζυγολόγια υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

3) Καταγράφηκαν τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του 

εγκεκριμένου ΠΕΣ∆ΑΚ περιγράφοντας αναλυτικά τα υφιστάμενα έργα (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, 

ΕΜΑΚ Χανίων, Εργοστάσιο Προεπεξεργασίας Ηρακλείου, Κέντρο ∆ιαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου, αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α). 

4) Αξιολογήθηκε η πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆ΑΚ και καταγραφήκαν οι 

ανάγκες αναθεώρησής του. 

5) Καταγράφηκαν τα υφιστάμενα έργα και αυτά που ήδη έχουν δρομολογηθεί. 

6) ∆ιαμορφώθηκε η στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων περιλαμβάνοντας τους επικαιροποιημένους στόχους της Περιφέρειας και 

έγιναν προτάσεις για την υλοποίηση αυτών (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, 

ενεργειακή αξιοποίηση, βέλτιστες μεθοδολογίες για την Περιφέρεια Κρήτης).  

7) Συντάχθηκαν σενάρια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έτσι ώστε να αξιολογηθεί 

συγκριτικά το βέλτιστο για το προφίλ της περιφέρειας. 
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8) Έγιναν προτάσεις για τους χρηματοδοτικούς πόρους που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

9)  Έγιναν προτάσεις αναθεώρησης των σταδίων – σεναρίων (μεταβατικό σενάριο, 

τελικό σενάριο) του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆ΑΚ, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν οι 

υφιστάμενες ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆.Ε.) και έγιναν προτάσεις διαφοροποίησης 

αυτών με βάση τη νέα μεταρρύθμιση «Καλλικράτης». 

10)  ∆ιαμορφώθηκε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αναθεωρημένων 

σεναρίων. 
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1.4. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Την ομάδα εργασίας αποτελούν οι παρακάτω: 

• Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια ΕΜΠ 

• Κωνσταντίνος Μουστάκας, Χημικός, BSc 

• Αικατερίνη Βαλτά, Χημικός Μηχανικός, ΜSc 

• Χρήστος Μιχαλόπουλος, ∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

• Χριστίνα Παπαδασκαλοπούλου, Οικονομολόγος, ΜSc 

• Μαρία Φλεμετάκη, Χημικός Μηχανικός, ΜSc 

• Συμεών Μαλαμής, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος 

• Χριστίνα Οικονομίδη, Χημικός Μηχανικός, ΜSc 

• Άγγελος Σωτηρόπουλος, Φυσικός, ΜSc 

• ∆ημήτριος Μαλαμής, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΜSc 

• Αθανάσιος Μασαβέτας, Χημικός Μηχανικός, ΜSc 

 

Στο σημείο αυτό η ομάδα εργασίας θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς το Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αθανάσιο Καρούντζο και τον Ενιαίο Σύνδεσμο 

∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, την Προϊσταμένη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας (ΠΕΧΩ) της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αικατερίνη Τσουκαλά, τον κ. Χαρίτο 

Μακρυγιάννη και τον κ. Στυλιανίδη Νικόλαο . Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά και 

όλους τους φορείς με τους οποίους ήρθε σε επικοινωνία προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για 

τις ανάγκες του παρόντος έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Γεώργιο Κωνστάντζο, 

Μηχανικό Περιβάλλοντος ΜSc για την πολύτιμη συμβολή του στην ολοκλήρωση της 

παρούσας μελέτης. 
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1.5. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Βασικές πηγές του έργου αποτέλεσαν: 

• Ο εγκεκριμένος ΠΕΣ∆Α Κρήτης 2006 

• Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(Ο.Π.Σ.) ‐Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης ΧΑ∆Α. 

• Ο Οργανισμός Κτηματογράφησης Χαρτογράφησης Ελλάδας (ΟΚΧΕ). 

• Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας. 

• Η μελέτη: «Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων: Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση 

Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης», του Πολυτεχνείου Κρήτης (2004). 

• Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και η EUROSTAT. 

• Στοιχεία του Αγγλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος από τη Βάση ∆εδομένων σχετικά με 

τις τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχει δημιουργηθεί (UK 

Environment Agency, Waste Technology Data Centre, 

http://www.environment‐agency.gov.uk/wtd/). 

• ΕΠΕΜ Α.Ε., ‘Τεχνοοικονομική Μελέτη για τη Σκοπιμότητα και τη Βιωσιμότητα της 

Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης’, 

Ενιαίος Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ), 2010 

• ΕΜΠ – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ‘Εθνικός Σχεδιασμός 

Ολοκληρωμένης & Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων & Αποβλήτων’, 1998 – 

1999, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

• ΕΜΠ – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ‘Ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού για τη ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο’, 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 2000 

• ΕΜΠ – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ‘Στρατηγικό Σχέδιο 

∆ιαχείρισης & Κατάρτιση Πλαισίου Τεχνικών Προδιαγραφών για τη ∆ιαχείριση των 

Στερεών Αποβλήτων (επικινδύνων και μη) στην Κύπρο’, Υπουργείο Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος Κύπρου, 2000 – 2001 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, Προγραμματική Περίοδος 2007‐ 2013, 

Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη, (Παράρτημα ΙΙΙ), ΕΠΠΕΡ, Σεπτέμβριος 2007. 

• ΕΜΠ – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ανάπτυξη ερευνητικής 

δραστηριότητας αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη, 

Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τα Απόβλητα και τις Ροές Υλικών, Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2001-2004 
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• ΕΜΠ – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Development of best 

management systems for high priority waste streams in Cyprus, KYPROS’, LIFE 3rd-

Countries Project, 2004- 2006 (www.uest.gr/kypros). 

• Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα 

Παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση 

υπογείων υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

 

Αντικείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας 

Κρήτης είναι: 

 Η αναθεώρηση ‐ τροποποίηση του εγκεκριμένου ΠΕ.Σ.∆.Α. λαμβάνοντας υπόψη 

κυρίως νεότερα θεσμικά, νομοθετικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα και τα 

δρομολογημένα έργα με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών 

στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του 

οργανικού κλάσματος. 

 Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης για την προέλευση, ποσότητα και 

ποιότητα των αποβλήτων και πρόβλεψη σε χρονικό ορίζοντα 20-ετίας. 

 Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας, 

υλικών και των οργανικών αποβλήτων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κείμενη 

νομοθεσία. 

 Η διαμόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων. 

 Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων και έργων για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 Η επικαιροποίηση των προτάσεων για τη λειτουργία των Φο∆ΣΑ σύμφωνα με το Νόμο 

3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τόσο την Οδηγία για τα απόβλητα 2008/98/ΕΕ όσο και την ΚΥΑ 

50910/2727/2003. Η προαναφερθείσα ΚΥΑ αποτελεί το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για 

τους ΕΣ∆Α και ΠΕΣ∆Α, καθώς η Οδηγία 2008/98/ΕΚ δεν έχει εναρμονισθεί με την ελληνική 

νομοθεσία.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 

επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Ι. Πλήρη αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τον τύπο, την 

ποσότητα και την πηγή των παραγόμενων αποβλήτων και εκτίμηση των μελλοντικά 

παραγομένων ποσοτήτων. 
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ΙΙ. Πλήρη αποτύπωση και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων (υπάρχοντα έργα - υποδομές) καθώς και εκτίμηση των απαραίτητων 

μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση, ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων.  

ΙΙΙ. Καταγραφή των υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής των στερεών αποβλήτων και 

των μεγάλων εγκαταστάσεων διάθεσης και ανάκτησης καθώς και των ρυθμίσεων για τις 

ειδικές ροές αποβλήτων (ελαστικά, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, οχήματα στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ορυκτέλαια, επικίνδυνα απόβλητα κ.α.). 

IV. Εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών για ανάπτυξη νέων προγραμμάτων συλλογής, για 

το κλείσιμο υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων, καθώς και για πρόσθετες υποδομές των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον απαιτείται. Από τα παραπάνω τελικά θα 

προταθούν αναλυτικά τα έργα και δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να εκπληρωθούν οι 

στόχοι του ΠΕΣ∆Α.  

V. Συλλογή επαρκών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη δυναμικότητα των 

μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης.  

VΙ. Προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων ανάκτησης υλικών που περιέχονται στα 

απόβλητα με σκοπό την ανακύκλωση ή/και την επαναχρησιμοποίησή τους, στα πλαίσια 

εφαρμογής των προτεραιοτήτων της Οδηγίας 2008/98/ΕΕ για τα Απόβλητα.  

Οι προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης θα 

έχουν ως στόχο (α) την καθιέρωση ξεχωριστής συλλογής για το χαρτί, το μέταλλο, το 

πλαστικό και το γυαλί έως το 2015 (Άρθρο 12, Οδηγία 2008/98/ΕΚ) και (β) την επίτευξη των 

ποσοτικών στόχων που θέτει η νέα Οδηγία και συγκεκριμένα: 

• έως το 2020: θα πρέπει η ποσότητα για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του 

χαρτιού, των μετάλλων, των πλαστικών και του γυαλιού τουλάχιστον να αυξηθεί στο 

50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας.  

• έως το 2020: θα πρέπει η ποσότητα για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 

ανάκτηση άλλων υλικών όπως μη επικίνδυνα απόβλητα από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις να αυξηθεί στο 70% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 

3854/2010, την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων για την ανάκτηση υλικών σε κεντρικό επίπεδο έχει ο «Εθνικός Οργανισμός 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων - Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π». 

VΙΙ. Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων με στόχο την επίτευξη των ποσοτικών στόχων 

που θέτει η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 

των αποβλήτων» η οποία εναρμονίζει την Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής και 

σύμφωνα με την οποία:  
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• Μέχρι 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται 

για τελική διάθεση σε χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής 

(κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν 

παραχθεί το 1995.  

• Μέχρι 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. 

• Μέχρι 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. 

Οι ανωτέρω ποσοτικοί στόχοι θα επιτευχθούν, σε συμφωνία με το Άρθρο 22 της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ, μέσω της χωριστής συλλογής των βιοαποδομήσιμων, της επεξεργασίας τους 

κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και της χρήσης 

των παραγόμενων προϊόντων με ασφαλή τρόπο. 

VΙΙΙ. Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων με στόχο την επίτευξη των ποσοτικών 

στόχων που θέτει ο Νόμος 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 και το Ν. 3854/2010. Πιο συγκεκριμένα, 

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 ∆εκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται 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 ∆εκεμβρίου 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% 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, 
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iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά1,  

v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο. 

IX. Προώθηση τεχνολογιών αιχμής, στα πλαίσια εφαρμογής της σύγχρονης τάσης για 

παραγωγή ενέργειας (waste to energy technologies), όπως προβλέπει και η Οδηγία 

2008/98/ΕΚ για τα Απόβλητα, και επιλογή – πρόταση της βέλτιστης μεθοδολογίας 

επεξεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων ή άλλης μορφής επεξεργασίας- 

αξιοποίησης. 

X. Προτάσεις για εφαρμογή πρακτικών ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων που 

προκύπτουν από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες διαχείρισης των αποβλήτων, σε 

εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής. 

XΙ. Καταγραφή των υφιστάμενων προληπτικών μέτρων για τη δημιουργία αποβλήτων καθώς 

και ανάπτυξη προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.  

Ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) της 

ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 της 22ας ∆εκεμβρίου 2003). 

 

 

1 λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά 
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2.2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

2.2.1. Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Η προσέγγιση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ για την Περιφέρεια Κρήτης, βασίστηκε σε 

πρωτογενή στοιχεία από τους ζυγιστικούς μηχανισμούς που έχουν τοποθετηθεί στις μονάδες 

επεξεργασίας των ΑΣΑ, στο Κ∆ΑΥ αλλά και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής στην Περιφέρεια 

Κρήτης. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (Φο∆ΣΑ). Για τις περιπτώσεις που δεν ήταν διαθέσιμα δεδομένα λόγω έλλειψης 

ζυγιστικού μηχανισμού, οι αντίστοιχες ποσότητες ΑΣΑ εκτιμήθηκαν βάσει της Μέσης 

Παραγωγής Απορριμμάτων ανά κάτοικο (Μ.Π.Α), του Ρυθμού Μεταβολής Πληθυσμού και της 

τελευταίας επίσημης απογραφής του πληθυσμού (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001), έχοντας παράλληλα ως 

γνώμονα τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά της Περιφέρειας στο σύνολο της. Επίσης, 

αξιοποιήθηκαν όσα στοιχεία προϋπήρχαν της εκπόνησης της παρούσας μελέτης για την 

ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Τέλος πρέπει να 

αναφερθεί ότι εφεξής «σύμμεικτα ΑΣΑ» θα νοούνται τα ΑΣΑ που παραμένουν μετά τη 

∆ιαλογή στην Πηγή των αποβλήτων συσκευασίας, ήτοι τα ΑΣΑ που περιέχονται στους 

πράσινους κάδους.  

Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το έτος 2009 σε επίπεδο Περιφέρειας παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2-1. 

Πίνακας 2-1: Συνολική παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ 2009 (t) 

ΧΑΝΙΩΝ 94.326 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51.715 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 196.516 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 55.170 

ΣΥΝΟΛΟ 397.727 

2.2.2. Εποχιακές Διακυμάνσεις 

∆εδομένου ότι η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση, αναμένεται και 

έντονη εποχιακή διακύμανση, και ιδιαίτερα στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Η ομάδα 
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μελέτης προέβη σε επεξεργασία των ζυγολογίων, όπου υπήρχαν διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα, 

με επίκεντρο τους Νομούς Ηρακλείου και Χανίων.  

Ποσοστό της μέσης μηνιαίας παραγωγής ΑΣΑ στο Ν. Ηρακλείου
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Σχήμα 2-1: Μηνιαία διακύμανση παραγωγής ΑΣΑ στο Νομό Ηρακλείου (2009) 

 

Ποσοστό της μέσης μηνιαίας παραγωγής ΑΣΑ στο Ν. Χανίων
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Σχήμα 2-2: Μηνιαία διακύμανση παραγωγής ΑΣΑ στο Νομό Χανίων (2009) 

Με την κόκκινη διακεκομμένη γραμμή επισημαίνεται ο μέσος όρος παραγωγής τους μήνες 

όπου ο εποχιακός πληθυσμός εκτιμάται ότι βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους (ήτοι 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Νοέμβριο και ∆εκέμβριο). Όπως παρατηρείται, η εποχιακή 

διακύμανση είναι πολύ έντονη, με μέγιστη απόκλιση από το μέσο όρο τους μήνες Ιούλιο (Ν. 

Ηρακλείου) και Αύγουστο (Ν. Χανίων).  
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2.2.3. Σύσταση Α.Σ.Α. Περιφέρειας Κρήτης 

Η σύνθεση των απορριμμάτων αποτελεί μια από τις πλέον βασικές παραμέτρους για το 

σχεδιασμό της διάθεσής τους και επηρεάζεται από πολυάριθμους παράγοντες όπως, ο 

χαρακτήρας του πολεοδομικού συγκροτήματος (πολεοδομική ζώνη, βιομηχανική κ.λπ.), το 

κλίμα και η εποχή, ο τύπος της κατοικίας, το βιοτικό επίπεδο, η τουριστική ανάπτυξη που 

μπορεί να οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας κ.λπ. 

Επίσης, η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων είναι παράμετρος δυναμική, τόσο τοπικά όσο 

και χρονικά. Έτσι, τοπικά, η σύσταση των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται έντονα 

από χώρα σε χώρα, αλλά και μέσα στην ίδια χώρα από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νομό 

σε νομό αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια πόλη από περιοχή σε περιοχή. Χρονικά, η σύσταση 

των απορριμμάτων μπορεί επίσης να μεταβάλλεται διαχρονικά, από έτος σε έτος, από εποχή 

σε εποχή αλλά ακόμη και από ημέρα σε ημέρα της εβδομάδας. Και τούτο γιατί υπεισέρχονται 

πολλοί παράγοντες που ξεκινούν από τις καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες των 

κατοίκων της περιοχής, τις προτιμώμενες συσκευασίες και το σύνολο των δραστηριοτήτων 

τους. Έτσι παραδείγματος χάριν τα ελληνικά απορρίμματα εμφανίζουν αύξηση του ποσοστού 

του ζυμώσιμου κλάσματός τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης 

κατανάλωσης φρούτων και νωπών λαχανικών. 

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

συγκεκριμένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω κατηγοριοποίηση: 

 Οργανικό κλάσμα (ζυμώσιμα υλικά – υπολείμματα τροφίμων): Περιλαμβάνονται τα 

βιοαποδομήσιμα υλικά φυτικής και ζωϊκής 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 tetrapack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.α. 

 ∆έρμα, ύφασμα, ξύλο, λάστιχο (∆-Υ-Ξ-Λ): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υλικά 

μεγάλης θερμογόνου αξίας (συνήθως είναι κατάλληλα για καύση και δεν μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες και μονάδες βιοαποδόμησης), όπως ρούχα, 

παπούτσια, έπιπλα κ.α. 

 Αδρανή:  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αδρανή υλικά από οικοδομικές 

κυρίως εργασίες τα οποία καταλήγουν στα αστικά απορρίμματα, όπως κεραμικά, 

πέτρες, τούβλα, χώμα, τσιμέντο κ.α. 

 ∆ιάφορα: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε καμία 

από τις παραπάνω κατηγορίες όπως τα ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα κ.α.) 

Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων «Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση 

Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο της οποίας έγινε σειρά δειγματοληψιών από 

το Σεπτέμβριο 2003- Αύγουστο 2004, για τέσσερις φάσεις που αντιστοιχούν στο φθινόπωρο, 

στο χειμώνα, στην άνοιξη και στο καλοκαίρι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την 

ποιοτική σύνθεση των απορριμμάτων είναι: 

Πίνακας 2-2: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σύνθεσης ΑΣΑ περιφέρειας Κρήτης (2003-
2004)2 

Ρεύμα Αποβλήτων Ποσοστό (%) 

ΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (Οργανικά) 39,15 

ΧΑΡΤΙ 19,94 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 16,85 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,51 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,44 

Α∆ΡΑΝΗ 2,67 

ΓΥΑΛΙ 5,33 

∆-Ξ-Υ-Λ 5,24 

Α∆ΡΑΝΗ 2,67 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 5,87 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Τα δεδομένα αυτά σε μορφή πίτας δίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

      

 

2 Πολυτεχνείο Κρήτης, Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης, Σεπτέμβριος 2004 
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Σχήμα 2-3: Απεικόνιση της ποιοτικής σύνθεσης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια 
Κρήτης3 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στην Περιφέρεια Κρήτης τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά 

Απόβλητα (Β.Α.Α.) είναι περίπου 60,4% και συμπεριλαμβάνουν τα οργανικά, το χαρτί / 

χαρτόνι και το ξύλο. Επισημαίνεται ότι το ξύλο θεωρήθηκε περίπου το 25% της ποσότητας 

που περιγράφεται ανωτέρω ως ∆έρμα-Ξύλο-Ύφασμα-Λάστιχο (∆-Ξ-Υ-Λ). Επίσης, σύμφωνα με 

στοιχεία που δίνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό αλλά και από την Eurostat σχετικά με τα 

παραγόμενα υλικά συσκευασίας στην Ελλάδα έως και το 2007, το σύνολο των συσκευασιών 

υπολογίζεται περίπου στο 27,5%. 

2.2.4. Ποσότητες Άλλων Απόβλητων 

2.2.4.1. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

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: 

18kg/κάτοικο/έτος για τις αστικές περιοχές και 12kg/κάτοικο/έτος για τις αγροτικές περιοχές. 

Με βάση τους συντελεστές αυτούς, τον εκτιμώμενο μόνιμο πληθυσμό της Περιφέρειας Κρήτης 

(628.729) και το στοιχείο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την απογραφή του 2001 ότι το 57,6% του 

πληθυσμού της Κρήτης διαμένει σε ημιαστικές και αστικές περιοχές και το 42,4% σε αγροτικές 

 

3 Πολυτεχνείο Κρήτης, Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης, Σεπτέμβριος 2004 
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για το έτος 2010 εκτιμήθηκαν οι παραγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ, οι οποίες φαίνονται στον 

πίνακα 2-3. 

Πίνακας 2-3: Εκτίμηση Παραγόμενων ποσοτήτων ΑΗΗΕ εντός της Περιφέρειας Κρήτης  

για το έτος 2010 

Περιοχές ΑΗΗΕ (t) 

Αστικές και ημιαστικές περιοχές 7.126 

Αγροτικές περιοχές 3.199 

Σύνολο Κρήτης 10.325 

2.2.4.2. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, τα οχήματα σε κυκλοφορία στην περιφέρεια Κρήτης για τα 

έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 ανά νομό και τύπο οχήματος δίνονται στους πίνακες 2-4, 2-5, 

2-6 και 2-7. 

Πίνακας 2-4: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 
2006 4 

 

 

4 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 2-5: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 
2007 5 

 

Πίνακας 2-6: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 
2008  

 

Πίνακας 2-7: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 
2009 

 

5 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων φαίνεται πως ο στόλος των οχημάτων σε 

κυκλοφορία αυξήθηκε το 2007 κατά 5,5% σε σύγκριση με το 2006, το 2008 κατά 4,7% σε 

σύγκριση με το 2007 και το 2009 κατά 2,3% σε σχέση με το 2008. ∆εδομένης της 

οικονομικής ύφεσης για το 2010 προβλέπεται ότι η αντίστοιχη αύξηση στον αριθμό των 

οχημάτων σε κυκλοφορία θα είναι της τάξης του 1%, δηλαδή ο συνολικός αριθμός οχημάτων 

σε κυκλοφορία θα είναι κατά προσέγγιση 7.989.670.  

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η ετήσια ανακύκλωση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους πλησιάζει πανελλαδικά τις 70.000. Για το έτος 2010, μια εβδομάδα πριν 

ολοκληρωθεί η προθεσμία παράδοσης ΟΤΚΖ στα συνεργαζόμενα με την Ε∆ΟΕ σημεία 

συλλογής, ο συνολικός αριθμός των ΟΤΚΖ σε επίπεδο χώρα ήταν 63.000, οπότε για το 

σύνολο του 2010 ο σχετικός αριθμός εκτιμάται σε 70.000, μιας και τις τελευταίες ημέρες κάθε 

χρόνο παρατηρείται σημαντική παράδοση ΟΤΚΖ προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή 

τελών κυκλοφορίας για την επόμενη χρονιά.   

Προσδιορίζεται ο συντελεστής ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία με βάση τον αριθμό των 

συλλεχθέντων ΟΤΚΖ και το σύνολο των οχημάτων σε κυκλοφορία της χώρας, όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 2-8: Προσδιορισμός συντελεστή ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία 

 2007 2008 2009 2010 

Αριθμός ΟΤΚΖ που 
συλλέχθηκαν σε 
επίπεδο χώρας 

49.798 62.696 146.565 70.000 

Συνολικός αριθμός 
οχημάτων σε 
κυκλοφορία 

7.380.265 7.729.262 7.910.565 7.989.670 

Συντελεστής ΟΤΚΖ 
ανά όχημα σε 
κυκλοφορία 

0,00675 0,00811 0,0185 0,0088 

Παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο συντελεστή ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία 

και αυτό οφείλεται σε διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο αριθμός του εξαιρετικά 

υψηλού αριθμού ΟΤΚΖ το 2009 οφείλεται στη σημαντική αύξηση των τελών κυκλοφορίας για 

το 2010 στα παλαιά οχήματα και στην ύπαρξη κινήτρων για απόσυρση εντός του 2009. 

Παράλληλα, αυξάνεται διαχρονικά ο αριθμός των αποσυρόμενων ΟΤΚΖ λόγω της καλύτερης 

οργάνωσης και της επέκτασης της λειτουργίας της Ε∆ΟΕ, καθώς οδηγούνται προς εναλλακτική 

διαχείριση και ιστορικά απόβλητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία σε επίπεδο χώρας για 

2010 (0,0088 ΟΤΚΖ/όχημα), προκύπτουν οι ποσότητες των ΟΤΚΖ για το 2010 στην 

Περιφέρεια Κρήτης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η Οδηγία και το 
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σχετικό Π∆ δεν αφορούν το σύνολο των ΟΤΚΖ, αλλά μόνο οχήματα κατηγορίας Μ1 

(Κατηγορία Μ1 - Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά 

προσώπων, έχουν τουλάχιστον τέσσερεις τροχούς και περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις 

καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. Στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται 

οι μοτοσικλέτες με 4 τροχούς) και Ν1 (Κατηγορία Ν1 - Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους).  

Πίνακας 2-9: Εκτίμηση αριθμού ΟΤΚΖ ανά νομό στην περιφέρεια Κρήτης για το έτος 2010 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΤΚΖ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2.270 

ΛΑΣΙΘΙ 580 

ΡΕΘΥΜΝΟ 560 

ΧΑΝΙΑ 1.010 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 4.420 

 

2.2.4.3. Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι παραγόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών στην 

Περιφέρεια Κρήτης, χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2007, 

2008, 2009 καθώς και οι εκτιμήσεις για το 2010 σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των 

οχημάτων σε κυκλοφορία ανά Νομό. 

Από τους συνολικούς αριθμούς οχημάτων στην Κρήτη και στο σύνολο της Ελλάδας 

υπολογίστηκε ο αριθμός ελαστικών σε κυκλοφορία ανά κατηγορία, καθώς και ο συνολικός 

αριθμός τους με βάση την παραδοχή ότι ο μέσος αριθμός των ελαστικών για τα αυτοκίνητα, 

τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα δίκυκλα είναι 4, 8, 6 και 2 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, 

υπολογίστηκαν τα ποσοστά κάθε μιας από τις τέσσερις κατηγορίες (αυτοκίνητα, φορτηγά, 

λεωφορεία και δίκυκλα) ως προς το συνολικό αριθμό ελαστικών και βρέθηκαν περίπου στα 

ποσοστά 60,25%, 30,93%, 0,49% και 8,33% αντίστοιχα. Έπειτα, υπολογίστηκε ο 

σταθμισμένος μέσος όρος βάρους των ελαστικών με βάση τα προηγούμενα ποσοστά και με 

την παραδοχή ότι τα μέσα βάρη των ελαστικών για τις κατηγορίες αυτοκίνητα, φορτηγά, 

λεωφορεία και δίκυκλα είναι 7, 40, 50 και 3 kg αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτόν υπολογίστηκε 

ένας σταθμισμένος μέσος όρος βάρους για το ιδεατό μέσο ελαστικό ίσος με 17,08 kg. Το 

επόμενο βήμα ήταν η διαίρεση του αριθμού του μέσου όρου των 52.620 t και 48.442 των 

ελαστικών που αποσύρθηκαν το 2008 και το 2009 με το σταθμισμένο μέσο όρο βάρους των 

ελαστικών, οπότε υπολογίστηκε ότι ο μέσος όρος του αριθμού των ελαστικών που 
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αποσύρθηκαν το 2008  και 2009, που είναι ίσος με 2.958.479 τεμάχια. Τέλος, ο αριθμός αυτός 

διαιρέθηκε με το συνολικό αριθμό ελαστικών σε κυκλοφορία που είχε υπολογιστεί στην αρχή 

και έτσι εκτιμήθηκε ο λόγος των αποσυρόμενων ελαστικών προς αυτών σε κυκλοφορία, ο 

οποίος υπολογίστηκε περίπου ίσος με 0,1. Οι ποσότητες που προέκυψαν για την Κρήτη 

πολλαπλασιάστηκαν επί ένα συντελεστή 0,85, θεωρώντας πως η αντικατάσταση των παλαιών 

ελαστικών καθυστερεί περισσότερο, δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός οχημάτων 

κινούνται μόνο κατά την περίοδο της τουριστικής κίνησης στην Κρήτη (οχήματα και 

μοτοσικλέτες προς ενοικίαση, επαγγελματικά αυτοκίνητα που εξυπηρετούν ξενοδοχειακές 

μονάδες για τη μεταφορά προϊόντων και τουριστών, κ.τ.λ.). 

Χρησιμοποιώντας τους δυο παραπάνω συντελεστές και τα προηγούμενα στοιχεία σχετικά με 

τον τύπο και τον αριθμό των οχημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης για το 2010, εκτιμήθηκαν και 

οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ελαστικών ανά Νομό, οι οποίες παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2-10.  

Πίνακας 2-10: Εκτιμήσεις των ποσοτήτων αποβλήτων ελαστικών στην Περιφέρεια Κρήτης 
ανά Νομό για τα έτη 2008 - 2010 

Ποσότητα απορριπτόμενων ελαστικών 
(t / έτος) ανά Νομό 2008 2009 2010 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.586 1.617 1.634 

ΛΑΣΙΘΙ 407 412 416 

ΡΕΘΥΜΝΟ 383 397 401 

ΧΑΝΙΑ 709 721 728 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 3.085 3.148 3.179 

 

2.2.4.4. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

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. Οι εκτιμήσεις 

αφορούν τα έτη 2007-2008-2009. 
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Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αφορούν στην οικοδομική δραστηριότητα (αριθμός 

αδειών, επιφάνεια και όγκος των υπό κατασκευή κτιρίων) και στο συνολικό αριθμό 

κατεδαφίσεων κτιρίων στην Περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της 

ποσότητας των ΑΕΚΚ για την περίοδο 2007 – 2009. 

Για τις ανάγκες υπολογισμού, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο το οποίο έχει  αναπτυχθεί και 

εξελιχτεί από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε το 2003 για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την εκτίμηση των 

παραγομένων ποσοτήτων ΑΕΚΚ6,7,8,9,10.  

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τη χρήση του λογισμικού, με 

στόχο τον υπολογισμό των ΑΕΚΚ που παράχθηκαν από τις εργασίες κατασκευής, κατεδάφισης 

και εκσκαφών κατά τα έτη 2007–2009. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται ανά 

Περιφερειακή Ενότητα και στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.  

Πίνακας 2-11: Εκτίμηση ποσοτήτων αποβλήτων κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών 
για το έτος 2007 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 
Κατασκευών 

(t) 

Απόβλητα 
Κατεδαφίσεων 

(t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών  

(t) 

Ηράκλειο 62.821 21.416 773.136 

Λασίθι 36.760 8.220 297.570 

Ρέθυμνο 21.008 5.841 247.884 

Χανιά 53.697 22.281 843.570 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 174.286 57.757 2.162.160 

Σύνολο Αποβλήτων 
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 232.043  

 

 

6 Ανάπτυξη έρευνας αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και 
εξορύξεις, ΕΜΠ, Ευρωπαϊκή Ένωση – Eurostat, 2002 – 2003 
7 D. Fatta, A. Papadopoulos, E. Sgourou, E. Avramicos, K. Moustakas, F. Kourmoussis, K. Haralambous, A. Mentzis, 
M. Loizidou, Generation and Management of Construction and Demolition Waste in Greece- An existing challenge, 
Resources, Conservation and Recycling 00 (2003) 1-12 
8 D. Fatta, A. Papadopoulos, F. Kourmoussis, A. Mentzis, E. Sgourou, K. Moustakas, N. Siouta and M. Loizidou, 
Estimation methods of the generation of construction and demolition waste in Greece, Sustainable Waste 
Management and Recycling: Challenges and Opportunities, Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο, 14th – 15th September 2004 
99 B. Kourmpanis, A. Papadopoulos, K. Moustakas, M. Stylianou, K.J. Haralambous, M. Loizidou, Preliminary study for 
the management of Construction & Demolition Waste, Waste Management & Research, 26 (2008) (3) 267-275 
10 B. Kourmpanis, A. Papadopoulos, K. Moustakas, F. Kourmousis, M. Stylianou, M. Loizidou, An integrated approach 
for the management of Demolition Waste in Cyprus, Waste Management and Research, 26 (2008) (6) 573-581) 
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Στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης που έλαβε 

χώρα, προκύπτει ότι παρήχθησαν 2.394.203 t ΑΕΚΚ για το έτος 2007. 

Πίνακας 2-12: Εκτίμηση ποσοτήτων αποβλήτων κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών 
για το έτος 2008 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 
Κατασκευών 

(t) 

Απόβλητα 
Κατεδαφίσεων 

(t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών (t) 

Ηράκλειο 57.710 18.171 630.084 

Λασίθι 16.980 8.220 246.246 

Ρέθυμνο 22.933 1.731 250.068 

Χανιά 38.625 16.657 637.182 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 136.248 44.778 1.763.580 

Σύνολο Αποβλήτων 
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 181.026  

Όμοια, στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης εκτιμάται ότι παρήχθησαν 1.944.606 t ΑΕΚΚ το 

2008. 

Πίνακας 2-13: Εκτίμηση ποσοτήτων αποβλήτων κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών 
για το 2009 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 
Κατασκευών 

(t) 

Απόβλητα 
Κατεδαφίσεων 

(t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών 

(t) 

Ηράκλειο 41.017 20.983 559.650 

Λασίθι 19.712 6.490 206.934 

Ρέθυμνο 17.747 4.543 210.210 

Χανιά 25.299 13.412 394.758 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 103.775 45.427 1.371.552 

Σύνολο Αποβλήτων 
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 149.202  

Τέλος, στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης παρήχθησαν 1.520.754 t ΑΕΚΚ το 2009.Τα 

αποτελέσματα των υπολογισμών για τα τρία τελευταία χρόνια συνοψίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
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Πίνακας 2-14: Εκτιμήσεις παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ για τα έτη 2007-2009  

με χρήση του μοντέλου του ΕΜΠ 

Ποσότητες σε t 2007 2008 2009 

Απόβλητα 
Κατασκευών 174.286 136.248 103.775 

Απόβλητα 
Κατεδαφίσεων 57.757 44.778 45.427 

Απόβλητα Εκσκαφών 2.162.160 1.763.580 1.371.552 

Σύνολο ΑΕΚΚ 2.394.203 1.944.606 1.520.754 

Στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης παρατηρείται μια σημαντική πτώση της συνολικής 

ποσότητας ΑΕΚΚ την τριετία 2007-2009, γεγονός που οφείλεται στη μείωση της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας στο σύνολο της Περιφέρειας. Ωστόσο, οι ποσότητες και οι 

όγκοι του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτου παραμένουν πολύ υψηλοί. 

2.2.4.5. Ιλύς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

Σύμφωνα με τη συλλογή και την καταγραφή δεδομένων από τις ∆ΕΥΑ της Περιφέρειας 

Κρήτης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, υπολογίστηκε η επεξεργασμένη ιλύς για όλη 

την Περιφέρεια, η οποία ανέρχεται σε 28.683 t/έτος. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία, για την εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας 

ιλύος (αφυδατωμένη λάσπη 20-25% σε στερεά) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων της Περιφέρειας έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: 

• Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα από μια ΕΕΛ είναι ευθέως ανάλογα του πραγματικού 

πληθυσμού της εξυπηρετούμενης περιοχής της εγκατάστασης, σε συνδυασμό με τον 

εποχικό πληθυσμό που αυτή φιλοξενεί στη διάρκεια του έτους. Επομένως, ως 

εξυπηρετούμενος πληθυσμός θεωρήθηκε το σύνολο του πραγματικού πληθυσμού την 

παρούσα χρονική περίοδο. 

• Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, η μέση τιμή BOD5 είναι 60 g/ημέρα & κάτοικο. Για 

κάθε kg BOD5 που αποδομείται παράγονται 5l (πυκνότητα 1,2kg/l) αφυδατωμένης λάσπης 

20% σε στερεά. Ο όγκος αυτός ανάγεται σε 0,36 kg/κάτοικο και ημέρα αφυδατωμένης 

λάσπης περιεκτικότητας 20% σε στερεά.  
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Πίνακας 2-15: Επεξεργασμένη ιλύς ανά δήμο της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2010 

ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 
ΙΛΥΣ (t/έτος) 

Μαλίων Μαλίων 6.212 

Χερσονήσου Χερσονήσου 8.497 
 

600* 

Ηρακλείου 137.711 
Ηράκλειο 

Ηρακλείου 
Γαζίου 13.581 

13.420 

Αγ. Νικόλαος Αγ. Νικόλαος 19.462 1.535 

Ιεράπετρα Ιεράπετρα 23.707 2.500 Λασίθι 

Σητεία Σητεία 14.338 250 

Πλατανιά 5.225 

Νέας 
Κυδωνίας 7.301 

Βουκολίων 3.295 
Βορείου άξονα 

Κολυμβαρίου 5.346 

2.388 
Χανιά 

Χανίων Χανίων 63.694 6.590 

Γεροπόταμος Γεροπόταμος 8.323 300 
Ρέθυμνο 

Ρέθυμνο Ρέθυμνο 31.687 1.100 

Σύνολο    348.379 28.683 

* Η μονάδα έχει κύκλο λειτουργίας 14 ημέρες. Σε κάθε κύκλο λειτουργίας επεξεργάζεται 80 t υγρής ιλύος και αποδίδει 

περίπου 24 t αποξηραμένης με ποσοστό υγρασίας 20% περίπου. Η ποσότητα της εισερχόμενης νωπής ιλύος 

ανέρχεται σε 2.000 t. 

 

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες της νωπής ιλύος υπερβαίνουν τους 35.000 t για το έτος 2010. 

2.2.4.6. Γεωργικά  υπολείμματα 

Παραγόμενες ποσότητες προϊόντων κλαδέματος 

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), ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική τους διάθεση στο 

μέλλον. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος ανά 

είδος γεωργικής καλλιέργειας στο σύνολο της Περιφέρειας. 
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Πίνακας 2-16: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από δενδρώδεις καλλιέργειες για το 
έτος 2000 (t/έτος) 

Νομοί Στρέμματα δενδρώδεις 
καλλιέργειες (στρέμματα)

Ετήσια ποσότητα 
προϊόντων κλαδέματος 

από δενδρώδεις 
καλλιέργειες 

(σε t) 

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 

 

Πίνακας 2-17: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από αμπελώνες για το έτος 2000 
(t/έτος) 

Νομοί 

Στρέμματα Δενδρώδεις 
Καλλιέργειες (Στρέμματα) 

Αμπέλια και 
Σταφιδάμπελος 

Ετήσια Ποσότητα 
Προϊόντων Κλαδέματος 

από αμπελώνες 
(σε t) 

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 

Επομένως, συνολικά η ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδοδέματος από τις κυριότερες 

γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης ανερχόταν σε 59.447 t/έτος, κατά το έτος 

2000. 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. 

 

Απόβλητα ελαιοτριβείων 

Παρότι κατά την παραγωγή ελαιολάδου και ελαιοκομικών γενικότερα παράγονται και υγρά 

απόβλητα τα οποία δεν εμπίπτουν στη σκοπιμότητα του ΠΕΣ∆Α, ακολούθως παρουσιάζονται 
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εκτιμήσεις της ομάδας μελέτης για την παραγωγή στην Περιφέρεια, δεδομένου ότι είναι ένας 

από τους σημαντικότερους τομείς της δευτερογενούς παραγωγής της Ελλάδας και ιδιαίτερα 

της Κρήτης. 

Για την εκτίμηση των ποσοτήτων αποβλήτων από ελαιοτριβεία θεωρήθηκε ότι το 25% της 

παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου παράγεται σε διφασικά ελαιοτριβεία, ενώ το 75% σε 

τριφασικά ελαιοτριβεία. Στην περίπτωση των διφασικών έγινε η υπόθεση ότι για την 

παραγωγή 1 kg ελαιολάδου παράγονται 3,91 kg αποβλήτων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

έγινε η παραδοχή της παραγωγής 6,67 kg αποβλήτων / kg παραγόμενου ελαιολάδου. 

Πίνακας 2-18: Υπολογισμός ποσότητας αποβλήτων από ελαιοτριβεία σε t ανά νομό για το 
2007 

ΝΟΜΟΣ Απόβλητα από διφασικά 
ελαιοτριβεία σε t / έτος 

Απόβλητα από 
τριφασικά 

ελαιοτριβεία σε t / 
έτος 

Σύνολο αποβλήτων 
από ελαιοτριβεία 
σε t / έτος 

Ηράκλειο 65.308 334.225 399.534 

Λασίθι 19.550 100.050 119.600 

Ρέθυμνο 6.470 33.111 39.581 

Χανιά 32.565 166.659 199.224 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 123.894 634.045 757.939 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων τριών φάσεων είναι 

αρκετά περισσότερα σε σύγκριση με αυτά που προκύπτουν από τα διφασικά. Αυτό οφείλεται 

στο ότι σε ένα σύστημα δύο φάσεων δεν χρειάζεται να προστεθεί τόσο πολύ νερό στην 

ελαιόπαστα για να λειτουργήσει ο φυγοκεντρητής, ώστε να διαχωριστούν δύο φάσεις. 

Στην παρούσα περίοδο τα τριφασικά ελαιοτριβεία αποτελούν περίπου το 75% του συνόλου 

και υπερτερούν αριθμητικά από αυτά των δύο φάσεων (25%). Στο μέλλον όμως, αναμένεται 

τα διφασικά ελαιοτριβεία να επικρατήσουν, όχι μόνο λόγω της μειωμένης ποσότητας 

αποβλήτων που παράγουν και της μικρότερης κατανάλωσης σε νερό, αλλά λόγω και της 

πιθανής μετέπειτα επαναχρησιμοποίησης του ελαιοπυρηνολύματος σαν βιομάζα για την 

παραγωγή ενέργειας. Σε μια τέτοια περίπτωση όπου τα διφασικά ελαιοτριβεία θα αποτελούν 

το 100% του συνόλου, οι ποσότητες των αποβλήτων θα κυμαίνονται στις τιμές του πίνακα 2-

19. 
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Πίνακας 2-19: Παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περίπτωση της 
παραγωγής ελαιολάδου μόνο από διφασικά ελαιοτριβεία 

ΝΟΜΟΣ Απόβλητα από διφασικά ελαιοτριβεία σε t / έτος 

Ηράκλειο 261.234 

Λασίθι 78.200 

Ρέθυμνο 25.880 

Χανιά 130.262 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 495.576 

 

Αποσυρόμενα φρούτα τα στερεά υπολείμματα της οινοποιίας 

Πέραν των ανωτέρων, κύριες πηγές γεωργικών αποβλήτων στην Περιφέρεια είναι και τα 

αποσυρόμενα φρούτα (εσπεριδοειδή), όπως και τα στερεά υπολείμματα της οινοποιίας.  

Σχετικά με τις ποσότητες των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων, δεν υπάρχει κάποια 

στατιστική καταγραφή των ποσοτήτων τους. Η τάση πάντως που επικρατεί είναι να 

ελαχιστοποιηθούν οι αποσυρόμενες ποσότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανώσεις παραγωγών 

δύνανται να αποσύρουν τα προϊόντα που περιγράφονται στο παράρτημα Χ του Καν(ΕΚ) 

1580/07, σε ποσοστό μέχρι 5% του μέσου όρου του όγκου που διατέθηκε στο εμπόριο για 

κάθε δεδομένο προϊόν κατά τα προηγούμενα τρία έτη. 

Σε ότι αφορά τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων, αυτά αποτελούνται από τα εναπομείναντα 

βόστρυχα από το διαχωρισμό τους από το σταφύλι (3-5% του αρχικού βάρους του 

σταφυλιού) και την πομάσα η οποία περιέχει 30-40% νερό και αποτελείται από ρώγες των 

σταφυλιών, τσίπουρα και άλλα υπολείμματα οινοποίησης (12% περίπου του αρχικού βάρους 

του σταφυλιού). 

Συνολικά λοιπόν τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων συνιστούν το 15-17% του αρχικού 

βάρους του σταφυλιού. Αντίστοιχο ποσοστό (17% περίπου) αναφέρεται και στο ερευνητικό 

πρόγραμμα “∆ΙΟΝΥΣΟΣ - Αξιοποίηση των αποβλήτων της οινοποίησης” του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  Κατά συνέπεια, η προσθήκη των υπολειμμάτων – αποσυρόμενων 

γεωργικών προϊόντων και των αποβλήτων από τα οινοποιεία αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις 

παραγόμενες ποσότητες γεωργικών αποβλήτων. 
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2.3.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της 

Μεσογείου και περιλαμβάνει σημαντικούς ορεινούς όγκους, οικοσυστήματα υψηλής 

οικολογικής και αισθητικής αξίας και βιοποικιλότητας και εκτεταμένες παράκτιες περιοχές. Το 

φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Κρήτης χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό φυσικών 

οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων της φύσης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Οι φυσικές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας 

διακρίνονται σε αυτές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας καθώς και σε εκείνες που 

στο σύνολό τους, υποπεριοχές ή μεμονωμένα στοιχεία τους έχουν τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά ώστε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου πλαισίου για το Περιβάλλον (Ν. 

1650/86), να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία θεσμοθέτησής τους.  

Στην Περιφέρεια Κρήτης μέχρι σήμερα υπάρχουν πενήντα τρεις (53) περιοχές ενταγμένες στο 

∆ίκτυο Φύση 2000, καλύπτοντας έκταση περίπου 378.316 εκταρίων. Υπάρχουν επίσης  

εβδομήντα έξι (76) βιότοποι Corine, ενενήντα τέσσερα (94) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

με ποικίλο καθεστώς 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. 

Η σύνθεση της φυσικής βλάστησης βρίσκεται κάτω από την επίδραση των επικρατούντων 

βιοκλιματικών συνθηκών. 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. 

Εκτός από τα δέντρα και τα φυτά που συναντώνται 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. 

∆υστυχώς, σε σχέση με το παρελθόν η βλάστηση έχει περιοριστεί σημαντικά και τα άλλοτε 

κατάφυτα βουνά, όπως ο Ψηλορείτης ή Ίδη, σήμερα έχουν σχεδόν απογυμνωθεί κυρίως λόγω 

της ανεξέλεγκτης βοσκής αιγοπροβάτων και των πυρκαγιών. 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. 
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Η μορφολογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τριών βασικών ζωνών: τη ζώνη με 

υψόμετρο 400 m και άνω (υψηλή ή ορεινή), τη ζώνη από 200-400 m (μέση) και τη χαμηλή 

ζώνη που αφορά τις περιοχές που εκτείνονται από την επιφάνεια της θάλασσας έως τα 200 m 

υψόμετρο. Οι δύο πρώτες ζώνες καταλαμβάνουν σχεδόν τα 3/5 της νήσου και αποτελούν μια 

συνεχή οροσειρά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, διακοπτόμενη από μικρές κοιλάδες και 

φαράγγια. Οι ορεινοί όγκοι καταλαμβάνουν το 41% του εδάφους της, ενώ μεταξύ τους 

δημιουργούνται εύφορες πεδιάδες, που απαρτίζουν το 33% των εδαφών της και το υπόλοιπο 

26% είναι ημιορεινό. Οι ακτές της έχουν μήκος 1.306 km (ποσοστό 7,8% της χώρας) και οι 

αξιόλογες παραλίες της αντιπροσωπεύουν το 9% της χώρας. Η γεωργική γη της περιφέρειας 

(37,8% της έκτασής της) είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο. 

Η Περιφέρεια Κρήτης συγκεντρώνει το 5,4% του πληθυσμού της χώρας, με έντονη τάση 

αύξησης, αφού μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 

11,3%, η 2η μεγαλύτερη αύξηση στη χώρα μετά το Νότιο Αιγαίο. Το 2008, το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης ανήλθε σε 11,641 δισεκατομμύρια € σε 

τρέχουσες τιμές, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,9% του ΑΕΠ της χώρας και είναι 3η στην 

κατάταξη των Περιφερειών μετά την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας11. Η 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της  του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας ανήλθε σε 7,7%, 

του δευτερογενή σε 14,8% και του τριτογενή σε 77,5% του συνόλου της ΑΠΑ και συμμετείχε 

στο σύνολο της χώρας με ποσοστό 9,8% του πρωτογενή, 3,9% του δευτερογενή και 4,9% 

του τριτογενή τομέα 12.  Ο ενεργός πληθυσμός στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 259.000 

περίπου σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2001 εκ των οποίων, το Β’ τρίμηνο 

του 2010, το 20,1% απασχολείται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, το 6,5% σε 

δραστηριότητες μεταποίησης, το 9,7% στις κατασκευές, το 17,6% στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, το 12,1% στον τουρισμό και το 6,7% στην εκπαίδευση13 . 

Την περίοδο 2000-2010, η Περιφέρεια Κρήτης διατηρούσε τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 

στο σύνολο του εργατικού δυναμικού έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας, με 

αποτέλεσμα να καταλαμβάνει τη 12η και τη 13η θέση μέχρι και το 2007, όπου άρχισε να 

ανέρχεται στην κατάταξη και το 2010 (έως και το Γ’ τρίμηνο) κατέλαβε τη 10η θέση, με 

ποσοστό 11,2%.  

Το εισόδημα που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε κάθε φορολογούμενο άτομο για την Ελλάδα, 

διαμορφώνεται στα 15.551 ευρώ για το 2007. Το μεγαλύτερο δηλωθέν εισόδημα ανά 

φορολογούμενο το έχει ο Νομός Αττικής με 18.567 ευρώ ανά φορολογούμενο. Σε αντίθεση, ο 

νομός που παρουσίασε το χαμηλότερο δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο είναι ο νομός 

Πέλλας με 10.970 ευρώ. Ο Νομός Ρεθύμνου βρίσκεται στην 8η θέση με 14.611 ευρώ, ο Νομός 

 

11 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2006-2008 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
12 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2006-2008 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
13 Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού, Β’ Τρίμηνο 2010, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Ηρακλείου στην 9η θέση με 14.530 ευρώ, ο Νομός Χανίων στη 15η θέση με 14.153 ευρώ και ο 

Νομός Λασιθίου στη 16η θέση με 13.964 ευρώ14. 

Ο τουρισμός είναι ο πλέον δυναμικός τομέας της Περιφέρειας. Η Κρήτη είναι από τις πιο 

ευνοημένες τουριστικά περιοχές της Ελλάδας και δέχεται περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες 

το χρόνο.  

 

 

14 «Νομοί της Ελλάδος», www.economics.gr    
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2.4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

2.4.1. Στόχοι της Περιφέρειας Κρήτης 

Η κεντρική ιδέα σχεδιασμού σε ότι αφορά τη στρατηγική διαχείρισης των αστικών στερεών 

αποβλήτων, των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) και των αποβλήτων 

συσκευασίας της Περιφέρειας θα πρέπει να διέπεται από τα παρακάτω: 

 Τα απόβλητα που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να υπόκεινται 

σε προεπεξεργασία. 

 Σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008, η ανακύκλωση θεωρείται υψηλότερης 

προτεραιότητας στην ιεράρχηση για τη διαχείριση των ΑΣΑ σε σχέση με την 

ανάκτηση ενέργειας 

 Η στρατηγική για τη διαχείριση των ΒΑΑ δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από αυτή 

των αποβλήτων συσκευασίας. Συνεπώς, ο κύριος στόχος της στρατηγικής της 

Περιφέρειας είναι η εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή στο σύνολο της 

Περιφέρειας, τα οποία θα υποστηρίξουν την παραγωγή καλής ποιότητας κομπόστ 

αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσουν στην εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων υλικών 

συσκευασίας. 

 Η δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων 

(Πράσινα Σημεία – Green Points) πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει 

σημαντικά την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. Το δίκτυο θα δέχεται 

ανακυκλώσιμα υλικά και απόβλητα που δε συλλέγονται με τον κλασικό τρόπο 

αποκομιδής 

 Η στρατηγική της Περιφέρειας πρέπει να στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών. Τα βιοαποδομήσιμα καθώς και τα αποβλήτων συσκευασίας είναι τέτοιου 

είδους απόβλητα που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για την επιτυχή 

διαχείρισή τους. Ως εκ τούτου κύριος στόχος είναι η συμμετοχή των πολιτών. Έτσι 

δημιουργείται μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ φορέων και πολιτών, αφού η 

ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των δεύτερων εξαρτάται από την ενημέρωση και 

τη δραστηριοποίηση των πρώτων. 

 Η ανάδειξη του βέλτιστου συστήματος ∆σΠ δεν εμπίπτει στους στόχους αυτής της 

μελέτης, και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελετών πεδίου σε περιοχές της 

Περιφέρειας με διαφορετικά χωροταξικά και πληθυσμιακά δεδομένα. Ωστόσο, ένα 

σύστημα 4 ρευμάτων (οργανικά απόβλητα, αποβλήτων συσκευασίας, έντυπο χαρτί, 

υπόλοιπα/σύμμεικτα ΑΣΑ) θεωρήθηκε ως βάση για να καλυφθούν ταυτόχρονα οι 

απαιτήσεις για εκτροπή των ΒΑΑ και αξιοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας. 
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 Οι τεχνολογίες για την επεξεργασία πρέπει να είναι δοκιμασμένες και να προκύπτει η 

οικονομική βιωσιμότητά τους, με δεδομένες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. 

2.4.1.1. Αστικά Στερεά Απόβλητα 

2.4.1.1.1. Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 

Βάσει των εκτιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο κεφάλαιο 4, υπολογίζεται για κάθε 

έτος-στόχο η εκτροπή που θα πρέπει να επιτυγχάνεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Σημειώνεται 

ότι το ποσοστό των Β.Α.Α. (διατροφικά απόβλητα, χαρτί, ξύλο) στα ΑΣΑ θεωρείται διαχρονικά 

σταθερό και ίσο με 60,4%. 
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Πίνακας 2-20: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Β.Α.Α.  

Έτη 
Παραγόμενα Α.Σ.Α. 
Περιφέρειας Κρήτης  

(t) 

Παραγόμενα Β.Α.Α. 
Περιφέρειας Κρήτης  

(t) 

Β.Α.Α. που μπορούν να οδηγούνται 
προς ταφή στην Περιφέρεια Κρήτης 

(t) 

Β.Α.Α. προς εκτροπή στην 
Περιφέρεια Κρήτης (t) 

2009 397,727 240,224 - - 
2010 403,693 243,827 160,510 83,317 
2011 409,748 247,484 160,510 86,974 
2012 415,895 251,197 160,510 90,686 
2013 422,133 254,964 107,007 147,958 
2014 428,465 258,789 107,007 151,782 
2015 434,892 262,671 107,007 155,664 
2016 441,415 266,611 107,007 159,604 
2017 448,037 270,610 107,007 163,603 
2018 454,757 274,669 107,007 167,662 
2019 461,578 278,789 107,007 171,782 
2020 467,117 282,135 74,905 207,230 
2021 472,723 285,520 74,905 210,616 
2022 478,395 288,947 74,905 214,042 
2023 484,136 292,414 74,905 217,509 
2024 489,946 295,923 74,905 221,018 
2025 495,825 299,474 74,905 224,569 
2026 501,775 303,068 74,905 228,163 
2027 507,796 306,704 74,905 231,800 
2028 513,890 310,385 74,905 235,480 
2029 520,057 314,110 74,905 239,205 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εξειδικευμένοι στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη μείωση 

των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή, έχουν ως εξής: 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 160.500 t. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 107.000 t. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 75.000 t. 

 

Από τους παραπάνω στόχους προκύπτει ότι από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Ιούλιο του 

2011, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α. δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τους 160.500 t, κ.ο.κ.  

Αντίστοιχα, οι εκτιμώμενες ποσότητες που θα πρέπει να εκτρέπονται είναι οι εξής: 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να 

εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 84.000 t. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να 

εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 148.000 t. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να 

εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 208.000 t. 

Σημειώνεται ότι κατά την επεξεργασία των Β.Α.Α., συνήθως μένει κάποιο υπόλειμμα (το 

ποσοστό εξαρτάται από την τεχνολογία που εφαρμόζεται) το οποίο καταλήγει σε ΧΥΤΑ/Υ. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει αυτές οι ποσότητες να συνυπολογίζονται στα ποσοστά εκτροπής, και να 

μην θεωρείται απαραίτητα ότι εκτρέπεται όλη η ποσότητα που οδηγείται προς επεξεργασία. 

Επίσης είναι σημαντικό τα τονιστεί ότι η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την 

υγειονομική ταφή πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό συστημάτων διαλογής στην πηγή (π.χ. 

επεξεργασία σε Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) των κλασμάτων χαρτιού 

και ξύλου συσκευασίας) και μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων ή/και 

προδιαλεγμένων βιολογικών αποβλήτων (οργανικό κλάσμα).  

 

2.4.1.1.2. Απόβλητα Συσκευασίας 

Όσον αφορά στα απόβλητα συσκευασίας, στις περιπτώσεις που η παραγωγή δεν αποφεύγεται 

και η επαναχρησιμοποίησή τους δεν καθίσταται εφικτή, θα πρέπει αυτά να υποβάλλονται σε 

διαδικασίες ανακύκλωσης και αξιοποίησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 

αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να 

μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ποσοτικοί στόχοι, που θα έπρεπε να καλύπτονται από την 31η 

∆εκεμβρίου 2005 και έπειτα, είναι οι ακόλουθοι:  

 Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 25% - 45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το  γυαλί. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το  χαρτί και χαρτόνι. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για τα  μέταλλα.  

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για τα  πλαστικά. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το ξύλο. 

 

Επιπλέον, οι ποσοτικοί στόχοι που θα πρέπει να καλύπτονται από την 31η ∆εκεμβρίου 2011 

και έπειτα15 είναι οι ακόλουθοι:  

 Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 55% - 80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 60% κ.β. για το γυαλί. 

 Ανακύκλωση 60% κ.β. για το χαρτί και χαρτόνι. 

 Ανακύκλωση 50% κ.β. για τα μέταλλα.  

 Ανακύκλωση 22,5% κ.β. για τα πλαστικά. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το ξύλο. 

 

Η πρόβλεψη παραγωγής Α.Σ.Α. σε επίπεδο Περιφέρειας για το έτος 2011 είναι 409.748 t, 

ενώ η εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα απορριπτόμενων υλικών συσκευασίας, αποτελούν 

ποσοστό περίπου 27,5% των ΑΣΑ. Θεωρώντας ότι η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ παραμένει 

διαχρονικά σταθερή, προκύπτουν οι κάτωθι στόχοι. 

 

 

 

15 ήτοι το αργότερο από το 2012 και έπειτα 
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Πίνακας 2-21: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας 

Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας προς 
ανακύκλωση 

(t) Έτη 
Παραγόμενα 

Α.Σ.Α.  
(t) 

Παραγόμενα 
απόβλητα 

συσκευασιών  
(t) 

Ελάχιστες ποσότητες 
απορριμμάτων συσκευασίας 

προς αξιοποίηση 
(t) Ελάχιστη Ποσότητα 

(t) 
Μέγιστη Ποσότητα 

(t) 
2011 409,748 112,681 56,340 28,170 50,706 
2012 415,895 114,371 68,623 62,904 91,497 
2013 422,133 116,087 69,652 63,848 92,869 
2014 428,465 117,828 70,697 64,805 94,262 
2015 434,892 119,595 71,757 65,777 95,676 
2016 441,415 121,389 72,834 66,764 97,111 
2017 448,037 123,210 73,926 67,766 98,568 
2018 454,757 125,058 75,035 68,782 100,047 
2019 461,578 126,934 76,160 69,814 101,547 
2020 467,117 128,457 77,074 70,652 102,766 
2021 472,723 129,999 77,999 71,499 103,999 
2022 478,395 131,559 78,935 72,357 105,247 
2023 484,136 133,137 79,882 73,226 106,510 
2024 489,946 134,735 80,841 74,104 107,788 
2025 495,825 136,352 81,811 74,994 109,082 
2026 501,775 137,988 82,793 75,893 110,391 
2027 507,796 139,644 83,786 76,804 111,715 
2028 513,890 141,320 84,792 77,726 113,056 
2029 520,057 143,016 85,809 78,659 114,412 
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Εάν εφαρμοστούν οι επιμέρους στόχοι ανά υλικό για τα έτη 2011 και 2012, τότε προκύπτει: 

Πίνακας 2-22: Επιμέρους στόχοι ανά υλικό σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων συσκευασίας (2011) 

Υλικό Παραγωγή 2011 
(t) 

Ελάχιστες ποσότητες 
προς ανακύκλωση 

(t) 
Γυαλί 20.748 3.112 

Χαρτί και χαρτόνι 20.426 3.064 
Μέταλλα 16.226 2.434 
Πλαστικά 48.330 7.249 
Ξύλο 1.615 242 

Σύνολο 107.345 16.102 

Συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης επί των παραγόμενων 
αποβλήτων συσκευασιών  15% 

 

Πίνακας 2-23: Επιμέρους στόχοι ανά υλικό σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων συσκευασίας (2012) 

Υλικό 
Παραγωγή 2012 

(t) 

Ελάχιστες ποσότητες  
προς ανακύκλωση 

(t) 
Γυαλί 21.059 12.635 

Χαρτί και χαρτόνι 20.732 12.439 
Μέταλλα 16.469 8.235 
Πλαστικά 49.055 11.037 
Ξύλο 1.640 246 

Σύνολο 108.955 44.593 

Συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης επί των παραγόμενων 
αποβλήτων συσκευασιών  41% 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, και για τους στόχους που ισχύουν στην παρούσα φάση, 

αλλά και για τους ελάχιστους στόχους που θα ισχύουν από το 2012 (ουσιαστικά 31.12.2011 

και έπειτα),  οι συνολικές ελάχιστες ποσότητες ανακύκλωσης 25% και 55% επί του συνόλου 

των παραγόμενων συσκευασιών αντίστοιχα, δεν επιτυγχάνεται αν εφαρμοστούν μόνο οι 

ελάχιστοι επιμέρους στόχοι ανά υλικό. Οπότε θα πρέπει για κάποια υλικά να επιτευχθούν 

μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης. 

 

2.4.1.1.3. Ανακύκλωση υλικών (Οδηγία 98/2008/ΕΚ) 

Η Οδηγία 2008/98 για τα Απόβλητα θέτει τους εξής στόχους ανακύκλωσης: 

 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 
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αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ 

ελάχιστον στο 50 % ως προς το συνολικό βάρος. 

 έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 

ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος. 

 

2.4.1.2. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα πληθυσμιακά στοιχεία για τον κάθε Νομό και το σύνολο της 

Περιφέρειας Κρήτης και με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί στην παράγραφο 4.4.2, στο 

σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης για το 2010 εκτιμάται ότι παράγονται 10.325 t αποβλήτων 

ΑΗΗΕ.  

Με βάση την κείμενη νομοθεσία τίθεται στόχος για τα ΑΗΗΕ μέχρι το έτος 2006 για συλλογή 

προς ανακύκλωση / αξιοποίησης τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ/κάτοικο και έτος. Ο στόχος αυτός 

θεωρείται ότι ισχύει και για τα ακόλουθα έτη, μέχρι αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας 

και συνοψίζεται στον πίνακα που προκύπτει για την περίπτωση της Κρήτης, υιοθετώντας ότι η 

αύξηση του πληθυσμού ετησίως θα είναι της τάξης του +0,5%16.  

 

Πίνακας 2-24: Στόχοι συλλογής ΑΗΗΕ για την Περιφέρεια Κρήτης σε ετήσια βάση 

Ετήσιος στόχος για τη συλλογή ΑΗΗΕ  
(σε t) * Νομός 

Πληθυσμός 
2010* 

2011 2020 2030 

Ηράκλειο 305.917 1.230 1.286 1.352 

Λασίθι 79.823 321 336 353 

Ρέθυμνο 85.698 345 360 379 

Χανιά 157.291 632 661 695 

Σύνολο Κρήτης 628.729 2.527 2.644 2.779 

* υπολογισμός πληθυσμού με ετήσιο ρυθμό μεταβολής +0,5% (Υ.Α. 25291/2003)  

Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης υιοθετεί τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους για την 

αξιοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 

80% κατ' ελάχιστο, του μέσου βάρους ανά συσκευή και ανάλογα με την κατηγορία του 

εξοπλισμού. 

 

16 Υ.Α. 25291/2003 (ΦΕΚ Β 1486/10.10.2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης», Άρθρο 2, §Γ.2.1: αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
πληθυσμού  +0,5% 
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Αξίζει να σημειωθεί πως σύντομα (πιθανότατα εντός του 2011) αναμένεται νέα Ευρωπαϊκή 

Οδηγία για τα ΑΗΕΕ, η οποία θα θέτει νέους υψηλότερους στόχους αναφορικά με τη συλλογή 

και την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ, οπότε από τώρα ο σχεδιασμός θα πρέπει να έχει ως απώτερο 

στόχο την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών συλλογής και κατά συνέπεια αξιοποίησης ΑΗΗΕ.   

2.4.1.3. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των ΟΤΚΖ , στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης 

παράγονται 4.420 ΟΤΚΖ κατά το 2010, ενώ για το 2020 και το 2030 θα είναι 4.646 και 4.884 

αντίστοιχα, ακολουθώντας τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της Κρήτης. Τυχόν 

μελλοντικά κίνητρα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων θα οδηγήσουν σε ακόμα υψηλότερους 

αριθμούς ΟΤΚΖ στην Κρήτη. 

Το σύνολο των ΟΤΚΖ που συλλέχθηκαν από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης και 

ανακυκλώθηκαν κατά το 2008 ανέρχονται σε 1.871, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός σε επίπεδο 

χώρας ήταν 62.696 (3% στην Κρήτη). Για το 2009 είχαν συλλεχθεί 6.950 οχήματα σε σύνολο 

146.565 που ανακυκλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Άρα, το αντίστοιχο ποσοστό των ΟΤΚΖ που 

ανακυκλώθηκαν στην Κρήτη αυξήθηκε σημαντικά από 3% σε 4,7%. Το 2009 ο αριθμός των 

ΟΤΚΖ που αποσύρθηκαν πανελλαδικά ήταν συγκριτικά αρκετά υψηλότερος λόγω των 

κινήτρων που είχαν δοθεί τη συγκεκριμένη χρονιά για την απόσυρση παλιών οχημάτων. Όσον 

αφορά στο 2010 κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2010, ανακυκλώθηκαν 

2.362 ΟΤΚΖ σε σύνολο 70.000 ΟΤΚΖ που αναμένονται για όλη τη χώρα στο 12μηνο του 

2010. Το ποσοστό υπολογίζεται σε 4,2% στο 11μηνο του 2010. Το ποσοστό αυτό είναι πιο 

χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό 5,48% που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της Κρήτης σε σχέση 

με το συνολικό σε επίπεδο χώρας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί και η σημαντική ποσοστιαία 

αύξηση που επιτεύχθηκε σε σχέση με τα έτη 2007 και 2008. 

Σε γενικές γραμμές σημειώνεται σημαντική πρόοδος στα αποτελέσματα της Ε∆ΟΕ στην 

Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός το οποίο συντελέστηκε και λόγω αδειοδότησης και λειτουργίας 

τεσσάρων νέων μονάδων ανακύκλωσης (σε σύνολο πέντε) κατά τα τελευταία δύο έτη, οι 

ποσότητες όμως για το Λασίθι και το Ρέθυμνο θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω. 

Όσον αφορά στη συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους, για το 2015 

υιοθετούνται οι αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι για την αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ, ήτοι 

95% και 85% αντίστοιχα κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Είναι γεγονός πως 

απαιτείται συστηματική δουλειά προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και για την ώρα 

κάτι τέτοιο φαίνεται δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο για πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2.4.1.4. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των παραγόμενων αποβλήτων ελαστικών στο 

σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης παρήχθησαν 3.179 t μεταχειρισμένων ελαστικών κατά το 
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2010 και υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης των ποσοτήτων αυτών για το άμεσο μέλλον λόγω 

της οικονομικής ύφεσης που οδηγεί στον περιορισμό της χρήσης των οχημάτων και κατά 

συνέπεια στην αύξηση του χρόνου ζωής των ελαστικών. Σύμφωνα με στοιχεία του 

συλλογικού συστήματος διαχείρισης ECOELASTIKA, τα μεταχειρισμένα ελαστικά που 

συλλέχθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης κατά το 2009 ανέρχονται σε 2.376,4 t και στο 11μηνο 

του 2010 σε 2.054,2 t. Το 2009 οι συλλεχθείσες ποσότητες στην Περιφέρεια που οδηγήθηκαν 

προς αξιοποίηση /ανακύκλωση υπερέβησαν τον εθνικό στόχο για αξιοποίηση του 65% των 

αποσυρόμενων ελαστικών. 

Οι τιθέμενοι στόχοι αυτήν τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο αφορούν το έτος 2006. Αφού 

επικαιροποιηθούν οι εθνικοί στόχοι για τα επόμενα έτη θα προσαρμοσθούν και οι στόχοι για 

την Περιφέρεια Κρήτης. Βεβαίως, η Περιφέρεια δύναται να υιοθετήσει υψηλότερους στόχους, 

καθώς ήδη επιτυγχάνονται οι εθνικοί στόχοι, ή ελαφρά διαφοροποιημένους, όπως το να 

υιοθετήσει στόχο συλλογής, αποσκοπώντας στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης 

διάθεσής τους στο περιβάλλον, χωρίς όμως να επιδράσει αρνητικά και στην 

επαναχρησιμοποίηση. ∆ιατηρώντας τα ίδια ποσοστά αξιοποίησης και ανακύκλωσης, οι 

ποσοτικοί στόχοι, ενδεικτικά, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας το έτος 

2010, 2020 και 2030 θεωρώντας σταθερή την ποσότητα αποσυρόμενων ελαστικών μπορούν 

να είναι αυτοί που φαίνονται στον πίνακα 2-25. 

Πίνακας 2-25: Εξειδίκευση στόχων για τα μεταχειρισμένα ελαστικά στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος 
Συλλογή 

80% (t / έτος) 
Αξιοποίηση 

65% (t / έτος) 
Ανακύκλωση 

10% (t / έτος) 

2010 2.543 2.066 318 

2020 2.543 2.066 318 

2030 2.543 2.066 318 

Κατά συνέπεια, στην Περιφέρεια Κρήτης η υφιστάμενη κατάσταση κρίνεται ικανοποιητική, 

μιας και ήδη επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ θα μπορούσε να 

προωθηθεί η επαναχρησιμοποίησή τους. 

2.4.1.5. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Στην Περιφέρεια Κρήτης εκτιμάται ότι παρήχθησαν 1.944.606 t ΑΕΚΚ για το 2008 και 

1.520.654 t για το 2009. Από αυτά, εξαιρώντας τα απόβλητα εκσκαφών (κατηγορίες 17 05 04 

και 17 05 06 του ΕΚΑ) που δεν περιλαμβάνονται στους ποσοτικούς στόχους που τίθενται για 

την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκύπτουν για το 2009 103.775 και 45.427 t για τα 

απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων αντίστοιχα.  

Με βάση την ΚΥΑ 36259/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», την Οδηγία 
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2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και κάνοντας την παραδοχή πως οι παραγόμενες ποσότητες 

ΑΕΚΚ κατά τα έτη 2012, 2015 και 2020 δεν θα μεταβληθούν σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 

έτος 2009 (λαμβανομένου υπόψη της οικονομικής ύφεσης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας), 

καθώς και ότι ο στόχος του 2020 θα ισχύει και το 2030, προκύπτει η εξειδίκευση των στόχων 

σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συνοψίζεται στον πίνακα 2-26.  

Πίνακας 2-26: Εξειδίκευση στόχων για τα ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 
άλλων υλικών ΑΕΚΚ και αξιοποίηση (σε t) 

2012 44.760  
(30% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

2015 74.601 
(50% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

2020 104.441 
(70% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

2030 104.441 
(70% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

  

2.4.1.6. Ιλύς από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Οι προβλεπόμενες ποσότητες ιλύος που θα παραχθούν από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων για την Περιφέρεια Κρήτης εκτιμήθηκαν και δίνονται στον πίνακα 2-27. 

Πίνακας 2-27: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων ιλύος ΕΕΛ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος Ποσότητες αποβλήτων 
ΕΕΛ σε t 

2011 29.250 

2020 36.400 

2030 40.700 

Στην εκτίμηση των ποσοτήτων έχει γίνει η παραδοχή ότι το έτος 2020 θα εξυπηρετούνται από 

ΕΕΛ το 80% του πληθυσμού, ενώ το 2030 το 88% του πληθυσμού. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι η καταρχήν τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων λειτουργίας των ΕΕΛ και η προώθηση της αξιοποίησής της με αντίστοιχη μείωση του 

ποσοστού τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 
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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. 

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη έκθεση του ΥΠΕΚΑ17 (που δεν αποτελεί νομική δέσμευση) 

αναφέρεται ότι «Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης της 

παραγόμενης ιλύος σε περίπου 80%, με ενίσχυση της γεωργικής και εδαφικής αξιοποίησης 

μέσω συστημάτων υγειονοποίησης και αναθεώρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου». 

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια μπορεί να προετοιμασθεί για την περίπτωση θέσπισης στόχων 

στο άμεσο μέλλον σε εθνικό επίπεδο, τους οποίους θα οφείλει να υιοθετήσει. 

2.4.1.7. Γεωργικά Υπολείμματα   

Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνολικός στόχος για τα γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα 

γεωργικά προϊόντα είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους και η συνεχής μείωση του 

ποσοστού τελικής διάθεσής τους, με πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή 

κατά το δυνατόν προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στο οικονομικό και επενδυτικό 

ενδιαφέρον. 

Προς την κατεύθυνση αυτήν υιοθετούνται για την Περιφέρεια Κρήτης οι στόχοι που έχουν 

τεθεί για τα γεωργικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και αφορούν δύο εναλλακτικές διαχείρισης: 

• αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή μέσου 

αποκατάστασης εδαφών, 

• ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιμο, είτε για την παραγωγή ενέργειας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των παραπάνω στόχων εξαρτάται κυρίως από τους 

φορείς εκμετάλλευσης των γεωργικών καλλιεργειών.  

Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα συνδιάθεσης ή/και συνεπεξεργασίας με τα αστικά στερεά 

απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά το επιτρέπουν, το οποίο 

αποτελεί ευθύνη των Φο∆ΣΑ της Περιφέρειας που διαχειρίζονται έργα επεξεργασίας ή/και 

διάθεσης ΑΣΑ, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το 

επιτρέπει, καθώς και ότι προβλέπεται στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, σημείο 

στο οποίο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο η Περιφέρεια Κρήτης.  

 

17 Έκθεση: Εφαρμογή της Οδηγίας 91/71/ΕΟΚ στην Ελλάδα, Κατάσταση 2009, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υ.Π.Ε.Κ.Α., 
Αθήνα, Ιούνιος 2010 
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2.4.1.8. Κτηνοτροφικά Απόβλητα 

Σχετικά με την επεξεργασία των κτηνοτροφικών αποβλήτων επίσης δεν έχουν καθοριστεί 

θεσμοθετημένοι ποσοτικοί στόχοι από τον ΕΣ∆Α, αλλά η διαχείριση τους ρυθμίζεται από τον 

Κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα και απόβλητα (Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ), όπως έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. Με τον κανονισμό αυτόν εισήχθησαν ορισμένα μέτρα 

προστασίας για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία του κοινού και των ζώων. Τα εν 

λόγω μέτρα προστασίας είναι: 

 κατάταξη των ζωικών υποπροϊόντων σε κατηγορίες ως προς τον κίνδυνο, βάσει της 

οποίας αποφασίζονται οι πιθανές χρήσεις τους, 

 υποχρέωση συλλογής και διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, 

 αποκλεισμός των ζωικών υποπροϊόντων τα οποία είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη 

κατανάλωση από την τροφική αλυσίδα ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, 

 απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους που προορίζεται για 

ανθρώπινη διατροφή, η οποία περιορίζει τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων ως 

ζωοτροφών, 

 υποχρέωση χειρισμού των ζωικών υποπροϊόντων εντός ενός συστήματος 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων υπό επίσημο έλεγχο. 

Επιπλέον ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο ΙΙ, του 1774/2002/ΕΚ 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις για την έγκριση μονάδων 

παραγωγής βιοαερίου και μονάδων λιπασματοποίησης που δέχονται ζωικά υποπροϊόντα. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι ο Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στα απορρίμματα 

κουζίνας και στα υπολείμματα τροφίμων, εκτός εάν προορίζονται να καταναλωθούν από ζώα 

(μαζική κατανάλωση), ή αν προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές. 

Τέλος, τα μεταποιημένα ζωικά υποπροϊόντα και μόνον, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία 

αδρανοποίησης σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο III του 

Παραρτήματος V του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο 

για παραγωγή ενέργειας (βιομάζα ζωϊκής προέλευσης), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

ΚΥΑ 166251/2010 (ΦΕΚ Β’ 276/16.03.2010). Ειδικότερα, οι Βιομηχανίες παραγωγής 

κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, 

ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης, με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων 

ή/και με δυναμικότητα κλιβάνου άνω των 4 m3 και πυκνότητα φορτώσεως άνω των 300 

kg/m3, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ, σχετικά με την 

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιομάζα 

ζωικής προέλευσης ως καύσιμο. ∆ιευκρινίζεται ότι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις καύσης των 
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βιομηχανιών παραγωγής κεραμικών ειδών υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 22912/1117/2005 

περί αποτέφρωσης αποβλήτων. 

2.4.1.9. Απόβλητα από υγειονομικές μονάδες 

Τα απόβλητα όλων των υγειονομικών μονάδων που προσομοιάζουν με τα οικιακά υπόκεινται 

σε πρακτικές διαχείρισης όμοιες με αυτές που εφαρμόζονται για τα υπόλοιπα ΑΣΑ της 

Περιφέρειας Κρήτης. Κατά αντιστοιχία λοιπόν εφαρμόζονται τα ίδια στάδια συλλογής, 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, όπως και των υπολοίπων ΑΣΑ. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 37591/2003) υπόχρεοι για την ορθή διαχείριση των 

ιατρικών αποβλήτων είναι οι ίδιες οι υγειονομικές μονάδες (Υ.Μ.). Τα νοσοκομεία και οι 

υγειονομικές μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 37591/2003 

υποχρεούνται να συλλέγουν ξεχωριστά τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ) και, στη 

συνέχεια, να τα αποστέλλουν προς αποτέφρωση ή αποστείρωση (η δεύτερη επιλογή 

αναφέρεται μόνο στα ΕΙΑ μολυσματικού χαρακτήρα και όχι τα ΕΙΑ τοξικού χαρακτήρα). Κατά 

συνέπεια, βασική υποχρέωση σε επίπεδο Κρήτης παραμένει η ξεχωριστή διαχείριση των ΕΙΑ 

και η αποφυγή οποιασδήποτε ανάμειξης με τα ΑΣΑ. 

Επίσης, σοβαρό πρόβλημα είναι και τα φάρμακα που προέρχονται από τις οικίες. Για την 

αποφυγή της ανάμιξής του με τα οικιακά απόβλητα, προωθείται όλα τα φαρμακεία να 

αποτελούν σημεία συλλογής ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ’ οίκον 

περίθαλψη ασθενών. Η περαιτέρω διαχείριση θα μπορεί να γίνεται είτε από ∆ημοτικά 

Συστήματα συλλογής ΕΑ ή από αδειοδοτημένους φορείς συλλογής μεταφοράς ΕΑ από Υ.Μ. ή 

με τη διαδικασία επιστροφής των ληγμένων φαρμάκων τους στους προμηθευτές. 

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να προετοιμασθεί για την περίπτωση 

τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε οι προτεινόμενες 

δράσεις, ανεξάρτητα από την αλλαγή ή μη του θεσμικού πλαισίου, θα υποβοηθήσουν στην 

τήρηση του υπάρχοντος που απαγορεύει την ανάμιξη επικινδύνων με μη επικίνδυνα και τη 

διάθεσή τους ως μη επικίνδυνα σε ΧΥΤΑ. 
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2.5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

2.5.1. Διαχείριση Σύμμεικτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων οργανικών 

2.5.1.1. Μεταβατικό στάδιο 

Το μεταβατικό σενάριο διαχείρισης προβλέπεται να έχει ένα χρονικό διάστημα εφαρμογής 

μέχρι το τέλος του 2014. ∆ιαμορφώνονται, επομένως, εννέα (9) διαχειριστικές ενότητες, οι 

επτά (7) από τις οποίες θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από ΧΥΤΑ, ενώ οι δύο (2) 

εναπομένουσες θα εξυπηρετούνται από: (α) το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανάκτησης και 

Κομποστοποίησης και από το ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου και (β) από τη μονάδα προεπεξεργασίας του 

Ηρακλείου και το ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Στον Πίνακα 2-28 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης 

ΑΣΑ ανά διαχειριστική ενότητα για το μεταβατικό στάδιο. 

Πίνακας 2-28: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική 
ενότητα στο μεταβατικό στάδιο για την Περιφέρεια Κρήτης 

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η ∆Ε 

∆ημοτικές Ενότητες: Αρμένων, Ασή Γωνιάς, Βάμου, 
Γεωργιουπόλεως, Κρυονερίδας, Φρε, Καντάνου, Ιναχωρίου, 
Κισσάμου, Μυθήμνης, Βουκολίων, Κολυμβαρίου, 
Μουσούρων, Πλατανιά, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου 
Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, 
Χανίων, ∆ήμος Σφακίων και ∆ήμος Γαύδου 

ΕΜΑΚ, 
ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

2η ∆Ε ∆ημοτικές Ενότητες: Ανατολικού Σελίνου και Πελεκάνου 
ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ /  

ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

3η ∆Ε Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

4η ∆Ε ∆ημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού 
Μονάδα 

προεπεξεργασίας και 
ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ 

5η ∆Ε 
∆ημοτικές Ενότητες: Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, 
Ρούβα, Γοργολαΐνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου, 
Ζαρού, Μοιρών, Τυμπακίου 

ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ 

6η ∆Ε ∆ημοτικές Ενότητες: Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου 
Καζαντζάκη, Τεμένους και Θραψανού ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

7η ∆Ε 
∆ημοτικές Ενότητες: Καστελλίου, Γουβών, Μαλίων, 
Χερσονήσου, Επισκοπής, Αρκαλοχωρίου και ∆ήμος 
Βιάννου18 

ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

18 Ο ∆ήμος Βιάννου εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Βιάννου, ο οποίος όμως βρίσκεται σε περιοχή που 
ανήκει στο ∆ίκτυο Natura και δεν έχει άδεια διάθεσης και λειτουργίας. Εφόσον δεν λάβει τις προβλεπόμενες άδεια, 
προτείνεται να εξυπηρετείται πλέον από το ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 
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Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

8η ∆Ε ∆ημοτικές Ενότητες: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, 
Νεάπολης, Ιεράπετρας(*) και ∆ήμος Οροπεδίου Λασιθίου ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

9η ∆Ε ∆ημοτικές Ενότητες: Ιεράπετρας(*), Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, 
Λεύκης και Σητείας ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

(*): Η ∆ημοτική Ενότητα Ιεράπετρας προτείνεται στο μεταβατικό στάδιο να εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ Αγίου 
Νικολάου και το ΧΥΤΑ Σητείας καθώς και την πιθανή χρησιμοποίηση προσωρινών κινητών μονάδων ανάκτησης και 
ανακύκλωσης. 

 

2.5.1.2. Τελικό στάδιο 

Το τελικό σενάριο αναφέρεται στο σχεδιασμό ∆ιαχείρισης των ΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

μετά το τέλος του μεταβατικού σταδίου και έτσι η εφαρμογή του θα πρέπει να ξεκινήσει το 

αργότερο μέχρι την 1/01/2015. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης των 

σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) και των προδιαλεγμένων οργανικών  ανά διαχειριστική 

ενότητα για το τελικό στάδιο. 

Πίνακας 2-29: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική 
ενότητα για το τελικό στάδιο 

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η ∆Ε Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 
1. ΕΜΑΚ, και Κεντρική Μονάδα 
Ενεργειακής Αξιοποίησης 
2. ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

2η ∆Ε Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  

1. Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής 
και βιολογικής επεξεργασίας και 
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής 

Αξιοποίησης 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

3η ∆Ε 4. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1. Μονάδα Προεπεξεργασίας - 
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής 

Αξιοποίησης 
2. ΧΥΤΥ (υπόλειμμα της ΚΜΕΑ) 

4η ∆Ε 

1. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. ∆ΗΜΟΣ 
ΒΙΑΝΝΟΥ, 3. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 5. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 
6. ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, 8. 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

1. Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής 
Ηρακλείου και  Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 
2. ΧΥΤΥ (υπόλειμμα της ΚΜΕΑ) 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

5η ∆Ε Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 
1. Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής 
Αγίου Νικολάου και Κεντρική 

Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης 
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Πίνακας 2-30: Έργα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών ανά διαχειριστική ενότητα για 
το τελικό στάδιο 

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η ∆Ε 1. ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 4. ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 5. ∆ΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 6. ∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΕΜΑΚ 

2η ∆Ε 3. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (πιθανώς και μέρος των ∆ήμων 

Κισσάμου και Πλατανιά) 

Αποκεντρωμένη μονάδας 
βιολογικής επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων 
οργανικών 

3η ∆Ε 2. ∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ 
Οικιακή / κοινοτική 
κομποστοποίηση 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

4η ∆Ε Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 
Μονάδα βιολογικής και 
μηχανικής επεξεργασίας 

Ρεθύμνου 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

5η ∆Ε 
4. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. 
∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, 5. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 6. ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, 8. ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας 
προδιαλεγμένων 

οργανικών Χερσονήσου 

6η ∆Ε 3. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Αποκεντρωμένη μονάδας 
βιολογικής επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων 
οργανικών 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

7η ∆Ε Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 

Μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας 
προδιαλεγμένων 

οργανικών Ιεράπετρας 

2.5.2. Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών 

2.5.2.1. Μεταβατικό στάδιο 

Αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, διαμορφώνονται δύο (2) 

διαχειριστικές ενότητες. Η πρώτη (1η ∆.Ε. ∆σΠ) περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα των 

Χανίων και του Ρεθύμνου ενώ η δεύτερη (2η ∆.Ε. ∆σΠ) την Περιφερειακή Ενότητα του 

Ηρακλείου και του Λασιθίου.  

Η 1η ∆.Ε. ∆σΠ αποβλήτων συσκευασίας εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ 

Χανίων. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 
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αποθηκεύονται προσωρινά στο ΣΜΑΥ Ρεθύμνου από όπου και μεταφέρονται στις 

εγκαταστάσεις του ΕΜΑΚ.  

Η 2η ∆.Ε. ∆σΠ αποβλήτων συσκευασίας εξυπηρετείται από το Κέντρο ∆ιαλογής Ανάκτησης 

Υλικών που βρίσκεται στη ∆ημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού. Τα απόβλητα υλικά 

συσκευασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αποθηκεύονται προσωρινά σε ΣΜΑΥ 

από όπου και μεταφέρονται στο Κ∆ΑΥ Ηρακλείου. 

Στον Πίνακα 2-31 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας ανά 

διαχειριστική ενότητα για το μεταβατικό στάδιο. 

Πίνακας 2-31: Έργα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά διαχειριστική 
ενότητα για το μεταβατικό στάδιο 

Δ.Ε. ΔσΠ Περιφερειακή Ενότητα Έργα 

1η  Χανίων και Ρεθύμνης 
ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΜΑ Ρεθύμνου 

2η  Ηρακλείου και Λασιθίου 
Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΜΑ Ιεράπετρας 

2.5.2.2. Τελικό στάδιο 

Στο τελικό στάδιο διαμορφώνονται συνολικά τέσσερις (4) διαχειριστικές ενότητες αναφορικά 

με τη διαχείριση των αποβλήτων υλικών συσκευασίας, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό).  

Στον Πίνακα 2-32 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας ανά 

διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο. 

Πίνακας 2-32: Έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά 
διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο 

Δ.Ε. ΔσΠ Περιφερειακή Ενότητα Έργα 

1η Χανίων ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 

2η Ρεθύμνης 
Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και 

Βιολογικής Επεξεργασίας 
Ρεθύμνου 

3η Ηρακλείου Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4η Λασιθίου Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγ. 
Νικολάου 
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2.6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

2.6.1. Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Η βασική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης βασίζεται στους εξής 3 άξονες: 

o Στη στοχευμένη ∆ιαλογή 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 ∆σΠ και άλλων υλικών (π.χ. έντυπο χαρτί19) 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.  

Χωριστή συλλογή οργανικού 

Το ποσοστό της εκτροπής των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων με χρήση χωριστού 

κάδου, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί όταν αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, πλην της  

ανακύκλωσης συσκευασιών, δεν λαμβάνουν χώρα δράσεις χωριστής συλλογής των οργανικών 

αποβλήτων. Ως δεδομένο όμως λαμβάνεται ότι δεν θα είναι εύκολο άμεσα και γρήγορα να 

εξοικειωθεί ο πολίτης με τη χωριστή  συλλογή  των  οργανικών,  όταν  έχει  συνηθίσει  να  

απορρίπτει  τα  υπολείμματα φαγητού στον κοινό κάδο.   Οι   στόχοι   εκτροπής   θα   πρέπει   

επομένως να είναι διαβαθμισμένοι χρονικά, δηλαδή το σύστημα χωριστής συλλογής θα πρέπει 

να σχεδιαστεί σταδιακά, ξεκινώντας καταρχήν με πιλοτικά προγράμματα ευρείας κλίμακας και 

οι στόχοι εκτροπής να διαφοροποιούνται καθώς περνούν τα χρόνια και αυξάνει η εμπειρία από 

την εφαρμογή του συστήματος. Επίσης οι στόχοι εκτροπής πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, διότι, 

όπως ήδη αναφέρθηκε η διεθνής εμπειρία δείχνει πως τέτοιου είδους προγράμματα απαιτούν 

χρόνο για να εξελιχθούν και να αποδώσουν. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προτείνονται οι 

εξής στόχοι για την περιφέρεια Κρήτης: 

 

19 Σύμφωνα με συνέντευξη τύπου της Υπουργού ΠΕΚΑ την 11η Φεβρουαρίου 2010, το Προεδρικό ∆ιάταγμα 
ανακύκλωσης για το έντυπο χαρτί αναμένεται σύντομα. 
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1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 20% των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το 2015, 

δηλ. ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 34.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 

8% επί της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α που θα παράγονται το 2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 35% των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το 2020, 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 65.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 14%  

επί  της  συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α  που  αναμένεται να παράγονται  το  2020. 

Τα  προτεινόμενα  ποσοστά  εκτροπής  συμβαδίζουν  και  με  τα  υφιστάμενα  ποσοστά 

ανακύκλωσης  συσκευασιών   (περίπου 30% ανακύκλωση συσκευασιών επί του συνόλου  των 

παραγόμενων συσκευασιών).  Η  σύγκριση  αυτή  έχει  σημασία  γιατί υποδεικνύει ότι οι 

πολίτες έχουν ήδη εντάξει στη νοοτροπία τους την απόρριψη ενός ποσοστού  συσκευασιών 

χωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα και πιθανά, με παρόμοιο ποσοστό να απορρίψουν 

χωριστά και τα απόβλητα κουζίνας. 

Ανακύκλωση συσκευασιών 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής συσκευασιών, προτείνονται οι εξής στόχοι για 

την Περιφέρεια Κρήτης: 

1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2015, δηλαδή 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 60.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 14%  

επί  της  συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α. που αναμένεται να παράγονται το 2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 60% των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2020, ποσότητα 

ίση συνολικά με περίπου 77.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 16% επί της  

συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α. που αναμένεται να παράγονται το 2020. 

Tο συνολικό ποσοστό του 60% θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί βάσει των ακόλουθων επί 

μέρους στόχων ανακύκλωσης: 

i) 80%, κατά βάρος, για το γυαλί, 

ii) 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, 

iii) 50%, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 

iv) 60%, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που 

ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, 

v) 60%, κατά βάρος, για το ξύλο. 

Ανακύκλωση υλικών 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής υλικών, πέραν των ανωτέρω, προτείνονται οι 

εξής στόχοι για την ανακύκλωση έντυπου υλικού περιφέρεια Κρήτης: 
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1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 30% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το 2015, 

δηλαδή ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 10.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 

2% επί της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α. που αναμένεται να παράγονται το 2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το 2020, 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 16.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 3,5% επί της  

συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α. που αναμένεται να παράγονται το 2020. 

2.6.2. Αστικά Στερεά Απόβλητα 

2.6.2.1. Έργα Αποκατάστασης – Απαιτούμενες Δράσεις 

 Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Πελεκάνου κλείνει και αποκαθίσταται, ενώ στον υφιστάμενο 

χώρο κατασκευάζεται σταθμός μεταφόρτωσης. 

 Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Βιάννου βρίσκεται σε περιοχή που ανήκει στο ∆ίκτυο Natura και 

δεν έχει άδεια διάθεσης και λειτουργίας. Εφόσον δεν λάβει τις προβλεπόμενες άδειες, 

προτείνεται η ∆ημοτική Ενότητα Βιάννου (που εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Βιάννου) 

να εξυπηρετείται πλέον από το ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 

2.6.2.2. Προτεινόμενα Έργα Επεξεργασίας 

Τα προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

• Για το Νομό Χανίων. 

Όπως εκτιμήθηκε, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Χανίων (2020) 

είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

15.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

18.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

4.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

74.000 
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Ως εκ τούτου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων και εκμηχάνιση της λειτουργίας της μέσω 

προσθήκης νέου εξοπλισμού. 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΕΜΑΚ 

Χανίων. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών, όπως το έντυπο χαρτί. 

o Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων 

(κομποστοποίηση). 

o Κατασκευή μικρότερης αποκεντρωμένης εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής 

κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές 

όπου η μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες 

Περιοχές), και πιθανώς θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ τον οποίον προτείνεται στον 

υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΕΜΑΚ Χανίων θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 13.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 18.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από αυτή των συμμείκτων) 

 74.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και 

κομποστοποίηση. 

Επίσης, η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού θα δέχεται τουλάχιστον 2.000 t 

προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον 

κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. 
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• Για το Νομό Ρεθύμνης. 

Όπως εκτιμήθηκε, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Ρεθύμνης 

(2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

8.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

10.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

2.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

40.500 

 

Ως εκ τούτου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας. Η μονάδα 

θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 

στο Νομό. Πιθανή χωροθέτηση της Μονάδας είναι η περιοχή που βρίσκεται ο 

υφιστάμενος ΧΥΤΑ (∆ήμος Αμαρίου). 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στην 

προτεινόμενη μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής  (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση 

του ΕΜΑΚ Χανίων) 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών, όπως το έντυπο χαρτί. 

o Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών στην προτεινόμενη μονάδα 

Βιολογικής Επεξεργασίας.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ σε ΣΜΑ, ώστε να μεταφέρονται τα 

δευτερογενή καύσιμα και τα υπολείμματα από την προτεινόμενη Μονάδα στην 

Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής 

Επεξεργασίας Ρεθύμνου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 8.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 10.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή – ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες των συμμείκτων) 

 40.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και βιολογική 

επεξεργασία. 

 

• Για το Νομό Ηρακλείου. 

Όπως εκτιμήθηκε, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Ηρακλείου 

(2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

32.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

38.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

8.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

154.000 

 

Ως εκ τούτου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Συνέχιση λειτουργίας Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF 

(Ηράκλειο) που θα επεξεργάζεται τις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ που 

παράγονται στο ∆ήμο Ηρακλείου. 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής: Η μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο 

των ποσοτήτων των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στο Νομό (πλην του 

∆ήμου Ηρακλείου). 

o Κατασκευή  Κεντρικής  Μονάδας  Ενεργειακής  Αξιοποίησης: Η μονάδα θα δέχεται 

τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη μονάδα προεπεξεργασίας του 

Ηρακλείου (SRF), το RDF από όλες τις Μονάδες της Περιφέρειας, και τα 

υπολείμματα από τη ΜΒΕ Ρεθύμνου, και τις Μονάδες Μηχανικής ∆ιαλογής 
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Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου (για την οποία αναφορά γίνεται παρακάτω). 

Επίσης, θα μπορεί να δέχεται τα υπολείμματα του ΕΜΑΚ των Χανίων εφόσον 

κριθεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό. 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο Κ∆ΑΥ 

Ηρακλείου. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών, όπως το έντυπο χαρτί (με έμφαση στις 

ξενοδοχειακές μονάδες). 

o Κατασκευή Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού, στην 

ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, καθώς και μίας μικρότερης αποκεντρωμένης 

εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης 

τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές όπου η μεταφορά των 

προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), και πιθανώς 

θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ/ΣΜΑΥ 

o Κατασκευή τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα, με την περιοχή που θα 

χωροθετηθούν η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και η Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής  Αξιοποίησης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υφιστάμενη Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) 

& Παραγωγής SRF Ηρακλείου θα συνεχίσει να δέχεται περίπου:  

 75.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή SRF 

η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 80.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ 

το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 38.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας  

η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Χερσονήσου θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 28.000 t προδιαλεγμένου οργανικού 

η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού θα δέχεται  
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 τουλάχιστον 4.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. 

Η δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης υπολογίζεται μετά την 

περιγραφή των έργων στο Νομό Λασιθίου. 

 

• Για το Νομό Λασιθίου 

Όπως εκτιμήθηκε, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Λασιθίου 

(2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Ποσότητα (t) 

Ρεύματα Αποβλήτων ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΔΗΜΟΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά  

προς επεξεργασία 
1.700 3.500 3.800 9.000 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα 

Συσκευασιών  
προς διαλογή 

2.000 4.000 4.500 10.500 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα Έντυπου 

Υλικού  
προς ανακύκλωση 

500 800 900 2.200 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

8.500 17.000 18.000 43.500 

Ως εκ τούτου, προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής στον Άγιο Νικόλαο. Η μονάδα αυτή θα 

επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 

από όλους τους ∆ήμους του Νομού.  

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών όλου του 

Νομού στη Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου Νικολάου.  

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών, όπως το έντυπο χαρτί με 

έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες. 
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o Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (όλων των ∆ήμων 

του Νομού) στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, και πιθανώς γεωργικών 

αποβλήτων.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ Σητείας σε ΣΜΑ/ ΣΜΑΥ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Αγίου Νικολάου θα 

δέχεται περίπου:  

 43.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ 

 10.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας 

η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Ιεράπετρας θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 τουλάχιστον 9.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, η δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής 

Αξιοποίησης υπολογίζεται σε ~ 170.000 t / έτος, εκ των οποίων: 

 ~ 45.000 t είναι SRF 

 ~ 38.000 t είναι RDF 

 ~ 87.000 t είναι Υπολείμματα. 

 

Στoυς πίνακες 2-33, 2-34, 2-35, 2-36 και 2-37 παρουσιάζονται συνοπτικά τα παραπάνω 

δεδομένα, καθώς και οι δυναμικότητες των μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ. 
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Πίνακας 2-33: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Χανίων 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ 
Χανίων και εκμηχάνιση της 
λειτουργίας της μέσω προσθήκη 
νέου εξοπλισμού. 

− Συνέχιση και επέκταση 
Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων 
συσκευασιών 

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών στο ΕΜΑΚ Χανίων 

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο 
χαρτί. 

− Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και 
επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων (κομποστοποίηση). 

− Κατασκευή μικρότερης αποκεντρωμένης εγκατάστασης / 
μονάδας ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης 
τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές όπου η 
μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται 
βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), και πιθανώς θα δέχεται και 
γεωργικά απόβλητα. 

Διαχείριση − 74.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ που 
θα οδηγούνται προς μηχανική 
διαλογή και κομποστοποίηση 
στo ΕΜΑΚ Χανίων 

 

− 18.500 t προδιαλεγμένων 
αποβλήτων συσκευασίας που θα 
οδηγούνται προς μηχανική 
διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από 
αυτή των συμμείκτων) στo 
ΕΜΑΚ Χανίων 

 

− 13.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται 
απευθείας προς κομποστοποίηση στo ΕΜΑΚ Χανίων 

− τουλάχιστον 2.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και 
επιπλέον τα γεωργικά απόβλητα εφόσον κριθεί σκόπιμο 
στην εγκατάσταση/μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και 
πιθανώς γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του 
Νομού 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ τον οποίον προτείνεται να γίνει στον υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου. Οι 
ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί 

− ∆ημιουργία Green Points 
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Πίνακας 2-34: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Ρεθύμνου 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 

έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Κατασκευή μονάδας Μηχανικής 
∆ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας. 
Η μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο 
της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ 
που παράγονται στο Νομό. Πιθανή 
χωροθέτηση της Μονάδας είναι η 
περιοχή που βρίσκεται ο υφιστάμενος 
ΧΥΤΑ (∆ήμος Αμαρίου) 

− Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων 
∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών στην προτεινόμενη 
μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής  (όπως 
συμβαίνει και στην περίπτωση του 
ΕΜΑΚ Χανίων) 

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το 
έντυπο χαρτί. 

− Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών 
στην προτεινόμενη Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας Ρεθύμνου.  

 

Διαχείριση − 40.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα 
οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και 
βιολογική επεξεργασία στη Μονάδα 
ΜΒΕ Ρεθύμνου 

− 10.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας που θα οδηγούνται προς 
μηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραμμή 
– ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες 
των συμμείκτων) στη Μονάδα ΜΒΕ 
Ρεθύμνου 

− 8.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα 
οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση στη 
Mονάδα ΜΒΕ Ρεθύμνου 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ σε ΣΜΑ, ώστε να μεταφέρονται τα δευτερογενή καύσιμα και τα υπολείμματα από την 
προτεινόμενη Μονάδα στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. 

− ∆ημιουργία Green Points 
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Πίνακας 2-35: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Ηρακλείου 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 

έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Συνέχιση λειτουργίας Μονάδας 
Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & 
Παραγωγής SRF (Ηράκλειο) που θα 
επεξεργάζεται τις ποσότητες των 
σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στον 
∆ήμο Ηρακλείου. 

− Κατασκευή μονάδας Μηχανικής 
∆ιαλογής. Η μονάδα θα επεξεργάζεται 
το σύνολο των ποσοτήτων των 
σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στο 
Νομό (πλην του ∆ήμου Ηρακλείου). 

− Κατασκευή  Κεντρικής  Μονάδας  
Ενεργειακής  Αξιοποίησης. Η μονάδα θα 
δέχεται τα δευτερογενή καύσιμα που 
παράγονται στη μονάδα 
προεπεξεργασίας του Ηρακλείου (SRF), 
το RDF από όλες τις Μονάδες της 
Περιφέρειας, και τα υπολείμματα από τη 
ΜΒΕ Ρεθύμνου, και τις Μονάδες 
Μηχανικής ∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Αγίου Νικολάου (για την οποία αναφορά 
γίνεται παρακάτω). Επίσης, θα μπορεί 
να δέχεται τα υπολείμματα του ΕΜΑΚ 
των Χανίων εφόσον κριθεί οικονομικά, 

− Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων 
∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών στο Κ∆ΑΥ Ηρακλείου. 

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών 
όπως το έντυπο χαρτί (με έμφαση στις 
ξενοδοχειακές μονάδες). 

− Κατασκευή Μονάδας Βιολογικής 
Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού, 
στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, 
καθώς και μίας μικρότερης 
αποκεντρωμένης εγκατάστασης/μονάδας 
ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης 
βιώσιμης τεχνολογίας) που θα καλύπτει 
τις περιοχές όπου η μεταφορά των 
προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται 
βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), και πιθανώς 
θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 
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 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 

έντυπο χαρτί 

περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό. 

Διαχείριση − 75.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ για την 
παραγωγή SRF θα οδηγούνται στη 
Μονάδα Προεπεξεργασίας 
(Βιοξήρανσης) Ηρακλείου 

− 80.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ θα 
οδηγούνται στη Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου 

− 38.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας θα οδηγούνται στο Κ∆ΑΥ 
Ηρακλείου 

 

− 28.000 t προδιαλεγμένου οργανικού στη 
Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού Χερσονήσου 

− τουλάχιστον 4.000 t προδιαλεγμένου 
οργανικού και επιπλέον τα γεωργικά 
απόβλητα (εφόσον κριθεί σκόπιμο) θα 
οδηγούνται στην εγκατάσταση / μονάδα 
προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 
γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες 
περιοχές του Νομού 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα με την περιοχή που θα χωροθετηθούν η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και η 
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής  Αξιοποίησης 

− ∆ημιουργία Green Points 
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Πίνακας 2-36: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Λασιθίου 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 

έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Κατασκευή μονάδας Μηχανικής 
∆ιαλογής στον Άγιο Νικόλαο. Η 
μονάδα αυτή, θα επεξεργάζεται το 
σύνολο της ποσότητας των 
σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 
από όλους τους ∆ήμους του 
Νομού.  

− Συνέχιση και επέκταση 
Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων 
συσκευασιών  

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών όλου του Νομού στη 
Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου 
Νικολάου.  

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών 
όπως το έντυπο χαρτί με έμφαση στις 
ξενοδοχειακές μονάδες. 

− Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού (όλων των ∆ήμων 
του Νομού) στην ευρύτερη περιοχή της 
Ιεράπετρας, και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων.  

Διαχείριση − 43.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ θα 
οδηγούνται στη Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγίου Νικολάου 

 

− 10.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας θα οδηγούνται στη 
Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου 
Νικολάου 

− τουλάχιστον 9.000 t προδιαλεγμένου οργανικού 
και επιπλέον οι ποσότητες των γεωργικών 
αποβλήτων (εφόσον κριθεί σκόπιμο) θα 
οδηγούνται στη Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού 
Ιεράπετρας 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ Σητείας σε ΣΜΑ/ ΣΜΑΥ 

− ∆ημιουργία Green Points 
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Πίνακας 2-37: Δυναμικότητες μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ 

  Σύμμεικτα ΑΣΑ
(t/έτος) 

Προδιαλεγμένα 
οργανικά 
(t/έτος) 

Απόβλητα 
συσκευασιών 

(t/έτος) 

SRF 
(t/έτος) 

RDF 
(t/έτος) 

Υπολείμματα 
(t/έτος) 

Σύνολο 
(t/έτος) 

Κεντρική Μονάδα 
Ενεργειακής Αξιοποίησης       45.000 38.000 87.000 170.000 

Μονάδα προε-
πεξεργασίας Ηρακλείου 75.000            75.000 

Μονάδα μηχανικής 
διαλογής Ηρακλείου 80.000            80.000 

Μονάδα προδιαλεγμένου 
οργανικού Χερσονήσου  28.000 4.000          32.000 

ΚΔΑΥ Ηρακλείου      38.000        38.000 

ΕΜΑΚ Χανίων 74.000 13.500 18.500       106.000  

Μονάδα προδιαλεγμένου 
οργανικού Χανίων   2.000          2.000 

Μονάδα μηχανικής 
διαλογής & βιολογικής 
επεξεργασίας Ρεθύμνου 

40.500 8.500 10.000        59.000 

Μονάδα μηχανικής 
διαλογής Αγ. Νικολάου 43.500  10.500    54.000 

Μονάδα προδιαλεγμένου 
οργανικού Ιεράπετρας  9.000     9.000 
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2.6.2.3. Μεταβατική Περίοδος Διαχείρισης 

Κατά τη μεταβατική περίοδο διαχείρισης προτείνονται κινητοί σταθμοί μεταφόρτωσης (ΧΥΤΑ 

Πελεκάνου και ∆ήμο Βιάννου, εφόσον παύσει η λειτουργία του) και προσωρινή κινητή μονάδα 

ανακύκλωσης σε συνδυασμό με τη μεταφορά μέσω ΣΜΑ (στην Ιεράπετρα) περιοχές που 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω της οριστικής παύσης των ΧΥΤΑ και ΧΑ∆Α που τις 

εξυπηρετούσαν. Επίσης, προτείνεται η άμεση εγκατάσταση Πράσινων Σημείων συλλογής 

υλικών, καθώς και η επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και πιθανώς άλλα 

Εναλλακτικά Συστήματα ∆ιαχείρισης Συσκευασιών, όπως η Ανταποδοτική Ανακύκλωση. 

2.6.3. Ειδικά Ρεύματα 

2.6.3.1. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Η επίτευξη των στόχων που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ 

κυρίως εξαρτάται από το δίκτυο 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. Σήμερα μόνο 12 από τους 71 ∆ήμους και Κοινότητες της Κρήτης έχουν 

συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. 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 

του Νομού Ηρακλείου και του Νομού Χανίων.  

Η ανάγκη για τόνωση των σημείων συλλογής είναι περισσότερο εμφανής και έντονη στη 

∆υτική Κρήτη (Χανιά και Ρέθυμνο), μιας και τα αποτελέσματα από τη συλλογή ΑΗΗΕ στα 
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Χανιά και στο Ρέθυμνο υστερούν σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με το Νομό Λασιθίου και 

κυρίως το Νομό Ηρακλείου. 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 

•  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 στο Νομό Χανίων 

• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ βιομηχανικής 

προέλευσης που συλλέγονται με ιδιαίτερη έμφαση στο Νομό Χανίων και Ρεθύμνου. 

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των 

ΑΗΕΕ μέσω της λειτουργίας Γραφείου Αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις 

εξελίξεις, του συντονισμού της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, της οργάνωσης 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωση των ελεγκτικών 

μηχανισμών.  

Η εντατικοποίηση της δραστηριότητας κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένης και της επικείμενης 

αύξησης στους στόχους συλλογής και αξιοποίησης, η οποία αναμένεται με τη νέα σχετική 

Οδηγία, πιθανότατα εντός του 2011.  

2.6.3.2. Οχήματα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ 

Προκειμένου να βελτιωθούν οι αριθμοί σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, στόχος πρέπει να είναι 

και η συνδρομή των ∆ήμων προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της λειτουργίας της Ε∆ΟΕ στην Κρήτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

προτείνεται οι ΟΤΑ σε συνεργασία με το Φο∆ΣΑ να υποδείξουν χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης και σε συνεργασία με την Ε∆ΟΕ, 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 ΣΣΕ∆. 

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 
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επιτευχθεί πολύ μεγάλο ποσοστό συλλογής των ΟΤΚΖ, τα οποία στη συνέχεια θα οδηγηθούν 

προς επεξεργασία. 

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. 

2.6.3.3. 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.  
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Σε γενικές γραμμές με τον τρόπο αυτό τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της ΕCOELASTIKA 

στην Κρήτη θα μπορέσουν να γίνουν ακόμα καλύτερα. 

2.6.3.4. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

Με γνώμονα την ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και 

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. 

 

∆ράσεις της Περιφέρειας σε σχέση με τη διαχείριση ΑΕΚΚ 

∆ράσεις αναφορικά με τα 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 ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) 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. 

∆ράσεις αναφορικά με την καθοδήγηση των υποψήφιων συστημάτων 

Η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) 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. 

∆ράσεις αναφορικά με την εξυπηρέτηση του συνόλου της Περιφέρειας 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης ορισμένων περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης από τα 

ΣΕ∆ ΑΕΚΚ που τυχόν θα αδειοδοτηθούν εντός του 2011 από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ προκειμένου να 

λειτουργήσουν στην Κρήτη, η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία 
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αδειοδοτημένων χώρων αποθήκευσης ΑΕΚΚ για την εξυπηρέτηση των ΟΤΑ οι οποίοι δεν θα 

βρίσκονται στην εμβέλεια κάποιου εγκεκριμένου ΣΕ∆ ΑΕΚΚ. Οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ θα πρέπει 

να αποθέτουν με δική τους ευθύνη τα απόβλητα που προκύπτουν από δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται εντός της περιοχής τους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συμβληθούν με 

κάποιο υφιστάμενο εγκεκριμένο ΣΕ∆ ΑΕΚΚ, το οποίο και θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά 

των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Ο τρόπος 

συνεργασίας θα καθοριστεί μεταξύ των υπόχρεων και του ΣΕ∆ ΑΕΚΚ. 

Εναλλακτικά, για τους ΟΤΑ οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στην εμβέλεια κάποιου εγκεκριμένου 

ΣΕ∆ 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. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναμία απορρόφησης του συνόλου των 

ανακυκλωμένων αδρανών προϊόντων από την αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η Περιφέρεια 

Κρήτης θα πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΧΥΤ Αδρανών, οι 

οποίοι θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας άλλης χρήσης 

των ανακυκλωμένων προϊόντων. 

Για να προχωρήσει η Περιφέρεια Κρήτης στο σχεδιασμό ΧΥΤ Αδρανών, θα πρέπει να 

μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λειτουργήσουν τα εγκεκριμένα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, υπό τη στενή επίβλεψη της Περιφέρειας ούτως, ώστε 

να εμφανιστούν και να καταγραφούν προβλήματα και ελλείψεις με σκοπό τη λήψη 

αποφάσεων και τη δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών. 

∆ράσεις αναφορικά με την καταγραφή των ΑΕΚΚ 

Η καταγραφή της ποσότητας των παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη, προτού τα 

υποψήφια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ λάβουν έγκριση από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, 

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. 
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Για αυτούς τους λόγους, προτείνεται η Περιφέρεια Κρήτης να προβεί άμεσα στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

Να προβεί σε 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. 

Σε συνεργασία με τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, να επιβάλει στα υποψήφια ΣΕ∆ ΑΕΚΚ να προχωρήσουν σε 

ποιοτική εκτίμηση της σύστασης των ΑΕΚΚ. Τονίζεται ότι η παρούσα δράση δεν πρέπει να 

δυσκολέψει ιδιαίτερα τα υποψήφια ΣΕ∆, καθότι αυτά προέρχονται από τον κατασκευαστικό 

χώρο και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για τη διενέργεια ποιοτικής εκτίμησης της 

σύστασης των αποβλήτων. Επιπλέον, ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ 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. 

∆ράσεις αναφορικά με την 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 ΣΕ∆ ΑΕΚΚ προς αξιοποίηση. 

∆ράσεις αναφορικά με τη στήριξη των ΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν τα υποψήφια ΣΕ∆ ΑΕΚΚ συνίσταται στη 

μεγάλη επιφάνεια που απαιτείται για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, 

δεδομένης της μεγάλης δυναμικότητας που θα πρέπει να έχουν οι εγκαταστάσεις αυτές. Είναι 

σαφές ότι οι μονάδες αυτές θα πρέπει αφενός να διαθέτουν μεγάλο χώρο υποδοχής 

αποβλήτων και αφετέρου θα πρέπει να διαθέτουν εξίσου μεγάλο χώρο για την αποθήκευση 

των προϊόντων επεξεργασίας. 

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 στις περισσότερες περιπτώσεις επικίνδυνα συστατικά και, επιπλέον, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις πού προκύπτουν από μία τέτοια δραστηριότητα δεν διαφέρουν 

ιδιαίτερα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μίας μάντρας υλικών οικοδομής. 
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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. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο Ν.3164/2003 «Περιεχόμενα – Μητρώα Μελετητών, 

ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 176/Α/2-7-03), στο 

Άρθρο 33, παρ. 10: «Για την εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-2939/01 (ΦΕΚ-179/Α/01), εκτός από 

τις θέσεις που εγκρίνονται ως κατάλληλες με τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ως 

κατάλληλες θεωρούνται και οι θέσεις που εμπίπτουν σε περιοχές στις οποίες επιτρέπεται, από 

τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις, η εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 

μονάδων της ίδιας κατηγορίας με αυτήν των μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης». 

 

Προτεινόμενες Mονάδες Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, όπως αυτοί τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία αναφορικά με τα ΑΕΚΚ, προτείνεται η δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στη Χερσόνησο Ηρακλείου (ΜΕ∆Α – Ανατολικής Κρήτης) 

προκειμένου να εξυπηρετείται η ανατολική Κρήτη καθώς και ακόμα μίας δεύτερης 

ολοκληρωμένης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στο νομό Ρεθύμνου ή Χανίων (ΜΕ∆Α 

– ∆υτικής Κρήτης), προκειμένου να υφίσταται κατάλληλη διαχείριση αυτών των αποβλήτων 

στη ∆υτική Κρήτη.  

 

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση προτείνεται: 

• Συνεργασία με το όλο τα δίκτυο των υπόχρεων διαχειριστών (παραγωγοί, μεταφορείς 

αδρανών κ.α.) για τη μεταφορά των ΑΕΚΚ στις δύο 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.  

2.6.3.5. Ιλύς Ε.Ε.Λ. 

Για την περίπτωση της Κρήτης προτείνεται στοχευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για τη 

διαχείριση της παραγόμενης ιλύος στην Κρήτη.  
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2.6.3.6. Γεωργικά Υπολείμματα & Άχρηστα Γεωργικά Προϊόντα 

Για την περίπτωση της Κρήτης προτείνεται στοχευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για τον 

προσδιορισμό του καλύτερου δυνατού σεναρίου για τη διαχείριση των παραγόμενων 

γεωργικών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Σε πρώτη φάση πρέπει να διερευνηθεί  

η συνεπεξεργασία των γεωργικών αποβλήτων στην προβλεπόμενη μονάδα της βιολογικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, θεωρείται χρήσιμη η 

μονάδα που προβλεπόταν για τα Χανιά στο πλαίσιο του προηγούμενου ΠΕΣ∆Α, ενώ θα πρέπει 

να μελετηθεί άμεσα και η περίπτωση της μονάδας στη Μεσσαρά του Νομού Ηρακλείου. Μια 

γενική εναλλακτική που προτείνεται να εξεταστεί είναι η περίπτωση της συνδιαχείρισης των 

γεωργικών αποβλήτων στις μονάδες που θα δημιουργηθούν για τη διαχείριση του 

προδιαλεγμένου κλάσματος των ΑΣΑ.      
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3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς 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 ∆ιονυσάδες, 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 km2 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. 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης ανέρχεται σε 601.131 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., που αντιστοιχεί στο 5,5% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ειδικότερα, ο πληθυσμός του Νομού Ηρακλείου ήταν 

292.489 κάτοικοι, του Νομού Λασιθίου 76.319 κάτοικοι, του Νομού Ρεθύμνου 81.936 κάτοικοι 

και του Νομού Χανίων 150.387 κάτοικοι. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας 

ήταν σχεδόν διπλάσιος από το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της χώρας στην εξαετία 93-98 

(2,58% έναντι 1,56%), ενώ σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Ε.Σ.Υ.Ε., τη 

δεκαετία 2001 – 2011 αναμένεται να είναι περίπου 3%. Η πληθυσμιακή πυκνότητα της 

περιφέρειας Κρήτης είναι μικρότερη της αντίστοιχης εθνικής (67,5 έναντι 79,7 κατοίκων ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο). Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 42% του συνολικού 

πληθυσμού (1991) και παρουσιάζει τάση αύξησης σε σχέση με το 1981. Ο αγροτικός 

πληθυσμός ανέρχεται στο 46% του συνολικού και παρουσιάζει μείωση, ενώ ο ημιαστικός 

πληθυσμός παραμένει σταθερός και ανέρχεται στο 12% του συνόλου. 

Η μελέτη αυτή επιχειρεί το σχεδιασμό για την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

συνολικά σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης δίνοντας αφορμή για τη χάραξη μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα βασίζεται στον εγκεκριμένο ΠΕΣ∆Α που εφαρμόζεται 

σήμερα, αλλά ταυτόχρονα θα τον επικαιροποιεί. Η παρούσα μελέτη αποτελεί την 

επικαιροποίηση του προηγούμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού (που εκπονήθηκε το 2006) και 

κάνει συγκεκριμένες προτάσεις εν όψει και της απαίτησης για ολοκληρωμένη διαχείριση σε 

όλη την Περιφέρεια. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 
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87/07-06-2010), η έδρα της περιφέρειας Κρήτης είναι το Ηράκλειο, ενώ κάθε Νομός αποτελεί 

και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα Νομού είναι έδρα της αντίστοιχης 

περιφερειακής ενότητας. 
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3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η Περιφέρεια Κρήτης απαρτίζεται από τέσσερις Νομούς, οι οποίοι είναι ο Νομός Ηρακλείου, ο 

Νομός Λασιθίου, ο Νομός Ρεθύμνου και ο Νομός Χανίων και έχει έδρα την πόλη του 

Ηρακλείου. Σύμφωνα με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση του Προγράμματος ‘Καλλικράτης’ (Ν. 

3852/2010, ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), στην Περιφέρεια Κρήτης δημιουργούνται συνολικά 24 

∆ήμοι και συγκεκριμένα οι εξής: 

Οι ∆ήμοι του Νομού Ηρακλείου (συνολικά 8) είναι: 

1. ∆ήμος Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και ιστορική έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό 

αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηρακλείου β. Γοργολαΐνης γ. Τεμένους δ. Παλιανής και ε. 

Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι καταργούνται. 

2. ∆ήμος Μαλεβιζίου με έδρα το Γάζι αποτελούμενος από τους δήμους α. Γαζίου β. Κρουσώνα 

και γ. Τυλίσου, οι οποίοι καταργούνται. 

3. ∆ήμος Αρχανών - Αστερουσίων με έδρα τα Πεζά και ιστορικές έδρες τις Αρχάνες και τον 

Πύργο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρχανών β. Νίκου Καζαντζάκη και γ. Αστερουσίων, 

οι οποίοι καταργούνται. 

4. ∆ήμος Φαιστού με έδρα τις Μοίρες και ιστορική έδρα το Τυμπάκι αποτελούμενος από τους 

δήμους α. Μοιρών β. Τυμπακίου γ. Ζαρού, οι οποίοι καταργούνται. 

5. ∆ήμος Γόρτυνας με έδρα τους Άγιους ∆έκα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κόφινα β. 

Αγίας Βαρβάρας γ. Γόρτυνας και δ. Ρούβα, οι οποίοι καταργούνται. 

6. ∆ήμος Χερσονήσου με έδρα τις Γούρνες αποτελούμενος από τους δήμους α. Χερσονήσου 

β. Γουβών γ. Μαλλίων και δ. Επισκοπής, οι οποίοι καταργούνται. 

7. ∆ήμος Μινώα Πεδιάδας με έδρα τον Ευαγγελισμό Καστελλίου και ιστορικές έδρες το 

Καστέλλι και το Αρκαλοχώρι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκαλοχωρίου β. Καστελλίου 

και γ. Θραψανού, οι οποίοι καταργούνται. 

8. Στο ∆ήμο Βιάννου δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 

Η νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Ηρακλείου παρουσιάζεται γεωγραφικά στην επόμενη εικόνα 

(πηγή: Πρόγραμμα Καλλικράτης, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης). 
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Εικόνα 3-1: Γεωγραφική απεικόνιση των νέων Δήμων του Νομού Ηρακλείου 

Οι ∆ήμοι του Νομού Λασιθίου (συνολικά 4) είναι: 

1. ∆ήμος Αγίου Νικολάου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και ιστορική έδρα τη Νεάπολη 
αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου Νικολάου β. Νεάπολης και την κοινότητα 
Βραχασίου, οι οποίοι καταργούνται. 

2. ∆ήμος Σητείας με έδρα τη Σητεία αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιτάνου β. Λεύκης και 
Σητείας, οι οποίοι καταργούνται. 

3. ∆ήμος Ιεράπετρας με έδρα την Ιεράπετρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιεράπετρας 
και β. Μακρύ Γιαλού, οι οποίοι καταργούνται. 

4. Στο ∆ήμο Οροπέδιου Λασιθίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 

 

Η νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Λασιθίου  παρουσιάζεται γεωγραφικά στην επόμενη εικόνα 

(πηγή: Πρόγραμμα Καλλικράτης, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης). 
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Εικόνα 3-2: Γεωγραφική απεικόνιση των νέων Δήμων του Νομού Λασιθίου  

Οι ∆ήμοι του Νομού Ρεθύμνου (συνολικά 5) είναι: 

1. ∆ήμος Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκαδίου β. 
Λαππαίων γ. Νικηφόρου Φωκά και δ. Ρεθύμνης, οι οποίοι καταργούνται. 

2. ∆ήμος Μυλοποτάμου με έδρα το Πέραμα αποτελούμενος από τους δήμους α. Γεροποτάμου 
β. Κουλούκωνα και την κοινότητα Ζωνιανών, οι οποίοι καταργούνται. 

3. ∆ήμος Αμαρίου με έδρα την Αγία Φωτεινή και ιστορική έδρα το Φουρφουρά αποτελούμενος 
από τους δήμους α. Σιβρίτου και β. Κουρητών, οι οποίοι καταργούνται. 

4. ∆ήμος Αγίου Βασιλείου με έδρα το Σπήλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Λάμπης και β. 
Φοίνικα, οι οποίοι καταργούνται. 

5. Στο ∆ήμο Ανωγείων δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 

 

Η νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Ρεθύμνης  παρουσιάζεται γεωγραφικά στην επόμενη εικόνα 

(πηγή: Πρόγραμμα Καλλικράτης, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης). 
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Εικόνα 3-3: Γεωγραφική απεικόνιση των νέων Δήμων του Νομού Ρεθύμνης 

Οι ∆ήμοι του Νομού Χανίων (συνολικά 7) είναι: 

1. ∆ήμος Χανίων με έδρα τα Χανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Χανίων β. Ελευθερίου 
Βενιζέλου γ. Θερίσσου δ. Νέας Κυδωνίας ε. Σούδας στ. Ακρωτηρίου και ζ. Κεραμίων, οι οποίοι 
καταργούνται. 

2. ∆ήμος Αποκορώνου με έδρα τις Βρύσες Αποκορώνου και ιστορική έδρα το Βάμο 
αποτελούμενος από τους δήμους α. Φρε β. Βάμου γ. Γεωργιουπόλεως δ. Κρυονέριδας ε. 
Αρμένων και την κοινότητα Ασή Γωνιάς, οι οποίοι καταργούνται. 

3. ∆ήμος Πλατανιά με έδρα το Γεράνι αποτελούμενος από τους δήμους α. Κολυμβαρίου β. 
Μουσούρων γ. Βουκολιών και δ. Πλατανιά, οι οποίοι καταργούνται. 

4. ∆ήμος Κισσάμου με έδρα τον Κίσσαμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κισσάμου β. 
Μυθήμνης και γ. Ινναχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 

5. ∆ήμος Καντάνου – Σελίνου με έδρα την Παλαιόχωρα και ιστορική έδρα την Κάντανο 
αποτελούμενος από τους δήμους α. Καντάνου β. Ανατολικού Σελίνου και γ. Πελεκάνου, οι 
οποίοι καταργούνται. 

6. Η κοινότητα Γαύδου αναγνωρίζεται σε ∆ήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά 
της τέως κοινότητας. 

7. Στο ∆ήμο Σφακίων δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 

 

Η νέα διοικητική διαίρεση του Ν. Χανίων παρουσιάζεται γεωγραφικά στην επόμενη εικόνα 

(πηγή: Πρόγραμμα Καλλικράτης, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης). 
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Εικόνα 3-4: Γεωγραφική απεικόνιση των νέων Δήμων του Νομού Χανίων 

Ακολούθως, φαίνεται συνοπτικά η νέα διοικητική διαίρεση σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Καλλικράτης ανά Νομό της Περιφέρειας Κρήτης. 

Πίνακας 3-1: Νέα διοικητική διαίρεση σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης ανά Νομό 
της Περιφέρειας Κρήτης 

Νομός Ηρακλείου Νομός Λασιθίου Νομός Ρεθύμνου Νομός Χανίων 

Αρχανών – Αστερουσίων Αγίου Νικολάου Αγίου Βασιλείου Αποκορώνου 

Βιάννου Ιεράπετρας Αμαρίου Γαύδου 

Γόρτυνας Οροπεδίου Λασιθίου Ανωγείων Καντάνου – Σελίνου 

Ηρακλείου Σητείας Μυλοποτάμου Κισσάμου 

Μαλεβιζίου  Ρεθύμνου Πλατανιά 

Μίνωα Πεδιάδας   Σφακίων 

Φαιστού   Χανίων 

Χερσονήσου    
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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. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/27271, στο οποίο 

ορίζονται οι προδιαγραφές κατάρτισης των ΠΕ.Σ.∆.Α., περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

(α) Συνοπτική περιγραφή των πηγών προέλευσης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Κρήτης (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, κοινωφελείς δραστηριότητες, έργα υποδομής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων κλπ). 

(β) Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις κατηγορίες που 

περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)2 και καταγραφή των 

ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία Ε.Κ.Α., καθώς επίσης και των 

ενδεχόμενων ποσοτικών διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια του έτους. 

(γ) Περιγραφή και καταγραφή, ποιοτικών και ποσοτικών, ειδικής φύσεως στερεών αποβλήτων 

που ενδεχομένως δεν αναφέρονται στον Ε.Κ.Α. 

(δ) Καταγραφή των βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων και οι 

ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποιότητά τους κατά τη διάρκεια του έτους. 

Τα παραπάνω στοιχεία προέλευσης, ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης των αποβλήτων 

αναφέρονται στη χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονήθηκε ο ΠΕ.Σ.∆.Α. για την Περιφέρεια 

Κρήτης. Επιπλέον, γίνονται εκτιμήσεις με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσμού 

και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής, για χρονικούς ορίζοντες δέκα (10) και είκοσι (20) 

ετών.  

 

1 ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ Β 1909 2003): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και 
περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 
2 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής 
για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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4.2.  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΑ 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει πληθώρα δραστηριοτήτων που συνδέονται, με αστική, 

αγροτική και βιοτεχνική ανάπτυξη, τουριστική δραστηριότητα κ.λπ. Με προσεκτική 

προσέγγιση των  χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, οι κυριότερες 

κατηγορίες παραγόμενων Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων (ΕΚΑ) και οι κυριότερες πηγές προέλευσής  τους,  είναι οι ακόλουθες: 

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. ∆εν 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 ΠΕ.Σ.∆.Α.  
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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) 
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20 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 02 01 βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

20 03 Άλλα δημοτικά απόβλητα 

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 

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 και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 

του ΠΕ.Σ.∆.Α.  

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 

15 010 7  γυάλινη συσκευασία 

15 01 09  συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

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

1501 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 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ”, αλλά και στην κατηγορία 20 “∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ”. 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των ιλύων 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.∆.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 
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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 ∆.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.).  

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά κατατάσσονται κατά τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 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 ΠΕ.Σ.∆.Α.  

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 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 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.∆.Α. 
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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 

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, 
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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 ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (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.∆.Α.  

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

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 

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  
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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 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ”, καθώς και στην κατηγορία 20 “∆ΗΜΟΤΙΚΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), 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.∆.Α.  

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 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 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 
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(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, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, 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 ΠΕ.Σ.∆.Α.  

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 

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

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 
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4.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

4.3.1. Αστικά Στερεά Απόβλητα 

4.3.1.1. Ποσότητες αστικών στερεών απορριμμάτων ανά Νομό 

Η προσέγγιση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ για την Περιφέρεια Κρήτης, βασίστηκε σε 

πρωτογενή στοιχεία από τους ζυγιστικούς μηχανισμούς που έχουν τοποθετηθεί στις μονάδες 

επεξεργασίας των ΑΣΑ, στο Κ∆ΑΥ αλλά και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής στην Περιφέρεια 

Κρήτης. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (Φο∆ΣΑ). Για τις περιπτώσεις που δεν ήταν διαθέσιμα δεδομένα λόγω έλλειψης 

ζυγιστικού μηχανισμού, οι αντίστοιχες ποσότητες ΑΣΑ εκτιμήθηκαν βάσει της Μέσης 

Παραγωγής Απορριμμάτων ανά κάτοικο (Μ.Π.Α), του Ρυθμού Μεταβολής Πληθυσμού και της 

τελευταίας επίσημης απογραφής του πληθυσμού (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001), έχοντας παράλληλα ως 

γνώμονα τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά της Περιφέρειας στο σύνολο της. Επίσης, 

αξιοποιήθηκαν όσα στοιχεία προϋπήρχαν της εκπόνησης της παρούσας μελέτης για την 

ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Τέλος πρέπει να 

αναφερθεί ότι εφεξής «σύμμεικτα ΑΣΑ» θα νοούνται τα ΑΣΑ που παραμένουν μετά τη 

∆ιαλογή στην Πηγή των αποβλήτων συσκευασίας, ήτοι τα ΑΣΑ που περιέχονται στους 

πράσινους κάδους.  

4.3.1.1.1.  Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Χανίων   

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό Χανίων βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:  

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

το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται πλησίον 

της Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων στη θέση Κορακιά στο ∆. Ακρωτηρίου (ΟΕ∆Α Χανίων), 

(β) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (εφεξής ΧΥΤΑ) στη θέση Άγ. Θεόδωροι στο ∆. 

Πελεκάνου. 

Στο Νομό, τα απόβλητα συσκευασιών που συλλέγονται ξεχωριστά με ∆ιαλογή στην Πηγή 

(∆σΠ), οδηγούνται στο ΕΜΑΚ Χανίων, όπου γίνεται μηχανική διαλογή συγκεκριμένες ώρες, 

χωριστά από τα σύμμεικτα ΑΣΑ. 

Ζυγολόγια Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα αναφέρονται στις παραγόμενες 

ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ των ∆ήμων που διαχειρίζεται το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων για τα έτη 

2007 – 2009. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το ζυγιστικό μηχανισμό του ΕΜΑΚ Χανίων, 
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του οποίου φορέας διαχείρισης είναι η ∆ιαδημοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων A.E. (εφεξής ∆Ε∆ΙΣΑ) Χανίων.  

Πίνακας 4-9: Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ που εξυπηρετούνται από το Ε.Μ.Α.Κ. 
Χανίων ανά «Καποδιστριακό» Δήμο για τα έτη 2007- 2009 

Ετήσια παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (τόνοι/έτος) «Καποδιστριακοί»  
Δήμοι Ν. Χανίων 2007 2008 2009 

∆. Χανίων 29.310 28.740 29.339 

∆. Ακρωτηρίου 6.503 6.782 6.741 

∆. Βάμου 2.252 1.864 2.027 

∆. Βουκολίων 1.195 1.227 1.278 

∆. Γεωργιουπόλεως 2.880 2.885 2.759 

∆. Ελευθερίου Βενιζέλου 6.189 6.240 6.132 

∆. Θερίσου 3.512 3.566 3.711 

∆. Ινναχωρίου 437 462 459 

∆. Καντάνου 298 357 349 

∆. Κεραμιών 183 189 202 

∆. Κισσάμου 3.789 3.928 3.956 

∆. Κολυμβαρίου 2.272 2.336 2.345 

∆. Κρυονερίδας 1.002 1.057 1.229 

∆. Μουσούρων  1.510 1.527 1.519 

∆. Μυθήμνης 643 733 808 

∆. Νέας Κυδωνίας 7.267 8.073 7.692 

∆. Πλατανιά 5.554 5.618 5.368 

∆. Σούδας 3.116 3.248 3.209 

∆. Φρε 309 368 390 

Σύνολο 78.221 79.199 79.511 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ των 

προαναφερθέντων ∆ήμων για το έτος 2009 είναι 79.511 τόνοι. 

Για το ∆ήμο Σφακίων διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων 

ΑΣΑ υπάρχουν από τον Ιούνιο του 2010 καθώς από τότε τα απορρίμματα του ∆ήμου 

διατίθενται στην ΟΕ∆Α Χανίων. Τα σχετικά ποσοτικά δεδομένα παρατίθενται στον Πίνακα 4-

10.  
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Πίνακας 4-10: Παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ για το Δ. Σφακίων για τους μήνες 
Ιούνιο – Νοέμβριο 2010. 

Δ. Σφακίων 
Παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ από 6/2010 

έως 11-2010 (σε τόνους) 

Ιούνιος 121 

Ιούλιος 140 

Αύγουστος 180 

Σεπτέμβριος 122 

Οκτώβριος 93 

Νοέμβριος 62 

Σύνολο 718 

Για το εξάμηνο Ιούνιος – Νοέμβριος του 2010 (όπου συμπεριλαμβάνεται η τουριστική 

περίοδος) η παραγωγή ΑΣΑ του ∆. Σφακίων ήταν 718 τόνοι. Οι υπόλοιποι μήνες μπορούν να 

προσεγγισθούν λαμβάνοντας ως μέση μηνιαία παραγωγή την παραγωγή για το μήνα Νοέμβριο 

η οποία αντιστοιχεί σε 60 τόνους περίπου, εκτός του Μαΐου ο οποίος ανήκει στην αρχή της 

τουριστικής περιόδου για τον οποία εκτιμάται παραγωγή ΑΣΑ αντίστοιχη με αυτή του 

Οκτωβρίου, ήτοι 90 τόνοι περίπου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως παρουσιάζεται και στον 

επόμενο πίνακα, η συνολική εκτιμώμενη παραγωγή ΑΣΑ για το έτος 2010 ανέρχεται στους 

1.108 τόνους περίπου.  

Πίνακας 4-11: Παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ για το Δ. Σφακίων 

Δ. Σφακίων 
Παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ 

(σε τόνους) 

Ιανουάριος 60 

Φεβρουάριος 60 

Μάρτιος 60 

Απρίλιος 60 

Μάιος 90 

Ιούνιος 121 

Ιούλιος 140 

Αύγουστος 180 

Σεπτέμβριος 122 

Οκτώβριος 93 

Νοέμβριος 62 

∆εκέμβριος 60 

Σύνολο 1.108 
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Για τους ∆ήμους Ανατολικού Σελίνου, Αρμένων, Πελεκάνου και τις κοινότητες Ασή Γωνιάς και 

Γαύδου, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις παραγόμενες  ποσότητες ΑΣΑ για το έτος 2009. 

Για το λόγο αυτό, θα υπολογιστεί η Μέση Παραγωγή Απορριμμάτων (Μ.Π.Α.) του Νομού 

βάσει των ∆ήμων που υπάρχουν στοιχεία από ζυγολόγια, και οι παραγόμενες ποσότητες των 

∆ήμων Ανατολικού Σελίνου, Αρμένων, Πελεκάνου και τις κοινότητες Ασή Γωνιάς και Γαύδου 

θα υπολογιστούν βάσει της εκτιμώμενης ΜΠΑ και του πληθυσμού των ∆ήμων.  

Ο πληθυσμός των ∆ήμων που προαναφέρθηκαν για το 2001 παρουσιάζεται στον επόμενο 

πίνακα. 

Πίνακας 4-12: Πληθυσμός Καποδιστριακών Δήμων Νομού Χανίων 

«Καποδιστριακοί»  
Δήμοι Ν. Χανίων 

Πληθυσμός 2001 

∆. Χανίων 53.373 

∆. Ακρωτηρίου 10.321 

∆. Βάμου 2.932 

∆. Βουκολίων 3.296 

∆. Γεωργιουπόλεως 2.483 

∆. Ελευθερίου Βενιζέλου 10.586 

∆. Θερίσου 6.313 

∆. Ινναχωρίου 1.443 

∆. Καντάνου 1.607 

∆. Κεραμιών 1.630 

∆. Κισσάμου 7.463 

∆. Κολυμβαρίου 5.346 

∆. Κρυονερίδας 2.330 

∆. Μουσούρων 4.755 

∆. Μυθήμνης 2.914 

∆. Νέας Κυδωνίας 7.301 

∆. Πλατανιά 5.225 

∆. Σούδας 7.840 

∆. Φρε 1.122 

Σύνολο 138.280 

Επίσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τη δεκαετία 2001 – 2011 

αναμένεται αύξηση του πληθυσμού της Κρήτης κατά περίπου 5%, η οποία ισοδυναμεί με 

ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 0,5%. Συνεπώς η εκτίμηση του πληθυσμού των παραπάνω 

∆ήμων για το έτος 2009 γίνεται με ένα συντελεστή αύξησης 4,1% (8-ετία 2001-2009) και 

υπολογίζεται στους 143.909 κάτοικους. ∆εδομένου ότι στους εν λόγω ∆ήμους η παραγωγή 
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σύμμεικτων ΑΣΑ το 2009 υπολογίσθηκε σε 79.511 τόνους, προκύπτει Μέση Παραγωγή 

Απορριμμάτων ίση με 0,553 τόνους ανά έτος και κάτοικο, ήτοι 553 κιλά ανά έτος και κάτοικο. 

Προσαρμόζοντας την παραπάνω εκτιμώμενη Μ.Π.Α. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε 

∆ήμου και συνυπολογίζοντας το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού καθώς και τα πληθυσμιακά 

στοιχεία του 2001, εκτιμώνται οι παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ των ΟΤΑ του Ν. 

Χανίων για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία για το έτος 2009, όπως παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 4-13: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων σύμμεικτων ΑΣΑ για τους ΟΤΑ του Ν. 
Χανίων για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία για το έτος 2009  

Δήμοι Ν. Χανίων 
Πληθυσμός 

2001 (ΕΣΥΕ) 

Εκτιμώμενος 
Πληθυσμός 

2009  

Εκτιμώμενη 
παραγόμενη ποσότητα 
ΑΣΑ για το 2009 

(τόνοι/έτος) 

∆. Ανατολικού Σελίνου 1.468 1528 700 

∆. Αρμένων 3.250 3383 1.600 

∆. Πελεκάνου 4.259 4434 2.100 

Κοινότητα Ασή Γωνιάς 586 610 300 

Κοινότητα Γαύδου 98 100 45 

 

Προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των προδιαλεγμένων αποβλήτων 

συσκευασίας από το πρόγραμμα ∆σΠ για το Νομό Χανίων σύμφωνα με στοιχεία από τη 

∆Ε∆ΙΣΑ.  

Πίνακας 4-14: Ποσότητες προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από το πρόγραμμα ΔσΠ 
του Ν. Χανίων  

Διαλογή στην Πηγή  (τόνοι/έτος) 
 

2007 2008 2009 

Αποκομιδή ∆Ε∆ΙΣΑ 7.116 8.074 8.960 

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ για το 2009 προκύπτει αν στην ποσότητα των 

σύμμεικτων ΑΣΑ προστεθεί η ποσότητα των προδιαλεγμένων απόβλητων συσκευασίας. Το 

αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 4-15: Συνολικά παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων Νομού Χανίων για το έτος 2009 

Σύνολο ρευμάτων αποβλήτων 
Συνολικά παραγόμενη 

ποσότητα ΑΣΑ για το έτος 
2009 (σε τόνους) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ ∆ήμων Ν. Χανίων 85.366 

Συλλεχθέντα απόβλητα συσκευασίας ∆ήμων 
Χανίων από το πρόγραμμα ∆σΠ Χανίων 

8.960 

Σύνολο 94.326 

Η αντίστοιχη παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων βάσει της νέας διοικητικής διαίρεσης 

(σύμφωνα με το Ν. 3852/20103 - Πρόγραμμα Καλλικράτης) παρουσιάζεται στον επόμενο 

πίνακα. Σημειώνεται ότι λόγω της έλλειψης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων 

συσκευασίας ανά ∆ήμο, οι ποσότητες που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν σε σύμμεικτα 

ΑΣΑ και δεν περιλαμβάνουν τα προδιαλεγμένα απόβλητα.  

 

3 Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης Και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης". (Φεκ Α' 
87/07-06-2010) 
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Πίνακας 4-16: Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους του Ν. Χανίων για 
το έτος 2009 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Δήμοι Ν. Χανίων 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Ποσότητα ΑΣΑ για το 2009 
(τόνοι/έτος) 

∆.Ε. Χανίων 29.339 

∆.Ε.   Ακρωτηρίου 6.741 

∆.Ε.  Σούδας 3.209 

∆.Ε.  Ελευθερίου Βενιζέλου 6.132 

∆.Ε.  Κεραμιών 202 

∆.Ε. Θερίσου 3.711 

∆.Ε.  Νέας Κυδωνίας 7.692 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 57.026 

∆.Ε.  Βάμου 2.027 

∆.Ε.  Κρυονερίδας 1.229 

∆.Ε.   Φρε 390 

∆.Ε.   Γεωργιουπόλεως 2.759 
∆.Ε.   Αρμένων 1.600 

∆.Ε.   Ασή Γωνιάς 300 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 8.305 

∆.Ε.  Πλατανιά 5.368 

∆.Ε.  Βουκολίων 1.278 

∆.Ε.  Κολυμβαρίου 2.345 

∆.Ε.  Μουσούρων  1.519 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 10.510 

∆.Ε.  Μυθήμνης 808 

∆.Ε.  Κισσάμου 3.956 

∆.Ε.  Ινναχωρίου 459 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 5.223 

∆.Ε.  Καντάνου 349 

∆.Ε.  Πελεκάνου 2.100 

∆.Ε.  Ανατολικού Σελίνου 700 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 3.149 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 1.108 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 45 

Σύνολο 85.366 
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4.3.1.1.2.  Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Ρεθύμνου  

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό Ρεθύμνου βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:  

(α) ΧΥΤΑ Αμαρίου (σύμμεικτα ΑΣΑ) 

(β) ΕΜΑΚ Χανίων (προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών) 

Ζυγολόγια ΧΥΤΑ Αμαρίου 

Οι συνολικά παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ από τους ∆ήμους του Νομού Ρεθύμνης  

για το έτος 2009 προκύπτουν από το ζυγιστικό μηχανισμό που είναι τοποθετημένος στο ΧΥΤΑ 

Αμαρίου και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 4-17: Εισερχόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Αμαρίου 

Μήνας αναφοράς 
Εισερχόμενες ποσότητες ΑΣΑ στο 

ΧΥΤΑ Αμαρίου (σε τόνους) 

Απρίλιος 3.668
Μάιος 4.096
Ιούνιος 4.415
Ιούλιος 5.074
Αύγουστος 5.405
Σεπτέμβριος 4.632
Οκτώβριος 5.518
Νοέμβριος 3.215

2009 

∆εκέμβριος 3.183
Ιανουάριος 2.870
Φεβρουάριος 2.7272010 

Μάρτιος 3.149

ΣΥΝΟΛΟ 47.952 

 

Θεωρώντας ότι οι ποσότητες των πρώτων μηνών του 2010 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

μεταβολή από τους αντίστοιχους του 2009, υπολογίζεται ότι οι παραγόμενες ποσότητες 

σύμμεικτων ΑΣΑ για το Νομό Ρεθύμνου το 2009 είναι περίπου 47.900 τόνοι. 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Οι συνολικά παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ προκύπτουν αν προστεθούν στο παραπάνω 

άθροισμα οι ποσότητες των προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας των δήμων του Ν. 

Ρεθύμνου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ∆σΠ της ΟΕ∆Α Χανίων, οι οποίες ανέρχονται για 

το έτος 2009 στους 3.815 τόνους, σύμφωνα με τους ζυγιστικούς μηχανισμούς της ΕΜΑΚ. Το 

αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-18: Συνολικά παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων Νομού Ρεθύμνου για το έτος 
2009 

Σύνολο ρευμάτων αποβλήτων 
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα 
αποβλήτων για το έτος 2009 (σε 

τόνους) 
Σύμμεικτα ΑΣΑ ∆ήμων  
Ν. Ρεθύμνου 47.900 

Συλλεχθέντα απόβλητα συσκευασίας με ∆σΠ 3.815 

Σύνολο 51.715 

 

4.3.1.1.3.  Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Ηρακλείου  

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό Ηρακλείου βασίζεται στη λειτουργία των εξής 

εγκαταστάσεων:  

(α) Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ν. Ηρακλείου, 

(β) Κέντρο ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών (εφεξής Κ∆ΑΥ) ∆. Ηρακλείου, 

(γ) ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, 

(δ) ΧΥΤΑ Χερσονήσου, 

(ε) ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, 

(στ) ΧΥΤΑ Βιάννου. 

Ζυγολόγια Μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου  

Στη Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων οδεύει μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων 

από τους ∆ήμους Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού. ∆ιαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία για τις 

εισερχόμενες ποσότητες απορριμμάτων στη Μονάδα και τις ποσότητες δευτερογενών 

καυσίμων (SRF) που παράγονται από τη βιοξήρανση καθώς και τις ποσότητες των 

ανακτηθέντων μετάλλων, προκύπτουν από τους ζυγιστικούς μηχανισμούς της μονάδας για 

τους μήνες που είναι σε λειτουργία η μονάδα  (12/2009 έως 11/2010). Επισημαίνεται ότι οι 

ποσότητες αυτές δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων 

για τους ∆ήμους αυτούς, καθώς η μονάδα αυτή λειτούργησε τους πρώτους μήνες πιλοτικά σε 

μικρή κλίμακα και πλέον έχει προσεγγίσει το μέγιστο της δυναμικότητάς της.  
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Πίνακας 4-19: Εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες Μονάδας προεπεξεργασίας Νομού 
Ηρακλείου 

Μήνες λειτουργίας 
μονάδας 

Εισερχόμενη 
ποσότητα  

Εξερχόμενη 
ποσότητα  

Ανάκτηση 
μετάλλων 

∆εκέμβριος ΄09 2.313 691 13 

Ιανουάριος ΄10 4.399 1.764 65 

Φεβρουάριος ΄10 2.462 3.007 110 

Μάρτιος ΄10 4.002 1.643 64 

Απρίλιος΄10 3.206 2.159 60 

Μάιος΄10 3.793 2.072 92 

Ιούνιος΄10 4.031 2.216 69 

Ιούλιος΄10 5.787 3.022 111 

Αύγουστος ΄10 6.260 3.415 135 

Σεπτέμβριος ΄10 6.297 4.645 143 

Οκτώβριος ΄10 5.584 3.634 125 

Νοέμβριος ΄10 6.134 4.135 147 

Σύνολο 54.266 32.404 1.134 

 

Ζυγολόγια ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 

Τα στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ των ∆ήμων που οδεύουν στο 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων προκύπτουν από το ζυγιστικό μηχανισμό που είναι τοποθετημένος στο 

εν λόγω ΧΥΤΑ για το έτος 2009 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-20. Ωστόσο για ορισμένους 

δήμους οι ποσότητες αυτές δεν αντιστοιχούν στην πραγματική παραγωγή απορριμμάτων 

καθώς δεν έστελναν το σύνολο των απορριμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (∆ήμοι 

Κρουσώνα, Γοργολαΐνη, Ρούβα). 
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Πίνακας 4-20: Εισερχόμενες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων των Δήμων που εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ 
(ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) 
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Φεβρ. 4.131 601 1.012 68 18 8 435 322 152 101 100 139 135 90 

Μάρτ 4.323 700 1.073 76 9 47 435 425 179 104 108 164 147 90 

Απρ. 6.490 877 1.498 86 7 52 520 500 194 119 174 173 172 95 

Μάι 5.026 899 1.491 79 19 106 495 499 173 91 149 150 157 90 

Ιούν. 7.727 874 1.710 77 49 68 496 633 183 118 139 165 161 90 

Ιούλ. 8.862 862 1.777 95 65 18 517 549 204 108 115 194 171 7 

Αύγ. 7.625 791 1.644 96 99 107 477 548 198 109 134 189 168 20 

Σεπτ. 7.460 781 1.552 82 78 77 472 493 203 102 147 168 148 49 

Οκτ. 7.494 763 1.308 78 55 88 469 532 180 76 163 144 159 54 

Νοέμ. 6.489 698 1.297 73 93 100 503 415 176 105 163 156 160 48 

2009 

∆εκ. 4.777 590 1.054 97 106 88 573 486 207 91 194 193 169 52 

2010 Ιαν 2.575 219 948 81 80 91 523 427 187 78 165 141 143 54 

ΣΥΝΟΛΟ 72.980 8.656 16.363 987 678 850 5.915 5.829 2.235 1.203 1.751 1.975 1.890 739 

(με πράσινο χρώμα οι ποσότητες που δεν αντιστοιχούν στη συνολική πραγματική παραγωγή απορριμμάτων)
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα υπολείμματα από το Κ∆ΑΥ, καθώς και το SRF, στην 

παρούσα φάση μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Γαλήνων, αλλά οι ποσότητες τους δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω ζυγολόγια. Επίσης παρατηρείται ότι οι ποσότητες των 

∆ήμων Ηρακλείου - Παλιανής (κοινά ζυγολόγια) και Ν. Αλικαρνασσού που οδηγήθηκαν στο 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων το ∆εκέμβριο του 2009 και τον Ιανουάριο του 2010, εμφανίζουν μείωση 

σε σχέση με τα αναμενόμενα, λόγω της εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων στη Μονάδα 

προεπεξεργασίας. Συνεπώς, για να υπολογιστεί η παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ για τους ∆ήμους 

Ηρακλείου – Παλιανής και Ν. Αλικαρνασσού, στις ποσότητες του ∆εκεμβρίου του 2009 και του 

Ιανουαρίου του 2010, θα πρέπει να προστεθούν οι ποσότητες που εκτρέπονται στη  Μονάδα 

προεπεξεργασίας τους αντίστοιχους μήνες.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω για τους ∆ήμους Ηρακλείου – Παλιανής και Ν. Αλικαρνασσού η 

συνολική παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ το 20094 υπολογίζεται ως εξής: 

Συνολική παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ = 72.980 +  8.656 + 2.313 + 4.399 = 88.348 τόνοι. 

Αναφορικά με τους ∆ήμους Κρουσώνα, Γοργολαΐνη, Ρούβα, εφαρμόζοντας την ίδια 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε ορισμένους ∆ήμους του Νομού Χανίων όπως 

παρουσιάσθηκε προηγουμένως, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 4-21: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων σύμμεικτων ΑΣΑ για τους ΟΤΑ του Ν. 
Ηρακλείου για τους οποίους δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το έτος 2009  

Δήμοι Ν. Χανίων 
Πληθυσμός 

2001 (ΕΣΥΕ) 

Εκτιμώμενος 
Πληθυσμός 

2009  

Εκτιμώμενη 
παραγόμενη ποσότητα 
ΑΣΑ για το 2009 

(τόνοι/έτος) 

∆. Κρουσώνα 4.059 4225 1.800 

∆. Γοργολαΐνη 3.171 3301 1.400 

∆. Ρούβα 2.324 2419 1.000 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα παραπάνω αποτελέσματα συγκεντρωτικά. 

 

4 Θεωρώντας ότι οι ποσότητες του Ιανουαρίου 2010 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή από τον αντίστοιχο μήνα 
του 2009 
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Πίνακας 4-22:Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους  που 
εξυπηρετούνται από τη Μονάδα προεπεξεργασίας Ηρακλείου και το ΧΥΤΑ Γαλήνων (2009) 

Δήμοι 
Παραγόμενες ποσότητες 

σύμμεικτων ΑΣΑ για το 2009  
(σε τόνους) 

Τυλίσου 987 

Κρουσώνα 1.800 

Γαζίου 16.363 

Ηρακλείου 

Παλιανής 

Αλικαρνασσού 

88.348 

Ρούβα 1.000 

Γοργολαΐνης 1.400 

Ζαρού 1.203 

Γόρτυνας 1.975 

Αγ.Βαρβάρας 1.890 

Κόφινα 1.751 

Αστερουσίων 2.235 

Τυμπακίου 5.829 

Μοιρών 5.915 

Σύνολο 130.696 

 

Ζυγολόγια ΧΥΤΑ Χερσονήσου 

Τα στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ των ∆ήμων που οδεύουν στο 

ΧΥΤΑ Χερσονήσου προκύπτουν από το ζυγιστικό μηχανισμό που είναι τοποθετημένος στο εν 

λόγω ΧΥΤΑ και παρουσιάζονται στους Πίνακες 4-23 έως και 4-26. ∆ιαθέσιμα στοιχεία για το 

∆ήμο Μαλίων και Χερσονήσου υπάρχουν από τον Ιανουάριο του 2004, ενώ για τους ∆ήμους 

Γουβών και Καστελλίου από τότε που άρχισαν να εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ, ήτοι από το 

Μάιο του 2007 και τον Απρίλιο του 2008, αντίστοιχα.  
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Πίνακας 4-23: Εισερχόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το Δ. 
Γουβών για τα έτη 2007 - 2010 

Εισερχόμενη ποσότητα ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το Δήμο 
Γουβών (σε τόνους) Μήνας 

αναφοράς 
2007 2008 2009 2010 

Ιανουάριος  - 365 383 421 

Φεβρουάριος - 407 358 387 

Μάρτιος - 451 454 526 

Απρίλιος - 846 728 803 

Μάιος 768 846 801 810 

Ιούνιος 804 896 988 1.073 

Ιούλιος 1.005 1.049 1.049 997 

Αύγουστος 1.119 1.014 974 1.051 

Σεπτέμβριος 818 866 815 801 

Οκτώβριος 688 655 632 619 

Νοέμβριος 438 424 495 465 

∆εκέμβριος 398 430 458 - 

ΣΥΝΟΛΟ 6.038 8.250 8.133 7.951 
(έως 11/2010) 

Πίνακας 4-24: Εισερχόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το Δ. 
Καστελλίου για τα έτη 2008 - 2010 

Εισερχόμενη ποσότητα ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το 
Δήμο Καστελλίου (σε τόνους) Μήνας αναφοράς 

2008 2009 2010 

Ιανουάριος  - 144 135 

Φεβρουάριος  - 126 124 

Μάρτιος  - 141 158 

Απρίλιος  90 171 163 

Μαϊος 63 141 130 

Ιούνιος 126 141 148 

Ιούλιος 146 160 164 

Αύγουστος 154 159 179 

Σεπτέμβριος 150 153 155 

Οκτώβριος 138 147 142 

Νοέμβριος 139 145 158 

∆εκέμβριος 164 168 - 

ΣΥΝΟΛΟ 1.169 1.796 1.656 
(έως 11/2010) 
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Πίνακας 4-25: Εισερχόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το Δ. Μαλίων για τα έτη 2004-2010 

Εισερχόμενη ποσότητα ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το Δήμο Μαλίων 
(σε τόνους) Μήνας/έτος 

αναφοράς 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ιανουάριος  240 232 198 257 245 235 226 

Φεβρουάριος  204 199 206 229 255 211 219 

Μάρτιος 321 281 296 348 324 265 280 

Απρίλιος 514 449 509 519 490 433 360 

Μάιος 758 615 782 863 747 666 623 

Ιούνιος 1.014 1.025 1.064 1.111 1.004 849 843 

Ιούλιος 1.269 1.381 1.418 1.504 1.290 1.039 1.044 

Αύγουστος 1.302 1.421 1.468 1.487 1.248 1.102 1.008 

Σεπτέμβριος 1.030 1.071 1.102 1.131 1.015 812 788 

Οκτώβριος 710 707 755 725 612 547 520 

Νοέμβριος 290 274 313 320 265 306 245 

∆εκέμβριος 230 229 242 279 255 247 - 

ΣΥΝΟΛΟ 7.882 7.886 8.353 8.772 7.748 6.711 
6.155 

(έως 11/2010) 
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Πίνακας 4-26: Εισερχόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το Δ. Χερσόνησου για τα έτη 2004-2010 

Εισερχόμενη ποσότητα ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου από το Δήμο Χερσονήσου  
(σε τόνους) Μήνας/έτος 

αναφοράς 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ιανουάριος 256 285 300 310 301 290 408 

Φεβρουάριος 250 274 314 297 345 285 370 

Μάρτιος 412 433 427 488 391 455 542 

Απρίλιος 748 1.044 784 908 930 890 795 

Μάιος 1.012 1.235 1.314 1.418 1.553 1.442 1.533 

Ιούνιος 1.391 1.497 1.601 1.726 1.826 1.906 1.797 

Ιούλιος 1.779 2.096 2.096 2.389 2.433 2.316 2.352 

Αύγουστος 1.993 2.301 2.330 2.466 2.580 2.384 2.431 

Σεπτέμβριος 1.597 1.702 1.736 1.870 2.033 1.827 1.793 

Οκτώβριος  1.126 1.165 1.256 1.304 1.436 1.345 1.247 

Νοέμβριος  480 402 469 455 405 526 485 

∆εκέμβριος  298 301 368 333 337 432 - 

ΣΥΝΟΛΟ 11.342 12.736 12.995 13.963 14.570 14.098 
13.753 

(έως 11/2010) 
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Ζυγολόγια ΧΥΤΑ Καζαντζάκη  

Για τους ∆ήμους Αρχάνων, Τεμένους, Ν. Καζαντζάκη και Επισκοπής οι οποίοι εξυπηρετούνται 

από το ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν από το ζυγιστικό μηχανισμό που είναι 

τοποθετημένος στο εν λόγω ΧΥΤΑ. Σημειώνεται ότι ο ∆ήμος Τεμένους εξυπηρετείται από το 

ΧΥΤΑ από τον Αύγουστο του 2008, ενώ ο ∆ήμος Επισκοπής από τον Ιούλιο του 2009. 

Πίνακας 4-27: Εισερχόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη 

Εισερχόμενη ποσότητα ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη  
(σε τόνους)  

Έτος/μήνας 
αναφοράς Δήμοι 

Αρχάνων 
Δήμος 
Τεμένους 

Δήμος 
Καζαντζάκη 

Δήμος 
Επισκοπής 

Σεπτέμβριος 195 119 253 71 

Οκτώβριος 204 106 242 53 

Νοέμβριος 175 110 198 86 

2009 

∆εκέμβριος 198 127 220 84 

Ιανουάριος 167 126 198 77 

Φεβρουάριος 169 111 191 71 

Μάρτιος 185 110 227 86 

Απρίλιος 189 122 220 73 

Μάιος 164 101 207 74 

Ιούνιος 174 118 229 81 

Ιούλιος 194 130 245 85 

2010 

Αύγουστος 202 137 270 110 

ΣΥΝΟΛΟ 2.216 1.416 2.699 950 

 

Και στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι οι ποσότητες των πρώτων μηνών του 2010 δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή από τους αντίστοιχους του 2009. 

 

Ζυγολόγια ΧΥΤΑ Βιάννου 

Για το ∆ήμο Βιάννου ο οποίος εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Βιάννου, διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν 

από το ζυγιστικό μηχανισμό που είναι τοποθετημένος στο εν λόγω ΧΥΤΑ. 
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Πίνακας 4-28: Εισερχόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Βιάννου 

Μήνας 
Αναφοράς 

Εισερχόμενη ποσότητα ΑΣΑ στο  ΧΥΤΑ Βιάννου 
από το Δήμο Βιάννου (σε τόνους) 

Σεπτέμβριος 191 
Οκτώβριος 202 
Νοέμβριος 158 

2008 

∆εκέμβριος 216 
Ιανουάριος 204 
Φεβρουάριος 245 
Μάρτιος 209 
Απρίλιος 211 
Μάιος 257 
Ιούνιος 228 

Ιούλιος 206 

2009 

Αύγουστος 260 

ΣΥΝΟΛΟ 2.586 

 

Αναφορικά με τους ∆ήμους Αρκαλοχωρίου και Θραψάνου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

αξιόπιστα στοιχεία, η παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ εκτιμήθηκε από την ομάδα μελέτης σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία που παρουσιάσθηκε παραπάνω. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4-29: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους 
Αρκαλοχωρίου και Θραψάνου (2009)  

Δήμοι Ν. Χανίων 
Πληθυσμός 2001 

(ΕΣΥΕ) 
Εκτιμώμενος 

Πληθυσμός 2009 

Εκτιμώμενη 
παραγόμενη ποσότητα 
ΑΣΑ για το 2009 

(τόνοι/έτος) 

∆. Αρκαλοχωρίου 10.897 11.300 5.500 

∆. Θραψάνου 2.616 2.700 1.300 

 

Ζυγολόγια Κέντρου ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ηρακλείου 

Οι συνολικές ποσότητες προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που συλλέχθηκαν στο Κέντρο 

∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ηρακλείου καθώς και οι ποσότητες των ανακτηθέντων 

υλικών για τα έτη 2008-2009 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΕΑΑ παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4-30, ενώ στον Πίνακα 4-31 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ποσότητες για τους ∆ήμους 

του Ν. Ηρακλείου για το έτος 2009. 
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Πίνακας 4-30: Εισερχόμενες ποσότητες προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας από το 
πρόγραμμα ΔσΠ στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου 

Έτος 

αναφοράς 

Συλλογή υλικών 
(τόνοι) 

Ανάκτηση 
υλικών (τόνοι) 

Ποσοστό 
Υπολείμματος 

2008 16.851 12.269 27% 

2009 18.415 14.390 22% 

Πίνακας 4-31: Ποσότητες προδιαλεγμένων απόβλητων συσκευασιών ανά Δήμο του Ν. 
Ηρακλείου που οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΟ 2009 (σε τόνους) 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.555 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1.049 

∆ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ 844 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

766 

∆ΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 

1.868 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

1.147 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

∆ΗΜΟΣ ΤΥΛΙΣΣΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

781 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

690 

∆ΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 

715 

ΣΥΝΟΛΟ 18.415 
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Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Από τη λειτουργία των ΧΥΤΑ και της Μονάδας προεπεξεργασίας στο Νομό Ηρακλείου, 

προκύπτουν αρκετά αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των σύμμεικτων ΑΣΑ στο 

Νομό. Μετά από επεξεργασία των στοιχείων αυτών και εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων 

για τους ∆ήμους για τους οποίους υπάρχουν ανεπαρκή ή καθόλου στοιχεία, προκύπτει ο 

ακόλουθος πίνακας για το έτος 2009.  

Πίνακας 4-32: Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους του Νομού 
Ηρακλείου για το έτος 2009 

Δήμοι Ν.Ηρακλείου Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ 
για το 2009 (σε τόνους) 

Τυλίσου 987 
Κρουσώνα 1.800 

Γαζίου 16.363 

Ηρακλείου* 

Παλιανής 

Αλικαρνασσού* 

88.348 

Ρούβα 1.000 

Γοργολαΐνης 1.400 

Ζαρού 1.203 

Γόρτυνας 1.975 

Αγ.Βαρβάρας 1.890 

Κόφινα 1.751 

Αστερουσίων 2.235 

Τυμπακίου 5.829 

Μοιρών 5.915 

Τεμένους 1.416 

Αρχάνων 2.216 

Καζαντζάκη 2.699 

Επισκοπή 950 

Μαλίων 6.711 
Καστελίου 1.796 

Γουβών 8.133 
Χερσονήσου 14.098 

Βιάννου 2.586 

Αρκαλοχωρίου 5.500 

Θραψάνου 1.300 

Σύνολο 178.101 
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Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ που καλείται να διαχειριστεί ο Ν. Ηρακλείου προκύπτει 

αν στην ποσότητα των σύμμεικτων ΑΣΑ προστεθεί η ποσότητα των προδιαλεγμένων 

αποβλήτων συσκευασίας καθώς και του υπολείμματος που παράγεται από το Κ∆ΑΥ. Το 

αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4-33: Συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ Νομού Ηρακλείου για το έτος 2009 

Σύνολο ρευμάτων αποβλήτων 
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα 
αποβλήτων για το έτος 2009  

(σε τόνους) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ ∆ήμων Ν. Ηρακλείου 178.101 

Προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασίας από 
το πρόγραμμα ∆σΠ 18.415 

Σύνολο 196.516 

 

Η αντίστοιχη παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων βάσει της νέας διοικητικής διαίρεσης (Ν. 

3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης) παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Σημειώνεται ότι 

λόγω της έλλειψης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας ανά ∆ήμο, οι 

ποσότητες που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν σε σύμμεικτα ΑΣΑ και δεν περιλαμβάνουν 

τα προδιαλεγμένα απόβλητα.  
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Πίνακας 4-34: Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους του Νομού 
Ηρακλείου για το έτος 2009 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Δήμοι Ν. Ηρακλείου 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Ποσότητα ΑΣΑ για το 2009 
(τόνοι/έτος) 

∆.Ε. Ηρακλείου 

∆.Ε. Παλιανής 

∆.Ε. Ν. Αλικαρνασσού 

88.348 

∆.Ε. Γοργολαϊνη 1.400 

∆.Ε. Τεμένους 1.416 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 91.164 

∆.Ε. Τυλισού 987 

∆.Ε. Γαζίου 16.363 

∆.Ε. Κρούσωνα 1.800 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 19.150 

∆.Ε. Ζαρού 1.203 

∆.Ε. Τυμπακίου 5.829 

∆.Ε. Μοιρών 5.915 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 12.947 

∆.Ε. Κόφινα 1.751 

∆.Ε. Γόρτυνας 1.975 

∆.Ε. Ρούβα 1.000 

∆.Ε. Αγ. Βαρβάρας 1.890 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 6.616 

∆.Ε. Αστερουσίων 2.235 

∆.Ε. Ν.Καζαντζάκη  2.699 

∆.Ε. Αρχανών 2.216 

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 7.150 

∆.Ε. Θραψανού 1.300 

∆.Ε. Καστελλίου  1.796 

∆.Ε. Αρκαλοχωρίου 5.500 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 8.596 

∆.Ε. Επισκοπής 1.300 

∆.Ε. Γουβών 8.133 

∆.Ε. Μαλίων 6.711 

∆.Ε. Χερσονήσου 14.098 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 30.242 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 2.586 

Σύνολο 178.101 
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4.3.1.1.4. Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Λασιθίου  

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό Λασιθίου βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:  

(α) ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου 

(β) ΧΥΤΑ Σητείας 

(β) Κ∆ΑΥ Ηρακλείου 

Ζυγολόγια ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και Σητείας  

Οι συνολικά παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ από τους ∆ήμους του Νομού Λασιθίου για 

το έτος 2009 προκύπτουν από τους ζυγιστικούς μηχανισμούς που είναι τοποθετημένοι στο ΧΥΤΑ 

Αγίου Νικολάου και στο ΧΥΤΑ Σητείας  και παρουσιάζονται στους επόμενους Πίνακες.  

Πίνακας 4-35: Εισερχόμενες ποσότητες ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου 

Εισερχόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ 
Δήμων που εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ 

ΑΓ. Νικολάου Έτος/μήνας 
αναφοράς 

Άγιος 
Νικόλαος Νεάπολη Οροπέδιο 

Λασιθίου 

Ιανουάριος 1.292 136 69 

Φεβρουάριος 1.736 234 100 

Μάρτιος 1.394 171 96 

Απρίλιος 1.379 190 125 

Μάιος  1.898 147 108 

Ιούνιος  1.734 160 106 

Ιούλιος 1.676 171 129 

Αύγουστος 1.772 197 152 

Σεπτέμβριος 1.569 178 158 

Οκτώβριος 1.230 163 139 

Νοέμβριος 888 161 110 

2009 

∆εκέμβριος 882 165 96 

Σύνολο 17.450 2.073 1.388 
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Πίνακας 4-36: Εισερχόμενες ποσότητες ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Σητείας 

Εισερχόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ Δήμων που 
εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ Σητείας (σε τόνους) 

Μήνας αναφοράς 

Ιτάνου Μακρύ 
γιαλού Σητεία Λεύκης 

Ιούλιος 134   902  134 

Αύγουστος 152  8 945  152 

Σεπτέμβριος 72   562  72 

Οκτώβριος 70  560 70 

Νοέμβριος 65  555 64 

2009 

∆εκέμβριος 62 8 564 60 

Ιανουάριος 61   597  52 

Φεβρουάριος 67   553  47 

Μάρτιος 86   712  66 

Απρίλιος 88   680  60 

Μάιος 80   633  64 

Ιούνιος 100   960  53 

2010 

Σύνολο 1.037 16 8.223 894 

Θεωρώντας ότι οι ποσότητες των πρώτων μηνών του 2010 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

μεταβολή από τους αντίστοιχους του 2009, υπολογίζεται ότι οι παραγόμενες ποσότητες 

σύμμεικτων ΑΣΑ για τους ∆ήμους Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας είναι περίπου 1.030, 890 και 8.220 

τόνοι αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τους ∆ήμους Μακρύ Γιαλού, Ιεράπετρας καθώς και της κοινότητας Βραχασίου, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, η παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ εκτιμήθηκε από 

την ομάδα μελέτης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάσθηκε παραπάνω. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4-37: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους Μακρύ 
Γιαλού, Ιεράπετρας και Κοιν. Βραχασίου (2009)  

Δήμοι Ν. Χανίων 
Πληθυσμός 

2001 (ΕΣΥΕ) 

Εκτιμώμενος 
Πληθυσμός 

2009  

Εκτιμώμενη 
παραγόμενη ποσότητα 
ΑΣΑ για το 2009 

(τόνοι/έτος) 

∆. Μακρύ Γιαλού 4.204 4.376 3.060 

∆. Ιεράπετρας5 23.707 24.679 18.100 

Κοινότητα Βραχασίου 1.706 1.776 1.420 

Ζυγολόγια Κ∆ΑΥ Ηρακλείου   

Οι ποσότητες προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας των ∆ήμων του Ν. Λασιθίου που 

συλλέχθηκαν στο Κέντρο ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ηρακλείου  σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση της ΕΕΑΑ για το έτος 2009 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4-38: Ποσότητες προδιαλεγμένων απόβλητων συσκευασιών ανά Δήμο του Νομού 
Λασιθίου που οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου 

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΤΟ 2009 (σε τόνους) 

Αγ. Νικολάου 1.425 

Νεάπολης 100 

ΣΥΝΟΛΟ 1.525 

 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Η αντίστοιχη παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων βάσει της νέας διοικητικής διαίρεσης (Ν. 

3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης) παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Σημειώνεται ότι 

λόγω της έλλειψης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας ανά ∆ήμο, οι 

ποσότητες που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν σε σύμμεικτα ΑΣΑ και δεν περιλαμβάνουν 

τα προδιαλεγμένα απόβλητα.  

 

 

5 Συνυπολογίζεται και οι παραγωγή ΑΣΑ από τον εποχιακό πληθυσμό. 
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Πίνακας 4-39: Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους του Νομού Λασιθίου 
για το έτος 2009 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Δήμοι Ν.Λασιθίου  

(Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

Παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το 2009  

(σε τόνους) 

Κοινότητα Βραχασίου 1.420 

∆.Ε. Αγ. Νικολάου 17.450 

∆.Ε. Νεάπολης 2.073 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20.943 

∆.Ε. Οροπεδίου Λασιθίου 1.388 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.388 

∆.Ε. Ιεράπετρας 18.100 

∆.Ε. Μακρύ Γιαλού 3.060 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 21.160 

∆.Ε. Σητείας 8.223 

∆.Ε. Ιτάνου 1.037 

∆.Ε. Λεύκης 894 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 10.154 

ΣΥΝΟΛΟ 53.645 

Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων προκύπτει αν στην ποσότητα των σύμμεικτων 

ΑΣΑ προστεθεί η ποσότητα των προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας. Το αποτέλεσμα 

παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4-40: Συνολικά παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων Νομού Λασιθίου για το έτος 2009 

Σύνολο ρευμάτων αποβλήτων 
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα 
αποβλήτων για το έτος 2009  

(σε τόνους) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ Ν. Λασιθίου 53.645 

Συλλεχθέντα υλικά συσκευασίας ∆ήμων 
Λασιθίου από το πρόγραμμα ∆σΠ Ηρακλείου 1.525 

Σύνολο 55.170 
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4.3.1.2. Συνολικά στοιχεία ΑΣΑ Περιφέρειας Κρήτης 

Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το έτος 2009 σε επίπεδο Περιφέρειας παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 4-41: Συνολική παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ 2009 (τόνοι) 

ΧΑΝΙΩΝ 94.326 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 51.715 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 196.516 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 55.170 

ΣΥΝΟΛΟ 397.727 

4.3.1.3. Εποχιακές Διακυμάνσεις 

∆εδομένου ότι η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση, αναμένεται και 

έντονη εποχιακή διακύμανση, και ιδιαίτερα στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Η ομάδα 

μελέτης προέβη σε επεξεργασία των ζυγολογίων, όπου υπήρχαν διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα, με 

επίκεντρο τους Νομούς Ηρακλείου και Χανίων.  

Ποσοστό της μέσης μηνιαίας παραγωγής ΑΣΑ στο Ν. Ηρακλείου
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Σχήμα 4-1: Μηνιαία διακύμανση παραγωγή ΑΣΑ στο Νομό Ηρακλείου (2009) 
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Ποσοστό της μέσης μηνιαίας παραγωγής ΑΣΑ στο Ν. Χανίων

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Μήνας

Π
οσ
οσ
τό

 
 

Σχήμα 4-2: Μηνιαία διακύμανση παραγωγή ΑΣΑ στο Νομό Χανίων (2009) 

Με την κόκκινη διακεκομμένη γραμμή επισημαίνεται ο μέσος όρος παραγωγής τους μήνες όπου 

ο εποχιακός πληθυσμός εκτιμάται ότι βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους (ήτοι 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Νοέμβριο και ∆εκέμβριο).  

Όπως παρατηρείται, η εποχιακή διακύμανση είναι πολύ έντονη, με μέγιστη απόκλιση από το 

μέσο όρο τους μήνες Ιούλιο (Ν. Ηρακλείου) και Αύγουστο (Ν. Χανίων).  

4.3.1.4. Ποιοτική σύσταση Α.Σ.Α. 

Η σύνθεση των απορριμμάτων αποτελεί μια από τις πλέον βασικές παραμέτρους για το 

σχεδιασμό της διάθεσής τους και επηρεάζεται από πολυάριθμους παράγοντες όπως, ο 

χαρακτήρας του πολεοδομικού συγκροτήματος (πολεοδομική ζώνη, βιομηχανική κ.λπ.), το κλίμα 

και η εποχή, ο τύπος της κατοικίας, η στάθμη ζωής, η τουριστική ανάπτυξη που μπορεί να 

οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας κ.λπ. 

Επίσης, η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων είναι παράμετρος δυναμική, τόσο τοπικά όσο 

και χρονικά. Έτσι, τοπικά, η σύσταση των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται έντονα από 

χώρα σε χώρα, αλλά και μέσα στην ίδια χώρα από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νομό σε νομό 

αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια πόλη από περιοχή σε περιοχή. Χρονικά, η σύσταση των 

απορριμμάτων μπορεί επίσης να μεταβάλλεται διαχρονικά, από έτος σε έτος, από εποχή σε 

εποχή αλλά ακόμη και από ημέρα σε ημέρα της εβδομάδας. Και τούτο γιατί υπεισέρχονται 

πολλοί παράγοντες που ξεκινούν από τις καταναλωτικές και διαιτολογικές συνήθειες των 

κατοίκων της περιοχής, τις προτιμώμενες συσκευασίες και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. 

Έτσι παραδείγματος χάριν τα ελληνικά απορρίμματα εμφανίζουν αύξηση του ποσοστού του 
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ζυμώσιμου κλάσματός τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης 

φρούτων και νωπών λαχανικών. 

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

συγκεκριμένα υλικά τα οποία ακολουθούν την παρακάτω κατηγοριοποίηση: 

 Οργανικό κλάσμα (ζυμώσιμα υλικά – υπολείμματα τροφίμων): Περιλαμβάνονται τα 

βιοαποδομήσιμα υλικά φυτικής και ζωϊκής 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 tetrapack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.α. 

 ∆έρμα, ύφασμα, ξύλο, λάστιχο (∆-Υ-Ξ-Λ): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν υλικά μεγάλης 

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

χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες και μονάδες βιοαποδόμησης), όπως ρούχα, παπούτσια, 

έπιπλα κ.α. 

 Αδρανή:  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αδρανή υλικά από οικοδομικές κυρίως 

εργασίες τα οποία καταλήγουν στα αστικά απορρίμματα, όπως κεραμικά, πέτρες, 

τούβλα, χώμα, τσιμέντο κ.α. 

 ∆ιάφορα: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από υλικά τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από 

τις παραπάνω κατηγορίες όπως τα ογκώδη (π.χ. στρώματα, έπιπλα κ.α.) 

Σύμφωνα με την Τελική  Έκθεση Αποτελεσμάτων «Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση 

Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο της οποίας έγινε σειρά δειγματοληψιών από 

το Σεπτέμβριο 2003- Αύγουστο 2004, για τέσσερις φάσεις που αντιστοιχούν στο φθινόπωρο, 

στο χειμώνα, στην άνοιξη και στο καλοκαίρι, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ποιοτική 

σύνθεση των απορριμμάτων, είναι: 
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Πίνακας 4-42: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σύνθεσης ΑΣΑ περιφέρειας Κρήτης (2003-2004) 

Ρεύμα Αποβλήτων Ποσοστό (%) 

ΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ (Οργανικά) 39,15 

ΧΑΡΤΙ 19,94 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 16,85 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,51 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,44 

Α∆ΡΑΝΗ 2,67 

ΓΥΑΛΙ 5,33 

∆-Ξ-Υ-Λ 5,24 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 5,87 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Τα δεδομένα αυτά σε μορφή πίτας δίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 4-3: Απεικόνιση της ποιοτικής σύνθεσης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στην Περιφέρεια Κρήτης τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά 

Απόβλητα (Β.Α.Α.) είναι περίπου 60,4% και συμπεριλαμβάνουν τα οργανικά, το χαρτί / χαρτόνι 

και το ξύλο. Επισημαίνεται ότι το ξύλο θεωρήθηκε περίπου το 25% της ποσότητας που 

περιγράφεται ανωτέρω ως ∆έρμα-Ξύλο-Ύφασμα-Λάστιχο (∆-Ξ-Υ-Λ). Επίσης σύμφωνα με 

στοιχεία που δίνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό αλλά και από την Eurostat σχετικά με τα 

παραγόμενα υλικά συσκευασίας στην Ελλάδα έως και το 2007, το σύνολο των συσκευασιών 

υπολογίζεται περίπου στο 27,5%. 
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Πίνακας 4-43: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σύνθεσης ΑΣΑ περιφέρειας Κρήτης (2003-2004) 

Υλικό  Συνολικά 
Ποσοστά 

Επιμέρους 
ποσοστά6 

Επιμέρους 
τελικά ποσοστά

Οργανικά  39.15% 100.00% 39.15% 

Σύνολο 19.94%    
Συσκευασίες   25.00% 4.99% 
Έντυπο   35.00% 6.98% 

Χαρτί/Χαρτόνι 

Λοιπά   40.00% 7.98% 

Σύνολο 16.85%    
Συσκευασίες   70.00% 11.80% Πλαστικά 

Λοιπά   30.00% 5.06% 

Σύνολο 5.33%    
Συσκευασίες   95.00% 5.06% Γυαλί 

Λοιπά   5.00% 0.27% 

Σύνολο 4.95%    

Συσκευασίες   80.00% 3.96% Μέταλλα 

Λοιπά   20.00% 0.99% 

Σύνολο 5.24%    

∆-Ξ-Λ (Συσκ)   30.00% 1.57% Δ-Ξ-Υ-Λ 

∆-Ξ-Λ (Λοιπά)   70.00% 3.67% 

Αδρανή 2.67%  2.67% 
Υπόλοιπα  

Υπόλοιπα  5.87%  5.87% 
ΣΥΝΟΛΟ 100.00%   100.00% 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Στη σύνθεση των ΑΣΑ παρουσιάζονται τρεις κυρίαρχες κατηγορίες, τα ζυμώσιμα υλικά 

(τροφικά υπολείμματα), το χαρτί και τα πλαστικά με συνολικό ποσοστό ~76%. 

• Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα τροφικά υπολείμματα (>39%) και ακολουθούν το χαρτί 

(20%) και τα πλαστικά (17%) που μοιράζονται τη δεύτερη θέση. 

• Το ποσοστό του γυαλιού (>5%) που πλέον αποτελείται περισσότερο από φιάλες μιας 

χρήσεως.  

• Τα ποσοστά των αδρανών υλικών είναι ιδιαίτερα χαμηλά (<3%) ποσοστό που δικαιολογείται 

από το ότι δεν συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα. Το ποσοστό που καταγράφηκε 

αντιστοιχεί σε ποσότητες αδρανών από εμπορικές/οικιακές δραστηριότητες, συνήθως μπάζα-

σοβάδες και άμμος μέσα σε σακούλες. 

 

6 Η εκτίμηση της σύστασης των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασιών στην Περιφέρεια είναι  εξαιρετικά δύσκολη, 
δεδομένου ότι οι όποιες μετρήσεις αφορούν τα ανακτώμενα υλικά, όπως αυτά προκύπτουν μετά τους 
διαχωρισμούς στα Κ∆ΑΥ και όχι τα παραγόμενα. Ως εκ τούτου για τα επιμέρους ποσοστά των αποβλήτων συσκευασίας 
πραγματοποιήθηκαν ρεαλιστικές εκτιμήσεις βάσει στοιχείων από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Στην εν λόγω μελέτη περιγράφονται και επιπλέον παρατηρήσεις σε σχέση με τις εποχιακές 

διακυμάνσεις των ποσοστών κάθε ρεύματος. Πιο συγκεκριμένα: 

 Το κλάσμα του γυαλιού παρουσιάζει στη φθινοπωρινή και θερινή περίοδο (τουριστικές 

περίοδοι) ποσοστό >6,5%, ενώ στις άλλες φάσεις (χειμερινή και εαρινή περίοδος) το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερο (3,1% και 4,8% αντίστοιχα). Η επίδραση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων φαίνεται εντονότερα αν εστιάσουμε στις επιμέρους περιοχές 

δειγματοληψίας και ιδιαίτερα στις περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας, όπως είναι 

η Χερσόνησος. Συγκεκριμένα, ενώ τη χειμερινή περίοδο στη Χερσόνησο το κλάσμα του 

γυαλιού παρουσίασε ποσοστό <3%, τη φθινοπωρινή και θερινή περίοδο το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν ~18%. 

 Το κλάσμα του χαρτιού παρουσιάζει μια πτώση κατά ~23% μεταξύ χειμερινής και θερινής 

περιόδου.  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό που καταγράφηκε για το κλάσμα των πλαστικών είναι 20% και 

σημειώθηκε κατά τη χειμερινή περίοδο. Την εαρινή και θερινή περίοδο καταγράφηκε πτώση 

του ποσοστού αυτού ίση με 26%. Η πτώση αυτή μπορεί να εξηγηθεί ίσως από την 

αντίστοιχη αύξηση του κλάσματος των τροφικών (15%), του κλάσματος των υπολοίπων 

(20%) και του κλάσματος των ∆ΞΥΛ (20%). 

 Κατά τη φθινοπωρινή περίοδο το κλάσμα των οργανικών υλικών (τροφικά υπόλοιπα και 

υπόλοιπα κήπου) παρουσίασε ποσοστό ~36%. Στις υπόλοιπες περιόδους το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν ~40%. Η μεταβολή αυτή (15%) δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε μεταβολή 

των απόλυτων ποσοτήτων των τροφικών υπολοίπων, αλλά συσχετίζεται με τις μεταβολές σε 

άλλα κλάσματα, όπως είναι τα πλαστικά.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ: Εθνικός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης (μη επικίνδυνων) στερεών 

αποβλήτων, άρθρο 17, ΚΥΑ 50910/2727/2003), η προκύπτουσα μέση ποιοτική σύσταση των 

παραγόμενων αποβλήτων της χώρας (2002) έχει ως εξής: 

Πίνακας 4-44: Μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (2003) 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % Κ.Β. 

Ζυμώσιμα 47 

Χαρτί  20 

Πλαστικά 8,5 

Μέταλλα 4,5 

Γυαλί 4,5 

Υπόλοιπα 15,5 

Σύνολο 100 
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Επίσης βάσει της ίδιας ΚΥΑ, στα συνολικά παραγόμενα αστικά απόβλητα, τα απορριπτόμενα 

υλικά συσκευασίας αποτελούν περίπου το 20% κ.β. 

Ωστόσο, με την πάροδο των ετών και παράλληλα με τη μείωση του ποσοστού του οργανικού 

κλάσματος στα ΑΣΑ, έχει παρατηρηθεί αρκετά σημαντική αύξηση των άλλων ρευμάτων 

(χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό, ύφασμα/άλλο), προσδίδοντας έτσι βαθμιαία μεγαλύτερη 

θερμαντική αξία στα απορρίμματα. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τα συνεχώς νέα σχέδια 

κατανάλωσης και τις απαιτήσεις του marketing που επιτάσσουν τη δημιουργία περισσότερο 

συσκευασμένων προϊόντων. 

Οι αλλαγές στη σύνθεση των ΑΣΑ, που επισημάνθηκαν ανωτέρω, αποτυπώνονται και στα 

προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (2010), σύμφωνα με τα οποία η μέση 

ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ στην Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 

Πίνακας 4-45: Μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (Υ.Π.Ε.Κ.Α., 20107) 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % Κ.Β. 

Ζυμώσιμα 40 

Χαρτί  29 

Πλαστικά 14 

Μέταλλα 3 

Γυαλί 3 

Υπόλοιπα 11 

Σύνολο 100 

Όσον αφορά την Περιφέρεια της Κρήτης, εν γένει η  ποιοτική  σύνθεση  των  αποβλήτων  

αντικατοπτρίζει την έντονη τουριστική κίνηση που παρατηρείται. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις στη συγκεκριμένη μελέτη, σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας  η 

συγκέντρωση γυαλιού είναι αυξημένη. Σε επίπεδο περιφέρειας το ποσοστό γυαλιού ήταν 

περίπου 6% ενώ σε καθαρά τουριστικές περιοχές (π.χ. Χερσόνησος) το ποσοστό ήταν της τάξης 

του 18%. Σε αντίθεση, η πρόσφατη ποιοτική σύνθεση που δίνεται από το ΥΠΕΚΑ, έδειξε 

συγκεντρώσεις γυαλιού της τάξης του 3%. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το ότι η μέση 

αναλογία τουριστών / μόνιμου πληθυσμού στη Ελλάδα είναι σημαντικά μικρότερη της 

Χερσονήσου και κατ’ επέκταση, της Κρήτης. Επίσης ένα ποσοστό των γυάλινων φιαλών (π.χ. 

αναψυκτικά, φιάλες μπύρας) που καταναλώνονται σε μη τουριστικές περιοχές είναι πολλαπλής 

χρήσης ενώ στη Χερσόνησο καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες από φιάλες αλκοολούχων 

ποτών που δεν είναι επιστρεφόμενες άρα καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. 

 

7 Πηγή: http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010 4-46 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στην εν λόγω μελέτη ποιοτικής σύστασης έγιναν 

δειγματοληψίες από τους Νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Παρόλα αυτά, αντίστοιχη 

μελέτη που έγινε το 2005 στο Νομό Χανίων, παρουσίασε παρόμοια αποτελέσματα. 

4.3.1.5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά των Α.Σ.Α. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ, όπως προέκυψαν 

από την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων: «Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων 

Περιφέρειας Κρήτης» του 2004, από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Ειδικό βάρος 

Μετά από ανάλυση των δεδομένων πεδίου το ειδικό βάρος των ΑΣΑ για κάθε φάση δίνεται στον 

επόμενο πίνακα. Σημειώνεται ότι η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε ΑΣΑ μετά από την εκκένωση του 

απορριμματοφόρου οχήματος. 

Πίνακας 4-46: Αποτελέσματα μέτρησης ειδικού βάρους στο πεδίο 

 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση Μέση Ετήσια 
τιμή 

Ειδικό Βάρος 
(Kg/m3) 136,1 128,5 125,2 117,5 127 

Εργαστηριακή ανάλυση (προσεγγιστική, στοιχειακή και ανάλυση θερμογόνου δύναμης) 

Τα αποτελέσματα από την εργαστηριακή ανάλυση (προσεγγιστική, στοιχειακή και ανάλυση 

θερμογόνου δύναμης) αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τα κλάσματα των οργανικών, 

δερμάτινων-ξύλινων-υφασμάτινων (∆ΞΥΛ), πλαστικών και χάρτινων υλικών παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα αντίστοιχα για κάθε φάση. 
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 Πίνακας 4-47: Εύρος τιμών και μέση τιμή παραμέτρων εργαστηριακής ανάλυσης8 

 Τροφικά ΔΞΥΛ Πλαστικό Χαρτί Σύνολο RDF 

 από έως Μέση 
Τιμή από έως Μέση 

Τιμή από έως Μέση 
Τιμή από έως Μέση 

Τιμή από έως Μέση 
Τιμή από έως Μέση 

Τιμή 

Υγρασία % 63,55 81,72 72,60 18,44 23,00 20,16 2,50 8,20 4,14 12,72 19,65 15,58 37,44 46,14 41,00 9,34 13,13 11,56 

Τέφρα % 9,33 10,10 9,68 5,13 10,45 7,10 1,72 3,04 2,38 5,03 9,11 7,01 6,81 8,17 7,34 4,42 6,37 5,17 

Πτητική ύλη 74,18 80,49 77,54 0,42 1,75 0,95 93,30 95,74 94,73 80,55 84,12 82,57 81,52 84,35 82,87 86,53 88,47 87,82 

Fixed Carbon % 9,62 15,72 12,78 83,64 90,94 85,58 2,34 3,67 2,88 6,83 12,94 10,42 8,60 11,06 9,79 5,27 8,05 7,01 

C % 44,14 46,20 45,35 44,21 48,05 46,20 77,06 81,18 79,17 37,34 45,13 41,15 50,21 52,38 51,39 55,05 59,05 57,02 

H % 6,04 6,50 6,26 5,57 6,45 6,12 8,31 12,29 10,47 4,78 6,66 5,81 6,44 7,24 7,01 6,38 8,24 7,72 

N % 1,64 2,31 2,01 0,44 2,63 1,46 0,30 0,53 0,40 0,23 0,64 0,43 1,13 1,41 1,25 0,47 0,65 0,55 

C/N 19,44 28,10 23,09 - - - - - - - - - - - - - - - 

Α Θ ΔΦ KJ/Kg 3.336 6.629 5.104 13.731 15.997 14.849 34.545 39.106 37.062 12.946 14.479 13.603 13.331 15.427 14.454 22.132 24.259 23.163 

Κ Θ ΔΦ KJ/Kg 1.972 5.237 3.602 12.472 14.596 13.468 32.668 36.753 34.698 11.751 12.976 12.292 11.712 13.793 12.828 20.692 22.445 21.421 

 

8 Πηγή: Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων: «Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης», Πολυτεχνείο Κρήτης, 2004 
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Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι: 

 Η εργαστηριακή ανάλυση των τροφικών υπολειμμάτων έδειξε μέση ετήσια τιμή 

υγρασίας ίση με 72,6%, με μικρότερη τιμή 63,55% και μέγιστη 81,72%, ενώ η 

στοιχειακή ανάλυση έδωσε 45,35% C, 6,26% H και 2,01% Ν.   

 Ο βέλτιστος λόγος C/N για τη διαδικασία της λιπασματοποίησης είναι περίπου 20/1 

έως 30/1. Τιμές του λόγου αυτού μικρότερες από 15/1 και μεγαλύτερες από 30/1 

μειώνουν την απόδοση της διαδικασίας της λιπασματοποίησης αφού οδηγούν σε 

απώλεια Ν αποτρέποντας τόσο τον πολλαπλασιασμό όσο και την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών. Ο λόγος C/N που προσδιορίστηκε μέσω της στοιχειακής ανάλυσης 

των ΑΣΑ κυμαίνεται από 19 έως 28. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν καλή 

δυνατότητα για τη λιπασματοποίηση των ΑΣΑ της περιφέρειας Κρήτης. 

 Η συνολική ετήσια μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη ΚΘ∆Φ των τροφικών 

υπολειμμάτων, χαρτιών, πλαστικών και ∆ΞΥΛ προσδιορίστηκε ίση με 12.828 KJ/Kg. 

Αν αφαιρέθούν τα τροφικά υπολείμματα τότε η Κατώτερη Θερμογώνος ∆ύναμη 

(ΚΘ∆Φ) προσδιορίζεται ίση με 21.421 KJ/Kg. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης η υγρασία του μικτού 

χαρτιού όπως αυτό συλλέχθηκε μέσα από τους κάδους ήταν 13-20% (μέση τιμή) 

κυρίως λόγω της ανάμιξης με τα τροφικά υπολείμματα. Η τιμή αυτή μειώνει την 

ανταγωνιστικότητα του ανακτώμενου χαρτιού σε μια αγορά που όπως είπαμε θα 

λειτουργεί με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα (ΕΝ643). Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητή 

η εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή με ξεχωριστό κάδο συλλογής των προς 

ανακύκλωση υλικών (π.χ. έντυπο χαρτί). 

4.3.1.6. Μελλοντική εξέλιξη της παραγωγής ΑΣΑ 

Τόσο για την ακριβή εκτίμηση των στόχων όσο και για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση 

των εναλλακτικών στρατηγικών για την επίτευξή τους, είναι απαραίτητη η γνώση της 

ποσότητας των αποβλήτων και μάλιστα σε ένα βάθος χρόνου, ώστε να μπορέσουν να γίνουν 

εκτιμήσεις για την εξέλιξη των τάσεων στα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση της 

εξέλιξης των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας προς διαχείριση σε επίπεδο 

10ετίας και 20ετίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό των επιμέρους 

στόχων όπως η εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων (ΒΑΑ) και η 

αξιοποίηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.  

Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις των μελετητών της παρούσας μελέτης αναμένεται αύξησή τους για δύο κυρίως 

λόγους: 
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α) Λόγω της αναμενόμενης ετήσιας αύξησης του πληθυσμού. 

β) Λόγω της αναμενόμενης αύξησης του συντελεστή παραγωγής απορριμμάτων ανά 

κάτοικο και ημέρα. Αυτό, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις από άλλες, αλλοδαπές ή 

ημεδαπές περιοχές, οφείλεται στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τη διαχρονική 

διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία σχετικά με τη γενικότερη φυσιογνωμία της Περιφέρειας και 

κυρίως τα αναπτυξιακά και χωροταξικά της χαρακτηριστικά, γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου. 

Ενδεχομένως να παρουσιαστούν μικρές μετακινήσεις πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά 

κέντρα, και πιθανή μικρή πτώση της τουριστικής κίνησης, χωρίς ωστόσο οι εν λόγω μεταβολές 

να δείχνουν ικανές να δημιουργήσουν ουσιαστικές μεταβολές στα χαρακτηριστικά του τρόπου 

ζωής, της νοοτροπίας και των συνηθειών των πολιτών που αποτελούν τους κύριους 

παραγωγούς των ΑΣΑ και αυτόματα συνεπάγονται αλλαγές στα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων τους. 

Επίσης, είναι πιθανό οι ρυθμοί αύξησης να μειωθούν σε κάποιο βαθμό σε ορισμένες περιοχές, 

ή να έχουμε και διαχρονική μείωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων στην περίπτωση 

επιτυχούς εφαρμογής εκτεταμένων προγραμμάτων πολιτικής πρόληψης / μείωσης / 

επαναχρησιμοποίησης / ανάκτησης / ανακύκλωσης στην περιοχή, όπως θα εκτεθούν εν 

συνεχεία. Παρόλα αυτά η «πρωτογενής» παραγωγή Α.Σ.Α. δηλαδή πριν την εφαρμογή 

προγραμμάτων αξιοποίησης / ανακύκλωσης αναμένεται να είναι διαχρονικά αυξητική. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι για την Περιφέρεια της Κρήτης, η μέση ετήσια αναμενόμενη 

αύξηση του πληθυσμού είναι περίπου 0,5 %, και ότι η ελληνική Μ.Π.Α. εμφανίζει τάσεις 

προσέγγισης Ευρωπαϊκών Πόλεων, αναμένεται μια ετήσια αύξηση της παραγόμενης 

ποσότητας απορριμμάτων από 1% έως 2%. Λαμβάνοντας υπόψη είναι πιθανό οι ρυθμοί 

αύξησης να μειωθούν σε κάποιο βαθμό σε ορισμένες περιοχές, ή να έχουμε και διαχρονική 

μείωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων στην περίπτωση επιτυχούς εφαρμογής 

εκτεταμένων προγραμμάτων πολιτικής πρόληψης / μείωσης / επαναχρησιμοποίησης / 

ανάκτησης / ανακύκλωσης στην περιοχή, κρίνεται ότι κατά την 10ετία 2009-2019 η ετήσια 

αναμενόμενη αύξηση της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων θα είναι 1,5%,  ενώ κατά 

τη δεύτερη 10ετία (2019-2029) ο ετήσιος αναμενόμενος ρυθμός αύξησης θα μειωθεί περίπου 

στο 1,2% λόγω των αναμενόμενων προγραμμάτων πρόληψης. Το σενάριο αυτό γενικά 

θεωρείται “ρεαλιστικό”, αφού προβλέπει μια μέση αύξηση παραγόμενων αποβλήτων που 

προσεγγίζει ευρωπαϊκές τάσεις, ενώ επιπλέον, πρόκειται για ένα σενάριο πολύ κοντά σε αυτό 

που λήφθηκε υπόψη κατά την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Ελλάδας. Τα αποτελέσματα των παραπάνω εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Πίνακας 4-48: Εκτίμηση διαχρονικής εξέλιξης της Παραγωγής ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2019 και 2029 

Νομός Δήμοι μετά 
Καλλικράτη 

Δήμοι προ 
Καλλικράτη 

Πληθυσμός 
2001 

Πληθυσμός 
2010 

Ποσότητες 
<Πράσινου Κάδου> 

2009 

Ποσότητες 
<Μπλε Κάδου> 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή ΑΣΑ 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 20199 

Συνολική 
Παραγωγή ΑΣΑ 

202910 

Ρεθύμνης Αγ. Βασιλείου Λάμπης 6.133 6.415 

Ρεθύμνης Αγ. Βασιλείου Φοίνικα 3.946 4.127 

Ρεθύμνης Αμαρίου Κουρητών 2.703 2.827 

Ρεθύμνης Αμαρίου Σιβριτού 3.512 3.673 

Ρεθύμνης Ανωγείων Ανωγείων 2.507 2.622 

Ρεθύμνης Μυλοποτάμου Γεροποτάμου 8.323 8.705 

Ρεθύμνης Μυλοποτάμου Κουλουκώνα 6.676 6.982 

Ρεθύμνης Μυλοποτάμου Κοιν. Ζωνιανών 1.578 1.650 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Αρκαδίου 5.644 5.903 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Λαππαίων 2.628 2.749 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Νικ.Φωκά 6.599 6.902 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Ρεθύμνης 31.687 33.141 

47.900 3.815 51.715 60.017 67.621 

Χανίων Αποκορώνου Βάμου 2.932 3.067 

Χανίων Αποκορώνου Κρυονερίδας 2.330 2.437 

Χανίων Αποκορώνου Φρε 1.122 1.173 

Χανίων Αποκορώνου Γεωργιουπόλεως 2.483 2.597 

Χανίων Αποκορώνου Αρμένων 3.250 3.399 

Χανίων Αποκορώνου Κοιν. Ασή Γωνιάς 586 613 

8.305 

Χανίων Χανίων Χανίων 53.373 55.826 
Χανίων Χανίων Ακρωτηρίου 10.321 10.795 

Χανίων Χανίων Σούδας 7.840 8.200 

Χανίων Χανίων Ελ. Βενιζέλου 10.586 11.072 

Χανίων Χανίων Κεραμίων 1.630 1.705 

57.026 

8.960 94.326 109.469 123.338 

 

9 Από 2009 έως 2019 λαμβάνεται ετήσιος ρυθμός αύξησης 1,5% 
10 Από 2019 έως 2029 λαμβάνεται ετήσιος ρυθμός αύξησης 1,2% 
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Νομός Δήμοι μετά 
Καλλικράτη 

Δήμοι προ 
Καλλικράτη 

Πληθυσμός 
2001 

Πληθυσμός 
2010 

Ποσότητες 
<Πράσινου Κάδου> 

2009 

Ποσότητες 
<Μπλε Κάδου> 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή ΑΣΑ 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 20199 

Συνολική 
Παραγωγή ΑΣΑ 

202910 

Χανίων Χανίων Θερίσσου 6.313 6.603 

Χανίων Χανίων Ν.Κυδωνίας 7.301 7.636 

Χανίων Γαύδου Κοιν. Γαύδου 98 102 45 

Χανίων Καντάνου-Σελίνου Καντάνου 1.607 1.681 

Χανίων Καντάνου-Σελίνου Πελεκάνου 4.259 4.454 

Χανίων Καντάνου-Σελίνου Ανατ. Σελίνου 1.468 1.535 

3.149 

Χανίων Κισσάμου Μυθύμνης 2.914 3.048 

Χανίων Κισσάμου Κισσάμου 7.463 7.806 

Χανίων Κισσάμου Ινναχωρίου 1.443 1.509 

5.223 

Χανίων Πλατανιά Πλατανιά 5.225 5.465 

Χανίων Πλατανιά Βουκολίων 3.296 3.447 

Χανίων Πλατανιά Κολυμβαρίου 5.346 5.591 

Χανίων Πλατανιά Μουσούρων 4.755 4.973 

10.510 

Χανίων Σφακίων Σφακίων 2.446 2.558 1.108 

Ηρακλείου Φαιστού Ζαρού 3.370 3.525 1.203 

Ηρακλείου Φαιστού Τυμπακίου 10.001 10.460 5.829 

Ηρακλείου Φαιστού Μοιρών 10.857 11.355 5.915 

Ηρακλείου Χερσονήσου Επισκοπής 2.533 2.649 950 

Ηρακλείου Χερσονήσου Γουβών 7.761 8.117 8.133 

Ηρακλείου Χερσονήσου Μαλίων 6.212 6.497 6.711 

Ηρακλείου Χερσονήσου Χερσονήσου 8.497 8.887 14.098 

Ηρακλείου Αρχανών-
Αστερουσίων Αστερουσίων 6.303 6.592 2.235 

Ηρακλείου Αρχανών-
Αστερουσίων Ν.Καζαντζάκη 7.171 7.500 

Ηρακλείου Αρχανών-
Αστερουσίων Αρχανών 4.548 4.757 

5.276 

Ηρακλείου Βιάννου Βιάννου 6.463 6.760 2.586 

Ηρακλείου Γόρτυνας Κόφινα 5.338 5.583 1.751 

Ηρακλείου Γόρτυνας Γόρτυνας 5.292 5.535 1.975 

18.415 196.516 228.065 256.959 
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Νομός Δήμοι μετά 
Καλλικράτη 

Δήμοι προ 
Καλλικράτη 

Πληθυσμός 
2001 

Πληθυσμός 
2010 

Ποσότητες 
<Πράσινου Κάδου> 

2009 

Ποσότητες 
<Μπλε Κάδου> 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή ΑΣΑ 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 20199 

Συνολική 
Παραγωγή ΑΣΑ 

202910 

Ηρακλείου Γόρτυνας Ρούβα 2.324 2.431 1.000 

Ηρακλείου Γόρτυνας Αγ. Βαρβάρας 5.310 5.554 1.890 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηρακλείου 137.711 144.035 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ν. Αλικαρνασού 12.542 13.118 

Ηρακλείου Ηρακλείου Παλιανής 2.404 2.514 

88.348 

Ηρακλείου Ηρακλείου Γοργολαϊνη 3.171 3.317 1.400 

Ηρακλείου Ηρακλείου Τεμένους 3.218 3.366 1.055 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου Τυλισού 3.491 3.651 987 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου Γαζίου 13.581 14.204 16.363 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου Κρούσωνα 4.059 4.245 1.800 

Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας Θραψανού 2.616 2.736 1.300 

Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας Καστελίου 6.819 7.132 1.796 

Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας Αρκαλοχωρίου 10.897 11.397 5.500 

Λασιθίου Ιεράπετρας Ιεράπετρας 23.707 24.795 

Λασιθίου Ιεράπετρας Μακρύ Γιαλού 4.204 4.397 
21.160 

Λασιθίου Οροπεδίου 
Λασιθίου 

Οροπεδίου 
Λασιθίου 3.152 3.297 1.388 

Λασιθίου Σητείας Σητείας 14.338 14.996 

Λασιθίου Σητείας Ιτάνου 2.514 2.629 

Λασιθίου Σητείας Λεύκης 2.177 2.277 

10.154 

0 

Λασιθίου Αγ. Νικολάου Κοιν. Βραχασίου 1.706 1.784 

Λασιθίου Αγ. Νικολάου Αγ. Νικολάου 19.462 20.355 

Λασιθίου Αγ. Νικολάου Νεάπολης 5.059 5.291 

20.943 1.525 

55.170 64.027 72.139 

ΣΥΝΟΛΟ   601.131 628.729   397.727 461.578 520.057 
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4.4. ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.4.1. Εισαγωγή 

Στο υποκεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τα 

στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα πέραν των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), την 

υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας για το εκάστοτε ρεύμα αποβλήτων, ποσοτικά 

στοιχεία και εκτιμήσεις για την παραγωγή εντός της Περιφέρειας Κρήτης και τις υφιστάμενες 

υποδομές. Τα ρεύματα αποβλήτων τα οποία εξετάζονται περιλαμβάνουν: 

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

• Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) 

• Παλαιά ελαστικά 

• Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

• Ιλύες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

• Γεωργικά υπολείμματα 

• Κτηνοτροφικά απόβλητα 

• Στερεά βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα 

• Απόβλητα υγειονομικού ενδιαφέροντος (προσομοιάζοντα με τα αστικά) 

• Απόβλητα πλοίων. 

4.4.2. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

4.4.2.1. Νομικό πλαίσιο 

Οι διατάξεις των Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π∆ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α), σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/96/ΕΚ (WEEE), 2002/95/ΕΚ (RoHS) και 108/2003/ΕΚ, 

επιβάλλουν τη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ από τα οικιακά απόβλητα και την εξειδικευμένη 

επεξεργασία τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά την οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται 

υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή και 

αξιοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Απαγορεύεται η συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των ΑΗΗΕ από 

κοινού με τα οικιακά απόβλητα 

• Το αργότερο έως την 31/12/2006, πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή 

τουλάχιστον 4 kg / κάτοικο/ έτος ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο. 

Αναφορικά με τις ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλλέγονται, θα πρέπει:  
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• Για τις κατηγορίες ΑΗΕΕ που αφορούν στις μεγάλες οικιακές συσκευές και στις 

συσκευές αυτόματης διανομής ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% 

τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να 

αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

• Για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ που αφορούν σε εξοπλισμό πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και σε καταναλωτικά είδη ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί 

στο 75% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να 

αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

• Για τις κατηγορίες ΑΗΗΕ που αφορούν σε μικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών 

βιομηχανικών εργαλείων), παιγνίδια και εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού, καθώς 

και σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, ο βαθμός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί 

στο 70% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να 

αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

• Για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να 

ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαμπτήρων. 

Οι τελικοί χρήστες των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση 

να επιστρέφουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση τις συσκευές, μετά την ολοκλήρωση της 

χρήσης τους, σε ειδικούς χώρους. Για τις εργασίες συλλογής – μεταφοράς, αποθήκευσης και 

επεξεργασίας των ΑΗΗΕ το σύστημα συνεργάζεται με ιδιώτες υπεργολάβους, οι οποίοι 

διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή και τις άδειες που προβλέπονται από την περιβαλλοντική 

νομοθεσία της χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως πολύ σύντομα (πιθανότατα εντός του 2011) αναμένεται νέα 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ΑΗΕΕ, η οποία θα θέτει νέους υψηλότερους στόχους αναφορικά με 

τη συλλογή και την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ, οπότε δεν δικαιολογείται εφησυχασμός με την 

επίτευξη του ετήσιου στόχου της συλλογής 4 kg ΑΗΗΕ / κάτοικο. 

4.4.2.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Η ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης στη χώρα μας υπολογίζεται μεταξύ 190.000 

και 200.000 t, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

(τελευταία ενημέρωση της ιστοσελίδας 01/10/2009). Τα παραγόμενα ΑΗΗΕ ισοδυναμούν κατά 

μέσο όρο με 18 kg ανά κάτοικο ετησίως. 
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Σε σχετική μελέτη της ΕΕ αναφέρεται ότι η αντίστοιχη ποσότητα ανέρχεται σε 147.052 t για 

το έτος 2007 τα οποία αφορούν μόνο τα νοικοκυριά, ενώ προκειμένου να εκτιμηθεί η 

συνολική ποσότητα των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών πηγών προέλευσης 

γίνεται μια προσαύξηση 15%. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν τη θεώρηση, προκύπτουν τελικά 

170.000 t ΑΗΗΕ/έτος. 

Υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και συλλογή των ΑΗΗΕ είναι το Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης εθνικής εμβέλειας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΑΕ». Επιπλέον, το Φεβρουάριο του 2009 εγκρίθηκε το εθνικής εμβέλειας συλλογικό σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ». Σκοπός 

του νέου συλλογικού συστήματος είναι η πανελλαδική οργάνωση της εναλλακτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων. Το εν λόγω σύστημα 

λειτουργεί συμπληρωματικά με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» με σκοπό την επίτευξη 

των ποσοτικών στόχων που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι συμμετέχοντες στο νέο 

σύστημα διαχειριστές είναι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής φωτιστικών ειδών και 

εισαγωγείς λαμπτήρων. 

Μέσα στο 2008, το σύστημα συνέλεξε 47.141 τόνους ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 2.326.677 

(έναντι 985.780 για το έτος 2007) συσκευές όλων των κατηγοριών (μεγάλες οικιακές 

συσκευές, μικρές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 

καταναλωτικά είδη, φωτιστικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός 

ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και 

ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής) υπερκαλύπτοντας τον εθνικό στόχο των 44.000 

τόνων. Ο αριθμός των συλλεχθέντων συσκευών για το πρώτο πεντάμηνο του 2009 ήταν 

1.0055.589, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός από την έναρξη της λειτουργίας της 

Ανακύκλωσης Συσκευών μέχρι το τέλος Μαΐου 2009 ανήλθε στις 4.879.492 συσκευές. 

4.4.2.3. 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: 

18kg/κάτοικο/έτος για τις αστικές περιοχές και 12kg/κάτοικο/έτος για τις αγροτικές περιοχές. 

Με βάση τους συντελεστές αυτούς, τον εκτιμώμενο μόνιμο πληθυσμό της Περιφέρειας Κρήτης 

(628.729) και το στοιχείο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την απογραφή του 2001 ότι το 57,6% του 

πληθυσμού της Κρήτης διαμένει σε ημιαστικές και αστικές περιοχές και το 42,4% σε αγροτικές 

για το έτος 2010 εκτιμήθηκαν οι παραγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ, οι οποίες φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4-49: Εκτίμηση Παραγόμενων ποσοτήτων ΑΗΗΕ εντός της Περιφέρειας Κρήτης για 
το έτος 2010 

Περιοχές ΑΗΗΕ (t) 

Αστικές και ημιαστικές περιοχές 7.126 

Αγροτικές περιοχές 3.199 

Σύνολο Κρήτης 10.325 

 

4.4.2.4. 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.  

 

Container προσωρινής 
αποθήκευσης συσκευών σε 
χώρους δήμων και αλυσίδων 

λιανικής 
Κάδος σε δημοτικά σημεία 

και σχολεία 

 

Κάδος σε καταστήματα 
λιανικής 

Σχήμα 4-4: 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 ∆ήμους που εκδήλωσαν τη διάθεσή για συνεργασία με τη δημιουργία συμφωνίας 

συνεργασίας και σημείων συλλογής. Οι ∆ήμοι αυτοί φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 4-50: Δήμοι στην Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για τη συλλογή ΑΗΗΕ 11 

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET 
BOX 

ΧΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟ.ΠΑ - ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ – ΣΟΥ∆Α CONTAINER 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΟΥΡΑ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ - ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΄΄ΜΙΝΩΣ΄΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Ο∆ΟΣ ΠΥΘΕΩΣ CONTAINER 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΗΜΟΥ CONTAINER 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΚΑΡΑΖ ∆ΗΜΟΥ CONTAINER 

 

11 Πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 2010 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010 4-58 

Από τις αρχές του 2010 έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη σημείων συλλογής σε καταστήματα 

λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης με 

απευθείας συμφωνίες με τα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτόν σημειώνεται αύξηση των 

ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέγονται. Στη συνέχεια, παρατίθεται ο Πίνακας 4-51 με το σύνολο 

των σημείων αυτών στην Κρήτη. 

Τα ΑΗΗΕ βιομηχανικής προέλευσης συλλέγονται σε ειδικά σημεία, τα οποία συνοψίζονται στον 

Πίνακα 4-52. 

Υπάρχουν ακόμα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ εντός υπεραγορών. Τα αντίστοιχα σημεία στο τέλος 

του 2010 περιέχονται στον Πίνακα 4-53. 

Έμποροι σκραπ – μετάλλων, επίσης, συνεργάζονται με το συλλογικό σύστημα και διαθέτουν 

χώρους συλλογής ΑΗΗΕ, όπως προκύπτει από τον επόμενο πίνακα. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010 4-59 

Πίνακας 4-51: Σημεία συλλογής ΑΗΗΕ σε σημεία πώλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού12  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΧΑΝΙΩΝ  ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6-8 ΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Α1 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ EXPERT ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ν. - Ι.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Ελ. Βενιζέλου 49 - 70ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΑΛΙΑ PLEXIGLASS 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ EXPERT ΚΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε. Μοάτσου 49 - 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ EXPERT ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Μ.-Χ.ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ 
ΟΕ ∆ημοκρατίας 8 - 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗ PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ EXPERT ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.E. Σκαλίδη 65 - 73136 ΧΑΝΙΑ PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ EXPERT ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Παπαναστασίου 24 - 72300 ΣΗΤΕΙΑ - ΚΡΗΤΗ PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ELECTRONET ELECTRONET - 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ/ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 14 – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ CONTAINER 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ELECTRONET ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΜΟΑΤΣΟΥ 4Α – ΡΕΘΥΜΝΟ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ELECTRONET ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΒΗΝΟΥ 76 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 17 & ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΝΙΑ (ΣΚΑΛΙ∆Η 31) PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ MEGA ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού 123 PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΚΑΛΙ∆Η 24 PLEXIGLASS 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 42 PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ELECTRONET Σγουρός Νικόλαος & ΣΙΑ ΟΕ 2ο χλμ. Αγ. Νικολάου-Κρίτσας PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ELECTRONET Παπαδάκης Ε. Αγγελάκης Ν. Εθν. Μακαρίου 16, Ιεράπετρα PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ELECTRONET Βατσάκης Σ & ΣΙΑ ΟΕ ∆ημοκρατίας 8, Ξηροκαμάρες Σητείας PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ELECTRONET Πιτσουλάκης-Ρομπογιαννάκης ΑΕΒΕ Λεβηνού 76, Ηράκλειο PLEXIGLASS 

 

12 Πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 2010 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ELECTRONET Πιτσουλάκης-Ρομπογιαννάκης ΑΕΒΕ Λ. Εθν. Αντιστάσεως 182, Ηράκλειο PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ ELECTRONET Σταυριανάκης ∆ημήτριος Βολουδάκηδων 3-5, Χανιά PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ ELECTRONET Σταυριανάκης ∆ημήτριος Βουκολιές Κισσάμου PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΓΙΑΝΝΗ 1 & Γ.ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 54 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 230 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ FORTHNET ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. Παρέν Σιγανού 4 PLEXIGLASS 120 LT 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ FORTHNET ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ψυλλινάκη 17 PLEXIGLASS 120 LT 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ FORTHNET ΚΟΛΥ∆ΑΚΗΣ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ελευθερίου Βενιζέλου 22 PLEXIGLASS 120 LT 

ΧΑΝΙΩΝ FORTHNET MULTIMEDIA SYSTEMS CENTER AE Μπονιαλή 22-24 PLEXIGLASS 120 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ FORTHNET FORTHNET Έβανς 3 & Χατζημιχάλη Γιάνναρη PLEXIGLASS 120 LT 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ FORTHNET Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κοντογιάννη 21 PLEXIGLASS 120 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MAGNET ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ. ΑΕ ΕΦΕΣΣΟΥ 5  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MAGNET MANΩΛΑΚΗΣ Ι. ΚΩN/NOΣ Λ.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 225 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( PLAY247.GR) ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ 29 Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ COSMOTE ΚΤΗΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 60 ΘΕΡΙΣΣΟΣ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ROBERT BOSCH ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 46 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ROBERT BOSCH ΣΑΡΡΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 181 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΧΑΝΙΩΝ BEST ELECTRIC ΣΚΟΡ∆ΥΛΑΚΗΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙ∆ΟΥ 37 & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ CONTAINER 

ΧΑΝΙΩΝ BEST ELECTRIC ΣΚΟΡ∆ΥΛΑΚΗΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙ∆ΟΥ 37 & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Β & Μ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΟΕ ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 41 ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ELECTRONET ΒΑΤΣΑΚΗΣ Σ & ΣΙΑ ΟΕ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 8 ΣΗΤΕΙΑ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 66 ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΧΑΝΙΩΝ  ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 15 ΧΑΝΙΑ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΧΑΝΙΩΝ  ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6-8 ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ELECTRONET ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΕΒΕ ΘΕΣΗ ΒΙΟΠΑ ΜΑΛΑ∆ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ  KLIMATECH - ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 140-142 ΧΑΝΙΑ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ CONTAINER 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧ & ΥΙΟΣ ΟΕ Μ. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 8 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΑΡΧΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ DISTA ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Γ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΑΥ∆ΟΥ 3 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ DISTA ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 5 ΣΚΕΠΕΤΖΗ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ DISTA ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1χ.ΜΟΙΡΩΝ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ DISTA ΒΑΜΙΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 8 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ∆ΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΟΓΕΡΙ∆Η 13 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33 ΚΡΗΤΗ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGI ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 123 ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ FORTHNET FORTHNET A.E ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 41 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 120 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΡΑ∆ΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 254 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Γ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΕ ΕΦΕΣΣΟΥ 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ CONTAINER 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  EUROSIGN ΒΙ.ΠΕ.Η οδος Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΡΑ∆ΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 181 ΜΑΛΑ∆ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Ν&Μ ΟΕ Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 102 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. Λ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ Ο.Ε. ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ 4, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΤΣΑΚΙΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.ΙΚΑΡΟΥ 48 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Λ.ΙΚΑΡΟΥ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ∆ΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (TALOS PLAZA) ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΙΝΩΟΣ & ΠΕΛΑΣΓΩΝ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΦΟΙ ΤΖΩΡΑΚΗ Ο.Ε. Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 381  ΓΙΟΦΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Λ.ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η & 1922 ΓΩΝΙΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ 1ο ΧΛΜ. ΗΡΑΚΛ-ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ALEX PACK AE Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 421  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Γ.ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΕ ΕΦΕΣΣΟΥ 5  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΕΜΠΟΡ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 207-209  ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ EXPERT ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ν. - Ι.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Ελ. Βενιζέλου 49 - 70007 ΜΑΛΙΑ - ΚΡΗΤΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ EXPERT ΚΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε. Μοάτσου 49 - 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ EXPERT ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Μ.-Χ.ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ 
ΟΕ ∆ημοκρατίας 8 - 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ EXPERT ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.E. Σκαλίδη 65 - 73136 ΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ EXPERT ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αλ.Παπαναστασίου 24 - 72300 ΣΗΤΕΙΑ - ΚΡΗΤΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΜΕΡΟΝΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 375  ΓΙΟΦΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜ.-ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 32-ΠΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ ΣΕΗΟΣ/EURONICS ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ CONTAINER 

ΧΑΝΙΩΝ  ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚ Η. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 18Β ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ  ΤΖΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ CONTAINER 

ΧΑΝΙΩΝ  ΤΖΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΑ PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ CONTAINER 

ΧΑΝΙΩΝ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Ζ. ΜΑΥΡΙ∆Η- Ν,Π.ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΟΕ Ε. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΚΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕ ΜΟΑΤΣΟΥ 49 ΡΕΘΥΜΝΟ CONTAINER 
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Πίνακας 4-52: Σημεία συλλογής ΑΗΗΕ βιομηχανικής προέλευσης 13 

ΝΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΡΗΤΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ(ΝΝΚ - ΣΟΥ∆ΑΣ) ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΟΥ∆ΑΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ(ΝΚ-ΣΟΥ∆ΑΣ) ΣΟΥ∆Α – ΧΑΝΙΑ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (ΝΚ -ΣΟΥ∆ΑΣ) ΣΟΥ∆Α-ΧΑΝΙΑ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΒΟΥΤΕΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΑΗΟ ΑΞΤΕ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ) ΣΙΣΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΑΗΟ ΑΞΤΕ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ) ΣΙΣΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Λεωφ. Καλοκαιρινού 229 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Λ. Ικάρου & Καζαντζίδη ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Σμύρνης 25 & Ρ. Χούρδου ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Τζανακάκη 1 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΙΑΜΟΥ 1 ΓΙΟΦΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ(ΝΝΚ - ΣΟΥ∆ΑΣ) ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΟΥ∆ΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ(ΝΚ-ΣΟΥ∆ΑΣ) ΣΟΥ∆Α – ΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΕΣΥ) 5οΤΥΠ/ΛΥΠ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΑΝΙΑ CONTAINER 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 31 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑ∆ΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ VODAFONE- ΠΕΡΙΦ. ∆ΙΕΥΘ. ΚΡΗΤΗΣ κ' 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΣΑΥΡΩΝ 105 & ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 
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ΝΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Λεωφ. ∆ημοκρατίας 95 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Κουντουριώτου 129-131 & Χορτάτζη,ΤΚ:74100 ΚΑ∆ΟΣ 240 LT 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΗ BEACH AE ΑΜΟΥ∆ΑΡΑ ΓΑΖΙΟΥ PLEXIGLASS / METAL BOX  ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ "THE KALLISTON" GRECOTEL ΓΛΑΡΟΣ Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΑ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ "THE KALLISTON" GRECOTEL ΓΛΑΡΟΣ Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CANDIA AE ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΕ ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο∆ΟΣ 9Α ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ EL GRECO Α.Ε. ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ξ.Τ.Ε. ΜΙΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟ Α.Ξ.Τ.Ε. ΠΑΝΟΡΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Σ. ΑΕ (FODELE BEACH) Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΦΟ∆ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΗ BEACH AE AMMOY∆ΑΡΑ-ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS / METAL BOX  ΓΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΞΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΜΜΟΥ∆ΑΡΑ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΞΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ- SANTA MARINA ΑΜΜΟΥ∆ΑΡΑ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΛΝΤΕΜΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.-ROYAL MARE Λ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣ/ΣΟΣ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CANDIA AE - "GRECOTEL AMRANDES" ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ - ΦΟΙΝΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΚΡΕΤΑ ΑΕ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΤΛΑΣ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
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Πίνακας 4-53: Σημεία συλλογής ΑΗΗΕ σε super markets στην Περιφέρεια Κρήτης 14 

ΝΟΜΟΣ SUPER MARKETS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CARREFOUR ΓΑΖΙ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MAKRO CASH k CARRY 1o ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΠΕΠΑΓΝΗ PLEXIGLASS / CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΜΑΥΣΩΛΟΥ & ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΓΩΝΙΑ, Ν. ΑΛΙΚ/ΣΣΟΣ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΑΚΙ- ΜΑΛΛΙΑ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΗ & ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΛΕΩΦ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΠΕΣ ΧΑΝΙΑ PLEXIGLASS 

ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΑ ΧΑΝΙΑ PLEXIGLASS 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 1 ΡΕΘΥΜΝΟ PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΚΟΛΩΝΕΛΟ ΣΗΤΕΙΑ PLEXIGLASS 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΙΑΤΡ.ΠΑ"ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΕ ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΡΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΣΜΩΝ & ΘΗΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΡΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΥΜΑΘΙΟΥ 76 ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΡΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α & ΣΙΑ ΕΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ & ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α & ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ & ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ 33 ΜΕΣΣΑΜΠΕΛΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΙΤ ΕΠΕ - ΚΝΩΣΣΟΥ Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 250 ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΙΚΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 73 ΜΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
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ΝΟΜΟΣ SUPER MARKETS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ALFA MARKET ΦΛΩΡΙΝΗΣ 56  ΠΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Σ/Μ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ  & ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΜΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΖΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ & ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MAKRO CASH k CARRY 1ο ΧΛΜ ΗΡΑΚΛ.-ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΣΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ (Π.Σ.Π.ΑΡΙΑ∆ΝΗ) Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12-14 ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΙ∆ΗΣ ΑΕΞΤΕΚΕ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 152 ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 40 ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
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Πίνακας 4-54: Σημεία συλλογής ΑΗΗΕ σε εμπόρους μετάλλων στην Περιφέρεια Κρήτης 15 

ΝΟΜΟΣ SCRAP DEALER-YΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ PALLET BOX 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ Γ - ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ Ν Ο.Ε ΚΑΣΤΕΛΙ ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ - ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ - ΦΟΙΝΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙ ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΝΤΡΑ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ CONTAINER 
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Τέλος, σημεία συλλογής ΑΗΗΕ βρίσκονται σε σχολεία συγκεκριμένων ∆ήμων της Κρήτης. Πιο 

συγκεκριμένα, μικρές συσκευές ΑΗΗΕ μπορούν να συλλεχθούν στα σημεία που περιγράφονται 

στους παρακάτω πίνακες.  

Πίνακας 4-55: Σημεία συλλογής ΑΗΗΕ σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο Νομό Ηρακλείου 

∆ήμος Μοιρών - Γυμνάσιο 
Πόμπιας 

∆ιεύθυνση: Πόμπια  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ∆ημοτικό 
Σχολείο Πηγαϊδακίων 
∆ιεύθυνση: Πηγαϊδάκια  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-∆ημοτικό 
Σχολείο Χουδετσίου 
∆ιεύθυνση: Χουδέτσι  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - Γυμνάσιο 
Μοιρών 

∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ∆ημοτικό 
Σχολείο Αντισκαρίου 
∆ιεύθυνση: Αντισκάρι  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-∆ημοτικό 
Σχολείο Κουνάβων 
∆ιεύθυνση: Κουνάβοι  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - Λύκειο Μοιρών 
∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου  

Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ΚΑΠΗ Μοιρών 
∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου 

Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-∆ημοτικό 
Σχολείο Μυρτιάς 
∆ιεύθυνση: Μυρτιά  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ΕΠΑΛ Μοιρών 
∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου  

Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ΚΑΠΗ Γαλιάς 
∆ιεύθυνση: Γαλιά  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-∆ημοτικό 
Σχολείο Μεταξοχωρίου 
∆ιεύθυνση: Μεταξοχώρι  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ΕΤΑ∆ Μοιρών 
(Αθλητικό) 

∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ∆ημοτικό 
κατάστημα Μοιρών 

∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου 
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-
Γυμνάσιο-Λύκειο Μελεσών 
∆ιεύθυνση: Μελεσοί  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών – 1ο ∆ημοτικό 
Σχολείο 

∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ΚΕΠ Μοιρών 
∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου 

Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ∆ημοτικό 
Σχολείο Σκουρβούλων 
∆ιεύθυνση: Σκουρβούλοι  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών – 2ο ∆ημοτικό 
Σχολείο 

∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - Κέντρο Υγείας 
Μοιρών 

∆ιεύθυνση: Μοίρες Ηρακλείου 
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-∆ημοτικό 
Σχολείο Αγ. Παρασκιών 
∆ιεύθυνση: Παρασκιά  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών-Λύκειο Πόμπιας 
∆ιεύθυνση: Πόμπια  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-
∆ημαρχείο 

∆ιεύθυνση: Πεζά  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών-∆ημοτικό σχολείο 
Πετροκεφαλίου 

∆ιεύθυνση: Πετροκεφάλι  
Τηλ.: 28923 40210 
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Μοιρών - ∆ημοτικό 
Σχολείο Γαλιάς 
∆ιεύθυνση: Γαλιά  
Τηλ.: 28923 40210  
Μικρές συσκευές 

∆ήμος Νικ. Καζαντζάκη-ΚΕΠ 
∆ιεύθυνση: Πεζά  
Τηλ.: 2813 401100  
Μικρές συσκευές 
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Πίνακας 4-56: Σημεία συλλογής ΑΗΗΕ σε σχολεία και υπηρεσίες εντός του Νομού Χανίων με 
ευθύνη της ΔΕΔΙΣΑ16 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 

2 2Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ∆ΥΤ. ΦΡΟΥΡΙΟ 

3 5Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 
64 

4 6Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΑΤΡ. ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ 

5 7Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΝΙΚΗΦ. ΦΩΚΑ 5 

6 8Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΛ. ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 

7 20Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΛ. ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 

8 9Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ  Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΣΚΡΑ 20 

9 10Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ 3 

10 11Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΦΡΟΥ∆ΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ 

11 12Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΓΑΘ. ΝΙΝΟΛΑΚΗ 

12 18Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΓΑΘ. ΝΙΝΟΛΑΚΗ 

13 13Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ 

14 14Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΟΥΕΛΙΓΚΤΩΝ 25 

15 15Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΩΝ 25

16 16Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ 111

17 17Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΝΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΧΙΑΝΑ

18 19Ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ 10

19 1Ο   ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

20 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΡ. ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ 5 

21 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 220

22 1Ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 

23 2Ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΟΡΑΗ 1 

24 3O   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΟΡΑΗ 1 

25 4O  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΠΤΕΡΩΝ 2 

26 3Ο  ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΠΤΕΡΩΝ 2 

27 5Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΡ. ΠΑΡ∆ΑΛΗ 

28 1O  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΡ. ΠΑΡ∆ΑΛΗ 

29 6Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΡ. ΠΑΡ∆ΑΛΗ 

30 4Ο ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 

 

16 Πηγή: ∆Ε∆ΙΣΑ, 2010 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

31 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 

32 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 

33 7Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΦΡΟΥ∆ΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ 

34 ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 166 

35 2Ο   ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΟΡΑΗ 5 

36 ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 

37 ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 

38 ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 

39 ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 

40 1Ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΟΡΑΗ 7 

41 2Ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 94 

42 ΣΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 94 

43 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 
ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

44 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΠ ∆ΗΜΟΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 25 

45 ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. ∆ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 50 

46 ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ, ΝΕΑ 
ΧΩΡΑ 

47 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΙ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
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Από τα μέσα του 2009 η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ προχώρησε στο σχεδιασμό και  ανάπτυξη 

Κέντρου Παραλαβής – ∆ιανομής με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης για την αρτιότερη κάλυψη όλων 

των σημείων συλλογής. 

Επίσης, δημιούργησε μαζί με το συνεργάτη της στην Κρήτη ειδικό χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης και ταξινόμησης των ΑΗΗΕ και αποστολής αυτών στις μονάδες της Αττικής για 

περαιτέρω επεξεργασία. 

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. 

Ο κάδος φωτιστικών έχει διάσταση 1200 x 800 x 850mm και είναι κίτρινου χρώματος. Σε 

αυτόν θα τοποθετούνται οποιαδήποτε φωτιστικά ανεξαρτήτως υλικού.  
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Εικόνα 4-1: Κάδος συλλογής φωτιστικών της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

O κάδος λαμπτήρων έχει διάσταση 600 Χ 400 Χ 800 mm, όπου συλλέγονται οι καμένοι 

λαμπτήρες αερίων. Για την εύκολη συλλογή τους το εσωτερικό του κάδου διαχωρίζεται με δύο 

ορθογώνια χαρτοκιβώτια για την τοποθέτηση μακρόστενων λαμπτήρων φθορισμού και δύο 

τετράγωνα χαρτοκιβώτια για την εισαγωγή των υπόλοιπων λαμπτήρων αερίων, όπως 

υδραργύρου - νατρίου - κυκλικές και compact. 

 

 

Εικόνα 4-2: Κάδος συλλογής λαμπτήρων της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Είναι γεγονός πως τα αποτελέσματα αναφορικά με τη συλλογή ΑΗΗΕ στην Κρήτη 

εμφανίστηκαν σημαντική βελτίωση από το 2ο Εξάμηνο του 2007. 

Τα αποτελέσματα από τη συλλογή ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κρήτης συνοψίζονται στους 

Πίνακες 4-57 και 4-58.  
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Πίνακας 4-57: Ποσότητες συλλεχθέντων ΑΗΗΕ (σε kg) στην Περιφέρεια Κρήτης για το χρονικό διάστημα 01/01/2008 – 31/05/2010 17 

ΠΗΓΗ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ 
ΑΗΗΕ (kg) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ 
Γενικό 

άθροισμα 

% ανά 

πηγή 

∆ήμοι 44.683 30.365 56.495 131.416 262.960 6,97% 

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 15.580    15.580 0,41% 

Καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 235.165 100.710 28.910 70.259 435.044 11,53% 

Έμποροι σκραπ 2.683.135 14.190 18.110  2.715.435 71,97% 

Βιομηχανικής προέλευσης  

(business to business) 
249.590    249.590 6,61% 

Βιομηχανικής προέλευσης  

οικιακής μορφής 

(business to business) 

94.657    94.657 2,51% 

Γενικό άθροισμα 3.316.637 141.070 95.710 183.519 3.773.266 100% 

Ποσοστό ανά Νομό 87,90% 3,74% 2,54% 4,86%  99,04% 

 

17 Πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 2010 
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Πίνακας 4-58: Ποσότητες συλλεχθέντων ΑΗΗΕ (σε kg) στην Περιφέρεια Κρήτης για το χρονικό διάστημα 01/06/2010 – 30/11/2010 17 

ΠΗΓΗ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ 
ΑΗΗΕ (kg) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ 
Γενικό 

άθροισμα 

% ανά 

πηγή 

∆ήμοι 8.760 3.180  6.820  37.790  56.550  11,39% 

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 130    130  0,03% 

Καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 52.751 25.520  30  1.870  80.171  16,15% 

Έμποροι σκραπ 222.843  17.590  16.210   256.643  51,69% 

βιομηχανικής προέλευσης   

(business to business) 
91.890     91.890  18,51% 

Βιομηχανικής προέλευσης  

οικιακής μορφής 

(business to business) 

5.743  1.230  1.140  2.990  11.103  2,24% 

Γενικό άθροισμα 382.117  47.520  24.200  42.650  496.487  100 % 

Ποσοστό ανά Νομό 76,96% 9,57% 4,87% 8,59%  100% 
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Σημειώνεται ότι οι συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ δεν δίνονται ανά χρονιά, διότι εντός του 

2010 τροποποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ΕRP)  που 

χρησιμοποιείται από την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, οπότε χρειαζόταν κάποιος επιπλέον 

χρόνος από το Συλλογικό Σύστημα προκειμένου τα στοιχεία να επεξεργαστούν και να δοθούν 

ανά έτος, λόγω της διαφορετικής μορφής του αρχικά και του τελικά χρησιμοποιούμενου ERP. 

Στον πενταετή σχεδιασμό της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, ο στόχος είναι η περαιτέρω 

τόνωση της συλλογής ΑΗΗΕ από την Περιφέρεια Κρήτης με δεδομένο το στοιχείο της 

δυναμικής που εμφανίζει το σύνολο της Περιφέρειας. Αξίζει να σημειωθούν οι μονοήμερες 

δράσεις της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ σε συνεργασία με ραδιοφωνικό σταθμό πανελλαδικής 

εμβέλειας σε τρεις πόλεις του Νησιού εντός του 2010, κατά τις οποίες σε κεντρικές πλατείες 

των πόλεων πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συλλογή μεγάλων ποσοτήτων ΑΗΗΕ με τη 

συμμετοχή πλήθους πολιτών. 

Βάσει των αναλυτικών στοιχείων η Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεύει το 2,21% στο σύνολο 

των συλλεχθέντων ποσοτήτων ΑΗΗΕ σε επίπεδο χώρας από το 2008 και μετά, ποσότητα 

ικανοποιητική σε σχέση με το ότι η Κρήτη είναι νησί και καθυστέρησε να ξεκινήσει η ενεργή 

δραστηριότητα της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ στην Κρήτη, αλλά που σίγουρα απαιτεί και 

δράση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος σε επίπεδο Περιφέρειας. Είναι χαρακτηριστικό πως 

η συλλογή ΑΗΗΕ υστερεί σημαντικά στη ∆υτική Κρήτη (τόσο στα Χανιά, όσο και στο 

Ρέθυμνο), το οποίο εύκολα εξηγείται αν ληφθεί υπόψη πως σε καθέναν από τους δυο αυτούς 

Νομούς μόνο ένας ∆ήμος συνεργάζεται με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και γενικότερα τα 

σημεία συλλογής είναι λιγότερα σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη. Είναι λοιπόν προφανής η 

ανάγκη της αύξησης των σημείων συλλογής προκειμένου να υπάρξει σημαντική πρόοδος στις 

ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλλέγονται, αντίστοιχη αυτής που παρατηρείται στο Νομό 

Ηρακλείου, αλλά και στο Νομό Λασιθίου.   

Τέλος, βάσει του πληθυσμού (αναλογικά) βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση συγκρινόμενη με 

άλλες περιφέρειες της επαρχίας με περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης, εφόσον εξασφαλιστεί η 

συμμετοχή των θεσμικών φορέων.  

4.4.2.5. Μελλοντική εξέλιξη  

Για τα ΑΗΗΕ, η 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 
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την εν γένει οικονομική κρίση υιοθετείται ένας μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα ΑΗΗΕ 

της τάξης του 1,4%. 

Πίνακας 4-59: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων αποβλήτων ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κρήτης 
(σε τόνους) 

Έτος Ποσότητες αποβλήτων ΑΗΗΕ σε 
τόνους 

2011 10.470 

2013 10.765 

2016 11.223 

2020 11.865 

2030 13.635 

4.4.3. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) 

4.4.3.1. Νομικό πλαίσιο 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

Η Οδηγία ΟΤΚΖ θέτει μέτρα, όρους και προδιαγραφές εκπόνησης δράσεων και προγραμμάτων 

για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και 

των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων «προκειμένου, αφενός, να 

ελαχιστοποιηθεί η επίπτωσή τους στο περιβάλλον, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο 

στην προστασία, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στη 

διατήρηση της ενέργειας και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην Κοινότητα», κρίνοντας 

«απαραίτητο ένα ευρύ κοινοτικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα 

μεταξύ των εθνικών προσεγγίσεων για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, ιδίως, 

έχοντας υπόψη το σχεδιασμό των οχημάτων για ανακύκλωση και ανάκτηση, τις απαιτήσεις για 

εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας και την επίτευξη των στόχων για την 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 

επικουρικότητας και την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"». 

Η Οδηγία ΟΤΚΖ θέτει ως «θεμελιώδη αρχή ότι τα απόβλητα θα πρέπει να 

επαναχρησιμοποιούνται και να ανακτώνται και θα πρέπει να προτιμάται η 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση» ενώ «για λόγους πρόνοιας και πρόληψης, και 

σύμφωνα με την κοινοτική στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων, η δημιουργία 

αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται όσον το δυνατόν περισσότερο» και «τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί παράγοντες δημιουργούν 
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συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και ανάκτησης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους, να διασφαλίζουν ότι ο τελευταίος κάτοχος ή/και ιδιοκτήτης μπορεί να παραδίδει το 

ΟΤΚΖ σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας χωρίς κανένα κόστος λόγω του ότι το 

όχημα έχει μηδενική ή αρνητική αξία, καθώς και ότι οι παραγωγοί αναλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες ή σημαντικό μέρος των δαπανών για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, ενώ δεν θα 

πρέπει να κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς». 

Στόχοι της οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, είναι «να καθορίσει τα μέτρα τα οποία 

αποσκοπούν, ως πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από 

οχήματα και, επιπροσθέτως, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές 

ανάκτησης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των προς τη διάθεση αποβλήτων, καθώς και στη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στον κύκλο ζωής των οχημάτων και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στην 

επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους». Οι στόχοι αυτοί συνδέουν την 

οδηγία με τους γενικούς στόχους της πολιτικής της Ε.Ε. για το περιβάλλον που, μεταξύ 

άλλων, είναι η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά 

και η υψηλού επίπεδου προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως 

αποτυπώνονται στα άρθρα 2, 6 και 174 της ενοποιημένης απόδοσης της συνθήκης για την 

ένωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Συνοπτικά λοιπόν, η οδηγία ΟΤΚΖ έχει διττό στόχο: την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

από οχήματα και κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και άλλων μορφών 

ανάκτησης αμαξωμάτων και εξαρτημάτων. Η οδηγία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 

συστημάτων συλλογής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και επιπλέον επιδιώκει τον 

περιορισμό της χρήσης χημικών ουσιών υψηλής επικινδυνότητας, τόσο προς τον άνθρωπο 

όσο και προς το περιβάλλον, που παρεμποδίζουν την ασφαλή διάθεση και ανάκτηση των 

οχημάτων. 

Πεδίο Εφαρμογής της Οδηγίας ΟΤΚΖ 

Η Οδηγία ΟΤΚΖ καλύπτει τα οχήματα και τα ΟΤΚΖ18, περιλαμβανομένων των 

 

18 “όχημα", οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία M1 ή N1, όπως ορίζεται στο παράρτημα II Α της 
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην οδηγία 92/61/ΕΟΚ, πλην 
των τρικύκλων μοτοσικλετών, άρθρο 2, παράγραφος 1 οδηγίας.   
Κατηγορία M1: Οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και φέρουν κατ' ανώτατο 
όριο, εκτός της θέσεως του οδηγού, έως οκτώ θέσεις καθημένων και έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς. 
Κατηγορία N1: Οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν τουλάχιστον 
τέσσερες τροχούς και μέγιστο βάρος μη υπερβαίνον τους 3,5 τόνους. 
Τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, με δίδυμους τροχούς ή μη, που προορίζονται για οδική κυκλοφορία ήτοι τα οχήματα 
με τρεις συμμετρικούς τροχούς που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής 
καύσης ή/και έχουν μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 45 km/h 
"όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του", όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο 
α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, άρθρο 2, παράγραφος 2 οδηγίας · 
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κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο το 

όχημα συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής του και του κατά 

πόσον είναι εξοπλισμένο με κατασκευαστικά στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής ή με άλλα 

κατασκευαστικά στοιχεία των οποίων η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεμαχίων ή ανταλλακτικών 

συμφωνεί με τις κατάλληλες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις. ∆ίνεται η δυνατότητα, τα κράτη 

μέλη να μπορούν να ορίσουν ότι, η παράδοση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν 

είναι εντελώς δωρεάν, εάν τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν περιέχουν τα 

βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος, και ιδίως τον κινητήρα και το αμάξωμα, ή 

περιέχουν απόβλητα που προστέθηκαν στο όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του. 

Η εφαρμογή της Οδηγίας ΟΤΚΖ γίνεται με επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και 

της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας, τις εκπομπές 

στον αέρα και τους ελέγχους θορύβου, καθώς και την προστασία του εδάφους και του νερού. 

Μερική εφαρμογή της οδηγίας – εξαιρέσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων - έχουν 

οι παραγωγοί οχημάτων παραγόμενων σε μικρές σειρές (άρθρο 7 παράγραφος 4, και τα άρθρα 

8 και 9) και οχημάτων ειδικής χρήσης (άρθρο 7), ενώ για τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα 

ισχύουν μόνο τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2 και στο άρθρο 6 της 

Οδηγίας. 

Περιεχόμενο της Οδηγίας ΟΤΚΖ 

Η Οδηγία περιλαμβάνει 13 άρθρα και δύο Παραρτήματα μέσω των οποίων θέτει προδιαγραφές 

και όρους για τα ακόλουθα: 

Ορίζει τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης:  

• Συλλογής – παραλαβής, Μεταφοράς, Προσωρινής αποθήκευσης, Αξιοποίησης, 

Ανακύκλωσης. 

Ορίζει τις δραστηριότητες επεξεργασίας: 

• Απορρύπανση, Αποσυναρμολόγηση, Συμπίεση, Κοπή, Τεμαχισμός, Αξιοποίηση, 

Ανακύκλωση, ∆ιάθεση καταλοίπων. 

Προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους οικονομικούς παράγοντες:  

• Παραγωγοί, Συλλέκτες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ∆ιακινητές, Ανακυκλωτές, Τεμαχιστές, 

Αποσυναρμολογητές. 

Καθορίζει το πεδίο εφαρμογής της:  

• Οχήματα, ΟΤΚΖ, Εξαρτήματα και Καταλύτες. 

Περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των οχημάτων:  

• Σχεδιασμός τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίησή τους. 

• Περιορισμός χρήσης Επικίνδυνων ουσιών στα οχήματα -  τα κατασκευαστικά στοιχεία 
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δεν πρέπει να περιέχουν Pb, Hg, Cd, Cr, εκτός κάποιων εξαιρέσεων (Παράρτημα ΙΙ 

της οδηγίας). 

• Αύξηση της ποσότητας ανακυκλωμένων υλικών κατά την κατασκευή τους. 

Προδιαγράφει την αναγκαιότητα ύπαρξης και βασικές αρχές των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης ΟΤΚΖ. 

Περιγράφει τις υποχρεώσεις διαχειριστών ΟΤΚΖ: 

• Προμηθευτές: παραλαβή και αξιοποίηση των ανακτώμενων υλικών. 

• Παραγωγός: Εφαρμογή εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. 

• ∆ιακινητής: διακίνηση οχημάτων/ εξαρτημάτων μόνον όσων είναι σε σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης 

• Ιδιοκτήτης: παράδοση οχήματος μόνο σε εγκεκριμένο σημείο παραλαβής. 

Θέτει ποσοτικούς στόχους: 

2005 – όλα τα αυτοκίνητα 

(% κ.β.) 

2005 - νέα αυτοκίνητα 

(% κ.β.) 

2015 - όλα τα αυτοκίνητα 

(% κ.β.) 

   

  Χ.Υ.Τ.Α.   Επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση 

Σχήμα 4-5: Ποσοτικοί Στόχοι19 

Αναλυτικά, οι στόχοι του τίθενται είναι: 

• 1/1/2006:   

Επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 85% κ.β. οχήματος. 

Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 80% κ.β. οχήματος. 

        Οχήματα πριν το 1980: 

Επαναχρησιμοποίηση 75% κ.β. οχήματος. 

αξιοποίηση 70% κ.β. οχήματος. 

• 2015:   

Επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 95% κ.β. οχήματος. 

 

19 Πηγή: ΕΕ -  http://ec.europa.eu/research/leaflets/recycling/el/page2.html  
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Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 85% κ.β. οχήματος. 

Θέτει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις επεξεργασίας (Παράρτημα Ι της οδηγίας): 

Εγκαταστάσεις: 

• Παραλαβής 

• Συλλογής 

• Επεξεργασίας 

Άδεια λειτουργίας 

Απορρύπανση: 

• αφαίρεση συσσωρευτών. 

• αφαίρεση ή εξουδετέρωση εκρηκτικών στοιχείων. 

• αφαίρεση καυσίμων, λαδιών κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικά, υγρά 

ψύξης, φρένων, κλιματισμού κ.λπ. 

• τα κατασκευαστικά στοιχεία περιέχοντα υδράργυρο. 

Ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ανακύκλωσης: 

• αφαίρεση καταλυτών, 

• χαλκού, αλουμινίου, μαγνησίου, 

• ελαστικών, 

• πλαστικών και 

• υαλοπινάκων. 

Τροποποιήσεις / συμπληρώσεις της Οδηγίας ΟΤΚΖ 

Έχει εκδοθεί μία σειρά από Αποφάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων που σχετίζονται με επιμέρους θέματα αναφορικά με τα ΟΤΚΖ και την εφαρμογή 

της Οδηγίας ΟΤΚΖ. Οι αποφάσεις αυτές είναι οι εξής: 

• 2001/753/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με 

ερωτηματολόγιο για τις εκθέσεις των κρατών μελών περί της εφαρμογής της οδηγίας 

2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ΟΤΚΖ. 

• 2002/151/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους.  

• 2002/525/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2002, για την τροποποίηση 

του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα ΟΤΚΖ. 

• 2003/138/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση 
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προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, δυνάμει της 

οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ΟΤΚΖ.  

• 2005/63/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2005, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ΟΤΚΖ (καταργήθηκε).  

• 2005/293/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2005, για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης 

/ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλωσης που προβλέπονται στην Οδηγία 

2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ΟΤΚΖ.  

• 2005/437/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2005, με την οποία 

καταργείται η Απόφαση 2005/63/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα ΟΤΚΖ.  

• 2005/438/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2005, για τροποποίηση του 

παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα ΟΤΚΖ.  

• 2005/673/EK: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, όπου το 

Συμβούλιο ενέκρινε με ειδική πλειοψηφία την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της 

Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ΟΤΚΖ. 

Την Απόφαση καταψήφισαν η Αντιπροσωπία της ∆ανίας και της Φινλανδίας, ενώ 

απείχαν η ισπανική και η σουηδική. Η Οδηγία απαγορεύει τη χρήση μολύβδου, 

υδραργύρου, καδμίου ή εξασθενούς χρωμίου στα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία 

των οχημάτων. Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας προβλέπει εξαιρέσεις από αυτήν τη 

γενική απαγόρευση. Με την απόφαση λήγει η παράταση ορισμένων εξαιρέσεων, διότι 

στις περιπτώσεις αυτές η χρήση μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου ή εξασθενούς 

χρωμίου μπορεί να αποφευχθεί. Με την απόφαση αναθεωρούνται, επίσης, οι 

ημερομηνίες λήξης ορισμένων εξαιρέσεων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η χρήση 

απαγορευμένων ουσιών εξακολουθεί να είναι αναπόφευκτη στο μέλλον. 

Επιπλέον, σε συμφωνία με το σκοπό της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ έχει εκδοθεί η οδηγία: 

• Οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά 

τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και 

για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

Τέλος, έχει εκδοθεί η Οδηγία: 

• Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης 

∆εκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 
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88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. 

Εθνική Νομοθεσία: Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2000/53/ΕΚ 

Η εφαρμογή του γενικού πλαισίου του νόμου 2939/2001 και η συγκεκριμενοποίηση για τα 

λεγόμενα «άλλα προϊόντα» επιλέχθηκε να γίνει με γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, δηλαδή με νομική μορφή Προεδρικού ∆ιατάγματος ανά άλλο προϊόν, όπως έγινε 

και για τα ΟΤΚΖ. 

Ειδικότερα, μέσα στο γενικό πλαίσιο του Νόμου 2939/2001, ο οποίος δίνει τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και «άλλων 

προϊόντων» και τα απαραίτητα διοικητικά εργαλεία για την επίβλεψη των εργασιών 

εναλλακτικής διαχείρισης, συντάχθηκε (2002) και τέθηκε εν ισχύ (5.3.2004) Προεδρικό 

∆ιάταγμα που εξειδικεύει τα απαραίτητα μέτρα και προγράμματα όπως επίσης και τις ευθύνες 

των οικονομικών διαχειριστών που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των οχημάτων θέτοντας 

συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους αξιοποίησης και ανακύκλωσης για τον Ιανουάριο του 

2006 και για τον Ιανουάριο του 2015.  

Η έκδοση του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγματος ήταν αναγκαία και καθυστέρησε μάλιστα, 

ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για την έγκριση των 

Συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων, για να 

επιτευχθούν οι Εθνικοί Ποσοτικοί Στόχοι για τη συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση 

που έχουν τεθεί για τα ΟΤΚΖ εντός των –στενών- χρονικών πλαισίων που έχουν καθορισθεί 

από την Οδηγία 2000/53/ΕΚ. Το Π.∆. 116/2004 αποτελεί εφαρμογή των άρθρων 12 και 13 

του Ν. 1650/86, των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του Ν. 2939/2001 και ταυτόχρονα 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ. 

Με το Π.∆. 116/2004 καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι ευθύνες των εμπλεκομένων οικονομικών 

παραγόντων, οι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης ΟΚΤΖ (δηλ. η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιοδήποτε νομική 

μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης 

και επεξεργασίας των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους). Υπόχρεοι για οργάνωση ή 

συμμετοχή σε Συστήματα αναφορικά με τα ΟΤΚΖ είναι: οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς του 

οχήματος, των ανταλλακτικών του και του καταλυτικού μετατροπέα σε συνεργασία με τους 

φορείς επεξεργασίας. 

Επιπλέον, με το Π.∆. 116/2004 καθορίζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, καθορίζονται 

δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι και τίθενται ως βασικές προτεραιότητες, κατά αξιολογική σειρά, 

η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας, ενώ ως βασικές 
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αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ τίθενται οι ακόλουθες: 

• Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

• Η αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση των οχημάτων.  

• Η αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές. 

Ποσοτικοί στόχοι 

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται το Π.∆. 116/2004 είναι αυτοί της Οδηγίας 2000/53 και είναι 

οι ακόλουθοι: 

α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και 

αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός 

του ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 

80 % κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. 

Για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι είναι 

τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τους σχετικούς λόγους που 

επιβάλλουν τη θέσπιση των κατωτέρων αυτών ορίων. 

β) Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και 

αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός 

των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον 

στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. 

4.4.3.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Η Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε∆ΟΕ), το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΟΤΚΖ έχει συσταθεί από επισήμους εισαγωγείς 

αυτοκινήτων με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου από αδειοδοτημένους και εγκεκριμένους 

ανακυκλωτές αυτοκίνητων, το οποίο θα καλύπτει όλη τη χώρα. 

Το σύστημα που λειτουργεί η Ε∆ΟΕ θέτει σε εφαρμογή τη νομοθεσία μέσα από 

τυποποιημένες διαδικασίες, δοκιμασμένες και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Ειδικότερα, η Ε∆ΟΕ έχει 

αναλάβει την οργάνωση και την εποπτεία λειτουργίας των σημείων συλλογής, επεξεργασίας 

και ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα. Είναι στρατηγική κατεύθυνση της Ε∆ΟΕ να μην 

προχωρήσει η ίδια σε επενδύσεις, αλλά να αναζητήσει τους κατάλληλους συνεργάτες με τους 

οποίους θα συνεργαστεί, προκειμένου είτε να αξιοποιήσουν υπάρχουσες εγκαταστάσεις, είτε 

να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στα πλαίσια των συμβολαίων 

συνεργασίας με την Ε∆ΟΕ. 

Πλέον, σύμφωνα με το Π.∆. 116/2004, στις περιοχές που ενεργοποιείται η Ε∆ΟΕ μέσω 
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αδειοδοτημένων σημείων συλλογής (δηλ. προσωρινής αποθήκευσης) ή μονάδων 

ανακύκλωσης (ανακυκλωτές) με τις οποίες συνεργάζεται, προϋπόθεση για την απόσυρση ενός 

οχήματος είναι η παράδοσή του από τον ιδιοκτήτη ή το δήμο (για τα εγκαταλειμμένα) στη 

συγκεκριμένη μονάδα προκειμένου αυτό να ανακυκλωθεί. Το σύστημα, μέσω της μονάδας 

ανακύκλωσης εκδίδει το πιστοποιητικό καταστροφής, το μοναδικό νόμιμο έγγραφο για 

απόσυρση του αυτοκινήτου, το οποίο παραδίδεται τόσο στο ιδιοκτήτη όσο και στην υπηρεσία 

μεταφορών της οικείας νομαρχίας, αλλά και τη ∆ημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απόσυρση και να οδηγηθεί προς εναλλακτική διαχείριση το 

ΟΤΚΖ. 

Η Ε∆ΟΕ ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το ∆εκέμβριο του 2004 με σημεία συλλογής σε 

Ξάνθη και Θεσσαλονίκη. Σήμερα η Ε∆ΟΕ έχει παρουσία σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα Κάποια 

από τα σημεία παράδοσης είναι μόνο σημεία συλλογής, κάποια είναι και διαλυτήρια οχημάτων, 

όπου γίνεται η απορρύπανση αυτών, ενώ λίγα από αυτά, επιπλέον των προηγούμενων 

δραστηριοτήτων, προχωρούν και στο τεμαχισμό των απορρυπασμένων ΟΤΚΖ.  

Ο ρυθμός ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ παρουσιάζει μία αυξητική τάση. Αυτή η αύξηση οφείλεται 

τόσο στην επίγνωση του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης, όσο και στη πολύ καλή 

εξυπηρέτηση των κατόχων από τα συμβεβλημένα με την Ε∆ΟΕ κέντρα επεξεργασίας. 

Εκτός από τους ιδιώτες κατόχους παλαιών αυτοκινήτων και οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έχουν δραστηριοποιηθεί πλήρως και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην 

απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων παλαιών αυτοκινήτων-αποβλήτων από τους δρόμους 

των πόλεων. 

 

Σχήμα 4-6: Συνολικός Αριθμός ανακυκλωμένων ΟΤΚΖ για τα έτη 2004 – 200820  

 

 

20 Πηγή: Ε∆ΟΕ 
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4.4.3.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οχήματα σε κυκλοφορία στην περιφέρεια Κρήτης για 

τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 ανά νομό και τύπο οχήματος δίνονται στους πίνακες 4-61, 

4-62, 4-63 και 4-64. 
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Πίνακας 4-60: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 2006 21 

Επιβατικά Φορτηγά Λεωφορεία Μοτοσικλέτες 

2006 
Σύνολο 

Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο 
Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο Σύνολο Επιβατικές
Φορτηγές 
iδιωτικής 
xρήσεως

Φορτηγές 
δημοσίας 
xρήσεως

Γενικό 
Σύνολο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 120.490 119.717 773 52.342 51.446 896 659 51.171 50.825 214 132 224.662 

ΛΑΣΙΘΙ 25.444 25.289 155 20.370 20.096 274 135 13.378 13.249 67 62 59.327 

ΡΕΘΥΜΝΟ 26.008 25.884 124 15.921 15.716 205 101 12.292 12.180 56 56 54.322 

ΧΑΝΙΑ 54.321 53.964 357 24.775 24.312 463 305 23.695 23.469 139 87 103.096 

ΚΡΗΤΗ 226.263 224.854 1.409 113.408 111.570 1.838 1.200 100.536 99.723 476 337 441.407 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

4.543.016 4.509.456 33.560 1.219.889 1.183.394 36.495 26.938 1.205.816 1.195.732 4.424 5.660 6.995.659 

 

21 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 4-61: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 200722 

Επιβατικά Φορτηγά Λεωφορεία Μοτοσικλέτες 

2007 

Σύνολο 
Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο 
Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο Σύνολο Επιβατικές
Φορτηγές 
iδιωτικής 
xρήσεως

Φορτηγές 
δημοσίας 
xρήσεως

Γενικό 
Σύνολο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 128.348 127.575 773 54.862 53.966 896 662 55.719 55.373 214 132 239.591 

ΛΑΣΙΘΙ 26.853 26.698 155 20.904 20.630 274 136 14.462 14.332 68 62 62.355 

ΡΕΘΥΜΝΟ 27.803 27.679 124 16.503 16.298 205 100 13.412 13.301 55 56 57.818 

ΧΑΝΙΑ 57.179 56.822 357 25.728 25.265 463 305 25.475 25.251 137 87 108.687 

ΚΡΗΤΗ 240.183 238.774 1.409 117.997 116.159 1.838 1.203 109.068 108.257 474 337 468.451 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

4.798.530 4.764.970 33.560 1.255.945 1.219.450 36.495 27.102 1.298.688 1.288.585 4.443 5.660 7.380.265 

 

22 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 4-62: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 2008 23 

Επιβατικά Φορτηγά Λεωφορεία Μοτοσικλέτες 

2008 

Σύνολο 
Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο 
Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο Σύνολο Επιβατικές
Φορτηγές 
iδιωτικής 
xρήσεως

Φορτηγές 
δημοσίας 
xρήσεως

Γενικό 
Σύνολο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 135.038 134.265 773 57.026 56.130 896 666 60.266 59.919 215 132 252.996 

ΛΑΣΙΘΙ 27.946 27.791 155 21.313 21.039 274 137 15.512 15.382 68 62 64.908 

ΡΕΘΥΜΝΟ 29.468 29.344 124 17.101 16.896 205 101 14.498 14.386 56 56 61.168 

ΧΑΝΙΑ 59.322 58.965 357 26.356 25.893 463 305 27.099 26.875 137 87 113.082 

ΚΡΗΤΗ 251.774 250.365 1.409 121.796 119.958 1.838 1.209 117.375 116.562 476 337 492.154 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

5.023.944 4.990.384 33.560 1.289.525 1.253.030 36.495 27.186 1.388.607 1.378.492 4.455 5.660 7.729.262 

 

23 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 4-63: Αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Κρήτης ανά νομό για το 200924  

Επιβατικά Φορτηγά Λεωφορεία Μοτοσικλέτες 

2009 

Σύνολο 
Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο 
Ιδιωτικής 
Χρήσης 

Δημοσίας 
Χρήσεως

Σύνολο Σύνολο Επιβατικές
Φορτηγές 
iδιωτικής 
xρήσεως

Φορτηγές 
δημοσίας 
xρήσεως

Γενικό 
Σύνολο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 136.823 136.050 773 57.690 56.794 896 673 62.794 62.446 216 132 257.980 

ΛΑΣΙΘΙ 28.189 28.034 155 21.458 21.184 274 137 15.925 15.795 68 62 65.709 

ΡΕΘΥΜΝΟ 30.703 30.579 124 17.518 17.313 205 105 15.052 14.941 55 56 63.378 

ΧΑΝΙΑ 60.193 59.836 357 26.604 26.141 463 305 27.943 27.718 138 87 115.045 

ΚΡΗΤΗ 255.908 254.499 1.409 123.270 121.432 1.838 1.220 121.714 120.900 477 337 502.112 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

5.131.960 5.098.400 33.560 1.302.430 1.265.935 36.495 27.324 1.448.851 1.438.713 4.478 5.660 7.910.565 

 

24 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων φαίνεται πως ο στόλος των οχημάτων σε 

κυκλοφορία αυξήθηκε το 2007 κατά 5,5% σε σύγκριση με το 2006, το 2008 κατά 4,7% σε 

σύγκριση με το 2007 και το 2009 κατά 2,3% σε σχέση με το 2008. ∆εδομένης της 

οικονομικής ύφεσης για το 2010 προβλέπεται ότι η αντίστοιχη αύξηση στον αριθμό των 

οχημάτων σε κυκλοφορία θα είναι της τάξης του 1%, δηλαδή ο συνολικός αριθμός οχημάτων 

σε κυκλοφορία θα είναι κατά προσέγγιση 7.989.670.  

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η ετήσια ανακύκλωση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους πλησιάζει πανελλαδικά τις 70.000. Για το έτος 2010, μια εβδομάδα πριν 

ολοκληρωθεί η προθεσμία παράδοσης ΟΤΚΖ στα συνεργαζόμενα με την Ε∆ΟΕ σημεία 

συλλογής, ο συνολικός αριθμός των ΟΤΚΖ σε επίπεδο χώρα ήταν 63.000, οπότε για το σύνολο 

του 2010 ο σχετικός αριθμός εκτιμάται σε 70.000, μιας και τις τελευταίες ημέρες κάθε χρόνο 

παρατηρείται σημαντική παράδοση ΟΤΚΖ προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή τελών 

κυκλοφορίας για την επόμενη χρονιά.    

Προσδιορίζεται ο συντελεστής ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία με βάση τον αριθμό των 

συλλεχθέντων ΟΤΚΖ και το σύνολο των οχημάτων σε κυκλοφορία της χώρας, όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-64: Προσδιορισμός συντελεστή ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία 

 2007 2008 2009 2010 

Αριθμός ΟΤΚΖ που 
συλλέχθηκαν σε 
επίπεδο χώρας 

49.798 62.696 146.565 70.000 

Συνολικός αριθμός 
οχημάτων σε 
κυκλοφορία 

7.380.265 7.729.262 7.910.565 7.989.670 

Συντελεστής ΟΤΚΖ 
ανά όχημα σε 
κυκλοφορία 

0,00675 0,00811 0,0185 0,0088 

Παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο συντελεστή ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία 

και αυτό οφείλεται σε διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο αριθμός του εξαιρετικά 

υψηλού αριθμού ΟΤΚΖ το 2009 οφείλεται στη σημαντική αύξηση των τελών κυκλοφορίας για 

το 2010 στα παλαιά οχήματα και στην ύπαρξη κινήτρων για απόσυρση εντός του 2009. 

Παράλληλα, αυξάνεται διαχρονικά ο αριθμός των αποσυρόμενων ΟΤΚΖ λόγω της καλύτερης 

οργάνωσης και της επέκτασης της λειτουργίας της Ε∆ΟΕ, καθώς οδηγούνται προς εναλλακτική 

διαχείριση και ιστορικά απόβλητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή ΟΤΚΖ ανά όχημα σε κυκλοφορία σε επίπεδο χώρας για 

2010 (0,0088 ΟΤΚΖ/όχημα), προκύπτουν οι ποσότητες των ΟΤΚΖ για το 2010 στην 

Περιφέρεια Κρήτης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η Οδηγία και το 
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σχετικό Π∆ δεν αφορούν το σύνολο των ΟΤΚΖ, αλλά μόνο οχήματα κατηγορίας Μ1 

(Κατηγορία Μ1 - Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά 

προσώπων, έχουν τουλάχιστον τέσσερεις τροχούς και περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις 

καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. Στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται 

οι μοτοσικλέτες με 4 τροχούς) και Ν1 (Κατηγορία Ν1 - Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει 

τους 3,5 τόνους).  

Πίνακας 4-65: Εκτίμηση αριθμού ΟΤΚΖ ανά νομό στην περιφέρεια Κρήτης για το έτος 2010 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΤΚΖ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2.270 

ΛΑΣΙΘΙ 580 

ΡΕΘΥΜΝΟ 560 

ΧΑΝΙΑ 1.010 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 4.420 

 

4.4.3.4. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Όσον αφορά τα δίκτυα συλλογής για ανακύκλωση των ΟΤΚΖ στην περιφέρεια, ο φορέας 

(www.edoe.gr) συνεργάζεται με πέντε (5) σημεία, τα οποία κατανέμονται γεωγραφικά εντός 

της Περιφέρειας Κρήτης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4-66: Αριθμός διαλυτηρίων – σημείων συλλογής 25 

Νομός Αριθμός διαλυτηρίων – σημείων συλλογής 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 

ΛΑΣΙΘΙ 1 

ΡΕΘΥΜΝΟ 1 

ΧΑΝΙΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 

 

Επιπρόσθετα, αναμένεται η αδειοδότηση ενός ακόμα διαλυτηρίου στο Ηράκλειο. Πιο 

συγκεκριμένα, τα δυο αδειοδοτημένα σημεία στο Ηράκλειο είναι:  

 

25 Πηγή: Ε∆ΟΕ, 2010 
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ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ο.Τ. 13, Ο∆ΟΣ ∆, ∆ΗΜΟΣ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΗΛ. 2810382021 

ΚΟΚΑΛΗΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ 
Ο∆ΟΣ Λ & Ο, ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Ο.Τ. αρ.3, ∆ΗΜΟΣ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΗΛ. 2810383015 

Όσον αφορά το Νομό Λασιθίου, η αδειοδοτημένη μονάδα είναι: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΥΡΟΥΝΕΣ", ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΤΗΛ: 

2841033342 

Σημειώνεται ότι και οι τρεις παραπάνω μονάδες έχουν τη δυνατότητα παραλαβής βαρέων 

φορτηγών οχημάτων. 

Οι κάτοχοι ΟΤΚΖ στο Ρέθυμνο μπορούν να τα παραδίδουν είτε στη μονάδα του Ρεθύμνου είτε 

στη μονάδα των Χανίων. 

∆ΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ 

ΘΕΣΗ ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ, ∆ΗΜΟΣ 

ΚΕΡΑΜΙΩΝ, 73100, ΧΑΝΙΑ, ΤΗΛ: 2821065150 

ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ 
ΘΕΣΗ "ΛΑΤΖΙΜΑΣ", ∆ΗΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ, 

ΤΗΛ: 2834093190, 2831022244 

 

Τέλος, οι κάτοικοι των Χανίων εξυπηρετούνται από το ∆ιαλυτήριο Οχημάτων Χανίων Μον. 

ΕΠΕ.  

Στη συνέχεια, παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τα αποτελέσματα της λειτουργίας της 

Ε∆ΟΕ στην Κρήτη. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού των 

αποσυρόμενων ΟΤΚΖ στην Περιφέρεια Κρήτης. 
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Πίνακας 4-67: Αριθμός Ανακυκλωμένων ΟΤΚΖ στην Περιφέρεια Κρήτης 26 

Ο παρακάτω πίνακας εκφράζει τα ποσοστά των ανακυκλωθέντων ΟΤΚΖ ως προς το σύνολο 

της χώρας. 

Πίνακας 4-68: Ποσοστά ανακυκλωθέντων ΟΤΚΖ ως προς το σύνολο της χώρας 26 

Με βάση τα παραπάνω, η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο σύνολο των 

ανακυκλωμένων ΟΤΚΖ σε επίπεδο χώρας είναι της τάξης του 4,21% για το 11μηνο του 2010. 

Το ποσοστό αυτό κρίνεται ελαφρώς πιο χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό 5,48% που 

αντιστοιχεί στον πληθυσμό της Κρήτης σε σχέση με το συνολικό σε επίπεδο χώρας. Αξίζει, 

ωστόσο, να σημειωθεί και η σημαντική αύξηση που επιτεύχθηκε σε σχέση με τα έτη 2007 και 

2008.  

Σημειώνεται ακόμα πως η εγκατάσταση του κυρίου Καθέρη στο Ρέθυμνο έχει πρόσφατα 

αδειοδοτηθεί και ενταχθεί στο σύστημα της Ε∆ΟΕ, οπότε αναμένεται η βελτίωση των 

αποτελεσμάτων για τα επόμενα χρόνια. 

 

26 Πηγή: Ε∆ΟΕ, 2010 

Αριθμός 
αποσυρόμενων 

ΟΤΚΖ 
2006 2007 2008 2009 11μηνο 2010 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 49 1.406 1.793 4.453 1.387 

ΛΑΣΙΘΙ 1 19 17 446 110 

ΡΕΘΥΜΝΟ 1 5 25 524 182 

ΧΑΝΙΑ 1 11 36 1.527 683 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 52 1.441 1.871 6.950 2.362 

Ποσοστά 
ανακυκλωθέντων 
ΟΤΚΖ ως προς 
λοιπή χώρα (%) 

2006 2007 2008 2009 11μηνο 
2010 

Ποσοστό 
πληθυσμού 
επί του 
συνόλου 
της χώρας 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  2,78 2,90 3,03 2,47 2,67% 

ΛΑΣΙΘΙ    0,30 0,20 0,70% 

ΡΕΘΥΜΝΟ    0,36 0,32 0,75% 

ΧΑΝΙΑ    1,04 1,22 1,37% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ  2,78 2,90 4,73 4,21 5,48% 
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4.4.3.5. Μελλοντική εξέλιξη  

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 2010. Η μόνη 

περίπτωση να σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των ΟΤΚΖ είναι να δοθούν ιδιαίτερα 

ισχυρά κίνητρα για την προώθηση της απόσυρσης. ∆ιαφορετικά, 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. Για το λόγο 

αυτό υιοθετείται η πρόβλεψη πως η αύξηση των ΟΤΚΖ θα ακολουθεί τον ετήσιο ρυθμό 

αύξησης του πληθυσμού της Κρήτης, δηλαδή θα αυξάνεται με 0,5% σε ετήσια βάση (Υ.Α. 

25291/2003), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-69: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων αποβλήτων ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κρήτης  

Έτος Αριθμός ΟΤΚΖ 

2011 4.442 

2013 4.487 

2016 4.554 

2020 4.646 

2030 4.884 

4.4.4. Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων 

4.4.4.1. Νομικό πλαίσιο 

Στο Π.∆. 109/2004 τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο για τη συλλογή 

και αξιοποίηση των αποβλήτων ελαστικών οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα: 

• έως την 31/7/2006, η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών πρέπει να 

καλύπτει τουλάχιστον το 65% των αποσυρόμενων ελαστικών και η ανακύκλωση πρέπει να 

φθάνει τουλάχιστον στο 10%. 

Επιπλέον, δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ: 

• Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (με εξαίρεση αυτά που προορίζονται για 

κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ) 

• Τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μετά την 16/7/2006. 
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4.4.4.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα 

από τα τέλη του 2004 έχει συσταθεί και εγκριθεί το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Ecoelastika, στο οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες εισαγωγής ελαστικών, που έχει 

αναλάβει την οργάνωση της συλλογής, ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης των 

μεταχειρισμένων ελαστικών στη χώρα μας και έχει ξεκινήσει περισυλλογή και αξιοποίηση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών από τις 01/11/2004. Η Ecoelastika προϋπήρχε ως αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία από το Νοέμβριο του 2002 με το ίδιο αντικείμενο (οργάνωση 

εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών). Οι εταιρείες εισαγωγής ελαστικών για 

να συμμετέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης καταβάλουν χρηματικές εισφορές για 

τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών.  

Το Σύστημα και οι εισαγωγείς που είναι συμβεβλημένοι με αυτό οφείλουν να διασφαλίζουν 

συνεχώς τη δυνατότητα συλλογής των αποβλήτων ελαστικών και τη βέλτιστη διαχείρισή 

τους, δηλαδή να εφαρμόζουν τους όρους και τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης που θέτει το 

Π∆ 109/2004. Η διαχείριση περιλαμβάνει αρχικά τη συλλογή των ελαστικών από τα σημεία 

συγκέντρωσής τους (πρωτογενής αποθήκευση), την προσωρινή δευτερογενή αποθήκευση και 

τη μεταφορά τους στους χώρους τελικής αξιοποίησης.  

Η τελική αξιοποίηση πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με περιβαλλοντικά 

αποδεκτό τρόπο με στόχο την αξιοποίηση των ελαστικών ως υλικού για τη δημιουργία μιας 

σειράς χρήσιμων δευτερογενών προϊόντων καθώς και την ενεργειακή τους αξιοποίηση με 

στόχο την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το σύστημα Ecoelastika προσφέρει σχεδόν πανελλαδική κάλυψη με περίπου 3.000 σημεία 

συλλογής και συνεργάζεται με περισσότερες από 25 εταιρείες συλλογής και μεταφοράς. 

Σήμερα λειτουργούν 11 μονάδες διαχείρισης των συλλεχθέντων μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν 11 μονάδες επεξεργασίας –ανακύκλωσης/αξιοποίησης – 

ελαστικού, οι οποίες συνεργάζονται με την ECOELASTIΚA και συνοψίζονται στον επόμενο 

πίνακα. 
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Πίνακας 4-70: Μονάδες επεξεργασίας ελαστικού σε συνεργασία με την ECOELASTIKA27  

Όνομα Μονάδας Τοποθεσία 

ΑΞΕΛ ΕΠΕ Μαγούλα Αττικής 

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ Ασπρόπυργος Αττικής 

ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ Οινόφυτα Βοιωτίας 

ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΒΕΕ Λιβανάτες Φθιώτιδας 

HELESI AE ΒΙΠΕ Κομοτηνής 

HERCO AE ΒΙΠΕ Πατρών 

TRIAS – HOLCIM Vratza District, Βουλγαρία 

RETIRE ABEE ΒΙΛΕ ∆ράμας 

TITAN AE Καμάρι Βοιωτίας 

ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙΡΙ∆Η Γιαννιτσά 

ΤΙΤΑΝ Zlatna Panega Zlatna Panega, Βουλγαρία 

Οι σημαντικότερες για τον ελλαδικό χώρο τεχνολογίες εναλλακτικής διαχείρισης είναι η 

μηχανική κοκκοποίηση και η συναποτέφρωση στην τσιμεντοβιομηχανία. Στον επόμενο πίνακα 

δίνονται τα ποσοστά αξιοποίησης των ελαστικών ΤΚΖ κατά το 2006, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της επίσημης ιστοσελίδας του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων. 

Πίνακας 4-71: Εργασίες διαχείρισης ελαστικών ΤΚΖ στην Ελλάδα (%) για το 2006 28 

Διαχείριση 
μεταχειρισμένων 
ελαστικών 

Τόνοι %  Τόνοι % 

Αξιοποίηση 27.850 82,4 
Εναλλακτική ∆ιαχείριση 33.800 73,5 

Αποθήκευση 5.950 17,6 

Άγνωστη ∆ιαχείριση 12.000 26,5    

Σύνολο 46.000 100    

Οι ποσότητες των χρησιμοποιημένων ελαστικών που υπέστησαν εναλλακτική διαχείριση κατά 

τα έτη 2008 και 2009 καθώς και οι ποσότητες που υπέστησαν άγνωστη διαχείριση κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.   

 

27 Πηγή: ECOELASTIKA, 2010 
28 Πηγή: πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 2006 
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Πίνακας 4-72: Εργασίες διαχείρισης ελαστικών ΤΚΖ στην Ελλάδα (%) για το 2008 και 200929 

2008 2009 Διαχείριση μεταχειρισμένων 
ελαστικών 

Τόνοι  % Τόνοι % 

Εναλλακτική ∆ιαχείριση 52.230 99,3 46.367 95,7 

Άγνωστη ∆ιαχείριση 390 0,7 2.075 4,3 

Σύνολο 52.620 100 48.442 100 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα ποσοστά αξιοποίησης – ανακύκλωσης των 

ελαστικών ΤΚΖ υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία 

(Π∆ 109/2004). 

Αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των συλλεχθέντων ελαστικών κατά το χρονικό 

διάστημα από 01/01/2010 έως 30/06/2010, τα αντίστοιχα αποτελέσματα συνοψίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4-73: Διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών το πρώτο εξάμηνο του 2010 29 

Διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών Ποσοστό (%) 

Ανάκτηση ενέργειας στην Ελλάδα 15,1 

Εξαγωγές ολόκληρων ελαστικών για επαναχρησιμοποίηση 1,7 

Εξαγωγές για ανάκτηση ενέργειας  18,1 

Μείωση των αποθηκευμένων ποσοτήτων 1,0 

Ανάκτηση 65,7 

 

4.4.4.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι παραγόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών στην 

Περιφέρεια Κρήτης, χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2007, 

2008, 2009 καθώς και οι εκτιμήσεις για το 2010 σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των 

οχημάτων σε κυκλοφορία ανά Νομό. 

Από τους συνολικούς αριθμούς οχημάτων στην Κρήτη και στο σύνολο της Ελλάδας 

υπολογίστηκε ο αριθμός ελαστικών σε κυκλοφορία ανά κατηγορία, καθώς και ο συνολικός 

αριθμός τους με βάση την παραδοχή ότι ο μέσος αριθμός των ελαστικών για τα αυτοκίνητα, 

 

29 Πηγή: ECOELASTIKA, 2010 
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τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα δίκυκλα είναι 4, 8, 6 και 2 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, 

υπολογίστηκαν τα ποσοστά κάθε μιας από τις τέσσερις κατηγορίες (αυτοκίνητα, φορτηγά, 

λεωφορεία και δίκυκλα) ως προς το συνολικό αριθμό ελαστικών και βρέθηκαν περίπου ίσα με 

60,25%, 30,93%, 0,49% και 8,33% αντίστοιχα. Έπειτα, υπολογίστηκε ο σταθμισμένος μέσος 

όρος βάρους των ελαστικών με βάση τα προηγούμενα ποσοστά και με την παραδοχή ότι τα 

μέσα βάρη των ελαστικών για τις κατηγορίες αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα 

είναι 7, 40, 50 και 3 kg αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτόν υπολογίστηκε ένας σταθμισμένος 

μέσος όρος βάρους για το ιδεατό μέσο ελαστικό ίσος με 17,08 kg. Το επόμενο βήμα ήταν η 

διαίρεση του αριθμού του μέσου όρου των 52.620 t και 48.442 των ελαστικών που 

αποσύρθηκαν το 2008 και το 2009 με το σταθμισμένο μέσο όρο βάρους των ελαστικών, 

οπότε υπολογίστηκε ότι ο μέσος όρος του αριθμού των ελαστικών που αποσύρθηκαν το 2008  

και 2009, που είναι ίσος με 2.958.479 τεμάχια. Τέλος, ο αριθμός αυτός διαιρέθηκε με το 

συνολικό αριθμό ελαστικών σε κυκλοφορία που είχε υπολογιστεί στην αρχή και έτσι 

εκτιμήθηκε ο λόγος των αποσυρόμενων ελαστικών προς αυτών σε κυκλοφορία, ο οποίος 

υπολογίστηκε περίπου ίσος με 0,1. Οι ποσότητες που προέκυψαν για την Κρήτη 

πολλαπλασιάστηκαν επί ένα συντελεστή 0,85, θεωρώντας πως η αντικατάσταση των παλαιών 

ελαστικών καθυστερεί περισσότερο, δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός οχημάτων 

κινούνται μόνο κατά την περίοδο της τουριστικής κίνησης στην Κρήτη (οχήματα και 

μοτοσικλέτες προς ενοικίαση, επαγγελματικά αυτοκίνητα που εξυπηρετούν ξενοδοχειακές 

μονάδες για τη μεταφορά προϊόντων και τουριστών, κ.τ.λ.). 

Χρησιμοποιώντας τους δυο παραπάνω συντελεστές και τα προηγούμενα στοιχεία σχετικά με 

τον τύπο και τον αριθμό των οχημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης για το 2010, εκτιμήθηκαν και 

οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ελαστικών ανά Νομό, οι οποίες παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 4-74: Εκτιμήσεις των ποσοτήτων αποβλήτων ελαστικών στην Περιφέρεια Κρήτης 
ανά Νομό για τα έτη 2008 - 2010 

Ποσότητα απορριπτόμενων 
ελαστικών (t / έτος) ανά Νομό 

2008 2009 2010 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.586 1.617 1.634 

ΛΑΣΙΘΙ 407 412 416 

ΡΕΘΥΜΝΟ 383 397 401 

ΧΑΝΙΑ 709 721 728 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 3.085 3.148 3.179 
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4.4.4.4. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Το έργο της συλλογής και μεταφοράς των απορριπτόμενων ελαστικών έχει ανατεθεί σε δυο 

φορείς (έναν σε Ηράκλειο – Λασίθι και έναν σε Ρέθυμνο – Χανιά), όπως φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-75: Συλλέκτες – Μεταφορείς σε συνεργασία με την ECOELASTIΚA εντός της 
Περιφέρειας Κρήτης30 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΝΟΜΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ∆ΟΓΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1/6/2005 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ∆ΟΓΚΑΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5/1/2006 

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΙΜΕ ΕΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 1/6/2005 

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΙΜΕ ΕΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1/6/2005 

Στην Περιφέρεια Κρήτης στο τέλος του 2010 υπάρχουν 209 σημεία συλλογής 

μεταχειρισμένων ελαστικών, τα οποία κατανέμονται, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 

Πίνακας 4-76: Αριθμός σημείων συλλογής ανά Νομό30 

ΝΟΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 116 

ΛΑΣΙΘΙ 24 

ΡΕΘΥΜΝΟ 23 

ΧΑΝΙΑ 46 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 209 

Στη συνέχεια, παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τη συλλογή ποσοτήτων μεταχειρισμένων 

ελαστικών στην Κρήτη, την προέλευσή τους και την εξέλιξη με βάση το χρόνο στους πίνακες 

που ακολουθούν. 

 

30 Πηγή: ECOELASTIKA, 2010 
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Πίνακας 4-77: Προέλευση και συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες μεταχειρισμένων 
ελαστικών από το 2005 έως και τα τέλη Οκτωβρίου 2010 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΟ 2005 ΕΩΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2010 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 11.338,21 100% 

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ-ΣΥΝEΡΓΕΙΑ 11.007,5 97% 

ΚΑΤΟΧΟΙ 124,58 1% 

∆ΙΑΛΥΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ 
ΜΕ Ε∆ΟΕ 206,13 2% 

Πίνακας 4-78: Συλλεγόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών στην Περιφέρεια 
Κρήτης για τα έτη 2005 – 2010 31 

Συλλεγόμενες 
ποσότητες σε 
τόνους 

2005 2006 2007 2008 2009 11μηνο 
2010 Σύνολο 

Ηράκλειο 520,48 1.001,14 1.236,25 1.242,79 1.396,06 1.201,83 6.598,55 

Λασίθι 41,56 149,31 198,64 230,74 262,32 243,52 1.126,1 

Ρέθυμνο 86,39 158,34 163,03 228,15 209,71 176,47 1.022,09 

Χανιά 433,61 418,36 463,56 620,79 508,28 432,41 2.877 

Σύνολο Κρήτης 1.082 1.727,2 2.061,5 2.322,5 2.376,4 2.054,2 11.624 

Σύνολο χώρας 27.047 41.380 46.697 52.230 46.367 37.419 251.140 

Ποσοστό 
Κρήτης / 
Ελληνικής 
Επικράτειας 

(%) 

4,0 4,2 4,4 4,4 5,1 5,5 4,6 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι η βαθμιαία πρόοδος της λειτουργίας του συλλογικού 

συστήματος στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι συλλεγόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων 

ελαστικών στην Κρήτη αυξάνονται σταδιακά και συνάμα αυξάνει το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών που συλλέγονται σε 

επίπεδο χώρας. Παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μια συνεχή βελτίωση 

υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το 5% το έτος 2009 και φθάνοντας στο 5,5% για το 11μηνο 

του 2010, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του πληθυσμού της Κρήτης σε σχέση με 

αυτόν σε επίπεδο χώρας. 

 

31 Πηγή: ECOELASTIKA, 2010 
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4.4.4.5. Μελλοντική εξέλιξη  

∆εδομένης της σημαντικής κάμψης στις πωλήσεις αυτοκινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης, 

η οποία αναμένεται να διαρκέσει για τουλάχιστον τρία-τέσσερα ακόμα χρόνια, και της 

συνεπακόλουθης τάσης των Ελλήνων οδηγών να μετατοπίζουν όσο μπορούν χρονικά την 

αντικατάσταση των ελαστικών τους, αναμένεται η σταθεροποίηση των παραγόμενων 

ποσοτήτων από μεταχειρισμένα ελαστικά στο επίπεδο των παραγόμενων ποσοτήτων κατά το 

έτος 2010. 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.  

4.4.5. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

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. 
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• 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. 

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, 
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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.  

 

4.4.5.1. 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 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 ∆εκεμβρίου 1988 «για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον 

αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών». 

• ∆ιατάξεις 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/ΕΟΚ8 του Συμβουλίου της 12ης ∆εκεμβρίου του 1991 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 94/31/ΕΟΚ9 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 ∆εκεμβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών 
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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 

Εθνικοί στόχοι 

Στην Ελλάδα υπάρχει πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες αναφέρονται στη διαχείριση 

των ΑΕΚΚ. Στη συνέχεια καταγράφονται σε λίστα οι υπάρχοντες νόμοι που αφορούν σε αυτό 

το ρεύμα των αποβλήτων: 

• ∆ιατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 

«για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’160) όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 

30 με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν.1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την 

ανάπτυξη κ.λ.π.» (Α΄101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3010/2002 (Α'91). 

• ∆ιατάξεις του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 

97/11/ΕΕ...κλπ» (Α'91). 

• ∆ιατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 

(Α'179) και ειδικότερα των άρθρων 15,16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού. 

• ∆ιατάξεις του Ν.2218/16.6.94 (Α’90) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 

και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2240/16.9.94 

«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

(Α’153). 

• ∆ιατάξεις της 50910/2727/2003, Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι 

για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

∆ιαχείρισης» (Β΄1909). 

• ∆ιατάξεις της 29407/3508/2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ''Μέτρα και όροι για 

την υγειονομική ταφή των αποβλήτων'' (Β'1572) 7. Τις διατάξεις της 

15393/2332/2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Ν. 1650/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 (Β΄1022). 
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• ∆ιατάξεις της 11014/703/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «∆ιαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) …κλπ» (Β΄332). 

• Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 10α του Ν.3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, 

ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (Α΄176). 

• ∆ιατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε του Ν.2965/2001 «Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και 

άλλες διατάξεις» (Α΄270). 

• ∆ιατάξεις της 104826/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ύψους 

ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (Β’849). 

• ∆ιατάξεις της υπ.αριθ.59388/3363/88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος, 

όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του 

άρθρου 30 του Ν.1650/96» (Β’ 638). 

• ∆ιατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» 

(Α΄154) όπως συμπληρώθηκε το άρθρο τούτο με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 

(Α΄700) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του 

Ν.2469/97 (Α΄38) και το άρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2469/1997. 

• ∆ιατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν.2742/99 «Χωροταξικός 

σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207). 

• Την υπό αριθμόν 15420/3278/2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων «∆ιαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος 

ανενεργών λατομείων νομού Αττικής» ( Β’783). 

• ∆ιατάξεις του Π.∆.334/1994 «προϊόντα δομικών κατασκευών»(Α’176). 

• Την υπό αριθμόν ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/6139/2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης» (Β΄527). 

• Η  υπό αριθμόν 27304/2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β΄517). 

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 

καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις ∆ημόσιες Επενδύσεις μέσω των 

συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων της περιόδου 

2000-2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και 

ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα. 

• Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
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και ∆ημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

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.  

Πλέον 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)», εξαιρουμένων των κατηγοριών 17 05 04 και 17 05 06 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 

Αποβλήτων σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/ΕΚ 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, 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 διάθεση τους σε ανεξάρτητους χώρους ταφής αδρανών. 

Επιπροσθέτως ο Νόμος “περί ίδρυσης Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

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. 
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4.4.5.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Τα ΑΕΚΚ αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα αποβλήτων στην Ε.Ε., καθώς η 

ποσότητά τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 450 εκατομμύρια τόνους το χρόνο και επιπλέον 

όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ε.Ε. περίπου το 50% 

της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων οφείλεται σε κατασκευαστικές και 

κατεδαφιστικές δραστηριότητες και στη βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το 

ποσοστό ανακύκλωσης αυτών των αποβλήτων δύναται να αυξηθεί αρκετά και να μειωθεί 

ταυτόχρονα το ποσοστό αυτών που καταλήγουν σε χώρους τελικής διάθεσης. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επιθυμεί τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων από τα κράτη μέλη με βάση την 

ιεράρχηση στη στρατηγική διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δηλαδή με πρώτο μέλημα τη 

μείωση της ποσότητάς τους, ακολούθως την ανακύκλωση, ανάκτηση και τελικώς την ασφαλή 

διάθεσή τους. Αυτό θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

που πηγάζουν από την έως σήμερα παραγωγή και διαχείρισή τους. 

Η παραγωγή αστικών αποβλήτων, αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς και 

επικίνδυνων αποβλήτων έχει άμεση σχέση με την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί 

αυτήν την παραγωγή αποβλήτων, ενώ δεν υπάρχει ανάλογη σχέση για τα βιομηχανικά 

απόβλητα.  

Οι κατά κεφαλήν ποσότητες ΑΕΚΚ ποικίλλουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό 

μπορεί, εν μέρει, να αποδοθεί στις κοινωνικό/οικονομικές και πολιτιστικές διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Επιπλέον υπάρχουν διαφορές στους χρησιμοποιούμενους 

ορισμούς για το χαρακτηρισμό ενός υλικού ως απόβλητο. Για παράδειγμα στην Αυστρία και 

στη Γερμανία εμφανίζονται υψηλές ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων επειδή αυτές οι 

χώρες συμπεριλαμβάνουν το ανασκαμμένο χώμα (μητρικό χώμα εκσκαφών) και τις πέτρες 

στα στοιχεία αποβλήτων. Τα διαφορετικά ποσοστά θα μπορούσαν επίσης, ως ένα ορισμένο 

βαθμό, να εξηγηθούν από το διαφορετικό τρόπο καταγραφής των ποσοτήτων και τη χρήση 

αυτού του είδους αποβλήτων. Για παράδειγμα, είναι πιθανό τα τούβλα και το σκυρόδεμα να 

μην καταχωρηθούν ως απόβλητα εάν χρησιμοποιηθούν είτε άμεσα ως δομικό υλικό για τους 

μικρούς δρόμους και πεζόδρομους είτε απευθείας ως υλικό πλήρωσης.  

Όσον αναφορά στην υφιστάμενη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων στην Ελλάδα, δεν 

υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται στα 

απόβλητα αυτά. Τα υλικά αυτά δυστυχώς είτε διατίθενται ανεξέλεγκτα, είτε χρησιμοποιούνται 

για την αποκατάσταση παλιών λατομείων και για το λόγο αυτό οι πληροφορίες που 

παρέχονται για τις ποσότητες αυτών των αποβλήτων ανά περιφερειακή ενότητα είναι 

περιορισμένες, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 

διάθεσής τους. 

Σε γενικές γραμμές τα ΑΕΚΚ περιλαμβάνουν απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

κατασκευών που παράγονται από οικοδομικές δραστηριότητες και είναι κυρίως χώμα, άμμος, 

χαλίκι, σκυρόδεμα, πέτρες, τούβλα, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασμα. Βάσει 
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στοιχείων του ΓΕ∆ΣΑΠ η ποσότητα των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα εκτιμάται σε 5,5 εκατομμύρια 

τόνους για το 2005 πλην των αποβλήτων εκσκαφών.  

Σήμερα έχουν ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ γύρω στους 30 φακέλους για τη λειτουργία 

συστημάτων διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι σήμερα δεν 

έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων που έχουν υποβληθεί (11 στο σύνολο 

περιφερειών) και για το λόγο  αυτό δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία που 

εμπεριέχονται στους υποβληθέντες φακέλους. Μέσα στο 2011 αναμένεται η σχετική 

διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων να επιταχυνθεί σημαντικά, αφού απομένει ένας 

μόνο χρόνος μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, οπότε και θα πρέπει να έχει επιτευχθεί ο πρώτος 

ενδιάμεσος εθνικός στόχος του 30%.  

 

Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Πρόληψη και ανακύκλωση ΑΕΚΚ 

Η σύνθεση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις διαφέρει από χώρα σε χώρα και 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι πρώτες ύλες και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, η αρχιτεκτονική, καθώς και οι πρακτικές που 

ακολουθούνται σε κάθε χώρα για την κατασκευή και την κατεδάφιση. Κυρίως αποτελούνται 

από χώμα, αμμοχάλικο, μπετόν, άσφαλτο, τούβλα, κεραμικά, γύψο, ξύλο, μέταλλα, χαρτί και 

πλαστικό. 

Επίσης, περιέχουν κάποια επικίνδυνα υλικά όπως αμίαντο, μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα, 

υδρογονάνθρακες, χρώματα, κόλλες, συντηρητικά για επεξεργασία ξύλου, και διάφορα υλικά 

που περιέχουν PCBs. Παρόλο που οι ποσότητες επικίνδυνων υλικών είναι μικρές σε σύγκριση 

με τη συνολική ποσότητα αυτού του είδους των αποβλήτων, θα πρέπει να ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα για τη διαχείρισή τους, αφού μπορούν να ρυπάνουν το σύνολο του 

ρεύματος των αποβλήτων και να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την ανάκτηση και την 

απόρριψη.  

Η ποσότητα αμιάντου στα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις αυξάνεται. Σε μελέτη 

που έγινε από το ADEME, το 1998, υπολογίστηκε ότι μόνο στη Γαλλία πάνω από 20 

εκατομμύρια τόνοι τσιμέντου που περιέχει αμίαντο υπάρχει ακόμα στα κτίρια. Τεχνικά είναι 

δύσκολο να αφαιρεθεί κάθε κομμάτι που περιέχει αμίαντο πριν την κατεδάφιση ενός κτιρίου.  

Παρόλο που η χρήση PCBs έχει περιοριστεί αρκετά στην Ευρώπη από τα μέσα της δεκαετίας 

του ’80, οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνταν στις κατασκευές για 30 χρόνια και έτσι ακόμα 

βρίσκονται και θα βρίσκονται για αρκετά χρόνια μέσα στα απόβλητα από κατεδαφίσεις.  Ο 

δήμος της Στοκχόλμης σε συνεργασία με το υπουργείο περιβάλλοντος ίδρυσε ένα Ευρωπαϊκό 

∆ίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν η Αυστρία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ουγγαρία και η 

Φινλανδία με στόχο τη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τη παρουσία 

των PCBs στα κτίρια. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, οι συγκεντρώσεις PCBs στο 
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τσιμέντο κτιρίων που χτίστηκαν μεταξύ του 1950 και του 1973 κυμαίνονται από 15 ως 

250000 ppm.  

Κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, γιατί: 

• γίνονται παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον 

• καταναλώνονται πρώτες ύλες 

• «απελευθερώνονται» στον αέρα και το νερό ρυπογόνα αέρια και υγρά 

• καταναλώνεται ενέργεια 

• δημιουργούνται στερεά απόβλητα. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Όμως, η κατασκευή 

κτηρίων και άλλων έργων υποδομής απαιτούν την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μη 

ανανεώσιμων φυσικών πόρων. 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Κοινότητας για τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να 

αποφεύγεται η παραγωγή αποβλήτων και η απόρριψή τους. Τα απόβλητα από κατασκευές και 

κατεδαφίσεις αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των στερεών αποβλήτων που 

παράγονται από την κοινωνία μας. Παρόλα αυτά η διαχείρισή τους στις χώρες της Ε.Ε. 

σημαίνει περισσότερο απόρριψη σε χώρους ταφής παρά ανακύκλωση.  

Η επιλεκτική κατεδάφιση, ο διαχωρισμός και η κονιορτοποίηση επιτρέπουν την ανακύκλωση 

διάφορων υλικών, όπως μέταλλα, πλαστικά, ξύλο, τούβλα, μπετόν κ.α.  

Για να προστατευθεί το περιβάλλον από τις επιπτώσεις των κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων θα πρέπει: 

• να αναπτυχθούν πολιτικές πρόληψης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορεί να αποτραπεί η 

παραγωγή αποβλήτων όταν γίνουν κάποιες αλλαγές στην επιλογή των δομικών 

υλικών, της αρχιτεκτονικής κ.α. 

• θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές 

και κατεδαφίσεις. Η πολιτική που έχουν υιοθετήσει κάποια κράτη μέλη είχε ως 

αποτέλεσμα πολύ υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης 

• να βελτιωθεί ο τρόπος διαχείρισης αυτών των αποβλήτων, ώστε να ενσωματωθούν  

περιβαλλοντικοί παράγοντες στις πρακτικές που ακολουθούνται στις κατασκευές. 

Πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση 

Η πολιτική πρόληψης περιλαμβάνει την ποσοτική (μείωση της παραγωγής αποβλήτων) και την 

ποιοτική (μείωση της επικινδυνότητας των παραγόμενων αποβλήτων). 

Όσον αφορά την ποσοτική πρόληψη, θα πρέπει όταν κατασκευάζεται ένα κτίριο ή άλλο έργο 

υποδομής να γίνεται σχεδιασμός τέτοιος, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να καταστραφεί, να είναι 

εύκολη η ανάκτηση υλικών και να μην παραχθούν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Πιλοτικά 

προγράμματα, και ιδιαίτερα αυτά που έγιναν από την CIRIA (“Construction Industry Research 

and Information Association”), έχουν αποδείξει ότι είναι εφικτές τέτοιες πρακτικές.  Επίσης, θα 
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πρέπει ο σχεδιασμός νέων και η διατήρηση παλαιών κατασκευών να συμβάλλει στην 

επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους.  

Στους χώρους όπου εκτελούνται δομικά έργα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 

αποφυγή παραγωγής αποβλήτων, όπως για παράδειγμα η ελάττωση της χρήσης συσκευασιών 

ή η μείωση παραγωγής υπολειμμάτων από τα δομικά υλικά.  

Για να μειωθεί η επικινδυνότητα των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πρέπει 

να ελαχιστοποιηθεί η χρήση επικίνδυνων ουσιών στη βιομηχανία παραγωγής των δομικών 

υλικών, από το στάδιο του σχεδιασμού. Ο έλεγχος της χρήσης επικίνδυνων ουσιών θα 

συμβάλλει στη μείωση των συνεπειών προς το περιβάλλον, όταν γίνεται η διαχείρισή τους και 

θα διευκολύνει τη διαχείριση όλου του ρεύματος των αποβλήτων.  

Θα πρέπει να αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών και ειδικά του ξύλου, των 

τούβλων, του εξοπλισμού θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού.  

Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις: 

• επιτρέπει την ορθολογική χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυσικών πόρων, που 

διαφορετικά θα εξορύσσονταν. Η ανακύκλωση των ορυκτών αποβλήτων μειώνει τις 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξόρυξη.  

• Συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ και 

παρατείνει το χρόνο ζωής τους. 

• Μειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ταφή τους. Αυτές είναι: τα 

στραγγίσματα από την αποσύνθεση των μη αδρανών υλικών (γύψος, πλαστικό, ξύλο, 

επικίνδυνες ουσίες κ.α.), η μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις.  

Κέντρα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Κατεδάφισης 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι τα κέντρα ανακύκλωσης για τα απόβλητα οικοδομών και 

κατεδαφίσεων που λειτουργούν στη Γερμανία εφαρμόζουν «state of the art» τεχνολογία. 

Ορισμένες εταιρίες ανακύκλωσης αδρανών δεν αναλαμβάνουν οι ίδιες κατεδαφίσεις, αλλά 

μόνο την επεξεργασία αποβλήτων κατεδάφισης από διάφορες άλλες κατασκευαστικές 

εταιρείες. 

Οι εισερχόμενες ποσότητες αδρανών υλικών που μεταφέρονται στα κέντρα ανακύκλωσης 

ζυγίζονται, επιθεωρούνται και ύστερα τοποθετούνται σε μία σειρά ξεχωριστών κατηγοριών 

που είναι για παράδειγμα:  

• Σπασμένα τούβλα και κεραμίδια 

• Ενισχυμένο μπετόν 

• Μη-ενισχυμένο μπετόν  

• Ανάμεικτα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων. 
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Σπασμένα τούβλα, πλακάκια, ενισχυμένο μπετόν και μη-ενισχυμένο μπετόν εξετάζονται μέσω 

μίας εξονυχιστικής διαδικασίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί το κλάσμα υλικών που έχει μέγεθος 0-

45 χιλιοστά. Το κλάσμα αυτό χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σε υλικά διαστάσεων 0-4 

χιλιοστών και σε υλικά 4-45 χιλιοστών. Το υπόλοιπο υλικό οδηγείται σε μηχάνημα κρούσης και 

σύνθλιψης (impact crusher). Το κλάσμα με διαστάσεις μεγαλύτερες των 45 χιλιοστών 

οδηγείται για επανα-συντριβή, ενώ το κλάσμα 4-45 χιλιοστών μειώνεται σε υπο-κλάσματα 0-

4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm και 32-45mm. 

Το υλικό περνάει μέσα από ένα μαγνητικό διαχωριστή (magnetic separator) για να 

αφαιρεθούν τα σιδηρούχα μέταλλα πριν ξεχωρίσουν σε κατηγορίες 0-45mm και >45mm. Σε 

αρκετές περιπτώσεις υπάρχει και χειρονακτική διαλογή υλικών, πριν το μαγνητικό διαχωρισμό 

τους. Υπάρχει, επίσης, αυτοματοποιημένη ή ημι-αυτοματοποιημένη ή χειρονακτική διαλογή και 

άλλων υλικών, όπως για παράδειγμα είναι τα πλαστικά, το χαρτί, ξύλα και άλλα μη σιδηρούχα 

υλικά. Σε ορισμένες μονάδες υπάρχει διαχωρισμός ελαφριών υλικών (π.χ. πλαστικά, χαρτιά 

κα) με τη χρήση αερο/διαχωριστήρων.   

Η επιλογή ενός μηχανήματος σύνθλιψης και κρούσης οφείλεται στο ότι έτσι παράγονται υλικά 

σταθερών και προβλεπόμενων προδιαγραφών. Τα μηχανήματα συντριβής και κρούσης 

χρησιμοποιούν έναν περιστροφέα μεγάλης ταχύτητας μέσα σε ένα υποδοχέα όπου γίνεται η 

επεξεργασία του υλικού.  

Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες ανακύκλωσης. Εκτός από σταθερές εγκαταστάσεις, υπάρχουν 

και κινητές μονάδες ανακύκλωσης που εγκαθίστανται σε χώρους εργασιών οικοδομής και 

κατεδάφισης. Ορισμένα κέντρα ανακύκλωσης αδρανών υλικών έχουν, επίσης, μονάδες 

κομποστοποίησης ή/ και επεξεργασίας ξύλου. 

Όσο πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές είναι τα κέντρα ανακύκλωσης τόσο πιο σημαντική 

είναι η λήψη μέτρων για τη μείωση του θορύβου και την προστασία από τις παραγόμενες 

σκόνες. Είναι πιθανώς αναγκαίο, επίσης, να απαιτηθεί η κατασκευή κλειστών εγκαταστάσεων 

για την τοποθέτηση της υποδομής, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη συνεχή 

διακίνηση και διαχείριση των διαφόρων υλικών.     

Η διαδικασία επιλεκτικής κατεδάφισης σαφώς εμπεριέχει περιπλοκές οι οποίες δεν έχουν 

αντιμετωπιστεί  μέσα από σχετικούς κανονισμούς. Σημειωτέον ότι αρκετά Κράτη-Μέλη, 

(Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, ∆ανία) έχουν υιοθετήσει Εθελοντικές Συμφωνίες 

(Voluntary Agreements) για να προωθήσουν καλές πρακτικές.  Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 

προωθήσει δύο Εθελοντικές Συμφωνίες σχετικές με τη χρήση των υδρογονοφθορανθράκων 

και φθοροχλωρανθράκων (αέρια που καταστρέφουν το όζον στη στρατόσφαιρα και 

συμβάλλουν στην αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος) από συστήματα πυρόσβεσης και 

μονωτικών αφρών, τα οποία είναι πιθανό να εμφανιστούν σαν συστατικά στα απόβλητα 

εργασιών κατασκευής και κατεδάφισης. 

Ανακύκλωση υλικών επιτόπου στους χώρους κατασκευής 
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Μία μεγάλη διαφορά μεταξύ των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής ενός έργου ή μιας οικοδομής και των αποβλήτων που παράγονται κατά την 

κατεδάφιση είναι ότι ο διαχειριστής της κατασκευής ξέρει ή θα έπρεπε να ξέρει ακριβώς ποια 

υλικά εισέρχονται σε έναν χώρο και μπορεί να έχει τον έλεγχο των αποθεμάτων και των 

εισροών τέτοιων υλικών.  Μπορεί, έτσι, να προσχεδιάσει με ακρίβεια τη διαχείριση όλων των 

ροών αποβλήτων. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί είναι οι εδαφικές συνθήκες 

και η καταλληλότητα του διαθέσιμου χώρου για την αποθήκευση και επεξεργασία των υλικών.  

Τα υλικά που προκύπτουν από την κατεδάφιση κατατάσσονται σε 4 κύριες κατηγορίες: 

• Υλικά που έχουν υποστεί βλάβες 

• Περίσσια υλικά, τα οποία εγκαταλείπονται στο τέλος του έργου 

• Ενδιάμεσα (ορυκτέλαια, πετρέλαια από μηχανήματα) και απόβλητα που προκύπτουν 

από διάφορες συμπληρωματικές εργασίες (δοχεία χρωμάτων & βερνικιών, μπουκάλες 

οξυγονοκολλήσεων,  δοχεία από κόλλες αποβλήτων, κα) 

• Απόβλητα συσκευασίας 

Οι πρώτες δύο κατηγορίες υλικών μπορούν να υπόκεινται σε επεξεργασία επιτόπου 

ακολουθώντας καλές πρακτικές διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι: 

• δημιουργούνται χώροι αποθήκευσης, 

• βελτιώνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων, ώστε να μην περισσεύουν υλικά,  

• γίνεται κατάλληλη εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε να ακολουθεί τις 

προαποφασισμένες πρακτικές διαχείρισης 

• διασφαλίζεται η απόλυτη συνεργασία όλων των συνεργείων που συμμετέχουν στην 

υλοποίηση του έργου. 

Η εγκατάσταση ενός εσωτερικού λογιστικού συστήματος (ισοζύγιο υλικών) το οποίο επιτρέπει 

σε περίσσια υλικά που δεν έχουν υποστεί βλάβες να επιστραφούν στον προμηθευτή τους ή να 

μεταφερθούν σε άλλον χώρο για αξιοποίηση θα βοηθούσε πάρα πολύ.  Σε πολλές περιπτώσεις 

έχει διαπιστωθεί ότι μια μεγάλη ποσότητα καλής ποιότητας υλικών κατασκευής πηγαίνει σε 

χώρους απόρριψης  μαζί με «άχρηστα υλικά» σαν ανάμεικτα απόβλητα. 

Στα διάφορα έργα εγκαταλείπονται συχνά χρησιμοποιημένες φιάλες αερίων από 

οξυγονοκολλήσεις, δοχεία μονωτικών υλικών, βαφών αλλά και υπολείμματα των 

περιεχομένων προϊόντων, καθώς και άλλα παρόμοια είδη που κατατάσσονται στα 

περισσευούμενα υλικά που εγκαταλείπονται στο τέλος του έργου. Τα απόβλητα που είναι 

μεταλλικά (μπουκάλες, δοχεία κλπ) μπορούν να ανακυκλωθούν, αν οργανωθεί η μεταφορά 

τους σε σχετικές μάντρες ή βιομηχανίες, ενώ τα χρώματα και τα βερνίκια που περισσεύουν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα ή να προσφερθούν σε γείτονες. Σε ορισμένες 

ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν οργανωμένα προγράμματα συλλογής και ανταλλαγής υλικών 

που περισσεύουν (τράπεζες ανακύκλωσης), όπως για παράδειγμα χρώματα, οικοδομικά υλικά 

(άμμο, τούβλα, τσιμέντο, πλακάκια) κα. Οι πολίτες μπορούν να παραδώσουν στις «τράπεζες 
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ανακύκλωσης» υλικά που τους περισσεύουν και να πάρουν δωρεάν, ως αντάλλαγμα, άλλα 

υλικά και προϊόντα που χρειάζονται. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή προς τη συσκευασία των οικοδομικών υλικών, που 

έχει ως κατακόρυφη αύξηση των αποβλήτων συσκευασίας, κυρίως διάφορα είδη πλαστικού 

(σάκοι, ταινίες κα), παλέτες  και χαρτοκιβώτια.  Σύμφωνα με μια μελέτη της ADEME, που 

πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, αποτιμήθηκε ότι η ποσότητα των αποβλήτων συσκευασίας 

που εμφανίζεται στους χώρους οικοδομικών εργασιών αντιπροσωπεύει περίπου το 2% των 

συνολικών αποβλήτων από τους χώρους αυτούς. Σύμφωνα με τη μελέτη, από τους 296.000 

τόνους αποβλήτων συσκευασίας που εκτιμάται ότι παράγονται από τις εργασίας κατασκευών 

και κατεδαφίσεων στη Γαλλία, το 72% εκτιμάται ότι ήταν ξύλο, το 24% μέταλλα, το 22% 

χαρτόνι, το 10% πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο από διάφορες πλαστικές συσκευασίες  

και το 4% διάφορα άλλα υλικά. 

Απόβλητα οδικής συντήρησης και έργων οδοποιίας 

Η ανακύκλωση του στρώματος ασφάλτου από δρόμους είναι εδώ και χρόνια μια 

πραγματικότητα. Οι δύο κύριες τεχνικές αξιοποίησης αποβλήτων Οδικής Συντήρησης και 

Έργων Οδοποιίας που μπορούν να εφαρμοστούν είναι η ανακύκλωση «επί τόπου» με τη 

χρήση ειδικών μηχανημάτων καθώς και η επαναεπεξεργασία σε ειδικά κέντρα «εκτός τόπου». 

Η ανακύκλωση «επί τόπου» 

Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την αποκατάσταση των παλαιών οδικών καταστρωμάτων με την 

επαναεπεξεργασία των υπαρχόντων οδικών υλικών κατασκευής και την πρόσθεση ενός 

συνδετικού υλικού. Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί στις Σκανδιναβικές χώρες, την 

Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα κι αλλού. Η διαδικασία είναι συνήθως η ακόλουθη: 

• Τα υπάρχοντα οδικά υλικά κατασκευής σπάζονται και αναμειγνύονται από το 

περιστρεφόμενο τριβείο 

• Το συνδετικό υλικό (τσιμέντο μαζί με νερό ή άλλα υλικά) προστίθεται στο 

κονιοποιημένο υλικό    

• Το μείγμα ισοπεδώνεται και γίνεται συμπαγές χρησιμοποιώντας συμβατικό εξοπλισμό  

• Η επιφάνεια καλύπτεται με άσφαλτο και χαλίκι καθώς προετοιμάζεται για το στρώσιμο 

καινούργιας οδικής επιφάνειας 

Τα συνδετικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως τσιμέντο, μείγματα τσιμέντου και 

ασβέστου, τέφρα ή αφρώδης άσφαλτος. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους είναι τα 

ακόλουθα: 

• Το υπάρχον υλικό αποκαθίσταται, μειώνοντας έτσι τη ζήτηση για πρωτογενές υλικό 

• Απαιτούνται λιγότερες μετακινήσεις υλικών 
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• Η διαδικασία είναι γρηγορότερη, ελαττώνοντας τυχόν ενοχλήσεις στην κυκλοφορία 

• Τα κόστη είναι συνήθως χαμηλότερα από τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής 

Τα μειονεκτήματα είναι: 

• Υποδομές (φυσικού αέριου, νερού, τηλεπικοινωνιών κτλ.) που βρίσκονται κοντά στην 

επιφάνεια μπορούν να υποστούν διακοπές ή βλάβες 

• Τα καλύμματα φρεατίων πρέπει να χαμηλωθούν και να σφραγιστούν πριν τη 

διαδικασία και ύστερα να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. 

Η ανακύκλωση σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης «εκτός τόπου» 

• Η εγκατάσταση ανακύκλωσης εύκολα μεταφέρεται και μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν 

επιλεγμένο χώρο σε μικρό χρονικό διάστημα 

• Η εγκατάσταση είναι άκαπνη, άοσμη και δεν παράγει θόρυβο 

• Η επιλογή της τοποθεσίας της εγκατάστασης ανακύκλωσης μπορεί να είναι τέτοια 

έτσι, ώστε να ελαττώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

• Στο χώρο ανακατασκευής οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να μειωθούν στο 

ελάχιστο 

• Τα υλικά επεξεργάζονται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με αποτέλεσμα την 

παραγωγή ενός ελεγμένου και ποιοτικού προϊόντος 

• Τα υλικά αποθηκεύονται όλα μαζί μέχρι την επαναχρησιμοποίησή τους 

4.4.5.3. 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. Οι εκτιμήσεις 

αφορούν τα έτη 2007-2008-2009. 

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αφορούν στην οικοδομική δραστηριότητα (αριθμός 

αδειών, επιφάνεια και όγκος των υπό κατασκευή κτιρίων) και στο συνολικό αριθμό 

κατεδαφίσεων κτιρίων στην Περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της 

ποσότητας των ΑΕΚΚ για την περίοδο 2007 – 2009. 

Για τις ανάγκες υπολογισμού, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο το οποίο έχει  αναπτυχθεί και 

εξελιχτεί από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε το 2003 για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο που 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την εκτίμηση των 

παραγομένων ποσοτήτων ΑΕΚΚ32,33,34,35,36.  

 

Μέθοδος Υπολογισμού Παραγόμενων Ποσοτήτων ΑΕΚΚ 

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 m2 

• 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 ∆ιαγραμμάτων έτσι ώστε να αναπαριστάται η χρονική εξέλιξη των παραγόμενων 

 

32 Ανάπτυξη έρευνας αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και 
εξορύξεις, ΕΜΠ, Ευρωπαϊκή Ένωση – Eurostat, 2002 – 2003 
33 D. Fatta, A. Papadopoulos, E. Sgourou, E. Avramicos, K. Moustakas, F. Kourmoussis, K. Haralambous, A. Mentzis, 
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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: 

Απόβλητα κατασκευών 

Χαρακτηριστικά (Features): Μέση επιφάνεια κτιρίων ανά έτος και ανά είδος κατασκευής 

 

Απόβλητα κατασκευών: Ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων κατασκευών (τόνοι) ανά έτος και 

είδος κατασκευής 
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∆ιάγραμμα: Παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων κατασκευών (παρελθόντα έτη και μελλοντική 

εκτίμηση) 

 

Απόβλητα κατεδαφίσεων 

Χαρακτηριστικά (Features): Αριθμός αδειών για κατεδάφιση κτιρίων ανά έτος και ανά 

κατηγορία κατασκευής 
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Απόβλητα κατεδαφίσεων: Παραγόμενες ποσότητες (τόνοι) αποβλήτων κατεδαφίσεων (τόνοι) 

ανά έτος και κατηγορία κατασκευής 

 

 

∆ιάγραμμα : Παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων κατεδαφίσεων (παρελθόντα έτη 

και μελλοντική εκτίμηση) 

 

 

Εξισώσεις υπολογισμού 

Η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων κατασκευής υπολογίζεται από την εξίσωση: 

CW = [NC + EX] * VW * D 

όπου: 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010 4-119 

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 

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 2007–2009. Η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα και στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.  
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Πίνακας 4-79: Εκτίμηση ποσοτήτων αποβλήτων κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών 
(ΑΕΚΚ) για το έτος 2007 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 
Κατασκευών 

(t) 

Απόβλητα 
Κατεδαφίσεων 

(t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών  

(t) 

Ηράκλειο 62.821 21.416 773.136 

Λασίθι 36.760 8.220 297.570 

Ρέθυμνο 21.008 5.841 247.884 

Χανιά 53.697 22.281 843.570 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 174.286 57.757 2.162.160 

Σύνολο (ΑΕΚΚ) Περιφέρειας 
Κρήτης 232.043  

Στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης που έλαβε 

χώρα, προκύπτει ότι παρήχθησαν 2.394.203 τόνοι ΑΕΚΚ για το έτος 2007. 

Πίνακας 4-80: Εκτίμηση ποσοτήτων αποβλήτων κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών 
(ΑΕΚΚ) για το έτος 2008 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 
Κατασκευών

(t) 

Απόβλητα 
Κατεδαφίσεων 

(t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών  

(t) 

Ηράκλειο 57.710 18.171 630.084 

Λασίθι 16.980 8.220 246.246 

Ρέθυμνο 22.933 1.731 250.068 

Χανιά 38.625 16.657 637.182 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 136.248 44.778 1.763.580 

Σύνολο (ΑΕΚΚ) Περιφέρειας 
Κρήτης 181.026  

Όμοια, στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης εκτιμάται ότι παρήχθησαν 1.944.606 τόνοι 

ΑΕΚΚ το 2008. 
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Πίνακας 4-81: Εκτίμηση ποσοτήτων αποβλήτων κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών 
για το έτος 2009 

Περιφερειακή Ενότητα 
Απόβλητα 
Κατασκευών

(t) 

Απόβλητα 
Κατεδαφίσεων  

(t) 

Απόβλητα 
Εκσκαφών 

(t) 

Ηράκλειο 41.017 20.983 559.650 

Λασίθι 19.712 6.490 206.934 

Ρέθυμνο 17.747 4.543 210.210 

Χανιά 25.299 13.412 394.758 

Σύνολο Περιφέρειας Κρήτης 103.775 45.427 1.371.552 

Σύνολο (ΑΕΚΚ) Περιφέρειας 
Κρήτης 149.202  

Τέλος, στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης παρήχθησαν 1.520.754 τόνοι ΑΕΚΚ το 2009. Τα 

αποτελέσματα των υπολογισμών για τα τρία τελευταία χρόνια συνοψίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 4-82: Εκτιμήσεις παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ για τα έτη 2007-2009  με χρήση 
του μοντέλου του ΕΜΠ 

Ποσότητες σε t 2007 2008 2009 

Απόβλητα 

Κατασκευών 
174.286 136.248 103.775 

Απόβλητα 

Κατεδαφίσεων 
57.757 44.778 45.427 

Απόβλητα Εκσκαφών 2.162.160 1.763.580 1.371.552 

Σύνολο ΑΕΚΚ 2.394.203 1.944.606 1.520.754 

Στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης παρατηρείται μια σημαντική πτώση της συνολικής 

ποσότητας ΑΕΚΚ την τριετία 2007-2009, γεγονός που οφείλεται στη μείωση της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας στο σύνολο της Περιφέρειας. Ωστόσο, οι ποσότητες και οι 

όγκοι του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτου παραμένουν πολύ υψηλοί. 

Λοιπές πρόσφατες εκτιμήσεις ΑΕΚΚ σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων για την περίπτωση 

της Κρήτης 
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Στον προηγούμενο ΠΕΣ∆Α του 2006 είχε γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων των ΑΕΚΚ δίχως να 

ληφθεί υπόψη η ποσότητα των αποβλήτων εκσκαφών, τα οποία αποτελούν το μέγιστο 

κλάσμα της συνολικής ποσότητας των ΑΕΚΚ. Οι μετρήσεις αναφέρονταν στα έτη 2000-2004. 

Το 2007 έγινε εκτίμηση των ποσοτήτων ΑΕΚΚ σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης σε μελέτη που 

έγινε για το ∆ήμο Χερσονήσου για το ίδιο έτος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

εκτιμήσεις των παραγόμενων ΑΕΚΚ για το σύνολο της Ελλάδας και την Κρήτη με βάση τα 

δεδομένα της μελέτης αυτής. 

Πίνακας 4-83: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Κρήτη και στο σύνολο της 
Ελλάδας το 2007 με βάση μελέτη για το Δήμο Χερσονήσου  

Ποσότητες παραγόμενων ΑΕΚΚ (τόνοι) 

Κατηγορία αποβλήτων Κρήτη 2007 
Εκτίμηση με βάση 
τον πληθυσμό 

Κρήτη 2007 
Εκτίμηση με βάση 
τις κατεδαφίσεις 

Ελλάδα 2007 

Οικοδομικά Απόβλητα 312.000 220.000 5.500.000 

Αδρανή Οδοποιίας 151 151 2.652 

Αδρανή Εκσκαφών Min 990.000 Min 990.000 Min 16.500.000 

Σύνολο 1.302.166 1.210.151 22.002.652 

 

Ωστόσο, η παραπάνω εκτίμηση βασίζεται σε αρκετά ασαφή εκτίμηση της αναλογίας εκσκαφών 

προς οικοδομικά και στις αναλογίες πληθυσμών, όπως αναφέρει η μελετητική ομάδα. Για το 

2007, παρατηρείται ότι η υπολογισθείσα ποσότητα ΑΕΚΚ σε επίπεδο Περιφέρειας, όπως 

αναφέρει η μελέτη που έγινε για λογαριασμό του ∆ήμου Χερσονήσου, είναι 1.302.166 

(εκτίμηση με βάση τον πληθυσμό) και 1.210.151 τόνοι ετησίως (εκτίμηση με βάση τις 

κατεδαφίσεις), νούμερα που είναι υποδιπλάσια από το εξαγόμενο νούμερο της εκτίμησης της 

μελετητικής ομάδας, το οποίο προκύπτει ίσο με 2.394.203 τόνοι ετησίως. 

Στην ίδια μελέτη είχε γίνει μια δεύτερη εκτίμηση με βάση την πολυκριτηριακή ανάλυση και 

την οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη, η οποία θεωρήθηκε πιο αξιόπιστη από την 

προαναφερθείσα εκτίμηση. Σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση η ποσότητα των παραγόμενων 

ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Κρήτη και στο σύνολο της Ελλάδας το 2007 προσδιορίστηκε, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-84: Δεύτερη εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Κρήτη και στο 
σύνολο της Ελλάδας το 2007 με βάση πολυκριτηριακή ανάλυση της οικοδομικής 

δραστηριότητας στην Κρήτη  

Ποσότητες παραγόμενων ΑΕΚΚ (τόνοι) 
Κατηγορία αποβλήτων 

Κρήτη 2007 Ελλάδα 2007 

Οικοδομικά Απόβλητα 248.768 5.500.000 

Αδρανή Οδοποιίας 151 2.652 

Αδρανή εκσκαφών 2.595.840 35.858.420 

Σύνολο 2.844.759 41.361.072 

Η μεθοδολογία υπολογισμού των ΑΕΚΚ με τη δεύτερη εκτίμηση θεωρήθηκε αποδεκτή από το 

Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΥΠΕΧΩ∆Ε και υιοθετήθηκε σαν μέθοδος υπολογισμού 

των ΑΕΚΚ. Η προσδιορισθείσα ποσότητα 2.844.759 τόνοι ετησίως βρίσκεται συγκριτικά 

αρκετά κοντά με το εξαγόμενο 2.394.203 τόνοι ετησίως του παρόντος αναθεωρημένου 

ΠΕΣ∆Α. 

Η ομάδα της μελέτης για λογαριασμό του ∆ήμου Χερσονήσου είχε προβεί σε πρόβλεψη των 

μελλοντικών ποσοτήτων ΑΕΚΚ σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα θεωρώντας ότι τα απόβλητα αυξάνουν στην Κρήτη κατά 4% ετησίως και 

στην Ελλάδα 3% ετησίως. 

Πίνακας 4-85: Πρόβλεψη παραγόμενων ΑΕΚΚ στην Κρήτη και στο σύνολο της Ελλάδας για 
τα έτη 2007, 2010 και 2015 

Ποσότητες παραγόμενων ΑΕΚΚ (τόνοι) 

Κρήτη  Ελλάδα  Κατηγορία 
αποβλήτων 

2007 2010 2015 2007 2010 2015 

Οικοδομικά 
Απόβλητα 248.768 279.832 340.455 5.500.000 6.009.999 6.967.235 

Αδρανή 
Οδοποιίας 151 168 205 2.652 2.896 3.360 

Αδρανή 
εκσκαφών 2.595.840 2.920.320 3.552.000 35.858.420 39.184.342 45.425.390 

Σύνολο 2.844.759 3.200.319 3.892.455 41.361.072 45.197.236 52.818.750

Όπως φαίνεται, υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις προβλεπόμενες τιμές των δυο ομάδων 

εργασίας, διαφορά η οποία κατά βάση οφείλεται στο ότι η μελέτη για λογαριασμό του ∆ήμου 

Χερσονήσου δεν έλαβε υπόψη το μέγεθος της παρούσας οικονομικής κρίσης, η οποία 

επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τον κλάδο των κατασκευών.  
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4.4.5.4. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης 

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης των υλικών 

που περιέχονται στα ΑΕΚΚ. Οι ενέργειες αξιοποίησης που λαμβάνουν χώρα χαρακτηρίζονται 

αποσπασματικές και εξαρτώνται από τους εργολάβους που έχουν αναλάβει τα αντίστοιχα 

έργα. 

Σήμερα στην Κρήτη δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την τύχη των παραγόμενων 

αποβλήτων ΑΕΚΚ. Από μαρτυρίες παραγόντων του νησιού έχει διαπιστωθεί ότι το σύνολο 

αυτών των αποβλήτων καταλήγει στους εξής αποδέκτες: 

 Ταφή ή υλικό επικάλυψης σε ΧΥΤΑ 

 Ταφή ή υλικό επικάλυψης σε ανεξέλεγκτες χωματερές ΧΑ∆Α 

 Στα πρανή του οδικού δικτύου του νησιού 

 Σε περιβαλλοντικά ευαίσθητα σημεία (ακτές, ρέματα, δάση, ποτάμια, παραλίες) 

 Ανεξέλεγκτα σε πολλά σημεία στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του νησιού. 

Αποτέλεσμα της παραπάνω τακτικής είναι να δημιουργούνται περιβαλλοντικά προβλήματα, να 

διαπιστώνονται αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό και τους μόνιμους κατοίκους του νησιού 

και τα απόβλητα αυτά να θεωρούνται από τους περισσότερους φορείς μείζον πρόβλημα για το 

οποίο θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα. 

Από τα αδρανή απόβλητα αξιοποιούνται κυρίως χρήσιμα υλικά όπως καλώδια, κουφώματα, 

γυαλιά, καθώς και μπάζα τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλα έργα για εργασίες 

επιχωμάτωσης. Οι ποσότητες που δεν αξιοποιούνται οδηγούνται σε ένα μικρό ποσοστό είτε σε 

ΧΥΤΑ είτε σε χωματερές, ενώ μεγάλες ποσότητες απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε ρέματα και 

εν γένει στο φυσικό περιβάλλον. ∆εν υπάρχει επίσημη καταγραφή των ποσοτήτων που 

απορρίπτονται, παρά μόνο κάποια ποσοτικά στοιχεία για τα χώματα εκσκαφών που γίνονται 

δεκτά από τους ΧΥΤΑ. 

Τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης σε εθνικό 

επίπεδο με τη διάθεση των υλικών σε ανενεργά λατομεία. Η λύση αυτή, όμως, μπορεί να είναι 

αποτελεσματική μόνο στην περίπτωση που τα απόβλητα υφίστανται οργανωμένη διαλογή, 

ώστε να οδηγούνται στα λατομεία μόνο αδρανή υλικά. 

Η αναμενόμενη λειτουργία των αδειοδοτημένων συστημάτων εντός του 2011 θα συμβάλει 

καθοριστικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης ΑΕΚΚ. Αξίζει ακόμα να 

σημειωθεί πως για παράδειγμα στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου αποτίθενται σε ξεχωριστό σημείο τα 

ΑΕΚΚ, οπότε η μελλοντική λειτουργία μονάδας για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην περιοχή θα 

μπορέσει να διαχειριστεί και ΑΕΚΚ που παρήχθησαν και στο παρελθόν. Σημαντικές ακόμα 

ποσότητες ΑΕΚΚ συλλέγονται από το Κέντρο Ανακύκλωσης που λειτουργεί στα Μάλια (για 

ποσότητες έως 1 τόνο).     
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4.4.5.5. Μελλοντική εξέλιξη 

Αναφορικά με τα ΑΕΚΚ, οι επιπτώσεις της πρόσφατης 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. 

4.4.6. Ιλύες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

4.4.6.1. Νομικό  Πλαίσιο 

Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδιασμού όσον αφορά στη διαχείριση της παραγόμενης ιλύος 

από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού 

αξιοποίησης αυτής με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. 

Στην ΚΥΑ 114218/1997 καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης της ιλύος από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ειδικότερα, προδιαγράφονται τα παρακάτω:  

• Πάχυνση ιλύος  

• Βιολογική χώνευση  

• Βελτίωση ιλύος  

• Αφυδάτωση και ξήρανση ιλύος  

• Καύση ιλύος  

• Συν-κομποστοποίηση ιλύος  

Όσον αφορά στη διάθεση της ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

προδιαγράφεται μόνο η διάθεση της ιλύος στη γεωργία, παραπέμποντας πρακτικά στην ΚΥΑ 

80568/4225/1991.  

Με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 εντάσσεται στην ελληνική νομοθεσία ο Ευρωπαϊκός Κώδικας 

Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με τον οποίο τα «απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων» και 

«λάσπη σηπτικής δεξαμενής» εντάσσονται στο Κεφάλαιο 20: ∆ημοτικά απόβλητα, καθώς και 

στο κεφάλαιο 19 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων (190805). Με την ίδια ΚΥΑ 
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καθορίζεται ο Εθνικός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης των μη επικίνδυνων αποβλήτων, στα οποία 

περιλαμβάνεται και η ιλύς από ΕΕΛ.  

Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδιασμού για την ιλύ από ΕΕΛ είναι η επίτευξη υψηλού 

ποσοστού αξιοποίησης με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Οι δράσεις 

μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η αξιοποίηση της ιλύος είναι:  

• Απευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές, σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΚΥΑ 

80568/4225/91  

• επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών ανάγλυφων, υπό 

την προϋπόθεση ότι η ιλύς θα είναι σταθεροποιημένη ή θα έχει υποστεί συν-

επεξεργασία με άλλα μη επικίνδυνα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, όπως το οργανικό 

κλάσμα των αστικών αποβλήτων.  

• ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίμου ύλης. 

Οι προδιαγραφές που τίθενται για χρήση της ιλύος στη γεωργία είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 

80568/4225/91, η οποία ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 86/278/ΕΕ. 

Σημειώνεται ότι επίκειται αυστηρότερη νομοθεσία από την ΕΕ που θα αφορά και οργανικούς 

μικρο-ρυπαντές, η οποία θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές, αφού κάποιες τεχνολογίες δεν θα 

μπορούν πιθανότατα να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τα όρια που θα 

τεθούν. 

4.4.6.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, κατά το 2008 η παραγόμενη ποσότητα ιλύος 

ανήλθε στους 140.828 t. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία σχετικά με τη 

διάθεση και αξιοποίηση της ιλύος σε επίπεδο χώρας. 

Πίνακας 4-86: Παραγόμενες ποσότητες ιλύος και τρόποι διάθεσης και αξιοποίησης για το 
έτος 200837 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 - ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΕΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ 
Ποσότητα σε τόνους ξηράς ουσίας / έτος 

Αγωγοί 0 
Πλοία 0 

∆ιάθεση ιλύος σε 
επιφανειακά ύδατα 

Άλλα μέσα 0 
Γεωργία και εδάφη 216 

Αξιοποίηση ιλύος Ξήρανση και αξιοποίηση ως 
καύσιμο 64.480 

ΧΥΤΑ 55.157 Απόθεση σε ΧΥΤΑ 
ή ανάλογη 
μέθοδος Άλλες μέθοδοι 20.975 

 

37 Πηγή: Εφαρμογή της Οδηγίας 91/71/ΕΟΚ στην Ελλάδα, Κατάσταση 2009, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υ.Π.Ε.Κ.Α., 
Αθήνα, Ιούνιος 2010 
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Από τον προηγούμενο πίνακα προκύπτει ότι ένα αξιόλογο ποσοστό της ιλύος (περίπου 40%) 

αξιοποιείται μέσω ξήρανσης και έπειτα καύσης σε βιομηχανίες τσιμέντου. Ουσιαστικά το 

ποσοστό αυτό αφορά στην ιλύ της ΕΕΛ Ψυττάλειας, η οποία εξάγεται σε διάφορες χώρες (π.χ. 

Κύπρο) προς αξιοποίηση. Οι εγκαταστάσεις  στην Ψυτάλλεια περιλαμβάνουν προεπεξεργασία 

λυμάτων στις εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου, με απομάκρυνση των βαρέων στερεών, 

εσχάρωση, εξάμμωση και απόσμηση καθώς και προεπεξεργασία των λυμάτων στην 

Κυνόσουρα Σαλαμίνας.  Τα προεπεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται με υποθαλάσσιους 

αγωγούς στη νήσο Ψυττάλεια, όπου η επεξεργασία συνεχίζεται με επεξεργασία των λυμάτων 

στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης στις οποίες συλλέγεται η πρωτοβάθμια ιλύς. Στη 

συνέχεια, τα πρωτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα υφίστανται προχωρημένη δευτεροβάθμια 

βιολογική επεξεργασία με το σύστημα της ενεργού ιλύος, για την απομάκρυνση του 

οργανικού φορτίου και τη σημαντική ελάττωση του φορτίου αζώτου στη βιολογική βαθμίδα, 

που αποτελείται από τους βιοαντιδραστήρες και τις τελικές καθιζήσεις, στις οποίες καθιζάνει η 

βιολογική ιλύς. 

Η παραγόμενη πρωτοβάθμια ιλύς και η περίσσεια βιολογική ιλύς από τις δεξαμενές τελικής 

καθίζησης περιέχουν τα βιοστερεά, το οργανικό προϊόν της επεξεργασίας των αστικών 

λυμάτων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ωφέλιμο τρόπο. Στις εγκαταστάσεις στην 

Ψυττάλεια η επεξεργασία της ιλύος περιλαμβάνει τα επόμενα στάδια: αρχικά πάχυνση της 

ιλύος (για την πρωτοβάθμια ιλύ σε δεξαμενές βαρύτητας και για την περίσσεια βιολογική ιλύ 

σε τράπεζες μηχανικής πάχυνσης), ακολούθως, για το σύνολο της ιλύος, χώνευση (αναερόβια, 

μεσοφιλική, υψηλού ρυθμού), στη συνέχεια αφυδάτωση και τελικά θερμική ξήρανση. Κατά τη 

διεργασία της αναερόβιας χώνευσης της μεικτής ιλύος παράγεται βιοαέριο. Το παραγόμενο 

βιοαέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε δύο μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας (ΣΗΘΕ) στην Ψυττάλεια. 

Το κέντρο επεξεργασίας της Ψυττάλειας με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μονάδων ΣΗΘΕ  

11,4 ΜWe με καύση βιοαερίου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βιοαερίου 

και ενέργειας με αξιοποίηση βιοαερίου στην Ελλάδα. Το βιοαέριο που παράγεται στους 

χωνευτές αποθηκεύεται στα αεριοφυλάκια, υποβάλλεται σε καθαρισμό στις μονάδες 

αποθείωσης, στη συνέχεια συμπιέζεται και τελικά καίγεται στις αεριομηχανές για την 

παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. 

Η ΕΥ∆ΑΠ επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στο χώρο της ενέργειας και στα πλαίσια της 

εξασφάλισης της θερμικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του εργοστασίου της 

ξήρανσης ιλύος του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, έχει κατασκευάσει και 

λειτουργεί μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας τύπου αεροστροβίλου – 

γεννήτριας με καύση φυσικού αερίου, 12,9 MWe ηλεκτρικής ισχύος και 17,3 MWth ωφέλιμης 

θερμότητας. 

Με την ολοκλήρωση της μονάδας ξήρανσης της ΕΕΛ Σίνδου (Θεσσαλονίκη) το 2011, το 

ποσοστό αξιοποίησης αναμένεται να υπερβεί το 50%. Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η 
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σταδιακή αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης σε περίπου 80% με ενίσχυση της γεωργικής και 

εδαφικής αξιοποίησης μέσω συστημάτων υγειονοπόιησης και αναθεώρησης του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου. 

Γενικά, οι δράσεις μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η αξιοποίηση της ιλύος είναι: 

• απ' ευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές ως εδαφοβελτιωτικού υλικού, σύμφωνα 

με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από την κοινή υπουργική απόφαση 

80568/4225/91. 

• ως υλικό για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών 

ανάγλυφων. 

Απαραίτητο είναι, πριν την τελική χρήση της ιλύος για τους παραπάνω σκοπούς, αυτή να είναι 

σταθεροποιημένη ή να έχει υποστεί συνεπεξεργασία με άλλα μη επικίνδυνα βιοαποδομήσιμα 

απόβλητα, όπως με το οργανικό κλάσμα των αστικών αποβλήτων, και να πληρεί 

περιβαλλοντικά κριτήρια συμβατά με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ξήρανση της ιλύος 

και χρήση αυτής ως καυσίμου ύλης. 

Βασική πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΕΕΛ τόσο σε επίπεδο Χώρας όσο και 

στην Περιφέρεια Κρήτης, όσον αφορά στη διαχείριση και διάθεση της παραγόμενης ιλύος, 

είναι η σταδιακή μείωση των  ποσοτήτων, που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής 

αστικών απορριμμάτων και η βελτίωση των φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών 

της ιλύος έτσι, ώστε η χρήση της υπό διάφορες εναλλακτικές µορφές (π.χ. ως 

εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία) να είναι  επιτρεπτή. Επιπλέον, ο τρόπος διάθεσης της ιλύος, 

που θα επιλεγεί ως βιώσιµη λύση, θα πρέπει να είναι κοινωνικά και οικονοµικά αποδεκτός. 

Σε γενικές γραµµές, όλες οι ∆ημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) 

αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται κατά κύριο λόγο: 

• στην αυξημένη υγρασία της παραγόμενης ιλύος, 

• στη  σηµαντική  διακύμανση  των  παραγόμενων  ποσοτήτων,  λόγω  της αυξημένης 

τουριστικής κίνησης, ειδικά μάλιστα στην Περιφέρεια Κρήτης τους καλοκαιρινούς 

ιδίως µήνες, 

• στην ανάγκη κατάργησης της «εύκολης» λύσης της εναπόθεσης της ιλύος σε ΧΥΤΑ ή 

ΧΑ∆Α, 

• στα ήδη υφιστάμενα προβλήματα αποδοχής της ιλύος σε ΧΥΤΑ, λόγω των 

προβλημάτων που προκαλεί στην οµαλή λειτουργία αυτών. 
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4.4.6.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με τη συλλογή και την καταγραφή δεδομένων από τις ∆ΕΥΑ της Περιφέρειας 

Κρήτης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, υπολογίστηκε η επεξεργασμένη ιλύς για όλη 

την Περιφέρεια, η οποία ανέρχεται σε 28.683 t/έτος. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία, για την εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας 

ιλύος (αφυδατωμένη λάσπη 20-25% σε στερεά) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων της Περιφέρειας έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: 

• Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα από μια ΕΕΛ είναι ευθέως ανάλογα του πραγματικού 

πληθυσμού της εξυπηρετούμενης περιοχής της εγκατάστασης, σε συνδυασμό με τον 

εποχικό πληθυσμό που αυτή φιλοξενεί στη διάρκεια του έτους. Επομένως, ως 

εξυπηρετούμενος πληθυσμός θεωρήθηκε το σύνολο του πραγματικού πληθυσμού την 

παρούσα χρονική περίοδο. 

• Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, η μέση τιμή BOD5 είναι 60 g/ημέρα & κάτοικο. Για 

κάθε kg BOD5 που αποδομείται παράγονται 5l (πυκνότητα 1,2kg/l) αφυδατωμένης λάσπης 

20% σε στερεά. Ο όγκος αυτός ανάγεται σε 0,36 kg/κάτοικο και ημέρα αφυδατωμένης 

λάσπης περιεκτικότητας 20% σε στερεά.  

Πίνακας 4-87: Επεξεργασμένη ιλύς ανά δήμο της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2010 

ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ 
ΙΛΥΣ (t/έτος) 

Μαλίων Μαλίων 6.212 

Χερσονήσου Χερσονήσου 8.497 
 

600* 

Ηρακλείου 137.711 
Ηράκλειο 

Ηρακλείου 
Γαζίου 13.581 

13.420 

Αγ. Νικόλαος Αγ. Νικόλαος 19.462 1.535 

Ιεράπετρα Ιεράπετρα 23.707 2.500 Λασίθι 

Σητεία Σητεία 14.338 250 

Πλατανιά 5.225 

Νέας 
Κυδωνίας 7.301 

Βουκολίων 3.295 
Βορείου άξονα 

Κολυμβαρίου 5.346 

2.388 
Χανιά 

Χανίων Χανίων 63.694 6.590 

Γεροπόταμος Γεροπόταμος 8.323 300 
Ρέθυμνο 

Ρέθυμνο Ρέθυμνο 31.687 1.100 

Σύνολο    348.379 28.683 

* Η μονάδα έχει κύκλο λειτουργίας 14 ημέρες. Σε κάθε κύκλο λειτουργίας επεξεργάζεται 80 τόνους υγρής ιλύος και 
αποδίδει περίπου 24 τόνους αποξηραμένης με ποσοστό υγρασίας 20% περίπου. Η ποσότητα της εισερχόμενης νωπής 
ιλύος ανέρχεται σε 2.000 τόνους. 
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Μικρές πρόσθετες ποσότητες ιλύος παράγονται από το βιολογικό του Τυμπακίου που μόλις 

πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί στο Νομό Ηρακλείου και το βιολογικό του ∆ήμου 

Καζαντζάκη στον οικισμό των Πεζών που εκτιμάται ότι παράγει ποσότητα μικρότερη των 500 t 

/ έτος.  

Στο Νομό Ρεθύμνου πέραν του κεντρικού βιολογικού του Ρεθύμνου λειτουργούν ακόμη οι:  

1. Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Πλακιά 

2. Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Αγ. Γαλήνης 

3. Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Περάματος 

4. Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Μπαλίου 

5. Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Ανωγείων 

6. Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Ακουμίων 

7. Μικρός Βιολογικός Καθαρισμός Οικισμού Πανόρμου 

Η παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύς (~80% υγρασία) έκαστου μικρού βιολογικού υπολογίζεται 

σε 175 m3 ετησίως (δηλαδή περίπου 1.225 m3 σε ετήσια βάση), η οποία είτε διατίθεται στο 

Βιολογικό σταθμό της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. είτε άλλως.  

Τονίζεται ότι οι παραπάνω ποσότητες ιλύος αφορούν την τελικά επεξεργασμένη ιλύ που σε 

ορισμένες περιπτώσεις (Χερσόνησο, Μάλια, Ρέθυμνο) 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 ΠΕΣ∆Α), η οποία υφίσταται εδαφική 

χρήση δίχως ικανοποιητικό έλεγχο.  

4.4.6.4. 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 στο Νομό Ηρακλείου, 

Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και Σητεία στο Νομό Λασιθίου, Ρέθυμνο στο Νομό Ρεθύμνης, Χανιά 

και Νέα Κυδωνία στο Νομό Χανίων. Οι οικισμοί αυτοί εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες 

αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες συνοψίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-88: Οικισμοί Β’ προτεραιότητας και αντίστοιχες ΕΕΛ 

Α/Α Νομός 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 στο Νομό Ηρακλείου, 2 οικισμοί στο Νομό 

Λασιθίου, 3 οικισμοί στο Νομό Ρεθύμνου και 3 οικισμοί στο Νομό Χανίων). 

Οι οικισμοί Γ’ προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται έργα ΕΕΛ ή ΕΕΛ και δίκτυα 

αποχέτευσης συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-89: Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται έργα ΕΕΛ ή ΕΕΛ και 
δίκτυα αποχέτευσης 

Α/Α Νομός 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 ∆ήμο Μαλίων του Νομού Ηρακλείου αποτελεί οικισμό Γ’ 

προτεραιότητας που προβλέπεται να συνδεθεί με υφιστάμενη ΕΕΛ (αυτή των Μαλίων) και 

απαιτούνται έργα δικτύων αποχέτευσης. 
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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.  

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων εν λειτουργία στην Περιφέρεια 

Κρήτης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4-90: Υφιστάμενες ΕΕΛ σε λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης (Στοιχεία 2010) 

ΝΟΜΟΣ ΕΕΛ ΣΧΟΛΙΑ 

ΜΑΛΙΩΝ Η παραγόμενη ιλύς μετά την ΕΕΛ περνάει από φιλτρόπρεσσα (17% περιεκτικότητα σε στερεά) και στη συνέχεια 
πηγαίνει στη μονάδα της Χερσονήσου για ξήρανση. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η λάσπη οδηγείται στο ΧΥΤΑ του ΦΟ∆ΕΛΕ. Μελλοντικά προβλέπεται να πραγματοποιείται ηλιακή ξήρανση και η 
ποσότητα της λάσπης να μειωθεί σημαντικά. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Πραγματοποιείται αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύς με φυγόκεντρα (τελικό ποσοστό DS περίπου 18-22%) και η 
συνολική παραγόμενη ποσότητα ανέρχεται σε 1.600-1.800 t/έτος. Η ιλύς μαζί με την ιλύ από τη ∆ΕΥΑ Μαλίων 
προωθείται στο ΦΟ.∆.ΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, όπου υφίστανται περαιτέρω ξήρανση σε ηλιακό ξηραντήριο και 
τελικά παραλαμβάνονται 600 t/έτος. 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πραγματοποιείται αφυδάτωση σε ταινιοφιλτροπρέσσα (με κροκιδωτικό και μηχανική αφυδάτωση) 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού: Η επεξεργασία της λάσπης γίνεται ή με μηχανική φυγοκέντρηση ή 
κλίνες ξήρανσης. Η διάθεση γίνεται στη Μονοταφή εντός του ΧΥΤΑ. 

ΛΑΣΙΘΙ 

ΣΗΤΕΙΑΣ Η λάσπη οδηγείται στο ΧΥΤΑ Σητείας. ∆εν υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία. 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Η λάσπη αφού αφυδατωθεί σε ταινιοφιλτρόπρεσσες αναμιγνύεται με ασβέστη (13 - 15%) και μεταφέρεται σε 
διαμορφωμένο άνοιγμα - πλατεία στο χώρο της  ΕΕΛ, όπου απλώνεται σε στρώμα πάχους  15 - 20 εκ και 
αφήνεται να υποστεί ηλιακή ξήρανση. Το τελικό βιόχωμα έχει υγρασία 44-55%. 
Η επεξεργασία της λάσπης πραγματοποιείται επισταμένως κατά τους θερινούς μήνες (Απρίλιο - Οκτώβριο) και εν 
μέρει τους χειμερινούς (Νοέμβριος - ∆εκέμβριος), αφού κατά τη χειμερινή περίοδο η εισερχόμενη παροχή 
λυμάτων μειώνεται περίπου στο 50%. 
Το βιόχωμα σωριάζεται και παραμένει στο χώρο της ΕΕΛ, ενώ έχει κατατεθεί αίτημα και εκκρεμεί απάντηση από 
το ΧΥΤΑ για την τελική απόθεση του ξηρού βιοχώματος στις εγκαταστάσεις τους. Η προσθήκη ασβέστη βοηθά το 
βιόχωμα να παραμένει σταθεροποιημένο και να αποφεύγονται οχλήσεις από οσμές. 

ΧΑΝΙΑ 

ΧΑΝΙΩΝ Στην ιλύ που παράγεται από την ΕΕΛ Χανίων προστίθεται ασβέστης σε ποσότητα 10% περίπου και στη συνέχεια 
μεταφέρεται και διατίθεται στο ΧΥΤΑ Κορακιάς 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Στο άμεσο μέλλον, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα καλύπτει τα λύματα του νέου Καλλικρατικού ∆ήμου 
Ρεθύμνου. Η ετήσια ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος (DS 13%) είναι 6.000 t, η οποία μετά από πρόχειρη ηλιακή 
ξήρανση καταλήγει σε 1.100 t το χρόνο και μεταφέρεται στο ΧΥΤΑ Αμαρίου. ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Λειτουργεί μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού. ∆εν υπάρχει περαιτέρω σύστημα επεξεργασίας της λάσπης. 
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Σύντοµη περιγραφή των κυριότερων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης  

1. Η μονάδα επεξεργασίας λυµάτων της πόλης των Χανίων και τµήµατος της ευρύτερης 

περιοχής έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση 125.000 ισοδύναμων κατοίκων και η 

τρέχουσα παροχή λυµάτων κυµαίνεται μεταξύ 17.000-20.000 m3/ημέρα. Το έργο 

είναι τοποθετημένο σε µία φυσική προεξοχή του εδάφους προς τη θάλασσα μεταξύ 

δύο  µικρών  όρµων, στους οποίους καταλήγουν αντίστοιχα δύο βαθιά ρέµατα. 

Βόρεια και δυτικά περιβάλλεται από θάλασσα, ενώ ανατολικά έρχεται σε επαφή µε το 

χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η πλησιέστερη κατοικήσιµη περιοχή είναι σε 

απόσταση 200 m περίπου. Η ΕΕΛ Χανίων περιλαμβάνει τις εξής επιµέρους μονάδες: 

• Έργα εισόδου και αντλιοστάσιο εισόδου 

• Έργα προκαταρκτικής επεξεργασίας 

• Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων 

• Πρωτοβάθμια επεξεργασία 

• Βιολογική επεξεργασία 

• Μονάδα απολύµανσης 

• Πάχυνση περίσσειας ιλύος 

• Πάχυνση – οµογενοποίηση πρωτοβάθμιας και περίσσειας ιλύος 

• Αναερόβια χώνευση 

• Μεταπάχυνση 

• Αφυδάτωση. 

2. Ο Βιολογικός Καθαρισµός Ηρακλείου αποτελεί µία από τις μεγαλύτερες και πιο 

σύγχρονες εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων στην Ελλάδα. Έχει κατασκευαστεί 

στη θέση Λούτι-Πέραµα της περιοχής Φοινικιάς σε έκταση 80 στρεµµάτων. 

Εντάσσεται µέσα στο σύστηµα ολοκληρωμένης διαχείρισης λυµάτων της 

ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου, το οποίο περιλαμβάνει: 

• Χωριστικούς   κεντρικούς   και   δευτερεύοντες   αποχετευτικούς   αγωγούς   

και αντλιοστάσια 

• Το Βιολογικό Καθαρισµό Ηρακλείου 

• Τον αγωγό διάθεσης της εκροής (χερσαίο και υποθαλάσσιο) 

Η ΕΕΛ Ηρακλείου µπορεί να δεχθεί τα λύµατα της ευρύτερης περιοχής των ∆ήµων 

Ηρακλείου,  Ν.  Αλικαρνασσού  και  Γαζίου.  Έχει  σχεδιαστεί  να  επεξεργάζεται  τα 

λύµατα 164.000 ισοδύναμων κατοίκων περίπου (λύµατα έως 30.500 m3/ηµέρα και 

βοθρολύµατα έως 1.500 m3/ηµέρα). Η επέκταση των εγκαταστάσεων έχει ήδη 

δημοπρατηθεί και αυτό θα οδηγήσει μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια σε μια σημαντική 

αύξηση της ποσότητας της ιλύος. Θα ενσωματωθούν στο σύστημα τουλάχιστον 

50.000 ισοδύναμοι κάτοικοι.    

3. H ΕΕΛ Ρεθύμνου έχει κατασκευαστεί στη θέση Βιολί Χαράκι της περιοχής 

Ατσιπόπουλου σε έκταση 40 στρεµµάτων. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία την άνοιξη 
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του  1995.  Η  αρχική  δυναµικότητα  σχεδιασµού  της  εγκατάστασης  ήταν  60.000 

κάτοικοι. Σήµερα δέχεται τα λύµατα της πόλης του Ρεθύµνου, που έχει 

ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο, το μεγάλο  µέρος των λυµάτων της 

ξενοδοχειακής ζώνης του ∆ήµου Αρκαδίου, βοθρολύµατα και λάσπες από όλο το 

Νοµό  Ρεθύµνου, όπως επίσης και βιομηχανικά απόβλητα (σφαγεία, βυρσοδεψικά και  

τυροκομικά). Την περίοδο αυτή έχει δημοπρατηθεί έργο «Μελέτη – Κατασκευή» 

Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης – Κομποστοποίησης – Βιοξήρανσης δυναμικότητας 

υποδοχής αφυδατωμένης ιλύος 30 t/ημέρα (~ 9.000 t/έτος για 300 ημέρες 

λειτουργίας ανά έτος). Η δυναμικότητα αυτή έχει προβλεφθεί για να καλύψει τις 

παρούσες ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. συν τις μελλοντικές από τη συνένωση με τους 

όμορους ∆ήμους λόγω Καλλικράτη, οι οποίοι θα συνδεθούν στο δίκτυο.  

4. Ο  ∆ήµος  Αγίου  Νικολάου  έχει  τρεις  Μονάδες  Επεξεργασίας  Λυµάτων (Λιµνών, 

Ελούντας και Αγίου Νικολάου), τη λειτουργία και συντήρηση των οποίων διαχειρίζεται 

η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Αγίου Νικολάου.  

 

4.4.6.5. Μελλοντική  εξέλιξη  

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το συνολικό πληθυσμό της Κρήτης προκύπτει ότι για το 2010 

εξυπηρετείται από ΕΕΛ το 58% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. Η 

αύξηση των ποσοτήτων θα επέλθει κυρίως από την επέκταση της ΕΕΛ του Ηρακλείου και την 

αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού κατά περίπου 50.000. Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις 

προβλέπουν πως οι ποσότητες της παραγόμενης ιλύος δεν θα υπερβούν τους 16.000 τόνους 

στην περίπτωση που η ιλύς υποστεί ξήρανση σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. 

Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «Ολοκλήρωση του σχεδιασμού των υπολειπόμενων έργων 

∆.Α. και ΕΕΛ Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής > 2.000 Μ.Ι.Π, Ωρίμανση 

έργων ∆Α και ΕΕΛ Οικισμών Γ’ προτεραιότητας με χαμηλή η καμία ωριμότητα και πρόγραμμα 

αποκατάστασης λειτουργικότητας ΕΕΛ σε αδράνεια» για την Περιφέρεια Κρήτης, ο 

προτεινόμενος σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Γ’ 

προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνει την κατασκευή μιας κοινής 

εγκατάστασης λυμάτων για τους οικισμούς Κάτω Γούβες και Γούρνες και επτά (7) αυτόνομων 

ΕΕΛ στους οικισμούς Αγία Βαρβάρα, Αρκαλοχώρι, Ζαρός, Κρουσσώνας, Μοίρες, Νεάπολη και 

Παλαιοχώρα.  

Η παραγωγή του βιολογικού του Τυμπακίου εκτιμάται ότι θα φθάσει μέσα στο 2012 τους 

1.000 τόνους. Προχωράει και ο βιολογικός του Αρκαλοχωρίου που θα παράγει το 2014 

ποσότητα της τάξης των 500-1.000 τόνων.  

Φυσικά οι ποσότητες της παραγόμενης ποσότητας επεξεργασμένης ιλύος δεν εξαρτώνται μόνο 

από τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, ο οποίος σταδιακά θα αυξάνει, αλλά και από την 
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εφαρμογή μεθόδων ξήρανσης, οι οποίες μειώνουν σε σημαντικό βαθμό την περιεχόμενη 

υγρασία της ιλύος και, κατά συνέπεια, προκαλούν ελάττωση της τελικής ποσότητας 

επεξεργασμένης ιλύος. 

 Θεωρώντας ότι το ποσοστό αυτό θα αυξάνει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου τότε για το 

2011, 2013, 2016 και 2020 εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα είναι 60%, 64%, 75% και 80% 

αντίστοιχα. Για το έτος 2030 εκτιμάται ότι έως τότε θα εξυπηρετείται το 88% του πληθυσμού 

της Περιφέρειας Κρήτης από εγκαταστάσεις ΕΕΛ. 

Με βάση τα παραπάνω, οι μελλοντικές ποσότητες ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων για την Περιφέρεια Κρήτης εκτιμώνται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-91: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων ιλύος ΕΕΛ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος Ποσότητες αποβλήτων 
ΕΕΛ σε τόνους 

2011 29.250 

2013 30.700 

2016 33.550 

2020 36.400 

2030 40.700 

4.4.7. Γεωργικά  υπολείμματα 

4.4.7.1. Νομικό πλαίσιο  

Στην Ελλάδα το ενεργειακό ισοδύναμο των κατ’ έτος διαθέσιμων γεωργικών και δασικών 

υπολειμμάτων εκτιμάται σε 1.000.000 t (ΥΠΑΝ11, 2007). Από άλλες εκτιμήσεις προκύπτει ότι 

το σύνολο της άμεσα διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα συνίσταται σε 7.500.000 περίπου t 

υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών, αραβόσιτου, βαμβακιού, καπνού, ηλίανθου, 

κλαδοδεμάτων, κληματίδων, πυρηνόξυλου κ.ά.) και σε 2.700.000 t δασικών υπολειμμάτων 

υλοτομίας (κλάδοι, φλοιοί, κ.α.). Ένας τόνος βιομάζας ισοδυναμεί με περίπου 0,4 t 

πετρελαίου. Η αξιοποίηση της βιομάζας αυτής μπορεί να αποφέρει ενεργειακά οφέλη για τη 

χώρα ταυτόχρονα αποτρέποντας ενδεχόμενα πυρκαγιάς σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις. 

Τα γεωργικά υπολείμματα προτείνονται ως ενδεδειγμένη λύση ανάπτυξης της βιομηχανίας 

βιοκαυσίμων, καθώς δεν προκαλεί αύξηση των τιμών των τροφίμων, διότι ως πρώτη ύλη για 

την παραγωγή βιοκαυσίμου (βιοαιθανόλης) δε χρησιμοποιείται το βρώσιμο μέρος των φυτών. 

Στην KYA 50910/2727/2003 καθορίζονται οι στόχοι για τα γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα 

γεωργικά προϊόντα, περιλαμβανομένων και των αποσυρόμενων, ως ακολούθως: 
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• Αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας και ενέργειας (βιοαέριο). 

• Το παραγόμενο compost μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς 

κα για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών 

ανάγλυφων ή και σε άλλες εφαρμογές, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που 

τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 

Με τον όρο οργανικά γεωργικά απόβλητα και υπολείμματα εννοούνται τα απόβλητα που 

προέρχονται από διάφορες αγροτικές δραστηριότητες, όπως η φύτευση και συγκομιδή 

αροτραίων και δενδροειδών καλλιεργειών, οι αγροτοβιομηχανικές δραστηριότητες, η 

κτηνοτροφική δραστηριότητα για παραγωγή γάλακτος και κρέατος (τα οποία δεν εμπίπτουν 

στον ΠΕΣ∆Α), η καλλιέργεια βοσκοτόπων κλπ. Σήμερα, η διαχείριση αυτών των αποβλήτων 

δεν εμπίπτει συνήθως στις ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς είναι αποτέλεσμα 

συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, και κατά συνέπεια η διαχείριση των αποβλήτων 

τους αποτελεί ευθύνη του παραγωγού, ο οποίος βαρύνεται και με το κόστος της. 

 

4.4.7.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας  

Οι γενικότερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες του αγροτικού τομέα και το μικρό μέγεθος των 

μονάδων δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια επενδύσεων σε έργα διαχείρισης αποβλήτων από 

τον παραγωγό. Έτσι, η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση καταβάλουν προσπάθειες με 

διάφορους τρόπους να συνεισφέρουν στη λύση του προβλήματος, είτε προσφέροντας 

οικονομική αρωγή στους παραγωγούς, είτε εξετάζοντας το ενδεχόμενο χρηματοδότησης 

κεντρικών μονάδων επεξεργασίας των αγροτικών αποβλήτων, είτε παρέχοντας τη δυνατότητα 

συν-επεξεργασίας σε μονάδες διαχείρισης ΑΣΑ. 

Τα απόβλητα που προέρχονται από την επεξεργασία των φυτικών και ζωικών προϊόντων 

(αγροτοβιομηχανίες) προκαλούν μικρότερη ανησυχία σε σχέση με τη ρύπανση που 

προέρχεται από τα φυσικά απόβλητα των ζώων (κόπρος + ούρα +νερά στάβλων). 

Σήμερα, το μισό ή και μεγαλύτερο ίσως μέρος από τις καθημερινά παραγόμενες τεράστιες 

ποσότητες γεωργικών αποβλήτων παραμένει ανεκμετάλλευτο και προκαλεί σημαντικά τοπικά  

περιβαλλοντικά προβλήματα, εφόσον κανένας νόμος δεν επιβάλλει την αποτελεσματική 

επεξεργασία τους. Παράλληλα, το γεγονός αυτό έχει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις πάνω στο 

κόστος των κυρίων ή δευτερευόντων γεωργικών προϊόντων. 

Το υπόλοιπο μέρος που είναι και το μικρότερο, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλώνεται 

μέσα στους λειμώνες, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται απόλυτα η αποφυγή ρυπάνσεως του 

περιβάλλοντος και κυρίως των υδάτων των ποταμών και των λιμνών, με τη νιτρορύπανση να 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις περισσότερες αγροτικές περιοχές. 
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Τέλος, μια πολύ μικρή σχετικά ποσότητα χρησιμοποιείται με οικονομικό όφελος είτε ως 

οργανικό λίπασμα ή/και εδαφοβελτιωτικό είτε ως ζωοτροφή (υπολείμματα αγροτικών και 

κτηνοτροφικών βιομηχανιών). 

Από το σύνολο των γεωργικών αποβλήτων το σημαντικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

κόπρος, κυρίως λόγω της τεράστιας ποσότητας που καθημερινά παράγεται. Το ενδιαφέρον 

αυτό από οικονομική άποψη είναι εξαιρετικά σημαντικό, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης 

μελέτης και έχει άμεση σχέση με τον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλείται από τη ζωική 

κόπρο. 

Μεταξύ των οργανικών στερεών ή ημιστερεών οργανικών αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων 

που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς ποσοτήτων για τον Ελλαδικό χώρο διακρίνονται 

τα εξής: 

• Άχυρα δημητριακών 

• Στελέχη καλαμποκιού και βάμβακος 

• Υπολείμματα βιομηχανιών χυμών εσπεριδοειδών 

• Στέμφυλα οινοποιίας 

Τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του 

παραγωγού και κατόχου τους, οι οποίοι και θα πρέπει να τηρούν τις κείμενες διατάξεις. 

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. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η συνεπεξεργασία των γεωργικών 

υπολειμμάτων με τα αστικά, ανάλογα και με την επιλεχθείσα τεχνολογία επεξεργασίας των 

ΑΣΑ. 

4.4.7.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Παραγόμενες ποσότητες προϊόντων κλαδέματος 

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: 
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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 προσωρινές απογραφές των ετών 1999 και 2000 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η 

επόμενη απογραφή «Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 

2011. 

Πίνακας 4-92: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από δενδρώδεις καλλιέργειες για το 
έτος 2000 (τόνοι/έτος) 

Νομοί 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 

 

Πίνακας 4-93: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από αμπελώνες για το έτος 2000 
(τόνοι/έτος) 

Νομοί 

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 2000.  
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Πίνακας 4-94: Ετήσια ποσότητα προϊόντων κλαδέματος από γεωργικές καλλιέργειες  για το 
έτος 2000 (τόνοι/έτος) 

Νομοί 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 59.447 t/έτος, κατά το έτος 

2000. 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. 

 

Απόβλητα ελαιοτριβείων 

Παρότι κατά την παραγωγή ελαιολάδου και ελαιοκομικών γενικότερα παράγονται και υγρά 

απόβλητα τα οποία δεν εμπίπτουν στη σκοπιμότητα του ΠΕΣ∆Α, ακολούθως παρουσιάζονται 

εκτιμήσεις της ομάδας μελέτης για την παραγωγή στην Περιφέρεια, δεδομένου ότι είναι ένας 

από τους σημαντικότερους τομείς της δευτερογενούς παραγωγής της Ελλάδας και ιδιαίτερα 

της Κρήτης. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ∆ιεθνούς Συνδέσμου Ελαιολάδου, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα 

παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει 

το μέσο όρο της παραγωγής δυο πρόσφατων ελαιοκομικών περιόδων. Σημειώνεται πως στις 

χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) τα στοιχεία παραγωγής πιθανώς να 

δηλώθηκαν σε κάποιο βαθμό αυξημένα λόγω των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν με το 

θεσμό των επιδοτήσεων. 
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Πίνακας 4-95: Μέσος όρος παραγωγής ελαιολάδου ελαιοκομικών περιόδων 2004-2005 και 
2005-2006 38  

Χώρα Μέσος όρος παραγωγής ελαιολάδου δυο ελαιοκομικών 
περιόδων (2004-2005 και 2005-2006) (σε τόνους) 

Ισπανία 907.000 

Ιταλία 782.000 

Ελλάδα 429.500 

Τυνησία 175.000 

Συρία 137.500 

Τουρκία 130.000 

Μαρόκο 62.500 

Λοιπές χώρες 182.500 

 

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παγκόσμια παραγωγή ελαιόλαδου τα τελευταία 8 

χρόνια εξελίσσεται με πολύ έντονες διακυμάνσεις λόγω της εξάρτησης της κυρίως από τις 

βροχοπτώσεις. Γενικά όμως η πορεία της είναι αυξητική με μέσο ρυθμό περίπου 3% 

ετησίως39. 

Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό και φημισμένο προϊόν της Κρητικής οικονομίας και βασικό 

συστατικό της μεσογειακής δίαιτας. Η παραγωγή του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο 

πραγματοποιείται σε ελαιοτριβεία 3 ή 2 φάσεων. 

Τα απόβλητα που παράγονται από τα ελαιοτριβεία 3 φάσεων είναι στερεά (λιόφυλλα και 

ελαιοπυρήνας) και υγρά (λιόζουμα/κατσίγαρος), σε κατά προσέγγιση εκατοστιαία αναλογία 

35% και 45% του ελαιοκάρπου αντίστοιχα. Σημαντικότερα, από περιβαλλοντικής άποψης, 

είναι τα λιόζουμα τα οποία προέρχονται από το υδατικό κλάσμα του χυμού του ελαιοκάρπου 

και τα νερά που προέρχονται από τα στάδια της πλύσης, της μάλαξης και του διαχωρισμού 

του ελαιολάδου. 

Στα ελαιοτριβεία 2 φάσεων, απουσιάζουν τελείως τα υγρά απόβλητα. Το κυριότερο είδος 

αποβλήτου είναι το ελαιοπυρηνόλυμα, το οποίο περιέχει τον ελαιοπυρήνα και το σύνολο των 

υπόλοιπων φυτικών υγρών του καρπού. Χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε 

υγρασία (62-65%). Το κύριο μέρος της βιομάζας προκύπτει ως υποπροϊόν της πρωτογενούς 

επεξεργασίας του ελαιοκάρπου, είτε στα τριφασικά ελαιοτριβεία (τριφασικός ελαιοπυρήνας) 

και, στη συνέχεια, από τη δευτερογενή επεξεργασία του τριφασικού ελαιοπυρήνα στα 

συμβατικά πυρηνελαιουργεία, είτε στα διφασικά ελαιοτριβεία (διφασικός ελαιοπυρήνας) και 

 

38 Πηγή: ∆ιεθνής Σύνδεσμος Ελαιολάδου 
39 ∆ρ. Νικ. Μιχελάκης, Υποπροϊοντα και υπολειμματα ελαιοκομιας προβληματα και προυποθεσεις για αξιοποιηση τους, 
2010. 
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στη συνέχεια στα φυγοκεντρικά πυρηνελαιουργεία. Ο ακριβής αριθμός των ελαιοτριβείων της 

Περιφέρειας δεν έχει καταγραφεί σε κάποια επίσημη απογραφή. Σύμφωνα με δεδομένα της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων μόνο στο Νομό Χανίων υπάρχουν γύρω στα 70 

ελαιοτριβεία.  

Τα φύλλα παράγονται κατά τη συγκομιδή κατά το καθάρισμα του συγκομιζόμενου καρπού 

που γίνεται είτε με τα χέρια είτε με χρήση μικρών αυτοσχέδιων κοσκίνων. Τα φύλλα αυτά 

παραμένουν σε μικρούς σωρούς στο έδαφος, ένας σε κάθε δυο τρία δέντρα, σε διάφορα 

σημεία του ελαιώνα. Η σημερινή χρήση τους είναι διασπορά τους στο έδαφος και 

ενσωμάτωση τους αργότερα για οργανική λίπανση. Πρόβλημα ιδιαίτερο δεν υπάρχει. Φύλλα 

παράγονται και κατά τη μεταποίηση του ελαιόκαρπου στα ελαιοτριβεία κατά τον καθαρισμό 

του με τα μηχανικά αποφυλλωτήρια που διαθέτουν. Η ποσότητα τους μπορεί να κυμαίνεται 

από 4‐10% του βάρους του καρπού. Η σημερινή αξιοποίηση των φύλλων αυτών είναι η 

χρήση τους για ζωοτροφή αιγοπροβάτων, ή για οργανική λίπανση σε ελαιώνες. Μπορούν 

όμως να εξεταστούν και άλλες λύσεις (λίπασμα, pellets κ.α.) λόγω του πλεονεκτήματος ότι 

παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στα ελαιοτριβεία. 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ελαιοτριβείων, έγινε μια 

προσπάθεια να εκτιμηθεί η αναλογία παραγόμενου ελαιολάδου προς τα απόβλητα της 

επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την παραγωγή ελαιολάδου στους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 

2007, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-96: Εκτίμηση ετήσιας παραγωγής ελαιολάδου σε t στην Περιφέρεια Κρήτης 40 

ΝΟΜΟΣ Ετήσια παραγωγή ελαιολάδου σε kg 

Ηράκλειο 66.811.652 

Λασίθι 
20.000.000 (κατά εκτίμηση, μόνο στη 
Σητεία το παραγόμενο ελαιόλαδο 
εκτιμάται σε 12.000 t σε ετήσια βάση) 

Ρέθυμνο 6.618.908 

Χανιά 33.315.079 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 126.745.639 

 

Η αναλογία παραγόμενου ελαιολάδου προς απόβλητα εκτιμήθηκε από τις ποσότητες που 

προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία στα τριφασικά και τα διφασικά ελαιοτριβεία. Πιο 

 

40 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2007 για τους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων 
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συγκεκριμένα, στην περίπτωση των τριφασικών ελαιουργείων παράγονται ανά 100 κιλά 

ελαιοκάρπου τα εξής: 

• 3-5 κιλά φύλλα 

• 35-45 κιλά φλοιού 

• 80-120 κιλά υγρά απόβλητα 

• 21 κιλά ελαιολάδου 

Επομένως προκύπτει ότι ανά 1 κιλό παραγόμενου ελαιολάδου αντιστοιχούν περίπου 6,67 κιλά 

αποβλήτων. Αντίστοιχα, στα διφασικά ελαιουργεία και ανά 100 κιλά ελαιοκάρπου 

προκύπτουν: 

• 3-5 κιλά φύλλα 

• 85 κιλά ελαιοπυρηνόλυμα 

• 23 κιλά ελαιολάδου 

Σε αυτήν την περίπτωση αντιστοιχούν 3,91 κιλά αποβλήτων σε 1 κιλό ελαιολάδου. 

Στη συνέχεια, αφού λήφθηκε υπόψη η αναλογία παραγόμενου ελαιολάδου προς τα απόβλητα 

της επεξεργασίας, εκτιμήθηκαν οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων, που αναλογούν 

ετησίως σε κάθε νομό της περιφέρειας, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Για την 

εκτίμηση αυτή έγινε η παραδοχή ότι τα διφασικά ελαιοτριβεία αποτελούν το 25% περίπου 

του συνόλου και το υπόλοιπο 75% είναι τριφασικά. 

Πίνακας 4-97: Υπολογισμός ποσότητας αποβλήτων από ελαιοτριβεία σε t ανά νομό για το 
2007 

ΝΟΜΟΣ Απόβλητα από διφασικά 
ελαιοτριβεία σε t / έτος 

Απόβλητα από 
τριφασικά ελαιοτριβεία 

σε t / έτος 

Σύνολο αποβλήτων 
από ελαιοτριβεία 
σε t / έτος 

Ηράκλειο 
65.308 

(66.811,652 x 0,25 x 3,91) 

334.225 

(66.811,652 x 0,75 x 6,67) 
399.534 

Λασίθι 
19.550 

(20.000,000 x 0,25 x 3,91) 

100.050 

(20.000,000 x 0,75 x 6,67) 
119.600 

Ρέθυμνο 
6.470 

(6.618,908 x 0,25 x 3,91) 

33.111 

(6.618,908 x 0,75 x 6,67) 
39.581 

Χανιά 
32.565 

(33.315,079 x 0,25 x 3,91) 

166.659 

(33.315,079 x 0,75 x 6,67) 
199.224 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 123.894 604.045 757.939 
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Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων τριών φάσεων είναι 

αρκετά περισσότερα σε σύγκριση με αυτά που προκύπτουν από τα διφασικά. Αυτό οφείλεται 

στο ότι σε ένα σύστημα δύο φάσεων δεν χρειάζεται να προστεθεί τόσο πολύ νερό στην 

ελαιόπαστα για να λειτουργήσει ο φυγοκεντρητής, ώστε να διαχωριστούν δύο φάσεις. 

Στην παρούσα περίοδο τα τριφασικά ελαιοτριβεία αποτελούν περίπου το 75% του συνόλου 

και υπερτερούν αριθμητικά από αυτά των δύο φάσεων (25%). Στο μέλλον όμως, αναμένεται 

τα διφασικά ελαιοτριβεία να επικρατήσουν, όχι μόνο λόγω της μειωμένης ποσότητας 

αποβλήτων που παράγουν και της μικρότερης κατανάλωσης σε νερό, αλλά λόγω και της 

πιθανής μετέπειτα επαναχρησιμοποίησης του ελαιοπυρηνολύματος σαν βιομάζα για την 

παραγωγή ενέργειας. Σε μια τέτοια περίπτωση όπου τα διφασικά ελαιοτριβεία θα αποτελούν 

το 100% του συνόλου, οι ποσότητες των αποβλήτων θα κυμαίνονται στις τιμές του επόμενου 

πίνακα. 

Πίνακας 4-98: Παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περίπτωση της 
παραγωγής ελαιολάδου μόνο από διφασικά ελαιοτριβεία 

ΝΟΜΟΣ Απόβλητα από διφασικά ελαιοτριβεία σε t / έτος 

Ηράκλειο 261.234 

Λασίθι 78.200 

Ρέθυμνο 25.880 

Χανιά 130.262 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 495.576 

 

Αποσυρόμενα φρούτα τα στερεά υπολείμματα της οινοποιίας 

Πέραν των ανωτέρων, κύριες πηγές γεωργικών αποβλήτων στην Περιφέρεια είναι και τα 

αποσυρόμενα φρούτα (εσπεριδοειδή), όπως και τα στερεά υπολείμματα της οινοποιίας.  

Σχετικά με τις ποσότητες των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων, δεν υπάρχει κάποια 

στατιστική καταγραφή των ποσοτήτων τους. Η τάση πάντως που επικρατεί είναι να 

ελαχιστοποιηθούν οι αποσυρόμενες ποσότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανώσεις παραγωγών 

δύνανται να αποσύρουν τα προϊόντα που περιγράφονται στο παράρτημα Χ του Καν(ΕΚ) 

1580/07, σε ποσοστό μέχρι 5% του μέσου όρου του όγκου που διατέθηκε στο εμπόριο για 

κάθε δεδομένο προϊόν κατά τα προηγούμενα τρία έτη. 

Σε ότι αφορά τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων, αυτά αποτελούνται από τα εναπομείναντα 

βόστρυχα από το διαχωρισμό τους από το σταφύλι (3-5% του αρχικού βάρους του 

σταφυλιού) και την πομάσα η οποία περιέχει 30-40% νερό και αποτελείται από ρώγες των 
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σταφυλιών, τσίπουρα και άλλα υπολείμματα οινοποίησης (12% περίπου του αρχικού βάρους 

του σταφυλιού). 

 

Συνολικά λοιπόν τα στερεά απόβλητα των οινοποιείων συνιστούν το 15-17% του αρχικού 

βάρους του σταφυλιού. Αντίστοιχο ποσοστό (17% περίπου) αναφέρεται και στο ερευνητικό 

πρόγραμμα “∆ΙΟΝΥΣΟΣ - Αξιοποίηση των αποβλήτων της οινοποίησης” του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  Κατά συνέπεια, η προσθήκη των υπολειμμάτων – αποσυρόμενων 

γεωργικών προϊόντων και των αποβλήτων από τα οινοποιεία αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις 

παραγόμενες ποσότητες γεωργικών αποβλήτων. 

 

4.4.7.4. 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. 

Αναμένεται και περαιτέρω 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). 

4.4.7.5. Μελλοντική εξέλιξη  

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. 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 
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παραγόμενα γεωργικά απόβλητα, θα εμφανίσουν μείωση τα επόμενα χρόνια. ∆εν 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. 

4.4.8. Ζωικά/κτηνοτροφικά απόβλητα 

4.4.8.1. Γενικό Πλαίσιο 

Η κτηνοτροφία έχει τρεις κύριες πηγές παραγωγής αποβλήτων: 

1. Μάντρες εκτροφής ζώων. 

2. Σφαγεία. 

3. Εργοστάσια παραγωγής κρέατος και άλλων υποπροϊόντων. 

 

Η διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό για τα ζωικά 

υποπροϊόντα και απόβλητα (Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ), όπως έχει τροποποιηθεί, 

συμπληρωθεί και ισχύει. Με τον κανονισμό αυτόν εισήχθησαν ορισμένα μέτρα προστασίας για 

την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία του κοινού και των ζώων. Τα εν λόγω μέτρα 

προστασίας είναι: 

 κατάταξη των ζωικών υποπροϊόντων σε κατηγορίες ως προς τον κίνδυνο, βάσει της 

οποίας αποφασίζονται οι πιθανές χρήσεις τους, 

 υποχρέωση συλλογής και διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, 

 αποκλεισμός των ζωικών υποπροϊόντων τα οποία είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη 

κατανάλωση από την τροφική αλυσίδα ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, 

 απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους που προορίζεται για 

ανθρώπινη διατροφή, η οποία περιορίζει τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων ως 

ζωοτροφών, 

 υποχρέωση χειρισμού των ζωικών υποπροϊόντων εντός ενός συστήματος 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων υπό επίσημο έλεγχο. 

Οι κύριες πηγές παραγωγής των ζωικών/κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι οι κτηνοτροφικές, οι 

χοιροτροφικές, οι αγελαδοτροφικές και οι πτηνοτροφικές μονάδες και τα 

σφαγεία/πτηνοσφαγεία. Στις κτηνοτροφικές μονάδες παράγονται υγρά και στερεά απόβλητα 

(κτηνοτροφικά), όπως λάσπες, κοπριές και ιστοί ζώων, που χαρακτηρίζονται από υψηλό 

οργανικό φορτίο, υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων, όπως άζωτο, φωσφόρο, κάλιο, 

υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αυξημένη συγκέντρωση βορίου. Στα σφαγεία παράγονται 
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κατά κύριο λόγο στερεά απόβλητα (ζωικά), όπως υπολείμματα ιστών ζώων και υπολείμματα 

πουλερικών, αλλά και υγρά απόβλητα από πλύσεις κλπ. 

4.4.8.2. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Κτηνοτροφική εκμετάλλευση 

Η κρητική αγροτική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κτηνοτροφία με ιδιαίτερη 

έμφαση στις αίγες και τα πρόβατα. Το σύνολο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος 

ζώου ανά Νομό της Κρήτης καθώς και ο τελικός συνολικός αριθμός της Περιφέρειας Κρήτης 

και της χώρας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και αφορούν το 1999/2000. Είναι η 

χρονιά που υπάρχουν πλήρη απογραφικά δεδομένα για το σύνολο της κτηνοτροφίας. 
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Πίνακας 4-99: Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις ανά Είδος Ζώου (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Αποτελέσματα Απογραφής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας 1999/2000) 

 Νομός / Είδος 
Ζώων Βοοειδή Προβατοειδή Αίγες Χοίροι Ιπποειδή Κουνέλια Πουλερικά Κυψέλες 

Μελισσών 

 Ηράκλειο  103 4.446 6.690 865 356 5.692 12.765 273 

 Λασίθι  47 1.527 3.505 558 754 3.179 6.476 355 

 Ρέθυμνο  39 5.024 4.612 856 633 4.018 6.444 232 

 Χανιά  37 5.218 6.402 833 294 5.531 9.384 455 

 Σύνολο Κρήτης  226 16.215 21.209 3.112 2.037 18.420 35.069 1.315 

 Σύνολο Χώρας  28.325 128.551 138.251 36.251 31.019 47.807 326.851 10.892 
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Το σύνολο του αριθμού ανά είδος ζώου ανά Νομό της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και ο 

τελικός συνολικός αριθμός της περιφέρειας και της χώρας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 4-100: Συνολικός Αριθμός Ζώων ανά Είδος41 

Νομός Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά Σύνολο 
Κρήτης 

Σύνολο 
Χώρας 

Βοοειδή 1.418 173 221 395 2.207 652.386 

Προβατοειδή 380.259 95.167 713.726 309.225 1.498.377 8.752.668 

Αίγες 162.981 53.397 225.980 184.900 627.258 5.327.201 

Χοίροι 15.462 3.834 35.211 6.713 61.220 969.852 

Ιπποειδή 488 800 736 315 2.339 44.362 

Κουνέλια 134.357 64.058 102.423 105.133 405.971 1.109.121 

Πουλερικά 626.897 174.823 281.248 347.694 1.430.662 39.324.397 

Κυψέλες 
Μελισσών 21.814 12.275 9.575 21.671 65.335 630.397 

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 2010. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα βοοειδή, από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα γίνεται 

εκτίμηση του αριθμού τους για το 2010 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 2010 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4-101: Αριθμός βοοειδών στην Κρήτη ανά έτος 42 

Έτος Αριθμός βοοειδών

2000 2.207 

2002 1.864 

2003 1.973 

2004 2.472 

2005 2.699 

2006 2.684 

Εκτίμηση για το 2010 2.810 

 

41 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Αποτελέσματα Απογραφής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας 1999/2000 
42 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα έτη 2000-2006 
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Με παρόμοιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση για τους αριθμούς των προβατοειδών, 

αιγών και χοίρων στην Περιφέρεια Κρήτης. Αναφορικά με τα προβατοειδή έγινε γραμμική 

παρεμβολή για τα διαθέσιμα στοιχεία των ετών 2000, 2002, 2004, 2005 και 2006, για τις αίγες 

για τα στοιχεία των ετών 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006 και για τους χοίρους για τα 

έτη 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στους πίνακες που 

ακολουθούν. 

Πίνακας 4-102: Αριθμός προβατοειδών στην Κρήτη ανά έτος 42 

Έτος Αριθμός προβατοειδών

2000 1.498.377 

2002 1.506887 

2003 1.827.099 

2004 1.484.800 

2005 1.580.294 

2006 1.580.515 

Εκτίμηση για το 2010 1.639.100 

Πίνακας 4-103: Αριθμός αιγών στην Κρήτη ανά έτος 42 

Έτος Αριθμός Αιγών

2000 627.258 

2002 620.241 

2003 693.000 

2004 623.656 

2005 637.050 

2006 560.794 

Εκτίμηση για το 2010 561.770 

Πίνακας 4-104: Αριθμός χοίρων στην Κρήτη ανά έτος 42 

Έτος Αριθμός Χοίρων

2000 61.220 

2002 71.635 

2003 71.457 

2004 69.515 

2005 66.675 

2006 65.128 

Εκτίμηση για το 2010 61.960 

Οι συντελεστές παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων (σε κιλά ανά ζώο ανά έτος) 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-105: Συντελεστές παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων43  

 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 Νομό της Κρήτης καθώς και ο τελικός συνολικός αριθμός 

της περιφέρειας και της χώρας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4-106: Εκτιμώμενες ποσότητες κτηνοτροφικών αποβλήτων για το 2010 
(τόνοι/έτος) 

Παραγόμενες 
ποσότητες 
αποβλήτων/ 
Είδος Ζώων 

Βοοειδή Προβατοειδή Αίγες Χοίροι Πουλερικά ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο 
Κρήτης 11.240 1.081.800 371.100 44.600 10.440 1.519.180

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 6% του συνολικού αριθμού των ζώων στη χώρα 

(συμπεριλαμβανομένου του 12% των προβάτων, το 37% των κουνελιών και το 10% των 

κυψελών μελισσών), τη στιγμή που ο πληθυσμός της Κρήτης μόλις που ξεπερνά το 5% 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. 

 

Απόβλητα τυροκομίας 

Πέραν των ανωτέρω, η οικονομία της Κρήτης χαρακτηρίζεται και από τα τυροκομικά 

προϊόντα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κρητικής διατροφής σε καθημερινή 

βάση. Η δραστηριότητα της παραγωγής τυριών συμβάλει κατά συνέπεια και στην παραγωγή 

 

43 Πηγή: ΥΠΕΚΑ 
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σημαντικής ποσότητας αποβλήτων τυροκομίας. Τα τυροκομικά απόβλητα σύμφωνα με τον 

ΕΚΑ ταξινομούνται στην κατηγορία 02 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΠΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟ-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ”. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υποκατηγορίες που φαίνονται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4-107: Απόβλητα τυροκομείων κατά ΕΚΑ 

02 05 Απόβλητα από τη βιομηχανία 
γαλακτοκομικών προϊόντων 

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή 
επεξεργασία 

02 02 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 02 02 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών 
εκροής 

Το τυρί αποτελεί κύριο προϊόν της κρητικής οικονομίας. Μόνο στα Χανιά λειτουργούν 

τουλάχιστον 20 τυροκομεία. Η κύρια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 

τυριού είναι το γάλα, σε αναλογία που κυμαίνεται από 4-12 κιλά γάλακτος/κιλό παραγόμενου 

τυριού και εξαρτάται από τον τύπο του γάλακτος και το είδος του παραγόμενου τυριού. 

Το “τυρόγαλα” είναι το κυριότερο στερεό απόβλητο των τυροκομικών μονάδων σε αναλογία 

80-90% κ.β. του εισερχόμενου γάλακτος. Άλλα στερεά απόβλητα που παράγονται είναι τα 

απόβλητα τυροπήγματος (<0,5% κ.β) και κομμάτια/πέτσα τυριού(<1%). 

Συνολικά, τα στερεά απόβλητα των τυροκομείων αντιστοιχούν στο 85-90% της εισερχόμενης 

ποσότητας γάλακτος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2007, η ποσότητα του παραγομένου 

μαλακού τυριού στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 1.576 τόνους, ενώ η αντίστοιχη 

ποσότητα για το σκληρό ήταν ίση με 5.227 τόνους. 

Κάνοντας τις παραδοχές ότι:  

• για την παραγωγή 1 κιλού μαλακού τυριού απαιτούνται 5 κιλά γάλα  

• για την παραγωγή 1 κιλού σκληρού τυριού απαιτούνται 8 κιλά γάλα και 

• τα στερεά απόβλητα των τυροκομείων αντιστοιχούν στο 85% της εισερχόμενης 

ποσότητας γάλακτος   

λαμβάνει χώρα η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων τυροκομίας 

στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα σχετικά αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4-108: Παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων τυροκομίας  στην Περιφέρεια 
Κρήτης με βάση τα στοιχεία παραγωγής τυριού για το έτος 2007  

Παραγωγή μαλακού τυριού 1.576 τόνοι 

Απαιτούμενο γάλα 7.880 τόνοι 

Απόβλητα 7.880 * 0,85 = 6.698 τόνοι 

Παραγωγή σκληρού τυριού 5.227 τόνοι 

Απαιτούμενο γάλα 41.816 τόνοι 

Απόβλητα 41.816 * 0,85 = 35.543 τόνοι 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ποσότητα αποβλήτων 42.241 τόνοι 

 
Η παραγωγή των αποβλήτων τυροκομίας εντός της Περιφέρειας Κρήτης υπερβαίνει τους 

42.000 τόνους, οπότε και αυτό το ρεύμα αποβλήτων χρειάζεται να διαχειρίζεται με 

ορθολογικό τρόπο. 

4.4.9. Βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

4.4.9.1. Γενικό πλαίσιο  

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. 

Κάποιες βιομηχανίες παρουσιάστηκαν παραπάνω (απόβλητα τυροκομείων44 κ.λπ.), γενικότερα, 

λόγω έλλειψης στοιχείων δεν είναι δυνατή η διατύπωση εκτιμήσεων αναφορικά με τις εν γένει 

ποσότητες των παραγόμενων μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στους τέσσερις 

Νομούς 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. 

 

44 απόβλητα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που εντάσσονται στην κατηγορία 02 του ΕΚΑ 
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4.4.9.2. 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 

στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. Ακολούθως παρουσιάζονται στοιχεία όπως είχαν εκτιμηθεί 

στη μελέτη του ΠΕΣ∆ΑΚ (2006), αλλά σε κάθε περίπτωση προτείνεται η εκπόνηση ειδικής 

μελέτης για τη συλλογή επικαιροποιημένων δεδομένων. 

Πίνακας 4-109: Παραγόμενες ποσότητες μη επικίνδυνων ΣΒΑ ανά ορισμένες βιομηχανικές 
δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ, 2006)  

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 

4.4.10. Απόβλητα πλοίων 

Τα ΑΣΑ που προέρχονται από πλοία, πλωτές εγκαταστάσεις και λιμάνια της Περιφέρειας έχουν 

συνυπολογιστεί ως ποσότητα στο σύνολο των ΑΣΑ της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς 

οδηγούνται προς διαχείριση / διάθεση στις κατατόπους εγκαταστάσεις ∆ΣΑ. 

Για τα υπόλοιπα απόβλητα (που δεν προσομοιάζουν με ΑΣΑ, κυρίως πετρελαιοειδή κατάλοιπα 

πλοίων) η διαχείρισή τους δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν λόγω ΠΕΣ∆Α, καθώς για 

αυτά εφαρμόζεται η ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ β 412/06.03.2009) που αντικατέστησε την ΚΥΑ 

3418/2002 (ΦΕΚ 712/Β/2002), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/71/ΕΚ.  
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Γενικά, η διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα λαμβάνει χώρα με ευθύνη του φορέα 

διαχείρισης κάθε λιμανιού, λαμβανομένου υπόψη τυχόν οδηγιών της Περιφέρειας Κρήτης (ΚΥΑ  

8111.1/41/09, Άρθρο 12, §2.α). Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 4 της ΚΥΑ 

50910/2727/2003, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή και μεταφορά των αστικών 

αποβλήτων στα λιμάνια από τον οικείο φορέα διαχείρισης του λιμένα, τότε αυτές οι 

διαδικασίες θα γίνονται με ευθύνη του Φο∆ΣΑ της οικείας Περιφέρειας. 

Στη συνέχεια, ενδεικτικά για την περίπτωση του Ρεθύμνου αναφέρονται πιο αναλυτικές 

πληροφορίες: 

• Με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8111.1/28/09/09-02-2009 έγγραφο του το Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής γνωμοδότησε θετικά επί της 

ένταξης των λιμένων Ρεθύμνου, Αγίας Γαλήνης, Πλακιά, Πανόρμου, Μπαλί, Σισσών, 

Σκαλέτας και Γερανίου, αρμοδιότητας ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου (∆ΛΤΡ) 

στο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων του Οργανισμού Λιμένος 

Ηρακλείου Α.Ε. 

• Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3804/συσχ: 1261/04-06-2009 εγκριτική από 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης έγινε δεκτό το Σχέδιο 

Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που παράγονται στα πλοία που καταπλέουν 

στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ∆ΛΤΡ. 

•  Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2451/08-12-2010 υποβλήθηκε προς έγκριση στο 

Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας το νέο αναθεωρημένο Σχέδιο 

Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων ευθύνης του ∆ΛΤΡ. 

•  Από τους Λιμένες και Λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ∆ΛΤΡ και από τον 

Τουριστικό Λιμένα του Ξενοδοχείου Creta Panorama παρέχονται ευκολίες υποδοχής 

βάσει των συμβάσεων που είναι σε ισχύ για: 

o Στερεά απορρίμματα (μη επικίνδυνου αστικού τύπου)     

o Πετρελαιοειδή κατάλοιπα 

o Απόβλητα λιπαντικών ελαίων 

o Λύματα (βοθρολύματα) 

o Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές 

• Για τη συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των μη επικίνδυνων αποβλήτων 

αστικού τύπου υπάρχει σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο «Φορέας παραλαβής και 

διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων» αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εξυπηρετεί κυρίως τα κρουαζιερόπλοια αλλά και τα άλλα πλοία, τα οποία μπορεί να 

ζητήσουν απευθείας αποκομιδή μεγάλων όγκων στερεών απορριμμάτων. Επίσης, 

εφόσον του ζητηθεί εκτάκτως από το ∆ΛΤΡ είναι υποχρεωμένος να έχει τη 
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δυνατότητα να εκκενώνει και τους κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι είναι 

τοποθετημένοι περιμετρικά στον εν λόγω λιμένα αλλά και τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

του ξενοδοχείου Creta Panorama, δρώντας επικουρικά με τον οικείο ∆ήμο στον 

τομέα αυτό. Ο «Φορέας παραλαβής και διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων» αναλαμβάνει την υποχρέωση με τα δικά του μέσα (αδειοδοτημένα από 

τη Νομαρχία απορριμματοφόρα οχήματα και skip containers), να παραλαμβάνει, να 

μεταφέρει και να διαθέτει αποκλειστικά στο ΧΥΤΑ Αμαρίου τα στερεά μη επικίνδυνα 

απόβλητα. Η αποκομιδή των απορριμμάτων στους κάδους γίνεται καθημερινά από 

απορριμματοφόρα οχήματα του οικείου ∆ήμου.  

• Υπάρχει σύμβαση με Φορέα ∆ιαχείρισης Υγρών Λυμάτων για τη μεταφορά και τελική 

διάθεση των βοθρολυμάτων, τα οποία καταλήγουν στο βιολογικό του Ρεθύμνου, οι 

εγκαταστάσεις του οποίου είναι νόμιμες για την τελική επεξεργασία αυτών. Μέσω 

λυματοφόρων οχημάτων του εργολάβου, τα οποία έχουν χωρητικότητα 15m3 και 

20m3 πραγματοποιείται η διαδικασία παραλαβής και τελικής διαχείρισης υγρών 

λυμάτων, των πλοίων τα οποία ελλιμενίζονται στους λιμένες και σε όλες τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις ευθύνης του ∆ΛΤΡ.   
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4.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

4.5.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται κάποιες κατηγορίες αποβλήτων οι οποίες, σύμφωνα με τον 

Εθνικό Σχεδιασμό, δεν εντάσσονται απαραίτητα στο αντικείμενο μελέτης του Περιφερειακού 

Σχεδίου. Παρόλα αυτά, κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία για συγκεκριμένα 

ρεύματα αποβλήτων που αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την Περιφέρεια Κρήτης.  

4.5.2. Συσσωρευτές 

4.5.2.1. Νομικό πλαίσιο 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών  

Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές στο τέλος του κύκλου ζωής τους γίνονται απόβλητα και 

υπό αυτήν τη μορφή καλύπτονται από τη γενική νομοθεσία αποβλήτων της ΕΕ. Τα απόβλητα 

γενικά, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ρυθμίζονται έως τις 12/12/2010 από την Οδηγία 

2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στερεών 

αποβλήτων, ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα καλύπτονται από την Οδηγία 91/689/EOK και τις 

τροποποιήσεις της, οπότε και καταργούνται (τίθεται σε ισχύ η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και 

την κατάργηση ορισμένων οδηγιών).  

Σύμφωνα με το παράρτημα I.B της Οδηγίας 91/689, οι συσσωρευτές ταξινομούνται στα 

επικίνδυνα απόβλητα. Η ταξινόμηση αυτή των συσσωρευτών γίνεται σαφέστερη στον 

ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων που προσαρτάται στην Απόφαση 2000/532/EK της 

Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 1, §1, στοιχείο α) της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ και το άρθρο 1 

(4) της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Οι συσσωρευτές συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 16 του 

ανωτέρω καταλόγου, που τιτλοφορείται "απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς στον 

κατάλογο", στην κατηγορία 16 06. Στην κατηγορία αυτή οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες 

μόλυβδου (16.06.01*) και οι μπαταρίες Νi-Cd (16.06.02*) επισημαίνονται με έναν αστερίσκο 

(*) που δηλώνει ότι πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα. Στον ίδιο κατάλογο υπό του κωδικού 

16.06.05 συμπεριλαμβάνονται οι άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές και στον κωδικό 

16.06.06* οι ιδιαίτερα συλλεχθέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές (βλέπε 

πίνακα που ακολουθεί).  

 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010 4-158 

Πίνακας 4-110: Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των Συσσωρευτών κατά Ε.Κ.Α. 

Χρήστες 
Τεχνολογία  

Επαναφορτιζόμενες 
(δευτερογενείς) 

Τυπικές εφαρμογές 

Ταξινόμηση του 
αντίστοιχου 
ρεύματος 

αποβλήτων σε 
συμφωνία με την 

Απόφαση 
2000/532/ΕΕ 

Είδη μπαταριών 
Μεγάλες (>1 

kg) 

Ο
ικ
ια
κή

 &
 

Επ
αγ
γε
λμ
ατ
ικ
ή 

χρ
ήσ
η 

Μόλυβδου - οξέος 
Εκκίνηση οχημάτων, 

φωτισμού και 
ανάφλεξης 

16.06.01* 

Μπαταρίες 
εκκίνησης 

(ή μπαταρίες 
αυτοκινήτου) 

Μόλυβδου – οξέος 
κινητήρων 

Πηγές ενέργειας/κίνησης 
σε οχήματα π.χ. 

περονοφόρα (forklift) 
16.06.01* 

Νατρίου (Να)- 
ισχύος/κίνησης Ηλεκτρικά οχήματα 16.06.04, 16.06.05 

Νικελίου-Καδμίου 
(NiCd)- ισχύος Ηλεκτρικά οχήματα 16.06.02* 

Βι
ομ
ηχ
αν
ικ
ή 
χρ
ήσ
η 

Νικελίου με υδρίδια 
μετάλλου (NiMH) Υβριδικά οχήματα 16.06.05 

Βιομηχανικές 
μπαταρίες 

 

Επιπλέον, στα ∆ημοτικά απόβλητα, κωδ. ΕΚΑ 20  

• 20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 02, 

03 και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες (04, 

05). 

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

Τα δημοτικά απόβλητα που υπάγονται στον κωδικό 20 01 33*, συνήθως, συμπεριλαμβάνουν 

τους παρακάτω συσσωρευτές: 

• Νικελίου/Καδμίου (Ni/Cd), Νικελίου/Μετάλλου Υδριδίου (ΝiΜΗ),  

• Μολύβδου / Οξέως (Pb/PbO2). 

Συγχρόνως, οι συσσωρευτές στο τέλος του κύκλου ζωής τους καλύπτονται και από 

εξειδικευμένη νομοθεσία της ΕΕ. Η πρώτη Οδηγία που αφορούσε τη διαχείριση αυτού του 

ειδικού ρεύματος αποβλήτων, ήταν η Οδηγία 91/157/ΕΟΚ της 18ης Μαρτίου 1991 σχετικά με 

τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, η 

οποία κάλυπτε μόνο τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν άνω του 

0,0005% υδράργυρο κατά βάρος, άνω του 0,025% κάδμιο κατά βάρος και άνω του 0,4% 

μόλυβδο κατά βάρος. Σύμφωνα με την Οδηγία, ο στόχος ήταν η προσέγγιση των νομοθεσιών 

των κρατών μελών για την ανακύκλωση και την ελεγχόμενη διάθεση χρησιμοποιημένων 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, μέσω των ακόλουθων μέτρων: 
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• απαγορεύοντας την εμπορία ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 

άνω του 0,0005% υδράργυρο, από 1ης Ιανουαρίου 2000 και εντεύθεν,· 

• απαιτώντας από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που καλύπτονται από την Οδηγία προς 

αξιοποίηση ή διάθεση, 

• απαιτώντας από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν τετραετή προγράμματα που 

αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της περιεκτικότητας των ηλεκτρικών στηλών 

σε βαρέα μέταλλα και στη σταδιακή μείωση του μεριδίου τους στη ροή των αστικών 

στερεών αποβλήτων. 

Η εν λόγω Οδηγία συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/86/ΕΟΚ της Επιτροπής 

της 4 Οκτωβρίου 1993 και την Οδηγία 98/101/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22 ∆εκεμβρίου 1998, 

όπου θεσπίζονταν απαιτήσεις σήμανσης για τη χωριστή συλλογή των ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών που καλύπτονται από την οδηγία 91/157/EΟΚ, καθώς επίσης και την 

περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα.  

Η Οδηγία 91/157/ΕΟΚ δεν προέβλεπε μετρήσιμα και επαληθεύσιμα μέσα πρόληψης της 

ανεξέλεγκτης διάθεσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 

και λόγω του ότι η Οδηγία αφορούσε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν 

ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, υπήρχαν αποκλίνουσες προσεγγίσεις από τα κράτη - μέλη και η 

συνολική αποτελεσματικότητα της συλλογής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΤΚΖ στην 

Κοινότητα ήταν χαμηλή. Συνεπώς, πολλές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές οδηγούντο 

προς ταφή ή αποτεφρώνονταν αντί να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται. Η απόφαση αριθ. 

1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του έκτου 

κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, και η οδηγία 2002/96/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE), υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη να αναθεωρηθεί η 

οδηγία 91/157/ΕΟΚ.  

Ως απόρροια των ανωτέρω, μια νέα πρόταση οδηγίας (COM(2003) 723 τελικό – 2003/0282 

(COD)), υιοθετήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2003 από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και υποβλήθηκε προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση βασίστηκε 

στα συμπεράσματα της μελέτης “Impact Assessment on Selected Policy Options for Revision 

of the Battery Directive”, που εκπονήθηκε από την εταιρεία Bio Intelligence. Εν συνεχεία, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέθεσε μια βελτιωμένη εκδοχή της εν λόγω πρότασης οδηγίας για 

πρώτη ανάγνωση, η οποία ωστόσο συνάντησε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της 

βιομηχανίας, κυρίως λόγω του επιπρόσθετου περιορισμού της χρήσης βαρέων μετάλλων στις 

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, καθώς και λόγω των υψηλών στόχων συλλογής που 

θέτει σε σχέση με την πρόταση οδηγίας. Τελικά, το 2006 εκδόθηκε νέα κοινοτική οδηγία 

(2006/66/ΕΚ), που καταργεί την 91/157/ΕΟΚ, η οποία αφορά όλους τους τύπους των 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (δηλαδή και τις μπαταρίες που δεν περιέχουν 
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επικίνδυνες ουσίες), με πρόβλεψη ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την 

οδηγία έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2008. 

Στην Οδηγία 2006/66/ΕΚ προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιτύχουν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα ποσοστά συλλογής: 

• 25%, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2012. 

• 45%, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2016. 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ τίθενται οι στόχοι των διαδικασιών ανακύκλωσης 

των (Η.Σ. και) Συσσωρευτών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι: 

Οι διαδικασίες ανακύκλωσης επιτυγχάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης: 

α) ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

μολύβδου-οξέος, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον 

υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες· 

β) ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

νικελίου-καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον 

υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος χωρίς υπερβολικές δαπάνες, 

και 

γ) ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών. 

4.5.2.2. Ελληνική Νομοθεσία για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων 

συσσωρευτών (ΤΚΖ) 

Το Π.∆. 115/2004 "Μέτρα, Όροι και Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών" έθετε έως πρόσφατα τους 

κανονισμούς για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. & Σ. στην Ελλάδα. 

Τον Οκτώβριο του 2010 εκδόθηκε η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/11.10.2010) σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/66/ΕΚ και 2008/103/ΕΚ, που κατήργησε το 

εν λόγω Προεδρικό ∆ιάταγμα. 

 Ως «Εναλλακτική διαχείριση Η.Σ. και συσσωρευτών» σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 

/2010 νοούνται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων Η.Σ. και συσσωρευτών, ώστε μετά την 

ανακύκλωση τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. 

Το ανωτέρω Π.∆. και η ανωτέρω ΚΥΑ εκδόθηκαν ως κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής  του 

Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/2001), που αφορά στις συσκευασίες & σε άλλα προϊόντα και την 

εναλλακτική διαχείρισή τους. Οι (ηλεκτρικές στήλες & οι) συσσωρευτές συμπεριλαμβάνονται, 
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μεταξύ άλλων στα επονομαζόμενα "άλλα προϊόντα".  

Το Προεδρικό ∆ιάταγμα 115, έθεσε σε εφαρμογή την Οδηγία 91/157/EOK και τις 

τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις της (οδηγία 93/86/ΕΟΚ και Οδηγία 98/101/ΕΟΚ), στην 

ελληνική νομοθεσία, ενώ η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/11.10.2010) έθεσε σε 

εφαρμογή τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/66/ΕΚ (που καταργεί την 91/157/ΕΟΚ) και 

2008/103/ΕΚ,  

Η ισχύουσα έως την έκδοση του εν λόγω Π.∆. νομοθεσία ήταν η ΚΥΑ 73537/1438/1995 

«∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες 

ουσίες», ΦΕΚ 781/Β/12.9.95, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 19817/1702/2000, ΦΕΚ 

963/Β/1.8.2000, οι οποίες καταργήθηκαν με την έναρξη ισχύος του Π∆. Σημειώνεται ότι το 

Π.∆. 115/04 καλύπτει όλες τις Η.Σ. και συσσωρευτές που διατίθενται στην αγορά καθώς και 

τις χρησιμοποιημένες Η.Σ. και συσσωρευτές σε αντίθεση με την Οδηγία 91/157/EOK. 

Ειδικότερα, το διάταγμα αυτό αφορά τις τότε (2004) τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις της ΕΕ 

σε θέματα διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Κύρια 

ζητήματα του Προεδρικού ∆ιατάγματος 115/2004 μεταξύ των άλλων είναι: i) η επέκταση του 

τομέα εφαρμογής (των ΚΥΑ που κατήργησε) σε όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών, ii) οι ευθύνες των παραγωγών iii) η εθνική συλλογή και οι στόχοι 

ανακύκλωσης, iv) οι διάφοροι τύποι συστημάτων συλλογής καθώς και οι όροι για την 

εφαρμογή τους. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι ανακυκλωτές Η.Σ. & Σ. είναι 

υποχρεωμένοι να οργανώσουν συστήματα, ή να συμμετέχουν σε άλλα, για την εναλλακτική 

διαχείριση, δηλ. συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και ανακύκλωση 

χρησιμοποιημένων Η.Σ. & Σ., σχετικά με τις δραστηριότητές τους.  

Τα συστήματα αυτά μπορούν να είναι συνεργαζόμενα, σε περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να 

εφαρμοσθεί, με άλλα υπάρχοντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης "άλλων προϊόντων" 

όπως τα Α.Η.Η.Ε. και τα ΟΤΚΖ. 

Ως προς τη συλλογή των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών, σύμφωνα με την 

ισχύουσα ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /2010, ισχύουν τα παρακάτω:  

• Να επιτευχθεί ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 25%, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 

2012. 

• Να επιτευχθεί ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 45%, έως τις 26 Σεπτεμβρίου 

2016. 

Με την επιφύλαξη του Π.∆/τος 117/2004, τα στοιχεία για την ετήσια συλλογή και τις 

πωλήσεις περιλαμβάνουν και τις Η.Σ. και τους συσσωρευτές που έχουν ενσωματωθεί σε 

συσκευές. 

Ως προς την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων Η.Σ. και συσσωρευτών, το αργότερο έως τις 

26/09/2001 ισχύουν τα παρακάτω (ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης):  
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• πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 65% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που 

είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, 

• πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 75% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που 

είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και 

• πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 50% κατά μέσο βάρος των άλλων 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /2010, η συλλογή του συνόλου των 

αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, πρέπει να 

επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 (αναφέρεται στα ιστορικά απόβλητα). 

Τέλος, με το Άρθρο 16 γίνεται ρητή αναφορά της απαγόρευσης διάθεσης σε χώρους ταφής  

και της αποτέφρωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και 

οχημάτων. Κατ’ εξαίρεση, τα κατάλοιπα από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν 

υποστεί και την επεξεργασία και την ανακύκλωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. Β) της εν 

λόγω ΚΥΑ, μπορούν να διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή να αποτεφρώνονται. 

 

4.5.2.3. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Σήμερα δραστηριοποιούνται τα κάτωθι εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

συσσωρευτών ΤΚΖ:  

1. Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών με το διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ  

Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας 

ΣΥ∆ΕΣΥΣ εγκεκριμένο με την υπό αριθμό οικ. 106158/2004 (ΦΕΚ 1124 Β/23.7.04) Απόφαση 

του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Το σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας.  

Το ΣΥ∆ΕΣΥΣ ΑΕ έχει σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου σύμφωνα με το 

νόμο 2939/2001 και συμμετέχουν 71 μέτοχοι, εκ των οποίων:  

• 64 επιχειρήσεις εισαγωγής, κατασκευής, εμπορίας και ανακύκλωσης συσσωρευτών και  

• 7 δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, των οποίων οι 

δραστηριότητες των μελών τους άπτονται των εργασιών επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, μοτοσικλετών και εξοπλισμού. 

To ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει 5.800 σημεία συλλογής πανελλαδικά - τα 847 βρίσκονται στη 

νησιωτική χώρα.  
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2. Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών μόλυβδου – οξέος Κρήτης (ΣΕΔΙΣ-Κ)  

Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων Κρήτης ΣΕ∆ΙΣ - Κ 

εγκεκριμένο με την υπό αριθμό οικ. αρ. οικ. 150237 /2006 (ΦΕΚ 1398 Β/14.9.06) Απόφαση 

του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Το σύστημα δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης.  

Στο Σύστημα ΣΕ∆ΙΣ-Κ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, συμμετέχουν οι εισαγωγείς 

συσσωρευτών που διακινούν συσσωρευτές στην Κρήτη και ένας ανακυκλωτής.  

Σε συνεργασία με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, 

που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 και του Π.∆. 115/04 και σύμφωνα με 

τους όρους αυτών, τα απόβλητα των Συσσωρευτών αποστέλλονται προς εργασίες 

αξιοποίησης από αδειοδοτημένους συλλέκτες - μεταφορείς.  

Οι αδειοδοτημένοι ανακυκλωτές συσσωρευτών στη χώρα μας το 2002 ανέρχονταν σε 

τέσσερεις εγκαταστάσεις, οι οποίες επεξεργάστηκαν περί τους 17.000 τόνους, με μια απόδοση 

50% περίπου, σε μεταλλικό μόλυβδο και κράματα μολύβδου. Η απόδοση του ανακτόμενου 

μολύβδου σχετικά με το μόλυβδο που περιέχεται στους συσσωρευτές είναι της τάξεως του 

99%. Από τον παραγόμενο μόλυβδο περίπου το 70% (το 2002) χρησιμοποιήθηκε για την 

παραγωγή νέων συσσωρευτών, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 

πηγμέντων, σκαγιών, επενδύσεων για ηλεκτρικά καλώδια, φύλλα μολύβδου κ.λπ.  

Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας για το έτος 2007, ανέρχονταν 

περίπου σε 41.000 t. Το έτος 2007 συλλέχθηκαν περίπου 32.000 t χρησιμοποιημένοι 

συσσωρευτές μολύβδου οξέος, οι οποίοι ανακυκλώθηκαν σε εγκαταστάσεις της χώρας μας. 

Επιπλέον συλλέχθηκαν από το σύστημα 109.68 t βιομηχανικοί συσσωρευτές νικελίου – 

καδμίου οι οποίοι θα ανακυκλωθούν σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού.  

Το έτος 2008, η ανακύκλωση των συσσωρευτών ανήλθε σε 32.675 t, δηλαδή ποσοστό 

79,6%. Ειδικότερα: το συλλογικό σύστημα ΣΥ∆ΕΣΥΣ ΑΕ, συνέλλεξε και ανακύκλωσε το έτος 

2008 (συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας των συμμετεχόντων στο σύστημα 

ανακυκλωτών) 32.000 t από τους 41.000 t δηλαδή ποσοστό 78,0%, όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 4-7: Αποτελέσματα Συλλογής Συσσωρευτών στην Ελλάδα 45  

 

4.5.2.4. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλογικού Συστήματος ΣΥ∆ΕΣΙΣ για το 2010, οι προβλέψεις των 

παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών συνοψίζονται στον επόμενο 

πίνακα. 

Πίνακας 4-111: Πρόβλεψη παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών για 
το έτος 2010 45 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (t) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.300 

ΛΑΣΙΘΙ 420 

ΡΕΘΥΜΝΟ 364,21 

ΧΑΝΙΑ 600 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 2.684,21 

 

4.5.2.5. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Το Συλλογικό Σύστημα ΣΥ∆ΕΣΙΣ έχει 150 συνεργαζόμενα σημεία παραγωγής αποβλήτων 

συσσωρευτών. Αναφορικά με τη συλλεχθείσα ποσότητα των χρησιμοποιημένων 

 

45 Πηγή: ΣΥ∆ΕΣΙΣ 
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συσσωρευτών από αδειοδοτημένους συλλέκτες για το έτος 2010, τα σχετικά δεδομένα 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 4-112: Συλλεχθείσες ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών  για το έτος 
201046 

ΝΟΜΟΣ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (kg) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 140.000,00 

ΛΑΣΙΘΙ 15.871,00 

ΡΕΘΥΜΝΟ 15.711,00 

ΧΑΝΙΑ 77.383,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 248.965,00 

Οι τρεις αδειοδοτημένοι συλλέκτες εντός της Περιφέρειας Κρήτης που συνεργάζονται με το 

ΣΥ∆ΕΙΣ είναι: 

• Άγγελος Χαριτωνίδης,  
• Ιωάννης Βιδάλης &  
• ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Οι συλλεγόμενες ποσότητες και από τα δυο Συστήματα (ΣΥ∆ΕΣΙΣ και ΣΕ∆ΙΣ – Κ μεταφέρονται 

στον ίδιο ανακυκλωτή, τη συμβεβλημένη εταιρεία ανακύκλωσης  ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στο 

Λασίθι. 

Το συλλογικό σύστημα ΣΕ∆ΙΣ–Κ το έτος 2007 συνέλεξε 510 τόνους χρησιμοποιημένους 

συσσωρευτές, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για το 2008 ήταν 675 τόνοι.  

4.5.3. Φορητές ηλεκτρικές στήλες 

4.5.3.1. Νομικό πλαίσιο  

Οι στόχοι που τίθενται από το υφιστάμενο νομοθετικό αναφορικά με το ποσοστό των 

συλλεγόμενων ποσοτήτων μπαταριών (και συσσωρευτών) είναι 25% το 2012. 

4.5.3.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Με τα στοιχεία του 2010 το σύνολο των μπαταριών ανέρχεται σε 2.000 τόνους, χωρίς σε 

αυτές στις ποσότητες να υπολογίζονται οι μπαταρίες που είναι ενσωματωμένες σε ηλεκτρικές 

συσκευές, οι ποσότητες των οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν. Αν θεωρηθεί πως 

οι ποσότητες αυτών έχουν βάρος ίσο με το 20% της ποσότητας των μπαταριών που 
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πωλούνται, τότε η παραγωγή των μπαταριών που πωλούνται μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές 

θα ανέρχεται σε 400 τόνους και συνολικά η παραγωγή μπαταριών στην ελληνική αγορά θα 

φθάνει τους 2.400 τόνους. Σε ετήσια βάση το 2010 θα συλλεχθούν περίπου 730-750 τόνοι, οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν το 36% της ποσότητας των μπαταριών που διατίθενται στην 

ελληνική αγορά ή περίπου 31% του συνόλου των μπαταριών αν προστεθούν δηλαδή και οι 

400 τόνοι των μπαταριών που μπαίνουν στην αγορά μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές. Κατά 

συνέπεια, ο στόχος για το έτος 2012 έχει ήδη επιτευχθεί.  

Αξίζει να αναφερθεί πως η λειτουργία της ΑΦΗΣ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των τοποθετημένων κάδων συλλογής μπαταριών είναι 

σε απόλυτους αριθμούς ο δεύτερος μεγαλύτερος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και πρώτος σαν 

αριθμό κάδων κατά κεφαλήν. Επιπρόσθετα, οι ποσότητες των συλλεχθέντων μπαταριών στην 

Ελλάδα ανά κάτοικο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και μόνο 4-5 χώρες έχουν καλύτερες 

επιδόσεις (Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία), χώρες δηλαδή στις οποίες τα συστήματα 

άρχισαν να λειτουργούν 10 – 15 χρόνια πριν από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί στην 

Ελλάδα το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΦΗΣ.       

Η επιτυχία αυτή της ΑΦΗΣ μπορεί να εξηγηθεί από την αποτελεσματική χρήση της 

διαφήμισης, η οποία με τη σειρά της αυξάνει το σύνολο των κάδων συλλογής. Με τη σειρά 

της η ύπαρξη μεγάλου αριθμού σημείων συλλογής μπαταριών οδηγεί σε αύξηση των 

συλλεγόμενων ποσοτήτων. Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί πως το 45% των πολιτών 

γνωρίζει για την ΑΦΗΣ βλέποντας τον κάδο και, κατά συνέπεια, η παρουσία της ΑΦΗΣ σε 

πολλά σημεία αποτελεί μια συνεχή υπενθύμιση για την ανάγκη της διαλογής στην πηγή των 

χρησιμοποιημένων μπαταριών. 

4.5.3.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Είναι πρακτικά αδύνατος ο προσδιορισμός της ποσότητας των μπαταριών που εισέρχονται 

στην αγορά της Κρήτης, μιας και οι ποσότητες μπαταριών φθάνουν στην αγορά της Κρήτης 

μέσω χονδρεμπόρων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κτλ. 

4.5.3.4. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής διαχείρισης της ΑΦΗΣ, ο 

επόμενος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των κάδων συλλογής που είναι εγκατεστημένοι 

σήμερα ανά Νομό στην Κρήτη. 
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Πίνακας 4-113: Αριθμός των κάδων συλλογής ηλεκτρικών συσσωρευτών και μπαταριών που 
είναι εγκατεστημένοι σήμερα ανά Νομό στην Περιφέρεια Κρήτης 47 

Νομός Αριθμός Κάδων συλλογής ηλεκτρικών 
συσσωρευτών & μπαταριών το 2010 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.798 

ΛΑΣΙΘΙ 363 

ΡΕΘΥΜΝΟ 483 

ΧΑΝΙΑ 801 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 3.445 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 51.174 

Ακολουθεί πίνακας που συγκρίνει τα ποσοστά πληθυσμού και αριθμού κάδων συλλογής επί 

του συνόλου της χώρας. 

Πίνακας 4-114: Σύγκριση ποσοστών πληθυσμού και αριθμού κάδων συλλογής ηλεκτρικών 
συσσωρευτών & μπαταριών επί του συνόλου της χώρας36 

Νομός 
Ποσοστό πληθυσμού επί 
του συνόλου της χώρας 
για το 2010 (5%) 

Ποσοστό αριθμού κάδων συλλογής 
ηλεκτρικών συσσωρευτών & μπαταριών 

επί του συνόλου της χώρας (%) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2,7 3,51 

ΛΑΣΙΘΙ 0,69 0,71 

ΡΕΘΥΜΝΟ 0,75 0,94 

ΧΑΝΙΑ 1,35 1,57 

Ο παραπάνω πίνακας πιστοποιεί πως το ο αριθμός των κάδων συλλογής ηλεκτρικών 

συσσωρευτών και μπαταριών που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε Νομό της Κρήτης είναι 

ικανοποιητικός και υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο. 

Στον επόμενο πίνακα συνοψίζονται οι ποσότητες μπαταριών που συλλέχθηκαν τα έξι 

τελευταία χρόνια, ενώ ο μεθεπόμενος πίνακας παρουσιάζει τις μέσες ποσότητες συλλογής 

ηλεκτρικών συσσωρευτών & μπαταριών ανά κάτοικο. 

 

47 Πηγή: ΑΦΗΣ, 2010 
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Πίνακας 4-115: Ποσότητες συλλεχθέντων ηλεκτρικών συσσωρευτών & μπαταριών (kg) τα 
έξι (6) τελευταία χρόνια 48 

 

Πίνακας 4-116: Μέσες ποσότητες συλλογής ηλεκτρικών συσσωρευτών & μπαταριών (kg ανά 
κάτοικο) 48 

Νομός 
Ποσότητες συλλεχθέντων 
μπαταριών ανά κάτοικο (kg) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 47 

ΛΑΣΙΘΙ 53 

ΡΕΘΥΜΝΟ 45 

ΧΑΝΙΑ 57 

Με τη βοήθεια του υπεργολάβου, στον οποίο έχει ανατεθεί από το Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΦΗΣ το έργο της συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς 

στην Αθήνα και από εκεί στο εξωτερικό, οι συλλεγόμενες ποσότητες μπαταριών 

συγκεντρώνονται αρχικά στο κέντρο προσωρινής αποθήκευσης του υπεργολάβου στη ΒΙ.ΠΕ. 

Ηρακλείου. Στη συνέχεια, οι ποσότητες αυτές μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του 

υπεργολάβου στον Ασπρόπυργο και τέλος μεταφέρονται από τον υπεργολάβο είτε στη 

μονάδα αξιοποίησης Valdi στη Γαλλία, είτε στη μονάδα αξιοποίησης Revatech στο Βέλγιο. 

 

48 Πηγή: ΣΥ∆ΕΣΙΣ 

Ποσότητες 
συλλεχθέντων 
ηλεκτρικών 

συσσωρευτών & 
μπαταριών (kg) 

2005 2006 2007 2008 2009 11μηνο 
2010 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 3.742 4.497 6.612 13.766 15.541 

ΛΑΣΙΘΙ 0 415 1.419 1.838 3.988 3.513 

ΡΕΘΥΜΝΟ 20 573 1.740 1.878 3.672 5.845 

ΧΑΝΙΑ 0 1.686 3.757 4.657 8.512 9.098 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 50 6.416 11.413 14.985 29.938 33.997 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 80.997 217.847 441.478 496.762 628.595 654.239 
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4.5.3.5. Μελλοντική εξέλιξη  

Η αγορά των μπαταριών αναμένεται σε γενικές γραμμές να είναι πτωτική κατά τα επόμενα 

χρόνια. Βασικοί λόγοι για αυτήν την πρόβλεψη είναι οι ακόλουθοι: 

• Αυξάνεται βαθμιαία στην ελληνική αγορά η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

• Η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και η τάση πλέον είναι η αντικατάσταση 

ενεργοβόρων συσκευών από νέες, των οποίων η λειτουργία συνοδεύεται με 

εξοικονόμηση ενέργειας, οπότε περιορίζεται βαθμιαία και η ανάγκη για χρήση 

μπαταριών (π.χ. αντικατάσταση walkman από mp3). 

4.5.4. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

4.5.4.1. Νομικό πλαίσιο 

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 13 του ΕΚΑ και 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.  

Έως πρόσφατα, το υφιστάμενο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά τη διαχείριση των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, είναι η οδηγία 87/101/ΕΟΚ η οποία τροποποίησε την οδηγία 

75/439/ΕΟΚ «περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων». Σύμφωνα με τη νέα 

οδηγία – πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, η 

οδηγία 75/439/ΕΟΚ καταργείται από τις 12 ∆εκεμβρίου 2010 σύμφωνα με το σκεπτικό ότι οι 

σχετικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ενσωματώθηκαν 

στη νέα οδηγία – πλαίσιο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι «η διαχείριση χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας της ιεράρχησης 

των αποβλήτων και θα πρέπει να προτιμηθούν δυνατότητες που έχουν τα καλύτερα συνολικά 

αποτελέσματα για το περιβάλλον. Η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

παραμένει ζωτικής σημασίας για την ορθή τους διαχείριση και την πρόληψη της ζημίας που 

προκαλεί στο περιβάλλον η ακατάλληλη διάθεσή τους». Στην οδηγία αυτή (που θα ισχύσει 

από 13/12/2010 αναφορικά με τα ΑΛΕ) το άρθρο 21 αναφέρεται ειδικά στα απόβλητα 

ορυκτέλαια όπου ορίζεται, ανάμεσα σε άλλα, ότι, ει δυνατόν, συλλέγονται χωριστά, η 

επεξεργασία τους γίνεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας της ιεράρχησης αποβλήτων 

που θεσπίζει η οδηγία, καθώς και ότι «Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια υπόκεινται, σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα 

εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και, να 

περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ορυκτελαίων από την επικράτειά τους σε 

εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην 

αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων». 

Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010 4-170 

είναι ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α), και το Προεδρικό ∆ιάταγμα 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α), 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). 

Ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α), με θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Γ και 

συγκεκριμένα στα άρθρα 15 έως και 18, αναφέρεται στα «άλλα προϊόντα», μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται και τα λιπαντικά έλαια. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου, 

προβλέπεται η οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων από τους υπόχρεους διαχειριστές, ενώ οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθώς και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση προβλέπει ότι θα καθορισθούν με 

Προεδρικό ∆ιάταγμα (Π.∆) που θα εκδοθεί (εκδόθηκε το 2004). 

Το ισχύον Προεδρικό ∆ιάταγμα 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.∆., 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. 

Σύμφωνα με το Προεδρικό ∆ιάταγμα πρέπει να συλλέγεται το 70% του βάρους όλων των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και το 80% αυτών να αναγεννάται. 

Το Π.∆. 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 «∆ιακινητές», 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. 

 

Μέθοδοι και τρόποι διάθεσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων 

Σύμφωνα με το Π.∆. απαγορεύεται:  

α) Κάθε απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στα 

χωρικά θαλάσσια νερά και στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων. 

β) Κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που έχει επιβλαβείς 

επιπτώσεις στο έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και κάθε ανεξέλεγκτη 

απόρριψη καταλοίπων που προέρχονται από την επεξεργασία των αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων. 

γ) Κάθε επεξεργασία αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας, 

η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής των αερίων 

ρύπων που καθορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Επιπλέον, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

• Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων μετά τη συλλογή τους υποβάλλονται κατά 

προτεραιότητα σε επεξεργασία με αναγέννηση. 

• Εφόσον η επεξεργασία με αναγέννηση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και 

οργανωτική άποψη, η επεξεργασία γίνεται με καύση. Στην περίπτωση αυτή η 

επεξεργασία δεν θα πρέπει να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη 

δημόσια υγεία. 

• Εφόσον και η επεξεργασία με καύση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και 

οργανωτική άποψη, πρέπει να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη καταστροφή τους ή η 

ελεγχόμενη αποθήκευση ή εναπόθεσή τους. 

Η διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία 

και τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας για 

τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. 

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». 

Η διαδικασία συλλογής των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνει: 
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• Σημεία συλλογής  

• Κέντρα συλλογής 

• Ζώνες συλλογής   

Σε ότι αφορά στις επεξεργασίες η αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πρέπει να 

γίνεται με γνώμονα: 

• Τον περιορισμό στο ελάχιστο των κινδύνων σχετικά με την ποσότητα των καταλοίπων 

της αναγέννησης που έχουν επικίνδυνες ιδιότητες και την υποχρέωση διάθεσης των 

καταλοίπων αυτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

• Τα έλαια που προκύπτουν από την αναγέννηση να μην περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια / 

πολυχλωροτριφαινύλια (PCB / PCT) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 ppm.  

• Τη χρησιμοποίηση μεθόδων για την αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που 

περιέχουν PCB / PCT σε μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο ποσοστό, που αποσκοπούν 

είτε στην καταστροφή των PCB ή PCT, είτε στη μείωσή τους. 

• Τα παραγόμενα αναγεννημένα έλαια, πρέπει να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με τα 

βασικά ορυκτέλαια. 

• Η χρησιμοποίηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ως καυσίμων σε εγκαταστάσεις με 

σκοπό την ανάκτηση θερμότητας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 

2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων και ισχύουν τα σχετικά παραρτήματα 

της Οδηγίας.  

Οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι τίθενται στο Π.∆. και συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα είναι οι 

ακόλουθοι: 

Μέχρι την 31 ∆εκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων 

των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται το 80% κατά βάρος. 

Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται, οδηγούνται προς άλλες εργασίες 

διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα). 

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια ΑΛΕ προς αναγέννηση
80%

Συλλέξιμα ΑΛΕ

70%

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια ΑΛΕ προς αναγέννηση
80%

Συλλέξιμα ΑΛΕ

70%

 

Σχήμα 4-8: Ποσοτικοί Στόχοι Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ στην Ελλάδα 
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4.5.4.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων, η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ (ΕΛΤΕΠΕ), που πήρε έγκριση ως 

Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ πανελλαδικής εμβέλειας το 2004, αλλά υπήρχε από το 

1998.  

Η ΕΛΤΕΠΕ αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 από την 

εταιρία πετρελαιοειδών Cyclon Ελλάς. Καταστατικός σκοπός της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε., είναι ο 

σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των Α.Λ.Ε. σε εθνικό επίπεδο. Με τον όρο 

σχεδιασμό εννοούμε την οργάνωση και λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου συλλογής 

προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς ΑΛΕ προς ανακύκλωση, με την υιοθέτηση των 

μέτρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με το νόμο 2939/2001 και το Π∆ 82/2004 για 

την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ. 

Στην Ελλάδα η επεξεργασία / αναγέννηση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων γίνεται από 

μονάδες που διακρίνονται από πλευράς παραγωγικής διαδικασίας και τεχνικών παραγωγής σε 

δύο ομάδες: με βάση τη μέθοδο του θειικού οξέος, κυρίως σε μικρές, παλιές μονάδες που 

είναι εγκαταστάσεις διαλείποντος έργου και χρησιμοποιούν, με παραλλαγές, την 

τροποποιημένη μέθοδο οξέος – αποχρωστικής. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μονάδα στην οποία 

η αναγέννηση εκτελείται με τη διεθνώς καινοτόμο μέθοδο της καταλυτικής υδρογόνωσης, σε 

συνδυασμό με τη μέθοδο εκχύλισης με προπάνιο για την αξιοποίηση του υπολείμματος της 

κλασματικής απόσταξης, συνεχούς παραγωγής και υψηλής δυναμικότητας. Οι μονάδες 

αναγέννησης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων λαμβάνουν άδεια ειδικά για το σκοπό αυτό από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες (του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων 

Έργων/του Υπουργείου Ανάπτυξης). Επιπλέον, η επεξεργασία των χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων εκτελείται ακολουθώντας και επιλογές άλλες πλην της αναγέννησης.  

Στο πλαίσιο αυτό, από 1ης  Ιουλίου 2004, ανέπτυξε συνεργασίες καλύπτοντας όλο το φάσμα 

των εταιρειών που εμπλέκονται στην αγορά των Λιπαντικών. 

Συγκεκριμένα συνεργάζεται με: 

• Εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής λιπαντικών (Υπόχρεοι - ∆ιαχειριστές) οι οποίες 

συνεργάζονται με το ΣΕ∆ στο πλαίσιο που ο Νόμος 2939/2001 και το Π∆ 82/2004 

ορίζουν αποδίδοντας ετησίως εισφορά στο Σύστημα βάσει των ποσοτήτων 

Λιπαντικών που προωθούν στην Ελληνική επικράτεια. 

• Εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ. 

• Σημεία παραγωγής ΑΛΕ (κάτοχοι ΑΛΕ) όπως πρατήρια καυσίμων, συνεργεία 

αυτοκινήτων, ∆ημόσιοι Οργανισμοί, Ελληνικός Στρατός κλπ. 

• Αξιοποιητές – Αναγεννητές ΑΛΕ. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 18 μηνών από την έγκρισή του λειτούργησε 7 Κέντρα 
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Συλλογής και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ, στα οποία οδηγούνται όλες οι 

συλλεγόμενες ποσότητες ΑΛΕ από τους συνεργαζόμενους συλλέκτες. 

• Η επιτυχημένη λειτουργία του ΣΕ∆ έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι πρώτη 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε ποσοστό αναγέννησης ΑΛΕ δεδομένου ότι οδηγεί το 

100% των συλλεγομένων ΑΛΕ σε αναγέννηση, γεγονός που αποτελεί μοναδικό 

επίτευγμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Η Ελληνική αυτή πρωτοπορία αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στη μελέτη της εταιρείας Ökopol-Institut für Ökologie und Politik 

Gmbh – (Αμβούργο, Φεβρουάριος 2008) που εκπονήθηκε για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GEIR) 
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Πίνακας 4-117: Διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στην ΕΕ 

Χρήση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (t) 

Χώρα Μέλος 

 
Συλλεγόμενες 
Ποσότητες 

(t) Αναγέννηση
Καύση 

(αντικαθιστώντας 
βαρέα καύσιμα) 

Καύση 
(αντικαθιστώντας 
στερεά καύσιμα) 

Άλλες / 
άγνωστο 

Αυστρία 39.596 12.396 2.500 24.700 0 

Βέλγιο 60.000 15.000 25.000 500 19.500 

Βουλγαρία 17.000 0 1.200 0 15.800 

Κύπρος 4.300 0 0 0 4.300 

Τσεχία 32.867 986 27.081 4.800 0 

∆ανία 20.000 15.500 2.500 2.000 0 

Εσθονία 5.400 0 2.700 2.700 0 

Φινλανδία 22.500 0 11.250 11.250 0 

Γαλλία 224.759 99.403 61.439 39.130 24.787 

Γερμανία 525.000 135.000 295.000 70.000 25.000 

Ελλάδα 36.000 36.000 0 0 0 

Ουγγαρία 27.823 0 7.823 6.000 14.000 

Ιρλανδία 20.000 0 0   0 20.000 

Ιταλία 216.300 172.600 34.600 0 9.100 

Λετονία 11.000 0 5.500 5.500 0 

Λιθουανία 14.000 0 7.000 7.000 0 

Λουξεμβούργο 5.364 5.364 0 0 0 

Μάλτα 1.200 0 0 0 1.200 

Ολλανδία 50.000 18.000 32.000 0 0 

Πολωνία 76.500 63.500 10.000 3.000 0 

Πορτογαλία 28.700 6.800 13.550 3.550 4.800 

Ρουμανία 27.663 0 16.147 9.500 2.016 

Σλοβενία 3.967 0 3.499 0 468 

Σλοβακία 15.000 0 9.000 6.000 0 

Ισπανία 160.000 90.000 70.000 0 0 

Σουηδία 45.000 8.000 0 37.000 0 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 350.000 0 270.000 0 80.000 

ΣΥΝΟΛΟ 2.039.939 678.549 
(33%) 

907.789 
(45%) 

232.630 
(11%) 

220.971 
(11%) 
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Η ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ συνεργάζεται με πλήθος ιδιωτών κι εταιρειών συλλογής και μεταφοράς 

Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων και με αυτόν τον τρόπο δύναται να καλύψει το σύνολο της 

Ελληνικής Επικράτειας. Οι εξουσιοδοτημένοι συλλέκτες αποθηκεύουν τα απόβλητα σε επτά 

κέντρα συλλογής (2007) που βρίσκονται σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, 

Βόλο, Καβάλα και Ηράκλειο. Στη συνέχεια, μεταφέρονται στις έξι εγκαταστάσεις αναγέννησης 

- αξιοποίησης των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων αδειοδοτημένες για ανακύκλωση και 

παραγωγή βασικών λιπαντικών, που είναι η Cyclon Hellas στον Ασπρόπυργο, δύο στη 

Θεσσαλονίκη και από μία σε Βοιωτία, Πάτρα και Εύβοια. Από την αναγέννηση παράγονται 

λιπαντικά κατάλληλα για χρήση, ενώ για το απόβλητο που μένει ως υπόλειμμα υπάρχουν 

κανονισμοί με βάση τους οποίους πρέπει να διατίθεται με ασφάλεια στο περιβάλλον.  

Οι υπόχρεοι διαχειριστές εισφέρουν οικονομικά στο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ και η συμβολή τους είναι πολύτιμη 

για την επίτευξη των Εθνικών Στόχων της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ. Συμβεβλημένοι Υπόχρεοι μέχρι τώρα 

είναι: 

• Το σύνολο σχεδόν των εταιρειών μελών του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας 

Πετρελαιοειδών Ελλάδας ΣΕΕΠΕ  

• Το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών εισαγωγής κι εμπορίας αυτοκινήτων και 

δίτροχων 

• Πολλές μεγάλες ή μικρότερες εταιρείες παραγωγής ή/και εισαγωγής λιπαντικών.  

Ειδικότερα, με το σύστημα, το 2007, είχαν συμβληθεί 136 υπόχρεες εταιρείες, οι οποίες 

καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 94% της συνολικής αγοράς λιπαντικών. Το σύστημα 

διέθετε (2007) 25.000 σημεία συλλογής σε συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, 

βιομηχανίες, δημόσιους φορείς κ.ά. Το δεύτερο εξάμηνο του 2004, οπότε λειτούργησε η 

εταιρεία ως εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, συνελέγησαν 13.000 t, 29.000 t 

το 2005 και 36.000 t το 2006. Το 2007 η συλλογή των ΑΛΕ ανήλθε σε 36.400 t, ενώ, το έτος 

2008 συλλεχθήκαν και οδηγήθηκαν για αναγέννηση 38.500 t απόβλητα λιπαντικών ελαίων, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 64 % των παραγόμενων ΑΛΕ (60.000 τόνοι), που απέχει από το 

στόχο που έθετε το Π∆ 86/2004 για ετήσια συλλογή, από το 2006, μεγαλύτερη ή ίση με το 

70% κ.β. (42.000 t) των παραγόμενων ΑΛΕ. Σημειώνεται, όμως, ότι όλες οι συλλεγόμενες 

από την ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ ποσότητες ΑΛΕ έχουν οδηγηθεί σε αναγέννηση με αποτέλεσμα ο στόχος 

αναγέννησης (80% των 42.000 t, ήτοι 33.600 t) να έχει υπερκαλυφθεί. 
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Σχήμα 4-9: Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΛΕ προς εναλλακτική διαχείριση κατά τα έτη 2005-
2008 49 

Σε εθνικό επίπεδο τα αποτελέσματα του Συστήματος σε σχέση με τους στόχους του 

συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Πίνακας 4-118: Ποσότητες από δηλώσεις υπόχρεων και εκτιμήσεις παραγόμενων ΑΛΕ 49 

Αποτελέσματα 
Επικράτειας 

%  
Νομοθεσίας 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(Πρόβλεψη)

∆ηλώσεις 
υπόχρεων τόνοι 99.200 98.600 97.800 91.800 78.100 70.000 

Παραγόμενα ΑΛΕ 60% 59.520 59.160 58.680 55.080 46.860 42.000 

 

Πίνακας 4-119: Αποτελέσματα συλλογής ΑΛΕ και σύγκριση με τους στόχους 49 

Στόχος Συλλογής ΑΛΕ 70% 41.664 41.412 41.076 38.556 32.802 29.400 

τόνοι 29.943 36.029 36.440 38.890 32.923 35.000 
Συλλογή ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ 

% 72% 87% 89% 101% 100% 119% 

 

 

49 Πηγή: ΕΛΤΕΠΕ, 2010 
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Πίνακας 4-120: Αποτελέσματα αναγέννησης ΑΛΕ και σύγκριση με τους στόχους 50 

Στόχος αναγέννησης 80% 33.331 33.130 32.861 30.845 26.242 23.520 

τόνοι 29.943 36.029 36.440 38.890 32.923 35.000 
Αναγέννηση ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ 

% 90% 109% 111% 126% 125% 149% 

Ως προβλήματα (ουσιαστικά εμπόδια) στην επίτευξη των στόχων αναφέρονταν η έλλειψη 

ελεγκτικών μηχανισμών ως προς τα ακόλουθα: 

• Εταιρείες εμπορίας λιπαντικών (Υπόχρεοι ∆ιαχειριστές, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη 

νομοθεσία). 

• Κάτοχοι ΑΛΕ (Σημεία Παραγωγής ΑΛΕ, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Οργανισμοί κ.λπ.). 

• Εφαρμογή νομοθεσίας για τα ΑΛΕ στις λιμενικές εγκαταστάσεις. 

4.5.4.3. Παραγωγή στην περιοχή μελέτης 

Βάσει των διαθεσίμων δεδομένων στην Περιφέρεια Κρήτης απορροφάται περίπου το 6% 

της Ελληνικής κατανάλωσης Λιπαντικών ετησίως. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις 

παραγόμενες ποσότητες ΑΛΕ στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Πίνακας 4-121: Παραγόμενες ποσότητες ΑΛΕ στην Κρήτη για τα έτη 2005 – 2010 50  

Αποτελέσματα 
Περιφέρειας Κρήτης 

% 
Νομοθε 
σίας 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(Πρόβλεψη)

Επιμερισμός ∆ηλώσεων τόνοι 5.952 5.916 5.868 5.508 4.686 4.200 

Παραγόμενα ΑΛΕ 60% 3.571 3.550 3.521 3.305 2.812 2.520 

4.5.4.4. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Το ΣΕ∆ ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του στην Περιφέρεια της Κρήτης λειτουργώντας άμεσα 

(Ιανουάριος   2005)   Κέντρο   Συλλογής   και   Προσωρινής   Αποθήκευσης   ΑΛΕ   στην   

ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. 

Συνεργάστηκε με αδειοδοτημένο συλλέκτη για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΛΕ. Ο 

συλλέκτης συλλέγει τα ΑΛΕ από σημεία παραγωγής και τα μεταφέρει στο Κέντρο Συλλογής. 

Οι συλλεγόμενες ποσότητες μεταφέρονται από την Κρήτη στο Κέντρο Συλλογής Αττικής και 

 

50 Πηγή: ΕΛΤΕΠΕ, 2010 
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διανέμονται  σε  αδειοδοτημένους  αναγεννητές  Αποβλήτων  Λιπαντικών  Ελαίων  σε  όλη  

την Ελλάδα. 

Οφείλεται να επισημανθεί ότι το σύνολο των συλλεγομένων ποσοτήτων ΑΛΕ οδηγούνται σε 

αναγέννηση. Τα αποτελέσματα της δράσης του συστήματος στην Περιφέρεια της Κρήτης 

αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 4-122: Εξέλιξη συνεργαζόμενων Σημείων Παραγωγής ΑΛΕ 51 

Έτος 
Νομός 2005 2006 2007 2008 2009 11μηνο 

2010 

Ηρακλείου 358 625 735 783 811 820 

Χανίων 59 220 258 275 289 302 

Ρεθύμνου 43 115 144 153 173 180 

Λασιθίου 87 166 196 209 222 240 

Σύνολα 547 1.12 1.33 1.42 1.49 1.542 

Πίνακας 4-123: Αποτελέσματα Συλλογής ΑΛΕ (σε τόνους) 51 

Έτος 
Νομός 2005 2006 2007 2008 2009 11μηνο 

2010 

Ηρακλείου 573 1.151 1.155 1.546 1.306 1.152 

Χανίων  11 27 687 506 501 

Ρεθύμνου  175 120 290 216 173 

Λασιθίου  192 396 209 200 399 

Σύνολα 573 1.52 1.69 2.73 2.22 2.225 

∆εδομένης της απορρόφησης λιπαντικών της Περιφέρειας Κρήτης και των 

αποτελεσμάτων συλλογής της ΕΛΤΕΠΕ, οι παραπάνω πίνακες διαφοροποιούνται ως εξής:  

Πίνακας 4-124: Αποτελέσματα ΕΛΤΕΠΕ στην Περιφέρεια Κρήτης αναφορικά με τη συλλογή 
ΑΛΕ 51 

Στόχος Συλλογής ΑΛΕ 70% 2.500 2.485 2.465 2.314 1.968 1.764 

τόνοι 573 1.529 1.698 2.732 2.228 2.400 
Συλλογή ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ 

% 23% 62% 69% 118% 113% 136% 
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Πίνακας 4-125: Αποτελέσματα ΕΛΤΕΠΕ στην Περιφέρεια Κρήτης αναφορικά με την 
αναγέννηση ΑΛΕ 52 

Στόχος αναγέννησης 80% 2.000 1.988 1.972 1.851 1.574 1.411 

τόνοι 573 1.529 1.698 2.732 2.228 2.400 
Αναγέννηση ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ 

% 29% 77% 86% 148% 142% 170% 

Είναι εμφανές ότι η ΕΛΤΕΠΕ μετά από 6,5 χρόνια λειτουργίας έχει: 

• Καλύψει το στόχο συλλογής και το στόχο αναγέννησης που η νομοθεσία έχει ορίσει. 

• Απαλλάξει το περιβάλλον συνολικά από 12.160 τόνοι επικίνδυνων και τοξικών 

αποβλήτων από την Περιφέρεια Κρήτης. 

4.5.5. Απόβλητα συσκευασιών λιπαντικών 

4.5.5.1. Νομικό πλαίσιο 

Το Νομικό Πλαίσιο που αφορά τις συσκευασίες ορυκτελαίων είναι αυτό που αφορά τις 

συσκευασίες και τα επικίνδυνα απόβλητα. 

4.5.5.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας 

Το ΣΕ∆ του ΚΕΠΕ∆ ενεκρίθη το Φεβρουάριο του 2003 ως εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) Αποβλήτων Συσκευασιών Λιπαντικών (ΑΣΛ). 

Στο πλαίσιο αυτό, από 1ης Ιουλίου 2004, ανέπτυξε συνεργασίες καλύπτοντας όλο το φάσμα 

των εταιρειών που εμπλέκονται στην αγορά των Λιπαντικών. 

Πιο συγκεκριμένα, συνεργάζεται με: 

• Εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής λιπαντικών (Υπόχρεοι - ∆ιαχειριστές) οι οποίες 

συνεργάζονται με το ΣΕ∆ στο πλαίσιο που ο Νόμος 2939/2001 ορίζει αποδίδοντας 

ετησίως εισφορά στο Σύστημα βάσει των ποσοτήτων Συσκευασιών Λιπαντικών που 

προωθούν στην Ελληνική επικράτεια. Βάσει των δηλωθεισών ποσοτήτων 

συσκευασιών λιπαντικών των Υπόχρεων εξάγονται και οι ετήσιοι στόχοι συλλογής και 

αξιοποίησης που το Σύστημα οφείλει να πραγματοποιήσει βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

• Εταιρείες – Εργολάβοι συλλογής και μεταφοράς ΑΣΛ. 

• Σημεία παραγωγής ΑΣΛ (κάτοχοι ΑΣΛ) όπως πρατήρια καυσίμων, συνεργεία 

• αυτοκινήτων, ∆ημόσιοι Οργανισμοί, Ελληνικός Στρατός κλπ. 
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• Αξιοποιητές ΑΣΛ. 

Σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα του συστήματος σε σχέση με τους στόχους 

συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4-126: Αποτελέσματα του ΚΕΠΕΔ σε επίπεδο χώρας σε σχέση με τους στόχους 53  

 Υλικό Συσκευασίας 

Έτος 2005 ΠλαστικόΜέταλλο Χαρτί Ξύλο Σύνολα 

Στόχος τόνοι 600 1.400 420 420 2.840 

Αποτέλεσμα 

Τόνοι 714 1.766 554 474 3.508 

% 119,00% 126,14% 131,90% 112,86% 123,52% 

Έτος 2006 Πλαστικό Μέταλλο Χαρτί Ξύλο Σύνολα 

Στόχος τόνοι 850 1.560 468 468 3.346 

Αποτέλεσμα 

Τόνοι 586 2.325 590 400 3.901 

% 68,94% 149,04% 126,07% 85,47% 116,59% 

Έτος 2007 Πλαστικό Μέταλλο Χαρτί Ξύλο Σύνολα 

Στόχος τόνοι 850 1.560 468 468 3.346 

Αποτέλεσμα 

Τόνοι 613 2.318 583 380 3.894 

% 72,12% 148,59% 124,57% 81,20% 116,38% 

Έτος 2008 Πλαστικό Μέταλλο Χαρτί Ξύλο Σύνολα 

Στόχος τόνοι 607 1.550 494 60 2.711 

Αποτέλεσμα 

Τόνοι 630 2.350 570 380 3.930 

% 103,79% 151,61% 115,38% 633,33% 144,96% 

Έτος 2009 Πλαστικό Μέταλλο Χαρτί Ξύλο Σύνολα 

Στόχος τόνοι 391 2.025 300 120 2.836 

Αποτέλεσμα 

Τόνοι 400 2.030 310 153 2.893 

% 102,30% 100,25% 103,33% 127,50% 102,01% 

Έτος 2010 (Εκτίμηση) Πλαστικό Μέταλλο Χαρτί Ξύλο Σύνολα 

Στόχος τόνοι 380 2.000 280 110 2.770 

Αποτέλεσμα (Πρόβλεψη) 

Τόνοι 320 2.050 260 150 2.780 

% 84,21% 102,50% 92,86% 136,36% 100,36% 
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4.5.5.3. Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση στην περιοχή μελέτης  

Το ΣΕ∆ ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του στην Περιφέρεια Κρήτης συνεργαζόμενο με τοπικό 

εργολάβο για τη συλλογή και μεταφορά των Πλαστικών ΑΣΛ. Ο εργολάβος αποκομίζει τα 

πλαστικά ΑΣΛ από τα Σημεία Παραγωγής, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονται προσωρινά. Οι 

συλλεγόμενες ποσότητες μεταφέρονται από την Κρήτη στο Νομό Αττικής και διανέμονται σε 

αδειοδοτημένους αξιοποιητές - αναγεννητές αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών.  

Τα αποτελέσματα της δράσης του συστήματος την τελευταία τριετία στην Περιφέρεια 

της Κρήτης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4-127: Συνολικά αποτελέσματα συλλογής πλαστικών ΑΣΛ (σε τόνους) 54 

Έτος 2008 2009 2010 

Ηράκλειο 5,20 5,40 5,00 

Χανιά 4,03 5,00 5,10 

Ρέθυμνο 2,33 1,60 1,50 

Λασίθι 2,03 1,35 1,40 

Σύνολο 13,61 13,35 13,00 

 

Η ΚΕΠΕ∆ μετά από 8 χρόνια λειτουργίας έχει: 

• Καλύψει το στόχο συλλογής και το στόχο αναγέννησης που η νομοθεσία έχει ορίσει. 

• ∆ιαχειριστεί 136 τόνους αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών από την Περιφέρεια 

Κρήτης. 

4.5.6. Επικίνδυνα απόβλητα από υγειονομικές μονάδες 

Το 15-20% των παραγόμενων αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες χαρακτηρίζεται ως 

Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ). Αυτά ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Τα ΕΙΑ τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ) 

2. Τα ΕΙΑ μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ –ΜΧ) 

3. Τα ΕΙΑ τοξικού και μολυσματικού χαρακτήρα, μικτού τύπου (ΕΙΑ-ΜΤΧ). 
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Τα ΕΙΑ της πρώτης και της τρίτης κατηγορίες σε μεγάλο βαθμό μεταφέρονται για 

θερμοκαταστροφή στον Αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ στα Λιόσια. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με στοιχεία από τη ∆ιοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης: 

• Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου το 2009 μετέφερε συνολικά και τα 

ΕΙΑ-ΜΧ και τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (αθροιστικά εκτιμώνται σε 403 kg/ημέρα στον 

αποτεφρωτήρα του ΕΣ∆ΚΝΑ, ενώ από το 2010 μόνο τα ΕΙΑ-ΜΤΧ αποστέλλονται 

στον ΕΣ∆ΚΝΑ, ενώ τα ΕΙΑ-ΜΧ μεταφέρονται για αποστείρωση στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. 

• Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» μεταφέρει τα ΕΙΑ-ΜΧ 

(340kg/ημέρα) στη MEDICAL WASTE και τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (35kg/ημέρα) στον ΕΣ∆ΚΝΑ. 

• Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί αποτεφρωτήρας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

σχετική αδειοδότηση, ενώ απουσιάζει και εσωτερικός κανονισμός. Έχει ξεκινήσει 

διαδικασία απενεργοποίησης του κλιβάνου και συνεργασίας με ιδιωτική εταιρεία για 

αποστείρωση και αποτέφρωση εξωτερικά.  

• Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου τα ΕΙΑ-ΜΧ (61,3 kg/ημέρα) μεταφέρονται στη 

MEDICAL WASTE, ενώ τα ΕΙΑ-ΜΤΧ (18,06 kg/ημέρα) οδεύουν στον ΕΣ∆ΚΝΑ. 

• Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου τα ΕΙΑ-ΜΧ οδηγούνται προς αποτέφρωση 

εξωτερικά (εταιρεία Τσιγκρής Ευστάθιος) και τελικά αποτίθενται σε ΧΥΤΑ (ΕΣ∆ΚΝΑ).  

• Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας τα ΕΙΑ-ΜΧ (8,35 kg / ημέρα) 

οδηγούνται στη MEDICAL WASTE και στη συνέχεια πραγματοποιείται απόθεση στο 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών.  

• Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεάπολης τα ΕΙΑ-ΜΧ (5,5 kg / ημέρα) 

οδηγούνται στη MEDICAL WASTE και στη συνέχεια πραγματοποιείται απόθεση στο 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών.  

• Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας τα ΕΙΑ-ΜΧ (2,64 kg / ημέρα) 

οδηγούνται στη MEDICAL WASTE και στη συνέχεια πραγματοποιείται απόθεση στο 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών.  

Συμπερασματικά, αναφορικά με τα ΕΙΑ-ΜΧ, αυτά μεταφέρονται στην πλειονότητά τους 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 Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα- Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ), 

τα οποία παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα 2 

του Παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α. 37591/2031/2003 (Φ.Ε.Κ. 1419, Τεύχος Β) «Μέτρα και όροι 

για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». 
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Ως ΕΙΑ-ΜΧ ορίζονται τα Ιατρικά Απόβλητα που προσδιορίζονται στα σημεία 18.01.03* και 

18.02.2002* του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) της 2001/118/ΕΚ Απόφασης του 

Συμβουλίου της 16/01/2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο 

του ρεύματος αυτού αποβλήτων περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4-128: Ταξινόμηση ΕΙΑ-ΜΧ σύμφωνα με τον ΕΚΑ  

ΕΙΑ-ΜΧ  18.01.03* & 18.02.2002* 

 Ιστοί και όργανα ανθρωπίνου σώματος. 

 Όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα, στα οποία υφίσταται κίνδυνος 
βιολογικής μετάδοσης δια του αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα 
οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα και έχουν μολυνθεί από: 

• Αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια, ώστε 
αυτό να είναι ορατό 

• Κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς στον οποίο έχει 
αναγνωριστεί κλινικά από το θεράποντα ιατρό μια νόσος που μπορεί να 
μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα  

• Σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, περιτοναϊκό υγρό, 
περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό 

• Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια 

• Εργαλεία για κολποσκόπηση και τεστ-ΠΑΠ 

• Οφθαλμικές ράβδοι μη αποστειρωμένες  

• Οφθαλμικές ράβδοι από ΤΝΤ 

• Σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων 

• Καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών για πλευριτικές παροχετεύσεις, κ.λπ.), 
συνδέσεις. 

• Κυκλώματα εξωσωματικής κυκλοφορίας  λεκανίτσες  μιας χρήσης για λήψη 
υλικού βιοψίας ενδομητρίου 

• Σετ μετάγγισης 

• Μολυσμένα εργαλεία ενδοφλέβιας χορήγησης υγρού 

• Φίλτρα διύλισης 

• Γάντια μιας χρήσης 

• Υλικά μιας χρήσης: σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός 
ρουχισμός και μάσκες, γυαλιά, πανιά, σεντόνια, μπότες, γαλότσες, πουκαμίσες 

• Ιατρικά Υλικά: γάζες ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα 

• Σακούλες  (για μεταγγίσεις για ούρα, για παρεντερική διαστροφή) 

• Σετ για εγχύσεις 

• Ορθοσκόπια και γαστροσκόπια 
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ΕΙΑ-ΜΧ  18.01.03* & 18.02.2002* 

• Σωλήνες μύτης για βρογχοαναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κλπ. 

• Ψήκτρες, καθετήρες για κυτταρολογική λήψη 

• Ρινοσκόπια μιας χρήσης 

• Μητροσκόπια 

• ∆όντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα 

• Μικρές κλίνες για πειραματόζωα 

• Κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου 

• Υπολείμματα φαγητού από το δίσκο ασθενούς 

 Τα απόβλητα που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες και: 

• Έχουν μολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες, 
όπως βελόνες, σύριγγες 

• Έχουν έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε βιολογικό υγρό που εκκρίνεται ή 
απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά έχει διαπιστωθεί κλινικά, από τον 
υπεύθυνο κτηνίατρο, κίνδυνος μετάδοσης νόσου, όπως αίμα, κόπρανα, ούρα 

• Σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων, ιστοί ή οργανισμοί ζώων 

 

Η συνολική ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας αποστείρωσης στην παρούσα φάση με τη 

χρήση ενός εγκατεστημένου συστήματος ECODAS T1000 και σε λειτουργία μιας βάρδιας 

προσδιορίζεται σε περίπου 1.000 kg ΕΙΑ-ΜΧ ανά ημέρα. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να 

αυξηθεί μέχρι:  

• Τους 3 t/ημέρα, με λειτουργία της εγκατάστασης σε 24-ώρη βάση (τρεις βάρδιες) 

• Τους 6 t/ημέρα, με τη βραχυπρόθεσμα προβλεπόμενη εγκατάσταση και δεύτερου 

συστήματος ECODAS T1000. 

Κατά το έτος 2009 και μετά την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Ιατρικών 

Αποβλήτων MEDICAL WASTE Α.Ε. στη μονάδα παρελήφθησαν οι ποσότητες εισερχομένων 

ΕΙΑ-ΜΧ που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 4-129: Ποσότητες εισερχόμενων ποσοτήτων ΕΙΑ-ΜΧ στη MEDICAL WASTE κατά το 
έτος 200955 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
(kg) 

1 CRETA INTERCLINIC Α.Ε. ΜΙΝΩΟΣ 63 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.522 

2 DEFENSE SUPPORT SERVICES LLC ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 25 

3 EUROMEDICA Α.Ε.(ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 ΡΕΘΥΜΝΟ 659 

4 EUROMEDICA Α.Ε.(ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ) ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5.036 

5 EUROMEDICA Α.Ε.(ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ) ΑΓ.ΜΗΝΑ & 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.631 

6 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ.ΜΗΝΑ & 
ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΓΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13 

7 ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓ.ΜΗΝΑ & 
ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΓΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 

8 ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1770 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 37 

9 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ-ΣΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 61 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 52 

10 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7.436 

11 ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε. ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & 
ΕΦΟ∆ΟΥ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 194 

12 ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗ-ΤΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΡΟΥΛΙΣΚΟΥ 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 280 

13 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 20-22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6 

14 Γ.Ν.ΗΡ.΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄Κ.Υ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩ

ΡΙ 10 

15 Γ.Ν.ΗΡ.΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄Κ.Υ.ΒΙΑΝΝΟΥ ΒΙΑΝΟΣ ΒΙΑΝΝΟΣ 13 

16 Γ.Ν.ΗΡ.΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄Κ.Υ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ 23 

17 Γ.Ν.ΗΡ.΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄Κ.Υ.ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΕΣ ΜΟΙΡΕΣ 13 

18 Γ.Ν.ΗΡ.΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄Κ.Υ.ΧΑΡΑΚΑ ΧΑΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΑΣ 27 

19 Γ.Ν.ΗΡ.΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄ΚΥ 
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡ

Α 7 

20 Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄ Λ. ΚΝΩΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12.640 

21 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78 ΧΑΝΙΑ 377 

 

55  Πηγή: MEDICAL WASTE 
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A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
(kg) 

22 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  K.Y. ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 963 

23 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ 1.891 

24 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗ 6 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3.003 

25 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Γ. ∆ΙΑΛΥΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 1.843 

26 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΑΝΤΑΛΙ∆ΟΥ 17 ΡΕΘΥΜΝΟ 18.402 

27 ∆ΑΛΙΕΡΑΚΗ-ΟΤΤ ΕΛΠΙ∆Α ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 3 & 
ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΑΝΙΑ 22 

28 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 

29 ∆ΙΑΓΝΩΣΙΣ ΙΑΕ ∆ΡΟΥΛΙΣΚΟΥ 12 ΡΕΘΥΜΝΟ 137 

30 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤ. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.Ε Χ. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ 11 ΡΕΘΥΜΝΟ 1.125 

31 ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11 

32 Ε.ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ,Π.ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΚΝΩΣΟΥ 153 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 127 

33 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 
49 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 

34 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 3 ΧΑΝΙΑ 640 

35 ΙΑΤΟΣ Α.Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9 ΧΑΝΙΑ 5.573 

36 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 45 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 854 

37 ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Ι. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 5 ΧΑΝΙΑ 1.569 

38 Ι∆.ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ Α.Ι.Ε. ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ 
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 

39 ΚΑΦΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
∆ΑΜΒΕΡΓΙ∆ΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 242 

40 ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΝΙΑΛΗ 13-19 ΧΑΝΙΑ 10 

41 ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΟΛΙΑ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 20-22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11 

42 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΙΑ∆ΟΧΟΙ 
Α.Ε. Ι. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 154 

43 ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛ
ΟΥ 16 & ΣΙΣΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 3.499 

44 ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 7 ΓΑΖΙ 220 

45 ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1770 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 127 

46 ΜΑΚΡΑΚΗ-∆ΗΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΙΑΝΝΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 39 

47 ΜΑΝΙΑ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΝΑΛΟΓΓΑΣ 16 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22 

48 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 39 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 

49 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
2 ΧΑΝΙΑ 46 
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A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
(kg) 

50 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝ. ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΑMK ΑΕ ΚΑΛΕΣΣΑ ΓΑΖΙ 16.822 

51 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝ. ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΑMK 
ΑΕ(ΚΑΛΛΙΘ) 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 224 & 
ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 23 ΑΘΗΝΑ 3.401 

52 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝ. ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΑMK 
ΑΕ(ΠΑΛΛΗΝΗ) 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ Ο∆ΟΣ 54 
& Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 3.109 

53 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΥ∆Α ΧΑΝΙΑ 4.830 

54 ΝΕΟΝΑΚΗ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ 60Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 122 

55 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 19 ΡΕΘΥΜΝΟ 144 

56 ΟΡΦΑΝΟΥ-ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 50 

57 ΠΑΛΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Λ.ΚΝΩΣΟΥ 68 & 
ΣΜΠΩΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 

58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6 

59 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙ ΒΟΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.884 

60 ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 36 ΧΑΝΙΑ 84 

61 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 65 

62 ΠΡΟΜ.ΠΑΡ.&ΠΙΣΤΩΤ.ΣΥΝ.ΕΡΓ.ΓΙΑΤΡΩΝ
.ΣΥΝ.Π.Ε ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 85 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.072 

63 ΣΕΓΡΕ∆ΑΚΗ-ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
93 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 157 

64 ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 

65 ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝ∆ΑΚΟΣ 79 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 128 

66 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ 30-32 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 

67 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 38 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 

68 ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ 85 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 

69 ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ-ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΝ∆Ρ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
102 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 103 

  ΣΥΝΟΛΟ     117.599 

 

Από την επεξεργασία των εισερχομένων ΕΙΑ-ΜΧ παρήχθησαν 125.442,5 kg αποστειρωμένων 

ΕΙΑ-ΜΧ. 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. 
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Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ-ΜΧ μετά τον έλεγχο οδηγήθηκαν στο ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων του 

Νομού Ηρακλείου για την τελική τους διάθεση, όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 

37591/2031/2003 (Φ.Ε.Κ. 1419, Τεύχος Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 

αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». 

∆εν υπάρχουν κατάλοιπα κατά την επεξεργασία, ενώ τα παραγόμενα απόβλητα της 

παραγωγικής διαδικασίας είναι Στερεά Αποστειρωμένα ΕΙΑ-ΜΧ (Κατηγοριοποίηση αποβλήτων 

σύμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων της Ε.Ε., Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 13588/725/2006). 

i. 18.01.04: Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή 

την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους: 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). 

ii. 18.02.03: Απόβλητα από έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών που 

εμφανίζονται σε ζώα: Άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και η διάθεση δεν 

υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης.  

Τα παραγόμενα Αποστειρωμένα ΕΙΑ-ΜΧ προσομοιάζουν με οικιακά απόβλητα και διατίθενται 

προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων του Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 

ΗΠ/37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β’/1-10-03) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β): 

«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός». 

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 

• ∆ιαθέτουν 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: 

• ∆ελτίο 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  
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• Από πρωτότυπη βεβαίωση του - της εταιρείας «MEDICAL WASTE ΑΕ», για τον έλεγχο 

του αποτελέσματος της αποστείρωσης των ΕΙΑ-ΜΧ, για την επιτυχή αποστείρωση του 

συνόλου των απορριμμάτων του προς απόρριψη φορτίου. 

Τα υγρά απόβλητα οδηγούνται στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.  

4.5.7. Λοιπά Επικίνδυνα Απόβλητα 

Αν και ξεφεύγει από το αντικείμενο της αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης, έγινε μια 

προσπάθεια να αναγνωριστούν και τυχόν πηγές επικίνδυνων αποβλήτων σε κάθε Νομό 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: 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ:  

i) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (∆ιεύθυνση 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 

(∆ΕΗ), ποσότητες αμμοβολών (υπερβαίνουν τους 20-30 t / έτος) στο Ναύσταθμο Σούδας 

(απόβλητο που δεν χαρακτηρίζεται απαραίτητα ως επικίνδυνο, αλλά δεν γίνεται και δεκτό σε 

Χ.Υ.Τ.Α.) 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). 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
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i) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ληγμένα 

φυτοφάρμακα (τουλάχιστον 2 t / έτος)   

ΝΟΜΟΣ 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) 

∆εν 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. 

ΝΟΜΟΣ 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. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς 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. Έχει συνολική έκταση 8.335 km2 και 

καλύπτει το 6,3% της συνολικής έκτασης της χώρας. 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 ∆ιονυσάδες, η Σπιναλόγκα και το Παξιμάδι, εκ των 

οποίων τα περισσότερα είναι ακατοίκητα. Είναι η πλησιέστερη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια στον 

Ισημερινό και σχεδόν ισαπέχει από την ηπειρωτική Ευρώπη (110 km), την Ασία (175 km) και 

την Αφρική.  

Η μορφολογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τριών βασικών ζωνών: τη ζώνη με 

υψόμετρο 400 m και άνω (υψηλή ή ορεινή), τη ζώνη από 200-400 m (μέση) και τη χαμηλή 

ζώνη που αφορά στις περιοχές που εκτείνονται από την επιφάνεια της θάλασσας έως τα 200 

m υψόμετρο. Οι δύο πρώτες ζώνες καταλαμβάνουν σχεδόν τα 3/5 της νήσου και αποτελούν 

μια συνεχή οροσειρά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, διακοπτόμενη από μικρές κοιλάδες και 

φαράγγια.  

Οι ορεινοί όγκοι καταλαμβάνουν το 41% του εδάφους της, ενώ μεταξύ τους δημιουργούνται 

εύφορες πεδιάδες, που απαρτίζουν το 33% των εδαφών της και το υπόλοιπο 26% είναι 

ημιορεινό. Οι ακτές της έχουν μήκος 1.306 km (ποσοστό 7,8% της χώρας) και οι αξιόλογες 

παραλίες της αντιπροσωπεύουν το 9% της χώρας. Η γεωργική γη της περιφέρειας (37,8% της 

έκτασής της) είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο. Το μεγαλύτερο μέρος της 

γεωργικής γης βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου (44%) και το μικρότερο στο Νομό Χανίων 

(17%) που ωστόσο είναι δεύτερος από πλευρά εκτάσεως (28,5% της συνολικής εκτάσεως). 

Το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας είναι περιορισμένο, αλλά και ανισομερώς κατανεμημένο. 

Η Περιφέρεια Κρήτης συγκεντρώνει το 5,4% του πληθυσμού της χώρας, με έντονη τάση 

αύξησης, αφού μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 

11,3%, η 2η μεγαλύτερη αύξηση στη χώρα μετά το Νότιο Αιγαίο. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης αναλογεί 7,4% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη χώρα, 33% της 

συνολικής παραγωγής  ελαιολάδου (1η στη χώρα), 10% της παραγωγής εσπεριδοειδών (3η), 

11% της παραγωγής πατάτας (3η) και 6% τομάτας (6η) σύμφωνα με στοιχεία του 2003. 

Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα του πρωτογενή τομέα, αποτελούν οι δυναμικές 

καλλιέργειες (πρώιμα κηπευτικά, κηπευτικά υπό κάλυψη). Αξιόλογες προοπτικές παρουσιάζει η 
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ανάπτυξη καλλιεργειών σε θερμοκήπια και οι καλλιέργειες παραδοσιακών και υποτροπικών 

καρπών. 

Το 2008, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης ανήλθε σε 11.641 

εκατομμύρια € σε τρέχουσες τιμές, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,9% του ΑΕΠ της χώρας 

και είναι 3η στην κατάταξη των Περιφερειών μετά την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας1. Στην Εικόνα 5-1 παρουσιάζεται η κατανομή του ΑΕΠ στις Περιφέρειες NUTS2 II 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Εικόνα 5-1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Περιφερειών EE έτους 2007 (εκατ.€) 

                Πηγή: Eurostat  

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναμης, ΜΑ∆ (Purchasing Power 

Standards, PPS)  αντιστοιχεί στο 93% του μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών το 

2008 και το 2009 σύμφωνα με την Eurostat3. Ειδικότερα, το 2008, το κατά κεφαλή ΑΕΠ της 

χώρας ήταν 21,3 χιλ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο της Κρήτης ανήλθε σε 19,1 χιλ. ευρώ 1. 

Το 2007, στην Περιφέρεια Κρήτης το ΑΕΠ ανά κάτοικο ανήλθε σε 18,4 χιλ. ευρώ, το οποίο 

αντιστοιχούσε σε ποσοστό 84% του μέσου της ΕΕ-274.  Για το ίδιο έτος, το κατά κεφαλήν 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του Νομού Λασιθίου ανήλθε σε 18,9 χιλ. ευρώ σε 

τρέχουσες τιμές με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την 8η θέση στην Ελλάδα, ο Νομός 

Ηρακλείου τη 10η, ο Νομός Χανίων την 11η και ο Νομός Ρεθύμνου τη 15η θέση, ενώ το 

 

1 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2006-2008 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
2 (Nomenclature des Units Territoriales Statistiques, NUTS ( Στατιστική Ονοματολογία Εδαφικών Ενοτήτων) 
3 Gross Domestic Product in Purchasing Power Standards (PPS) (EU-27 = 100), provisional data, Eurostat 2010 
4 Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in % of the EU-27 average), Eurostat 2010 
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μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει ο Νομός Βοιωτίας με 29,1 χιλ. ευρώ και 

ακολουθούν οι νομοί Αττικής με 27,9 χιλ. ευρώ και Κυκλάδων με 22 χιλ. ευρώ5. 

Το 2008, η ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα ανήλθε σε 7,7%, του δευτερογενή σε 14,8% και του 

τριτογενή σε 77,5% του συνόλου της ΑΠΑ και συμμετείχε στο σύνολο της χώρας με ποσοστό 

9,8% του πρωτογενή, 3,9% του δευτερογενή και 4,9% του τριτογενή τομέα 6.   

Ο ενεργός πληθυσμός στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 259.000 περίπου σύμφωνα με 

την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2001 εκ των οποίων, το Β’ τρίμηνο του 2010, το 20,1% 

απασχολείται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, το 6,5% σε δραστηριότητες μεταποίησης, το 

9,7% στις κατασκευές, το 17,6% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το 12,1% στον τουρισμό 

και το 6,7% στην εκπαίδευση7 . 

Την περίοδο 2000-2010, η Περιφέρεια Κρήτης διατηρούσε τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 

στο σύνολο του εργατικού δυναμικού έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας, με 

αποτέλεσμα να καταλαμβάνει τη 12η και τη 13η θέση μέχρι και το 2007, όπου άρχισε να 

ανέρχεται στην κατάταξη και το 2010 (έως και το Γ’ τρίμηνο) κατέλαβε τη 10η θέση, με 

ποσοστό 11,2%.  

Το εισόδημα που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε κάθε φορολογούμενο άτομο για την Ελλάδα, 

διαμορφώνεται στα 15.551 ευρώ για το 2007. Το μεγαλύτερο δηλωθέν εισόδημα ανά 

φορολογούμενο το έχει ο Νομός Αττικής με 18.567 ευρώ ανά φορολογούμενο. Σε αντίθεση, ο 

νομός που παρουσίασε το χαμηλότερο δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο είναι ο νομός 

Πέλλας με 10.970 ευρώ. Ο Νομός Ρεθύμνου βρίσκεται στην 8η θέση με 14.611 ευρώ, ο Νομός 

Ηρακλείου στην 9η θέση με 14.530 ευρώ, ο Νομός Χανίων στη 15η θέση με 14.153 ευρώ και ο 

Νομός Λασιθίου στη 16η θέση με 13.964 ευρώ8. 

Ο τουρισμός είναι ο πλέον δυναμικός τομέας της Περιφέρειας. Η Κρήτη είναι από τις πιο 

ευνοημένες τουριστικά περιοχές της Ελλάδας και δέχεται περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες 

το χρόνο.  

Το 2008, στο σύνολο της Ελλάδας παρατηρείται ότι στους 100 κατοίκους αναλογούν 44,5 

επιβατικά αυτοκίνητα, με την Περιφέρεια Κρήτης να αντιστοιχούν 39,3 επιβατικά αυτοκίνητα 

ανά 100 κατοίκους 8. 

 

 

5 Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό (2000-2007), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
6 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2006-2008 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
7 Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού, Β’ Τρίμηνο 2010, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
8 «Νομοί της Ελλάδος», www.economics.gr    
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5.2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.2.1. Γεωμορφολογία 

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 m) και προς τα ανατολικά το όρος ∆ίκτη (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. 

 

Εικόνα 5-2: Γεωφυσικός χάρτης Κρήτης9 

Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό στο δυτικό τμήμα του νησιού, ενώ στο ανατολικό δεν 

είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Το απότομο ανάγλυφο και η συχνή εναλλαγή διαπερατών και 

αδιαπέρατων γεωλογικών σχηματισμών σε συνδυασμό με το μικρό εύρος του νησιού έχει 

ευνοήσει το σχηματισμό χειμάρρων και την εμφάνιση πηγών και όχι το σχηματισμό μεγάλων 

ποταμών10. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία ανά νομό για τη γεωμορφολογία του 

νησιού. 

 

9 Πηγή: http://web-server.math.uoc.gr:1080/syndesmoi/topikou/crete-map-gif.gif  
10 Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, Εθνικό Πρόγραμμα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των 
Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ, 2008 
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5.2.1.1. Νομός Ηρακλείου 

Χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης του ανάγλυφου του Νομού είναι η ύπαρξη των ορεινών 

όγκων Ίδη (στα σύνορα με το Νομό Ρεθύμνου), ∆ίκτη (στα σύνορα με το Νομό Λασιθίου) και 

Κοφινά (στις νότιες ακτές του νομού). 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 

• Η ζώνη του Αρκαλοχωρίου 

5.2.1.2. Νομός Λασιθίου 

Χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης του ανάγλυφου του Νομού είναι η κατά μήκος του άξονα 

ύπαρξη των ορεινών όγκων ∆ίκτης (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 του Νομού, δηλαδή τα 

Οροπέδια Λασιθίου και Καθαρού και τα Λεκανοπέδια Φουρνής και Αρμενων - Χανδρά. 

5.2.1.3. Νομός Ρεθύμνου 

Χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης του ανάγλυφου του Νομού είναι η ύπαρξη του μεγάλου 

ορεινού όγκου του όρους Ίδη (Ψηλορείτης) στο ανατολικό τμήμα, στα σύνορα των ∆ήμων 

Ανωγείων και Κουρητών με το Νομό Ηρακλείου. Επίσης, υπάρχουν τα όρη Κέδρος και 

Σιδέρωτας στα νότιο-ανατολικά του Νομού, το όρος Κουλούκωνας στα βορειοανατολικά και 

το όρος Κρυονερίτης στα νοτιοδυτικά του Νομού, στα σύνορα με το Νομό Χανίων. 

Παράλληλα, υπάρχουν διάσπαρτες πεδινές εκτάσεις κυρίως στο βόρειο τμήμα του Νομού. 

5.2.1.4. Νομός Χανίων 

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 
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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 του Νομού, 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 σχεδόν των δραστηριοτήτων και κατ' επέκταση του πληθυσμού 

στη βόρεια ζώνη. Το νότιο και κεντρικό τμήμα ήταν και εξακολουθούν να είναι 

υποβαθμισμένα και οικιστικά στάσιμα11.  

5.2.2. Γεωλογία  

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 Β∆ –

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. 

 

11 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2006 
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Εικόνα 5-3: Σχηματική απεικόνιση της γεωλογικής δομής της Κρήτης με τα αλλεπάλληλα 

τεκτονικά καλύμματα12 

 

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 

Τεταρτογενούς13. 

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: 

• Ανθρακικό κάλυμμα Ομαλού – Τρυπαλίου 

Αποτελείται από μεταμορφωμένους δολομίτες, δολομιτικούς ασβεστόλιθους, λατυποπαγείς 

ασβεστόλιθους έως γραουβάκες, σκούρους κυψελώδεις δολομίτες, άσπρα ζαχαρόκοκκα 

 

12 http://www.ims.forth.gr/joint_projects/emeric/emeric-gr.html 
13 Πηγή: Περλέρος Β., Παπαμαστοράκης ∆., Κριτσωτάκης Μ., ∆ρακοπούλου E. και Παναγόπουλος Α. Υπόγειο υδατικό 
δυναμικό Κρήτης, προβλήματα και προοπτικές, ∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 
10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004  
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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. 

 
Εικόνα 5-4: Στρωματογραφικές στήλες των καλυμμάτων της Κρήτης, 1: Πλακωδών 

Ασβεστόλιθων, 2: Τρυπαλίου, 3: Φυλλιτών-Χαλαζιτών, 4: Τριπόλης, 5: Πίνδου, 6: Τεκτονικού 
mélange, 7: Αστερουσίων, 8: Οφιόλιθοι14 

 

14 http://www.ims.forth.gr/joint_projects/emeric/emeric-gr.html 
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Στη συνέχεια παρατίθεται απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ αρχικής κλίμακας 

1:500.000 καθώς και απόσπασμα του γεωτεχνικού χάρτη του ΙΓΜΕ αρχικής κλίμακας 

1:500.000  για την περιοχή μελέτης. 

Ακολουθεί ανάλυση της γεωλογίας ανά Νομό της Κρήτης. 
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Εικόνα 5-5: Γεωλογικός χάρτης Κρήτης - Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ αρχικής κλίμακας 1:500.000
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ΥΥππόόμμννηημμαα  ΓΓεεωωλλοογγιικκοούύ  ΧΧάάρρττηη  ΙΙΓΓΜΜΕΕ  
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Εικόνα 5-6: Γεωτεχνικός  χάρτης Κρήτης - Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ αρχικής κλίμακας 1:500.000 
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5.2.2.1. Νομός 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. 

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 
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την υποκείμενη φυλλιτική - χαλαζιτική σειρά της Κρήτης με αποτέλεσμα τα κατώτερα μέλη 

τους να είναι μυλονιτοποιημένα και έντονα τεκτονισμένα15. 

5.2.2.2. Νομός Λασιθίου 

Η γεωλογία του Νομού 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. 

Στο Νομό 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 m με λουρίδες και κονδύλους πυριτόλιθων. Τοπικά υπάρχουν λεπτές ενστρώσεις 

ερυθρωπών ή πρασινωπών φυλλιτών. Εμφανίζονται στο Β. Μιραμπέλλσ και ΒΑ και Ν∆ 

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. Εμφανίζεται στα Ορη ∆ίκτη και Σελένα, γύρω από το Οροπέδιο 

Λασιθίου, και Α και ∆ του άξονα Σητείας - Λίθινων. Στην ανατολική πλευρά αυτού είναι 

επωθημένοι πάνω στη σειρά των φυλλιτών. Στην περιοχή Καλού Χωριού - Παχειάς Άμμου 

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, Β∆ και Ν∆ 

διευθύνσεων. Στην περιοχή αυτή συμβαίνουν κατολισθήσεις σε κατοικημένους χώρους. 

 

15 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2006 
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• 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 του Νομού 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 του νομού χαρακτηρίζεται από: 

1. τα προνεογενή ρήγματα διεύθυνσης περίπου Ν∆-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 Β∆ - 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-∆ διευθύνσεων 

συναντώνται στα όρη Ορνός, ενώ πυκνά ρήγματα Β-Ν και Α-∆ διευθύνσεων στην περιοχή 

Μαλών - Χριστού16. 

5.2.2.3. Νομός Ρεθύμνου 

Οι αλλουβιακές και γενικά οι τεταρτογενείς αποθέσεις αναπτύσσονται στις παράκτιες ζώνες 

του Νομού και στα μορφολογικά βυθίσματα του χώρου αυτού (περιοχή Ασωμάτων, Αγ. 

Γαλήνης, Κοξάρε, Λευκογείων κ.ά.). 

Τα ιζήματα των Νεογενών καταλαμβάνουν μεγάλη σχετικά έκταση έχουν αρκετό πάχος και 

αποτελούνται από μάργες, κροκαλοπαγή, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και γύψους. 

 

16 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2006 
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Οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι εμφανίζονται στα ανώτερα γενικά στρώματα του σχηματισμού. 

Λόγω της τεκτονικής οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι είναι κερματισμένοι σύμφωνα με τα γενικά 

ρήγματα Α-∆ 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 σύνολο 

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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5.2.2.4. Νομός Χανίων 

Οι στρωματογραφικές ενότητες και τα τεκτονικά καλύμματα που χαρακτηρίζουν τη γεωλογική 

δομή του Νομού 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 cm έως 1-2 m. 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 στο Νομό Χανίων. Εμφανίζονται στο βορειοδυτικό άκρο του Νομού 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 

του Νομού. 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 του Νομού 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 
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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 

«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 δολομίτες17. 

5.2.3. Σεισμικότητα  

Όπως είναι γνωστό, η Κρήτη βρίσκεται πάνω στην καμπή του «Ελληνικού Τόξου», που 

εκτείνεται από τη ∆υτική 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 

 

17 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2006 
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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 ∆υτική 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 

∆υτικής Κρήτης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

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 

Ν∆. 

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 ∆υτικής 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. ∆17α/115/9/ΦΝ275/2003, το 

σύνολο της νήσου κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας (μέση 

σεισμική επικινδυνότητα).  
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Εικόνα 5-7: 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. 

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται απόσπασμα του Σεισμοτεκτονικού Χάρτη του ΙΓΜΕ,  

κλίμακας 1:500.000 της περιοχής αναφοράς. 
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Εικόνα 5-8: Απόσπασμα του Σεισμοτεκτονικού Χάρτη του ΙΓΜΕ, κλίμακας 1:500.000 της Κρήτης 
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5.2.4. Υδρολογία – Υδρογραφία 

Το ισχυρό ανάγλυφο του Υδατικού ∆ιαμερίσματος 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 km2. 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 (Γεροπόταμος, Πλατανιάς Χανίων 

και Κουρταλιώτης Ρεθύμνου) 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 

(αυτά στα οποία υφίσταται ή προγραμματίζεται για το μέλλον κάποιας μορφής εκμετάλλευση) 

ανέρχεται σε 500· 106 m3/ετησίως. Υπολογίζεται δε ότι μια επιπλέον ποσότητα 450· 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 km2 αντίστοιχα, βρίσκονται στο νότιο τμήμα του νησιού στην περιοχή 

της Μεσσαράς. Οι δύο λεκάνες αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο σε νεογενείς και σύγχρονες 

αποθέσεις. Εξ αιτίας του πεδινού τμήματος των εκτεταμένων καλλιεργειών, και των υψηλών 

θερμοκρασιών που συναντώνται εκτιμάται ως μικτή απορροή των δύο λεκανών το 10-12 % 

των βροχοπτώσεων που σημαίνει περίπου 25 · 106 m3/ετησίως για το Γεροπόταμο κα 35 · 106 

m3/ετησίως για τον Αναποδιάρη18. 

Βάσει της Απόφασης αριθμ. οικ. 706 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/2-9-2010) με 

την οποία καθορίζονται οι λεκάνες απορροής ποταμών της χώρας καθώς και οι αρμόδιες 

Περιφέρειες για τη διαχείρισή τους, στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης (13) εντοπίζονται 

τρείς λεκάνες απορροής ποταμών και συγκεκριμένα: 

• GR39: Ρευμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου 

• GR40: Ρευμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου 

• GR41: Ρευμάτων Ανατολικής Κρήτης 

Οι ανωτέρω λεκάνες απορροής ποταμών παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί ενώ 

περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις υδρολογικές λεκάνες που εντοπίζονται ανά Νομό και 

λεκάνη απορροής αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο Χάρτη 2 που παρατίθεται στο 

Παράρτημα.  

 

18 http://crete.dasi-ydata.gr/4portal/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=152  
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Εικόνα 5-9: Λεκάνες Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης βάσει της Απόφασης αριθμ. 

οικ. 706 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/2-9-2010) 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την υδρογραφία ανά Νομό της Κρήτης. 

5.2.4.1. Νομός Ηρακλείου 

Ο Νομός στο σύνολό του δεν έχει ποταμούς. Σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣ∆Α Κρήτης, υπάρχει 

πλήθος υδροροών με κυριότερες τις ακόλουθες:  

• Αναποδιάρης, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 10.000-12.000 m3/h 

• Γεροπόταμος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 10.000 m3/h 

• Γκαζάνος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 1.500 - 2.000 m3/h 

• Αποσελέμης, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 500 - 2.000 m3/h 

• Γιόφυρος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 300 - 2.000 m3/h 

• Ξεροπόταμος, με μέση ανώτατη χειμερινή παροχή 300 – 500 m3/h 

• Αμιρών, Βιάννου με συνολικό ετήσιο όγκο 1-1,5 εκ. m3 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη έχουν καταγραφεί 9 πηγές, διάσπαρτες σε όλο το Νομό. 

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες στο Νομό Ηρακλείου είναι: 

α) Στο βόρειο τμήμα του Νομού 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) 
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• Η λεκάνη Επισκοπής 

• Η λεκάνη του ποταμού Αποσελέμη 

β) Στο νότιο τμήμα 

• Η λεκάνη του ποταμού Γεροπόταμου (∆υτ. 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). 

5.2.4.2. Νομός Λασιθίου 

Ο Νομός στο σύνολό του δεν έχει ποταμούς. Υπάρχει πλήθος υδροροών με κυριότερη το 

Χαύγα με συνολική ετήσια απορροή 1,7-17,8 x106 m3. 

Σύμφωνα με με το ισχύον ΠΕΣ∆Α Κρήτης, έχουν καταγραφεί 14 πηγές, διάσπαρτες σε όλο το 

Νομό. 

Οι υδρολογικές λεκάνες του Νομού 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 σύμπλεγμα του ορεινού όγκου ∆ίκτη 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). 
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• Οι ανατολικές λεκάνες της Κάτω Ζάκρου, του Φαραγγιού (Χοχλακιών) και του 

Καλογεροπόταμου (Παλαίκαστρου). 

5.2.4.3. Νομός Ρεθύμνου 

Στο Νομό Ρεθύμνου η μεγαλύτερη ποσότητα των επιφανειακών νερών του Νομού 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 του Νομού αναβλύζουν και τροφοδοτούνται από αυτά τα 

ανθρακικά πετρώματα των καλυμμάτων και είναι οι πηγές της Αργυρούπολης (Q = 781 m3/h), 

του Κουρταλιώτη, του Σπηλίου, της Λικρές κ.ά.. 

5.2.4.4. Νομός Χανίων 

Στο Ν. 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.). 

Στη νότια περιοχή του νομού 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 δημουργήσει τις κοιλάδες του Ταυρωνίτη, του Κερίτη - Αγυιάς, της Σούδας, 

της Κισσάμου, της Γεωργιούπολης -Κουρνά και του Στύλου - Αρμενων - Καλυβών. 

Η μόνη αξιόλογη λίμνη του Νομού 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 ∆έλφινα. Η απόστασή της από τη θάλασσα είναι 2,5 km. Το 
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μέγιστο μήκος της (Β-Ν) είναι 1.080 m και το μέγιστο πλάτος της (Α-∆) 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 m3. 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. Απλά, φανταστείτε 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. ∆ιαφυγές νερού έχει η λίμνη 

από τις Β και Β∆ 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 106 m3 

• Μεσηλών: Μέση παροχή ~ 2,5 m3/sec, Μέσος ετήσιος όγκος 80 x 106 m3 

• Αναβάλλοντα: Μέση παροχή ~ 1,0 m3/sec, Μέσος ετήσιος όγκος 10 x 106 m3. 

5.2.5. Υδρογεωλογία 

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 

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 
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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). 

Στη 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) 

Στη 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. 
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- Πρακτικά αδιαπέρατοι ή εκλεκτικής κυκλοφορίας σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής 

διαπερατότητας (A2) 

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%). Στην Εικόνα 

5-10 παρατίθεται ο Υδρολιθολογικός Χάρτης της Κρήτης. 

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 ∆ίκτης – 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. Ετσι με βάση, αρχικά, την 

υδρολιθολογική ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών και σε συνδυασμό με τους 

προαναφερόμενους παράγοντες γίνεται ο διαχωρισμός της νήσου Κρήτης σε υδρογεωλογικές 

ενότητες19. 

 

 

19 Πηγή: Περλέρος Β., Παπαμαστοράκης ∆., Κριτσωτάκης Μ., ∆ρακοπούλου E. και Παναγόπουλος Α. Υπόγειο υδατικό 
δυναμικό Κρήτης, προβλήματα και προοπτικές, ∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 
10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 
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Εικόνα 5-10: Υδρολιθολογικός Χάρτης της Κρήτης20

 

20 Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων 
υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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Σύμφωνα με τη ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και 

ποσότητας των υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, οι υδρογεωλογικές ενότητες διαχωρίζονται 

σε: 

Α. ΚΑΡΣΤΙΚΗΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Περιλαμβάνονται οι τρεις μεγάλες σε έκταση ανθρακικές ενότητες που αναπτύσσονται στους 

ορεινούς όγκους των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη και της ∆ίκτης, και οι μικρότερες σε 

έκταση καρστικές ενότητες Σητείας. Η συνολική τους έκταση είναι περίπου 2.729 km2, και 

δέχονται μέσο ετήσιο ύψος βροχής 1.300 mm. Ο μέσος όγκος κατακρημνισμάτων που 

δέχονται ανέρχεται στα ~3,5 x 109 m3/έτος και ο όγκος του κατεισδύοντος νερού, που 

εμπλουτίζει του καρστικούς υδροφορείς, εκτιμάται σε 1,7x109 m3/έτος. Οι ασβεστολιθικοί 

αυτοί όγκοι τροφοδοτούν μεγάλο αριθμό αξιόλογων πηγών στην περίμετρό τους. Οι μεγάλες 

καρστικές πηγές στην ανατολική Κρήτη είναι είτε παράκτιες είτε υποθαλάσσιες με αποτέλεσμα 

το νερό τους να είναι υφάλμυρο, λόγω εισόδου της θάλασσας από φυσικά αίτια στον 

υδροφορέα, σε αντίθεση με τις πηγές της δυτικής Κρήτης που το νερό τους είναι στις 

περισσότερες γλυκό. Εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα υφάλμυρου νερού μαζί με τις 

υποθαλάσσιες εκφορτίσεις ανέρχεται σε 800-1.000x106 m3/έτος.  

Β. ΝΕΟΓΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΟΥΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Σημαντική έκταση στην υδρογεωλογική δομή της Κρήτης καταλαμβάνουν και οι νεογενείς-

προσχωσιγενείς λεκάνες, στις οποίες αναπτύσσονται σημαντικοί υδροφορείς μικρού βάθους, οι 

οποίοι είναι και εκείνοι που εκμεταλλεύονται εντατικά. Η συνολική τους έκταση υπολογίζεται 

σε 2.598 km2, δέχονται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής 693 mm. Ο μέσος όγκος 

κατακρημνισμάτων που δέχονται ανέρχεται στα ~1,8 x109 m3/έτος και ο όγκος του 

κατεισδύοντος νερού, το οποίο τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφορείς ανέρχεται στα 

~360x106 m3/έτος. 

Γ. ΑΛΛΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η συνολική τους έκταση υπολογίζεται σε 976 km2, δέχονται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής 

780 mm. Ο μέσος όγκος κατακρημνισμάτων που δέχονται ανέρχεται στα ~760x106 m3/έτος 

και ο όγκος του κατεισδύοντος νερού, το οποίο τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφορείς 

ανέρχεται στα ~80x106 m3/έτος. 

Με βάση τα επιμέρους ισοζύγια των υδρογεωλογικών ενοτήτων και λεκανών που 

αναπτύσσονται στην Κρήτη προέκυψε ο συγκεντρωτικός πίνακας όπου παρουσιάζονται ανά 

είδος υδροφορέα οι μέσες ετήσιες υπογείως διακινούμενες ποσότητες για το σύνολο των 

υδρογεωλογικών ενοτήτων της Κρήτης. 
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 Πίνακας 5-1: Υδατικό Δυναμικό κυριότερων υδρογεωλογικών ενοτήτων Κρήτης21 

Έκταση 
Μέσο ετήσιο 

ύψος 
βροχής 

Όγκος 
κατακρημνισμά

των 

Μέση 
κατείσδυση 

Όγκος 
κατεισδύοντος 

νερού ΥΔΡΟΦΟΡΙΕΣ 

km2 mm 106 m3/έτος (%) 106 m3/έτος 

Α. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ  2.729 1.300 3.549 50 1.788 

Β. ΝΕΟΓΕΝΕΙΣ - 
ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΕΙΣ  2.598 693 1.799 20 364 

Γ. ΑΛΛΕΣ  976 780 761 10 81 

ΣΥΝΟΛΟ 6.303 969 6.109 37 2.233 

Η έκταση που αναλογεί στο σύνολο των παραπάνω υδρογεωλογικών ενοτήτων ανέρχεται σε 

6.303 km2. Η συνολική έκταση της Κρήτης ανέρχεται σε 8.335 km2. Η υπόλοιπη έκταση των 

περίπου 2.000 km2 που υπολείπεται αναφέρεται κυρίως στα αναπτύγματα των φυλλιτών – 

χαλαζιτών και φλύσχη αλλά και σε μικρές εμφανίσεις ανθρακικών και κοκκωδών σχηματισμών 

(νεογενή-τεταρτογενή) που δεν συνδέονται με τις ανωτέρω λεκάνες. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις κυριότερες υδρογεωλογικές ενότητες: 

(Α) καρστικής υδροφορίας και (Β) νεογενούς – προσχωσιγενούς υδροφορίας. 

(Α) ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΣΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Α1. Υδρογεωλογικό Σύστημα ∆ίκτη 

Καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου ∆ίκτη. Έχει έκταση 380 km2. ∆έχεται έναν 

όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 484x106 m3/έτος, από τα οποία κατεισδύουν περίπου 

τα 230x106 m3/έτος. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 1.275 mm/έτος. Το υδροσύστημα 

θεωρείται πλεονασματικό. 

Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος έχουν εγκατασταθεί πέντε σταθμοί: στα 

Μάλια, στο Σίσι, στους Μύθους Ιεράπετρας, στο Νιπιδιτό Αρκαλοχωρίου και στα Λακώνια 

Λασιθίου. 

Α1.1. Λεκάνες Μαλίων - Σισίου 

Το καρστικό αυτό υδρογεωλογικό σύστημα εκτείνεται στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, 

εκμεταλλεύεται δε εντατικά από αριθμό γεωτρήσεων κύρια κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της 

μεγάλης ζήτησης από τον τουρισμό (ξενοδοχειακά συγκροτήματα βόρειου άξονα από Σίσι 

μέχρι Ηράκλειο) και τη γεωργία. Το νερό του, επίσης, χρησιμοποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του έτους για την υδροδότηση των δήμων του βόρειου τμήματος του Νομού Ηρακλείου 

(κοινότητα Βραχασίου, Μάλια, Χερσόνησος, Γούβες, Ν. Αλικαρνασσός και Ηράκλειο). 

 

21 Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου της 
ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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Αποτέλεσμα είναι το παράκτιο τμήμα του να υφαλμυρώνεται με την είσοδο της θάλασσας, 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω των υπεραντλήσεων. 

Ο καρστικός παράκτιος υδροφορέας των περιοχών Χερσονήσου, Μαλίων και Σισίου έχει 

ενταχθεί στις υπό απαγόρευση περιοχές, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-7-2009). 

Α1.2. Λεκάνες Μύθων - Μυρτου 

Η λεκάνη Μύθων εκτείνεται στις νοτιοανατολικές απολήξεις της ∆ίκτης και διοικητικά η 

περιοχή υπάγεται στο Ν. Λασιθίου (∆ήμο Ιεράπετρας) και στο Ν. Ηρακλείου (∆ήμο Βιάννου).  

Πρόκειται για σημαντικό καρστικό υδροφορέα των ασβεστολίθων της Τρίπολης με νερό καλής 

ποιότητας. Σήμερα εκμεταλλεύεται από αριθμό βαθέων γεωτρήσεων (300-400 m) των δήμων 

Ιεράπετρας και Βιάννου. Το νερό του χρησιμοποιείται για την ύδρευση των οικισμών και την 

άρδευση των ομώνυμων δήμων. Ο υδροφορέας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υφαλμύρινσης 

λόγω της αποστάσεως από τη θάλασσα, της υψηλής απόλυτης στάθμης και της παρουσίας 

αδιαπέραστων σχηματισμών μεταξύ υδροφορέα και θάλασσας.  

Οι παραπάνω περιοχές έχουν ενταχθεί στις υπό απαγόρευση περιοχές για νέες αρδευτικές 

χρήσεις, ενώ περιοριστικά μέτρα ισχύουν μόνο για νέες υδρευτικές χρήσεις (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-

7-2009). 

Α1.3. Λεκάνη Νιπιδιτού 

Η λεκάνη Νιπιδιτού εκτείνεται στις νοτιο - δυτικές απολήξεις της ∆ίκτης. Πρόκειται για 

σημαντικό καρστικό υδροφορέα των πλακωδών ασβεστολίθων με νερό πολύ καλής ποιότητας. 

Σήμερα εκμεταλλεύεται από αριθμό βαθέων γεωτρήσεων (400 - 500 m) ιδιοκτησίας δήμων ή 

ιδιωτικών ομάδων. Το νερό του χρησιμοποιείται για την ύδρευση των οικισμών των δήμων 

Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Βιάννου (Έμπαρος) καθώς και για άρδευση των καλλιεργειών 

των ομώνυμων δήμων. Η υφιστάμενη εκμετάλλευσή του δεν δημιουργεί πρόβλημα στο 

ισοζύγιό του, ούτε στα υφιστάμενα έργα των γεωτρήσεων της περιοχής. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των 

υδάτων της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, η αναπλήρωση της λεκάνης σε υγρά 

υδρολογικά έτη (2003-2004) ήταν υψηλή με την υδροστατική στάθμη να εμφανίζει άνοδο της 

τάξης των 30-40 m, ενώ τα υδρολογικά έτη με μειωμένες βροχοπτώσεις (2005-2006) η 

αναπλήρωση υπήρξε σαφώς μειωμένη (της τάξης των 10 m).  

Α1.4. Λεκάνη Λακωνίων 

Η λεκάνη Λακωνίων εκτείνεται στις ανατολικές απολήξεις της ∆ίκτης και διοικητικά η περιοχή 

υπάγεται στο δήμο Αγίου Νικολάου. Οι πηγές Αλμυρού Αγ. Νικολάου, από τις οποίες απορρέει 

υφάλμυρο νερό μέσου ετήσιου όγκου 83 x106 m3, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες 

εκφορτίσεις του συστήματος. Η εκμετάλλευση του υδροφορέα αυτού πραγματοποιείται με 
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αριθμό βαθέων γεωτρήσεων (βάθους 300 – 400 m) που βρίσκονται ανάντι της υφάλμυρης 

πηγής, η πλειονότητα των οποίων ανήκει στον ΤΟΕΒ Λακωνίων. Το υφάλμυρο νερό σήμερα 

χρησιμοποιείται κυρίως για την άρδευση ελαιοδέντρων. Το καρστικό σύστημα της περιοχής 

των Λακωνίων διακρίνεται στο ΒΑ σύστημα που χαρακτηρίζεται από νερό καλύτερης 

ποιότητας και πέτρωμα με μικρές περατότητες και στο κεντρικό σύστημα που χαρακτηρίζεται 

από μεγάλες περατότητες και νερό περισσότερο υφάλμυρο. Η Ν.Α. Λασιθίου είχε 

εγκαταστήσει από τις αρχές του 2008 ένα σταθμό παρακολούθησης στο καρστικό σύστημα 

της περιοχής. Από τη διακύμανση της στάθμης και τη μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 

παρατηρείται συνεχή και σταδιακή πτώση της στάθμης του υδροφορέα καθώς και επιβάρυνσή 

του λόγω υφαλμύρωσης.  

Α2. Υδρογεωλογικό Σύστημα Αστερουσίων Ορέων 

Καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου των Αστερουσίων. Έχει έκταση 433 km2.  

∆έχεται έναν όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 195x106 m3/έτος, με μέσο ετήσιο ύψος 

βροχής 450 mm/έτος. Το υδροσύστημα θεωρείται ελλειμματικό, διότι η μόνη τροφοδοσία του 

είναι από τις βροχοπτώσεις που μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Για την παρακολούθηση 

αυτού του συστήματος η Περιφέρειας Κρήτης έχει εγκαταστήσει σταθμό στον Πύργο. 

Α2.1 Λεκάνη Πύργου 

Η λεκάνη του Πύργου βρίσκεται στην οροσειρά των Αστερουσίων, στην εδαφική περιφέρεια 

του δήμου Αστερουσίων. Χαρακτηριστικό των καρστικών συστημάτων των Αστερουσίων είναι 

οι «μεμονωμένες» λεκάνες. Το νερό αυτών των σχηματισμών, με βάση τα μέτρα προστασίας 

του υδατικού δυναμικού (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-7-2009), χρησιμοποιείται κύρια για την κάλυψη των 

υδρευτικών αναγκών λόγω της καλής ποιότητάς του. Ο σταθμός έχει εγκατασταθεί σε 

ασβεστολίθους ΝΑ του οικισμού του Πύργου.  

Α3. Υδρογεωλογικό Σύστημα Ψηλορείτη 

Καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη. Έχει έκταση 530 km2.  

∆έχεται έναν όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 780x106 m3/έτος, με μέσο ετήσιο ύψος 

βροχής 1.473 mm/έτος. Περιμετρικά του ορεινού όγκου απορρέουν αρκετές μεγάλες πηγές με 

μέση ετήσια εκφόρτιση περίπου 250x106 m3/έτος. Από αυτά, τα 240x106 m3/έτος απορρέουν 

μόνο από την καρστική υφάλμυρη πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου.  

Το υδροσύστημα θεωρείται πλεονασματικό. Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος η 

Περιφέρειας Κρήτης έχει εγκαταστήσει σταθμό στον Άγιο Μύρωνα. 
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Α3.1 Λεκάνη Άγιου Μύρωνα 

Το καρστικό σύστημα του Ψηλορείτη ανάντι της πηγής του Αλμυρού εκμεταλλεύεται από 

σύστημα γεωτρήσεων στις περιοχές Κέρη, Τύλισσος, Κρουσώνας, Αγ. Μύρωνας και ∆αφνές. 

Το νερό που αντλείται από τα πεδία των γεωτρήσεων Κρουσώνα, Αγ. Μύρωνα και ∆αφνών 

είναι πολύ καλής ποιότητας, ενώ στα πεδία Τυλίσσου και Κέρης, λόγω υπεράντλησης και 

τοπικών γεωλογικών συνθηκών, έχει υποστεί υφαλμύριση.  

Α4. Υδρογεωλογικό Σύστημα Λευκών Ορέων 

Εκτείνεται αποκλειστικά στο Ν. Χανίων και καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του. Έχει έκταση 

περίπου 776 km2. ∆έχεται έναν όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 1.450x106 m3/έτος, 

από τα οποία κατεισδύουν περίπου τα 750x106 m3/έτος. Το μέσο ύψος βροχής είναι 1.850 

mm/έτος.  

Το καρστικό σύστημα των Λευκών ορέων εκφορτίζεται κυρίως προς βορά σε τέσσερα (4) 

συστήματα πηγών ευρισκόμενα (από ανατολικά προς δυτικά): α) Λίμνη Κουρνά – πηγές 

Γεωργιούπολης, β) πηγές Στύλου – Νιου Χωριού- Κοιλιάρη ποταμού, γ) Πηγές Αγυιάς – 

Μεσκλών και δ) πηγές Κολενίου.  Οι εκφορτίσεις του συστήματος είναι της τάξης περίπου των 

400x106 m3/έτος, ενώ η απολήψιμη ποσότητα είναι ~60 x106 m3/έτος. 

Το υδροσύστημα θεωρείται πλεονασματικό. 

Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος η Περιφέρειας Κρήτης έχει εγκαταστήσει 

πέντε (5) σταθμούς: στην Αγυιά, στους Στύλους, στο Νιο-Χωριό, στη λίμνη Κουρνά και στο 

Κολένι. 

Α4.1 Λεκάνη Αγυιάς - Μεσκλών 

Το καρστικό αυτό σύστημα βρίσκεται στο βόρειο κεντρικό τμήμα του Ν. Χανίων και 

απορρέουν από αυτό (λεκάνη Κερίτη) περίπου 150 x 106 m3/έτος. Από τις πηγές της Αγυιάς 

απορρέουν περίπου  70 x 106 m3/ έτος, ενώ από τις πηγές Μεσκλών περίπου 30 x 106 m3/ 

έτος. Το χαρακτηριστικό των πηγών Μεσκλών, σε αντίθεση με τις άλλες πηγές, είναι η έντονη 

διακύμανσή τους κατά τη διάρκεια του έτους. Έχει εγκατασταθεί ένας σταθμός από την 

Περιφέρεια Κρήτης ανάντι των πηγών Αγυιάς. Τις περιόδους ταπείνωσης της στάθμης 

παρατηρείται μικρή αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, ενώ η ποιότητα του νερού είναι 

σταθερή και χαρακτηρίζεται ως «πολύ καλή».  

Α4.2 Λεκάνη Στυλών – Κοιλιάρη – Νιο Χωριό 

Το καρστικό αυτό σύστημα βρίσκεται στο βόρειο κεντρικό τμήμα του Ν. Χανίων και 

απορρέουν από αυτό περίπου 160x106 m3/έτος. Από τις πηγές του Στύλου απορρέουν περίπου  

80x106 m3/ έτος, ενώ από άλλες πηγές απορρέουν μικρότερες ποσότητες (Αρμένων: 30x106 

m3/έτος, Ελεονόρας ή Ζούρμου: 30x106 m3/έτος). Το χαρακτηριστικό των πηγών αυτών είναι 
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η έντονη διακύμανσή τους κατά τη διάρκεια του έτους. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί, 

ένας ανάντι των πηγών Στύλων και ένας στο πεδίο του  Νιου – Χωριού από την Περιφέρεια 

Κρήτης. 

Α4.3 Λίμνη Κουρνά 

Η λίμνη δέχεται μια μέση ετήσια πηγαία εκφόρτιση από το σύστημα των Λευκών Ορέων της 

τάξης των 80 εκ. m3/έτος. Το νερό της χρησιμοποιείται τόσο για ύδρευση όσο και για 

άρδευση.  

Α5. Υδρογεωλογικό Σύστημα Κολενίου 

Το καρστικό αυτό σύστημα βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Ν. Χανίων και έχει 

συνολικές απορροές (λεκάνη Κολενίου) περίπου 20 Χ 106 m3/έτος. Από την όμορη λεκάνη του 

Ταυρωνίτη, επιφανειακά απορρέουν περίπου 60 Χ 106 m3/έτος. Από τις πηγές του Κολενίου 

απορρέουν περίπου 10 Χ 106 m3/έτος. Ανάντι των πηγών έχει κατασκευασθεί αριθμός 

γεωτρήσεων που εκμεταλλεύονται το πεδίο του συστήματος των πηγών. Ο σταθμός έχει 

εγκατασταθεί ανάντι των πηγών Κολενίου. 

Α6. Υδρογεωλογικό Σύστημα Όρνου - Θρυπτής 

Καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του Νομού Λασιθίου και συγκροτείται από τους δυο 

γειτονικούς ορεινούς όγκους, το Όρνον όρος και τα όρη Θρυπτής, όπως και μικρότερους 

περιφερειακούς όγκους. Έχει έκταση 85 km2.   

∆έχεται έναν όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 64,5x106 m3/έτος, από τα οποία 

κατεισδύουν περίπου τα 26x106 m3/έτος. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 760 mm/έτος. 

Η κύρια εκφόρτιση του συστήματος γίνεται από τις υφάλμυρες πηγές Μαλαύρας, ένα μέρος 

των οποίων χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του αρδευτικού φράγματος των 

Μπραμιανών. 

Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος έχει πρόσφατα εγκατασταθεί σταθμός στις 

πηγές Μαλαύρας.  

Η Ν.Α. Λασιθίου έχει εγκαταστήσει από τις αρχές του 2008, ένα σταθμό παρακολούθησης στο 

φράγμα Μπραμιανών στην Ιεράπετρα. Η τεχνητή αυτή λίμνη κατασκευάστηκε για να καλύψει 

τις ανάγκες άρδευσης των 30.000 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της ευρύτερης περιοχής 

Ιεράπετρας και αποπερατώθηκε το 1986. Έχει συνολική επιφάνεια 1.050 στρέμματα και η 

χωρητικότητά της σε νερό είναι 16.000.000 m3. Η έκταση των 1.350 στρεμμάτων ανήκει στο 

δημόσιο, ενώ τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού έχει ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.  
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Α7. Υδρογεωλογικό Σύστημα Σητείας - Παλαικάστρου 

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό υδροφορέα, επειδή καλύπτει τις υδρευτικές και αρδευτικές 

ανάγκες της περιοχής με σημαντικές δυνατότητες παραπέρα τουριστικής ανάπτυξης. Λόγω της 

υδραυλικής σχέσης με τη θάλασσα απαιτείται η συνεχής παρακολούθησή του, προκειμένου να 

αποφευχθεί η υποβάθμισή του. Από το Μάιο του 2006 έχει εγκατασταθεί σταθμός 

παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου καρστικού υδροφορέα 

Παλαικάστρου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οποίου ότι οι τιμές της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας κυμαίνονται σε ένα εύρος τιμών από 520 έως 660 μS/cm.  

Η Ν.Α. Λασιθίου έχει εγκαταστήσει από τις αρχές του 2008, ένα σταθμό παρακολούθησης στο 

Παλαίκαστρο Σητείας σε σημείο κοντά στις παραγωγικές γεωτρήσεις της περιοχής. Ο 

υδροφορέας χαρακτηρίζεται από το πολύ καλής ποιότητας νερό αλλά και από την πτωτική 

τάση του επιπέδου της στάθμής του. Χαρακτηριστικό, που αξίζει να σημειωθεί είναι το ύψος 

των βροχοπτώσεων, που για το υδρολογικό έτος 2008-2009 ήταν μόλις 235 mm. 

(Β) ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΓΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Σημαντική έκταση στην υδρογεωλογική δομή της Κρήτης καταλαμβάνουν και οι νεογενείς-

προσχωσιγενείς λεκάνες, στις οποίες αναπτύσσονται σημαντικοί υδροφορείς μικρού βάθους, οι 

οποίοι είναι και εκείνοι που εκμεταλλεύονται εντατικά. Η συνολική τους έκταση υπολογίζεται 

σε 2.598 km2, δέχονται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής 693 mm και ο όγκος του κατεισδύοντος 

νερού, το οποίο τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφορείς ανέρχεται στα 364x106 m3/έτος. 

Β1. Λεκάνη Άνω Βιάννου 

Πρόκειται για προσχωματική λεκάνη μικρής έκτασης και η διαχείρισή της γίνεται εξ ολοκλήρου 

από τον ΤΟΕΒ Βιάννου. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στο κέντρο της 

λεκάνης. 

Β2. Λεκάνη Εμπάρου 

Πρόκειται για προσχωματική λεκάνη μικρής έκτασης αλλά σημαντική για την οικονομία της 

περιοχής. Η εκμετάλλευσή της γίνεται από πηγάδια και γεωτρήσεις μικρού βάθους και το νερό 

της χρησιμοποιείται για άρδευση (κυρίως ελιών και δίκταμου). Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

πραγματοποιείται τεχνητός εμπλουτισμός. Η λεκάνη εκφορτίζεται κυρίως στις πηγές Εμπάρου 

οι οποίες λειτουργούν όταν πληρωθεί ο υδροφορέας. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει εγκαταστήσει 

ένα σταθμό στο κέντρο περίπου της λεκάνης. 

Για την εν λόγω λεκάνη παρατηρείται συνεχής και σημαντική πτώση στάθμης του υδροφορέα 

κατά τις καλοκαιρινές περιόδους των τριών προηγούμενων υδρολογικών ετών. Φαίνεται, 

επίσης, ότι η κατανάλωση νερού, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του υδρολογικού έτους 2008-

09, ήταν η μισή περίπου της αναπλήρωσης του ίδιου έτους, ενώ οι φετινές βροχοπτώσεις που 
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σημειώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, βοήθησαν στην έναρξη της φετινής αναπλήρωσης του 

υδροφορέα, αποτρέποντας ταυτόχρονα την άντληση νερού για άρδευση. 

Η λεκάνη έχει ενταχθεί στις υπό απαγόρευση περιοχές (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-7-2009).  

Β3. Ανατολική Μεσσαρά 

Η προσχωματική αυτή λεκάνη δομείται γεωλογικά αποκλειστικά από αλλουβιακές αποθέσεις. 

Καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 60 km2, δέχεται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής 656 mm, με 

όγκο κατακρημνισμάτων 39x106 m3/έτος, από τον οποίο περίπου 8x106 m3/έτος κατεισδύουν. 

Η εκμετάλλευση της λεκάνης γίνεται αποκλειστικά από γεωτρήσεις. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει 

εγκαταστήσει ένα σταθμό στο κέντρο περίπου της λεκάνης. 

Β3.1 Λεκάνη Πραιτωρίων 

Ο σταθμός Πραιτωρίων έχει εγκατασταθεί στο κέντρο περίπου της προσχωματικής λεκάνης.  

Για την εν λόγω λεκάνη παρατηρείται συνεχής και σημαντική πτώση στάθμης κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο των τεσσάρων τελευταίων υδρολογικών ετών. Έτσι, η πτώση της 

στάθμης κατά την καλοκαιρινή περίοδο του υδρολογικού έτους 2008-09 είναι κατά 2,5 

περίπου μέτρα μεγαλύτερη από αυτήν του υδρολογικού έτους 2007-08 και κατά 10 m. 

μεγαλύτερη από αυτήν του υδρολογικού έτους 2006-07 και 22 m. μεγαλύτερη από αυτήν του 

υδρολογικού έτους 2005-06. 

Η λεκάνη έχει ενταχθεί στις υπό απαγόρευση περιοχές για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων 

(ΦΕΚ 1333/Β΄/3-7-2009).  

Β4. ∆υτική Μεσσαρά 

Β4.1 Λεκάνες Ασημίου – Μοιρών – Πόμπιας  

Η πεδιάδα της δυτικής Μεσσαράς (υδρολογική λεκάνη Γεροπόταμου), η οποία εκτείνεται από 

το Ασήμι μέχρι τη Φαιστό, αποτελεί τη σημαντικότερη αγροτική περιοχή της Κρήτης. Όλη η 

αγροτική οικονομία σήμερα της περιοχής στηρίζεται στα υπόγεια νερά της. Ο αλουβιακός – 

πλειστοκαινικός υδροφορέας καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της λεκάνης, έχει έκταση 

περίπου 100 Km2 και δέχεται μέσο ύψος βροχής 650 mm. Ο υπόγειος υδροφορέας άρχισε να 

εκμεταλλεύεται από το 1970 με την ανόρυξη των πρώτων γεωτρήσεων στα πλαίσια του 

προγράμματος FAO. Η εκμετάλλευσή του άρχισε βαθμιαία να αυξάνει και μετά το 1981 άρχισε 

η υπερεκμετάλλευσή του και η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα. Ο υδροφορέας αυτός 

διακρίνεται σε μικρότερες λεκάνες, οι οποίες όμως επικοινωνούν υδραυλικά μεταξύ τους. 

Λόγω της σπουδαιότητας του υδροφορέα έχουν εγκατασταθεί τρεις σταθμοί στις θέσεις 

Ασήμι, Μοίρες και Πόμπια.   
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Από τα διαγράμματα που ακολουθούν φαίνεται ότι εξακολουθεί να παρατηρείται μια 

σημαντική πτώση της στάθμης των υδροφορέων, αποτέλεσμα της μειωμένης αναπλήρωσης 

αλλά και των αυξημένων αντλήσεων. 

Αναφορικά με τη: 

(α) Λεκάνη Ασημίου: παρατηρείται η συνεχής πτώση της στάθμης του υδροφορέα (της τάξης 

των 15 περίπου μέτρων από το 2005 έως το 2008). 

(β) Λεκάνη Μοιρών: έχει παρατηρηθεί έντονη πτώση της στάθμης (περισσότερο από είκοσι 

μέτρα) του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

(γ) Λεκάνη Πόμπιας: παρατηρείται άνοδος της στάθμης κατά τη διάρκεια του 2009 κατά 10 

περίπου μέτρα σε σχέση με το προηγούμενο, γεγονός που οφείλεται στο πρόγραμμα 

εμπλουτισμού που πραγματοποιείται στην περιοχή. 

 Β4.2 Λεκάνη Τυμπακίου  

Η πεδιάδα του Τυμπακίου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της Κρήτης 

με την καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών σε θερμοκήπια καθώς και ελαιοδέντρων. Η 

αρδευόμενη έκταση είναι 40.000 στρέμματα και το σύνολο του αρδευτικού νερού που 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα προέρχεται από το υπόγειο δυναμικό. Ο αλουβιακός - 

πλειστοκαινικός υδροφορέας καταλαμβάνει το παράκτιο - κεντρικό τμήμα της λεκάνης, έχει 

έκταση περίπου 50 Km2 και δέχεται μέσο ύψος βροχής λιγότερο από 500 mm. Λόγω της 

γειτνίασής του με τη θάλασσα ο υδροφορέας στο Ν∆ παράκτιο τμήμα του (περιοχή Κόκκινου 

Πύργου) έχει υποστεί υφαλμύρινση. Λόγω της σπουδαιότητας του υδροφορέα έχουν 

εγκατασταθεί τρεις σταθμοί, δύο κοντά στην ακτή (Αεροδρόμιο - Γεροπόταμος και Κόκκινος 

Πύργος) και ένας στο κέντρο περίπου της λεκάνης. 

Β5. Προσχωματική Λεκάνη Ρεθύμνου  

Η ενότητα καταλαμβάνει έκταση 6,5 km2. ∆έχεται όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 

5x106 m3/έτος, με μέσο ύψος βροχής 761 mm/έτος. Από αυτά, τα 1x106 m3/έτος αποτελούν 

τον όγκο του κατεισδύοντος νερού. 

Στην εν λόγω λεκάνη έχει εγκατασταθεί ένας νέος σταθμός παρακολούθησης των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του υπόγειου υδροφόρου της προσχωματικής λεκάνης Πλατανιά. 

Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού, η ηλεκτρική αγωγιμότητα παρουσιάζει κάποιες 

σημαντικές διακυμάνσεις, με αύξηση των τιμών κατά τους θερινούς μήνες εξαιτίας των 

υπεραντλήσεων.  
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Β4.2 Νεογενής Λεκάνη Πρινου  

Ο υδροφορέας αναπτύσσεται στους περατούς σχηματισμούς των νεογενών της περιοχής 

(μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, ψαμμίτες κλπ). Είναι μικρής έκτασης αλλά σημαντικός για την 

περιοχή, διότι καλύπτει τόσο την ύδρευση (ξενοδοχεία), όσο και την άρδευση. Στην εν λόγω 

λεκάνη έχει εγκατασταθεί ένας νέος σταθμός παρακολούθησης των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του υπόγειου υδροφόρου στην περιοχή της Σκαλέτας Ρεθύμνου.  

Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού, βάσει των μετρούμενων τιμών ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας το πρόβλημα υφαλμύρωσης του υδροφορέα είναι έντονο. Οι παρατηρούμενες 

τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2008-09 ήταν 

πολύ μεγαλύτερες από αυτές των προηγούμενων ετών, γεγονός που οφείλεται στην 

υπεράντληση των γεωτρήσεων. 

Η λεκάνη έχει ενταχθεί στις υπό απαγόρευση περιοχές για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων 

(ΦΕΚ 1333/Β΄/3-7-2009)22.  

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται οι περιοχές για τις οποίες ισχύουν απαγορευτικά μέτρα 

αναφορικά με την αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Κρήτης βάσει της αρ. 1595/30-06-

2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-07-2009), 

«Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων 

αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού 

δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». 

Τέλος, ακολουθεί παρουσίαση σε μορφή πινάκων βασικών στοιχείων των κυριότερων 

υδρογελωγικών ενοτήτων ανά νομό. 

 

22 Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου της 
ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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Εικόνα 5-11: Χάρτης με τα ισχύοντα απαγορευτικά μέτρα στην Περιφέρεια Κρήτης23

 

23 Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης, 
Νοέμβριος 2009 
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5.2.5.1. Νομός Ηρακλείου 

Πίνακας 5-2: Υδατικό Δυναμικό κυριότερων υδρογεωλογικών ενοτήτων Ν. Ηρακλείου24 

Ενότητες Έκταση  
m2 

Μέσο ετήσιο 
ύψος βροχής 

m 

Όγκος κατα-
κρημνισμάτων 

m3/έτος 

Όγκος 
κατεισδύοντος 

νερού  
m3/έτος 

  Α. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Καρστικά περιοχής 
Εμπαρου-Βιάννου 78.871.884 0,907 72.346.813 33.041.745 

Καρστικές εμφανίσεις 
βόρεια της λεκάνης 
Πεδιάδας 

57.174.290 0,907 41.451.360 17.669.943 

Καρστικές εμφανίσεις 
Γούβες-Ελαία 32.297.058 0,725 23.415.367 11.707.684 

  Β. ΝΕΟΓΕΝΕΙΣ - ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΕΙΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Νεογενή βόρεια της 
λεάνης Μεσσαράς 342.500.500 0,728 249.340.364 46.668.283 

Νεογενή περιοχής 
Λευκοχωρίου - 
Καραβάδου - Σκινιά 

107.103.379 0,725 77.649.950 11.789.563 

Προσχωματική λεκάνη 
Ανατ. Μεσσαράς 59.117.424 0,656 38.799.357 7.759.871 

Προσχωματική λεκάνη 
∆υτ. Μεσσαράς 208.402.272 0,553 115.246.456 26.158.414 

Νεογενή Χερσόνησος - 
Γούβες 32.503.516 0,725 23.565.049 3.779.867 

Νεογενή βόριεο τμήμα 
Ηρακλείου 427.753.605 0,725 310.121.364 56.440.261 

Λεκάνη Θραψανού - 
Νιπιδιτού 42.946.378 0,725 31.136.124 6.515.281 

  Γ. ΆΛΛΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υδροφορίες περιοχής 
Βιάννου - Αγίου 
Βασιλείου - Βάχου μέχρι 
ακτογραμμή 

66.021.967 0,917 60.559.970 6.577.744 

Υδροφορίες ευρύτερης 
περιοχής Αντισκαρίου 189.933.532 0,574 109.002.854 14.560.256 

Υδροφορίες ευρύτερης 
περιοχής Αχεντριά 185.576.238 0,574 106.502.203 20.952.665 

Σύνολο    1.830.202.043   1.259.137.231 263.621.577 

 

24 http://crete.dasi-ydata.gr/4portal/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=152  
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5.2.5.2. Νομός Λασιθίου 

Πίνακας 5-3:Υδατικό Δυναμικό κυριότερων υδρογεωλογικών ενοτήτων Ν. Λασιθίου25 

Ενότητες Έκταση  
m2 

Μέσο ετήσιο 
ύψος βροχής 

m 

Όγκος κατα-
κρημνισμάτων 

m3/έτος 

Όγκος 
κατεισδύοντος 
νερού m3/έτος 

Α. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καρστική ενότητα 
∆ίκτης 379.386.869 1,275 483.718.258 230.092.525 

Καρστική ενότητα 
Ελούντα-Φούρνη 150.110.000 0,724 108.663.128 43.465.251 

Καρστική ενότητα 
Ζάκρου 204.022.026 0,695 141.846.314 68.420.529 

Καρστική ενότητα 
Όρνου- Μαλαύρας 64.007.663 0,77 49.285.901 19.050.980 

Καρστική ενότητα 
Θρίπτης 21.860.000 0,695 15.198.165 7.584.482 

Καρστική ενότητα Αγ. 
Στέφανος-Πεύκοι 8.550.000 0,695 646.583 2.907.536 

Καρστική ενότητα 
Αχλάδια-Αγ. Γεώργιος 
(Λιθίνες) 

18.110.000 0,695 12.590.978 6.295.489 

Β. ΝΕΟΓΕΝΕΙΣ - ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΕΙΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Προσχωματική λεκάνη 
Οροπεδίου 27.008.630 1,124 30.349.598 6.069.920 

Νεογενής - 
Προσχωματική λεκάνη 
Σητείας 

56.115.316 0,591 10.934.531 6.333.130 

Νεογενή περιοχής 
Παλαίκαστρου - Μ. 
Τοπλού 

52.093.686 0,591 30.810.290 5.468.879 

Νεογενής λεκάνη 
Λιθινών - 
Παπαγιαννάδων 

54.848.156 0,695 24.926.013 5.582.227 

Νεογενής - 
Προσχωματική λεκάνη 
Καλαμαύκας 

219.536.325 0,601 131.963.285 31.665.807 

Νεογενής-
Προσχωματική λεκάνη 
Γουδουρά 

26.136.434 0,694 18.148.617 4.322.307 

Προσχωματική λεκάνη 
Κάτω Χωριό - Καβούσι 15.873.358 0,601 9.539.888 1.907.978 

Προσχωματική λεκάνη 
Κάτω Χωριό-Ιεράπετρα 20.227.493 0,601 12.156.723 2.431.345 

Νεογενής λεκάνη Κάτω 
Χωριό - Αγ. Ιωάννης 91.284.504 0,694 63.386.134 11.844.439 

 Σύνολο    1.409.170.460   1.144.164.406 453.442.824 

 

25 http://crete.dasi-ydata.gr/4portal/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=152 
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5.2.5.3. Νομός Ρεθύμνου 

Πίνακας 5-4:Υδατικό Δυναμικό κυριότερων υδρογεωλογικών ενοτήτων Ν. Λασιθίου26 

Ενότητες Έκταση      
m2 

Μέσο ετήσιο 
ύψος βροχής 

m 

Όγκος κατά-
κρημνισμάτων 

m3/έτος 

Όγκος 
κατεισδύοντος 
νερού m3/έτος 

Α. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καρστική ενότητα 
Ψηλορείτη  528.257.000 1,473 778.122.561 395.493.651 

Καρστική ενότητα 
Πετρέ 13.220.000 0,881 11.646.820 5.241.069 

Καρστική ενότητα 
Γάλλου 6.167.195 0,881 5.433.299 2.988.314 

Καρστική λεκάνη 
Πρασσαί - Χαρκιά 20.100.318 1,031 20.361.622 11.198.892 

Καρστική λεκάνη Σέλλι- 
'Ορος 8.805.308 1,031 8.919.777 4.905.877 

Καρστική λεκάνη 
Μερώνα-Γερακάρι-
Σπήλι 

35.399.601 1,281 45.346.889 23.539.426 

Καρστική λεκάνη 
Μερώνα-Γερακάρι-Ορνέ 33.999.069 1,281 43.552.807 19.856.315 

Καρστική λεκάνη 
Αργυρούπολη -
Αγκουσελιάνα 

13.960.548 1,281 17.883.462 9.835.904 

Καρστική λεκάνη 
Ροδάκινο - Ασώματος 51.485.088 1,281 65.952.397 34.177.439 

Καρστική λεκάνη 
Σιδερώτα 13.661.359 0,915 12.500.143 5.625.065 

Β. ΝΕΟΓΕΝΕΙΣ - ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΕΙΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Νεογενής λεκάνη 
Περάματος - 
Γεροποτάμου - Αρκάδι - 
Πηγή 

151.157.444 0,761 115.030.815 28.531.555 

Νεογενής λεκάνη 
Επισκοπή - Ρέθυμνο - 
Ρουσσοσπίτι - Καρέ -
Κούμοι 

190.110.279 0,881 167.487.156 39.033.904 

Προσχωματική λεκάνη 
Πλατανιά 6.458.932 0,761 4.915.247 983.049 

Νεογενής λεκάνη 
Κοξαρέ - Αγ. Ιωάννη 18.323.477 0,881 16.142.983 4.035.746 

Νεογενής και 
προσχωματική λεκάνη 
Πλακιά - Λευκόγεια 

19.650.000 0,881 17.311.650 4.218.669 

Νεογενής λεκάνη Αγ. 
Γαλήνης 19.450.000 0,915 17.796.750 4.449.188 

 Σύνολο 1.130.205.618   1.348.404.378 594.114.063 

 

26 http://crete.dasi-ydata.gr/4portal/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=152 
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5.2.5.4. Νομός Χανίων 

Πίνακας 5-5:Υδατικό Δυναμικό κυριότερων υδρογεωλογικών ενοτήτων Ν. Λασιθίου27 

 Ενότητες Έκταση  
m2 

Μέσο ετήσιο 
ύψος βροχής 

m 

Όγκος 
κατακρ/των 

m3/έτος 

Όγκος 
κατεισδύοντος 
νερού m3/έτος 

Α. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καρστική ενότητα Λευκών 
ορέων 776.608.991 1,851 1.437.503.24

3 755.768.918 

Καρστική ενότητα 
Κισσάμου 7.200.000 0,907 6.530.400 3.591.720 

Καρστική ενότητα  
Ανατολικά της 
Χρυσοσκαλίτισσας 

14.748.667 0,907 13.377.041 7.357.373 

Καρστικές εμφανίσεις 
Χερσονήσου Γραμβούσας 23.602.315 0,67 15.813.551 7.728.021 

Καρστικές εμφνίσεις 
Χερσονήσου Ροδωπού 75.834.726 0,67 50.809.266 26.918.368 

Καρστικές εμφνίσεις 
Χερσονήσου Ακρωτηρίου 67.115.549 0,67 44.967.418 23.560.209 

Καρστικές εμφνίσεις 
Χερσονήσου Αποκόρωνα 25.067.547 0,854 21.407.685 10.201.431 

Β. ΝΕΟΓΕΝΕΙΣ - ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΕΙΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Μειοκαινικά 
κροκαλολατυποταγή 
Τοπολίων 

11.483.166 0,907 10.415.232 5.728.377 

Νεογενής-Προσχωματική 
υδροφορία Κάμπου 
Χανίων 

64.050.795 0,67 42.914.033 7.955.717 

Προσχωματική λεκάνη 
Κερίτη 14.084.940 0,67 9.436.910 1.887.382 

Νεογενής-Προσχωματική 
λεκάνη Κολυμπαρίου -
Ταυρωνίτη 

90.743.104 0,67 60.797.880 9.688.512 

Λεκάνη Νωπηγείων - 
Κισσάμου  73.737.000 0,67 49.403.790 5.788.665 

Ασθενείς Νεογενείς 
υδροφορίες Γραμβούσας-
Πλατάνου 

22.407.025 0,67 15.012.707 2.523.061 

Νεογενής - 
Προσχωματική 
υδροφορία Στύλων - 
Βρύσες 

107.687.612 0,67 72.150.700 11.707.123 

Νεογενής- 
Προσχωματική 
υδροφορία Χώρας 
Σφακίων 

24.483.963 0,915 22.402.826 3.486.053 

 

27 http://crete.dasi-ydata.gr/4portal/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=152 
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Ενότητες Έκταση  
m2 

Μέσο 
ετήσιο 
ύψος 

βροχής m 

Όγκος 
κατακρ/των 

m3/έτος 

Όγκος 
κατεισδύοντος 
νερού m3/έτος 

Γ. ΆΛΛΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υδροφορίες 
Παλαιόχωρας 38.003.892 0,907 34.476.751 12.165.953 

Σύστημα φυλλιτών - 
χαλαζιτών περιοχής 
Παλαιόχωρας - Κάντανος 
- Κάβος 

256.596.605 0,907 232.733.121 15.457.935 

Σύστημα φυλλιτών - 
χαλαζιτών Σούγια - Π. 
Φούματα - Ντερέ 

239.704.891 0,907 217.412.336 10.870.617 

  Σύνολο 1.933.160.788   2.357.564.890 922.385.435 

5.2.6. Ακτογραφία 

Οι ακτές της Κρήτης μπορούν γενικά να χαρακτηριστούν πολυσχιδείς (όπως όλες οι 

ελληνικές), καθώς σχηματίζουν πολλές προεξοχές, συνήθως βραχώδεις, που καταλήγουν σε 

ακρωτήρια. Ωστόσο, οι βόρειες παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση από τις νότιες, αφού 

εμφανίζουν αξιόλογο διαμελισμό και δημιουργούν χερσονήσους που εναλλάσσονται με ευρείς 

και βαθείς κόλπους, από τους οποίους ξεχωρίζουν: α) της Κισάμου, στο Β∆ άκρο του νησιού, 

μεταξύ Γραμβούσας και Ροδωπού, που προέκυψε από ρήγματα κάθετα προς την ακτογραμμή, 

β) των Χανίων, ανατολικότερα, που φτάνει μέχρι τη χερσόνησο του Ακρωτηρίου, γ) της 

Σούδας, ο καλύτερα προφυλαγμένος από τους ανέμους, στα νότια της τελευταίας, δ) του 

Αλμυρού, ανάμεσα στα ακρωτήρια ∆ρέπανο και Λιανός Κάβος, ανοιχτός στα βόρεια, με 

επίκεντρο το αγκυροβόλιο του Ρεθύμνου, ε) του Ηρακλείου, παρόμοιος με τον προηγούμενο, 

που ορίζεται από τα ακρωτήρια της Αγ. Πελαγίας και της Χερσονήσου, περιλαμβάνοντας το 

λιμάνι του Ηρακλείου και στ) του Μιραμπέλλου, του μεγαλύτερου της Κρήτης, με αρκετούς 

όρμους στο εσωτερικό του, που βρίσκεται κοντά στο ανατολικό άκρο του νησιού, μεταξύ των 

κάβων του Αγ. Ιωάννη και της Φανερωμένης. Αντίθετα με τα βόρεια παράλια, στα νότια, η 

ακτογραμμή χωρίζεται σε δυο σχεδόν ευθύγραμμα τμήματα. Το λίγο μικρότερο δυτικό, ξεκινά 

από το ακρωτήριο Κριός και, με κατεύθυνση ΑΝΑ, φτάνει μέχρι τον κόλπο της Μεσαράς. 

Αυτός είναι ο μόνος που ανοίγεται στο Λιβυκό Πέλαγος, περίπου στο μέσο του επιμήκη άξονα 

της Κρήτης, ανάμεσα στα ακρωτήρια Μέλισσα και Λίθινο κι έχει σχήμα ορθής γωνίας. Από το 

νοτιότερο όριό του, το Λίθινο, ο αιγιαλός συνεχίζει ΑΒΑ, ως το Γούδουρα. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-47 

5.3. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της 

Μεσογείου περιλαμβάνοντας σημαντικούς ορεινούς όγκους, οικοσυστήματα υψηλής 

οικολογικής και αισθητικής αξίας και βιοποικιλότητας και εκτεταμένες παράκτιες περιοχές. Το 

φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Κρήτης χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό φυσικών 

οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων της φύσης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Οι φυσικές περιοχές υψηλής οικολογικές αξίας 

διακρίνονται σε αυτές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας καθώς και σε εκείνες που 

στο σύνολό τους, υποπεριοχές ή μεμονωμένα στοιχεία τους έχουν τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά ώστε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου πλαισίου για το Περιβάλλον (Ν. 

1650/86), να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία θεσμοθέτησής τους.  

Στην Περιφέρεια Κρήτης μέχρι σήμερα υπάρχουν πενήντα τρεις (53) περιοχές ενταγμένες στο 

∆ίκτυο Φύση 2000, καλύπτοντας έκταση περίπου 378.316 εκταρίων. Υπάρχουν επίσης  

εβδομήντα έξι (76) βιότοποι Corine, ενενήντα τέσσερα (94) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

με ποικίλο καθεστώς 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. 

5.3.1. Έδαφος – βιοκλιματικές ζώνες  

Η σχέση μεταξύ τύπου εδάφους, τύπου βλάστησης και κλίματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα διάφορα φυτικά είδη που αναπτύσσονται σε μια περιοχή έχουν 

διαφορετικές απαιτήσεις από το έδαφος και είναι προσαρτημένα από τους εκάστοτε 

επικρατούντες εδαφικούς παράγοντες. Συνεπώς η βλάστηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ασφαλές κριτήριο για την αναγνώριση του τύπου του εδάφους. Εντούτοις, ο τύπος 

βλάστησης δεν εξαρτάται μόνο από το έδαφος 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. Η γνώση λοιπόν του βιοκλίματος και των βιοτόπων των διαφόρων 

διαπλάσεων οδηγεί στη γνώση των εδαφικών παραγόντων και των εδαφών εν γένει. Η 

βλάστηση βρίσκεται σε άμεση σχέση με το έδαφος και χρησιμεύει ως κριτήριο διάγνωσής του 

λόγω: 

1. των διαφορετικών απαιτήσεων εδαφικών συνθηκών των διαφόρων φυτικών ειδών 

2. της άμεσης σχέσης κλίματος – εδάφους και κλίματος – βλάστησης 

3. της ίδιας της βλάστησης ως βασικού παράγοντα εδαφογένεσης 
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Η σύνθεση της φυσικής βλάστησης βρίσκεται κάτω από την επίδραση των επικρατούντων 

βιοκλιματικών συνθηκών. Σύμφωνα με το χάρτη βλάστησης της Ελλάδας 28, 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.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται Απόσπασμα του Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας για την περιοχή 

της Κρήτης. 

 

28 Μαυρομάτης, 1978 
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Εικόνα 5-12: Απόσπασμα Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας  

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: 

Ο Νομός 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. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-50 

Από το Νομό Ηρακλείου, μόνο το βόρειο τμήμα του ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο 

με χειμώνα θερμό. Το υπόλοιπο του νομού ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με 

χειμώνα ήπιο ή θερμό. 

Ο Νομός 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 του 

νομού ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα δριμύ. 

Ο Νομός 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 του νομού 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 του νομού 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). 

5.3.2. 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. 

∆υστυχώς, 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. 
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5.3.2.1. Νομός Ηρακλείου 

Η νήσος ∆ία 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 αποκλειστικά της ∆ίας, 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 ∆ίκτυο 

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 ∆ιεύθυνση ∆ασών του Νομού 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. 

5.3.2.2. Νομός Λασιθίου 

Η χλωρίδα του νομού 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 ∆ιονυσάδες κ.ά. αποτελούν περιοχές με 

μοναδική χλωρίδα. 

5.3.2.3. Νομός 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 
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Χαμομήλι (Chamomilla recutita), η Μέντα (Mentha spicata), η Μυρτιά (Myrtus communis), τα 

Ρείκια (Erica), οι Σταφυλίνακες (Daucus carota), τα Αγριοσέλινα (Smyrnium), οι 

∆ενδρομολόχες (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 

∆ρακοντιά (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). 

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 

∆ίκταμο (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, 
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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). 

5.3.2.4. Νομός Χανίων 

Από το σύνολο των ενδημικών φυτών της Κρήτης τα αποκλειστικά ενδημικά φυτά του Νομού 

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 στο Νομό Χανίων. Για 

την προστασία των παραπάνω ενδημικών ειδών στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 

Χανίων (ΜΑΙΧ) έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ένας 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 ∆ρυμό 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 
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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, όπως ερωδιοί, χαλκόκοτες, καλαμοκανάδες, λευκοτσικνιάδες, πορφυροτσικνιάδες, 

σταχτοτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, ενώ έχουν παρατηρηθεί και 

ροδοπελεκάνοι. 

5.3.3. Προστατευτέες Περιοχές (Natura 2000)  

5.3.3.1. Γενικά 

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 
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για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος του νομού. 

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 ∆ίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο 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 ∆ίκτυο 

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. 

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). 
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Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν 

τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)» (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 ΕΖ∆ 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 5-13 παρουσιάζονται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας σύμφωνα και με το ΦΕΚ 

1495/Β/06.09.2010 και στην Εικόνα 5-14 οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας στην Περιφέρεια 

Κρήτης. 

 

Εικόνα 5-13: Ζώνες Ειδικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης 

 

Εικόνα 5-14: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας Περιφέρειας Κρήτης 
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5.3.3.2. Νομός Ηρακλείου 

Στον Πίνακα 5-6 παρατίθενται οι περιοχές του Νομού Ηρακλείου που έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα Natura 2000, μετά και από τις τελευταίες ενσωματώσεις νέων περιοχών στον 

κατάλογο των προστατευόμενων τόπων (Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2010). 

Πίνακας 5-6: Περιοχές Νatura 2000 Νομού Ηρακλείου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

GR4310002 ΤΚΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 716,05 

GR4310003 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ∆ΙΑ 1188,02 

GR4310003 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ∆ΙΑ 1337,16 

GR4310004 ΤΚΣ ∆ΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ) 2650,79 

GR4310005 ΤΚΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ) 16173,9 

GR4310006 ΤΚΣ ∆ΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ - ΟΜΑΛΟΣ) 3939,68 

GR4310009 ΖΕΠ ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ I∆ΗΣ 7877,02 

GR4310010 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΓIΟYΧΤΑΣ 411,94 

GR4310011 ΖΕΠ ΚΟΡYΦΗ ΚΟYΠΑ (∆YΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) 1993,16 

GR4310012 ΖΕΠ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ 684,52 

GR4310013 ΖΕΠ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ (ΚΟΦΙΝΑΣ)  28648,5 

*ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας,  ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοχή του δικτύου αναφέρονται ακολούθως (εξαιρούνται οι 

νέες εισαγωγές για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή): 
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GR4310002 - ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ  

Το νότιο μέρος της περιοχής είναι ένα βουνό, ο Γιούχτας, 

με πολύ απότομες πλαγιές. Τα πετρώματα που επικρατούν 

είναι ασβεστόλιθοι της σειράς Τρίπολης. Περιβάλλεται από 

εκτεταμένες καλλιέργειες  αμπελιών και ελαιόδεντρων. Είναι 

μια ιδιαίτερα σημαντική αρχαιολογική περιοχή στην 

οποία οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνεχίζονται ακατάπαυστα από τη Νεολιθική εποχή. Η 

μακκία και η φρυγανώδης βλάστηση επικρατούν, υπάρχουν όμως και συστάδες από 

κυπαρίσσια και πεύκα που προέρχονται από δεντροφυτεύσεις. Το βόρειο-βορειοανατολικό 

τμήμα της περιοχής είναι ένας χείμαρρος με σχετικά πλούσια παρόχθια βλάστηση. Στη 

βορειανατολική πλευρά του βουνού υπάρχει ένα μικρό φαράγγι. Τα πετρώματα αυτών των 

περιοχών είναι νεογενή. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιοποικιλότητα και παρουσία πολλών ενδημικών ειδών 

της Ελλάδας και της Κρήτης. Αποτελεί ένα οικολογικό νησί καθώς περιβάλλεται από 

εκτεταμένες καλλιέργειες, κυρίως αμπελιών και ελαιοδέντρων. Ο Γιούχτας θεωρείται μια 

Σημαντική περιοχή για τα πουλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της παρουσίας μιας αποικίας 

όρνιων.  

Πυρκαγιές εκδηλώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις βόρειες περιοχές του βουνού 

εξαιτίας του σκουπιδότοπου του ∆ήμου Αρχανών, απειλώντας τη βλάστηση, τα σπάνια φυτά 

και τη συγκρότηση του εδάφους. Οι δεδροφυτεύσεις είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη 

βιοποικιλότητα και τη δομή του οικοσυστήματος του βουνού. Η ρύπανση και μόλυνση του 

νερού και της κοίτης του χειμάρρου με αστικά και βιομηχανικά απόβλητα είναι πολύ 

σημαντική απειλή για την υδρόβια και υδροχαρή πανίδα και βλάστηση. Η περιοχή έχει 

χαρακτηριστεί Αρχαιολογικός Τόπος και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (υπουργική 

απόφαση 9597/12.9.70, ΦΕΚ666/Β/23.9.70). 

GR4310003 - ΝΗΣΟΣ ∆ΙΑ  

Η νήσος ∆ία βρίσκεται 14 km βόρεια του κόλπου του 

Ηρακλείου. Καλύπτεται σχεδόν ομοιόμορφα από 

σκληρόφυλλη βλάστηση με κυρίαρχο είδος το 

Sarcopoterium spinosum, ενώ αραιοί σχηματισμοί από 

Pistacia lentiscus καλύπτουν αρκετά σημεία στα δυτικά 

του νησιού. Τα τελευταία 50 χρόνια, η υπερβόσκηση από 

κατοικίδια στην αρχή και άγριους αίγαγρους στη συνέχεια 

έχει επιφέρει σημαντική υποβάθμιση στην υπάρχουσα βλάστηση. Τα τελευταία 5 χρόνια 

υπήρξαν σοβαρές προσπάθειες από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών του Νομού Ηρακλείου, να αφαιρέσει 
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τους άγριους και υβριδισμένους αίγαγρους, με σκοπό την ανάκαμψη της βλάστησης και την 

επανεισαγωγή καθαρόαιμων ζώων στο νησί. 

Το νησί του ∆ία αποτελεί σημαντικό βιότοπο ενδημικών φυτικών ειδών καθώς και στενά 

εξαπλούμενων φυτών του νότιου Αιγαίου. Μέχρι στιγμής έχουν περιγραφεί δυο 

στενοενδημικά φυτά αποκλειστικά της ∆ίας, ενώ μεγαλύτερος αναμένεται ο τελικός 

κατάλογος. Το νησί αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους βιότοπους (και περιοχή 

φωλιάσματος) στο Αιγαίο, του γερακιού Falco deonorae. Η μεσογειακή φώκια παρατηρείται 

συχνά γύρω από το νησί. 

Οι δημόσιες και ιδιωτικές διαχειριστικές ενέργειες των τελευταίων 5 χρόνων, διαφαίνονται ως 

ο σπουδαιότερος κίνδυνος για τους βιότοπους του νησιού. Το αυξανόμενο τουριστικό 

ενδιαφέρον οδηγεί σε αυθαίρετη σταδιακή κατοίκηση της νότιας παραλίας και τείνει προς 

βαρύτερες μορφές τουριστικής εκμετάλλευσης στο άμεσο μέλλον. Η ελλειπής δασική 

διαχείριση έχει, επίσης, δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στη βλάστηση του νησιού. 

GR4310004 - ∆ΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ)  

Η περιοχή αποτελείται από δυο κυρίως τμήματα. Το πρώτο 

είναι βραχώδες με κρημνούς και φαράγγια. Το δεύτερο 

περικλείει μια αμμώδη παραλία όπου ωοτοκεί η θαλάσσια 

χελώνα Caretta caretta καθώς και την εκβολή του ποταμού 

Γεροπόταμου. Η περιοχή φθάνει ως τον Κόκκινο Πύργο, 

περιλαμβάνοντας τα δυο τρίτα της ακτογραμμής του κόλπου της Μεσσαράς. Τα φαράγγια 

παρουσιάζουν συνεχείς αλλαγές τοπίου ιδιαίτερα το Αγιοφάραγγο. Υπάρχουν εντυπωσιακοί 

κρημνοί και βράχοι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από μικρές φυτοκοινότητες. Ανάμεσα τους 

υπάρχουν συστάδες με Nerium oleander, μια μικρή συστάδα Phoenix theophrasti στην 

περιοχή του Μάρισαλου, ένα μικρό δάσος με Juniperus phoeniceae, μακκία Oleo-Ceratonion 

και φρύγανα. 

Τα φαράγγια έχουν μεγάλη αισθητική αξία και παρουσιάζουν μια αλλαγή διαφορετικών τοπίων 

με μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων. Η χλωρίδα συνιστάται από πολλά ενδημικά είδη. Η 

πανίδα περιλαμβάνει επίσης αμφίβια και ερπετά, καθώς και θηλαστικά προστατευόμενα από τη 

Συνθήκης της Βέρνης. Υπάρχουν επίσης ενδημικά ασπόνδυλα κάποια από τα οποία είναι 

ενδημικά. Από τα είδη που έχουν παρατηρηθεί 3 είδη φυτών, 2 είδη αμφίβιων, 4 είδη 

ερπετών και δυο είδη θηλαστικών προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία ( Π.∆.67/81). 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι οι κύριες αιτίες που καθιστούν τρωτή την περιοχή, η 

τουριστική ανάπτυξη, η παράνομη ανοικοδόμηση, η υπερβόσκηση, η λαθροθηρία και η 

παράνομη αλιεία. 
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GR4310005 - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)  

Η περιοχή περιλαμβάνει την ανατολική έκταση του ορεινού 

όγκου των Αστερουσίων στη νότια Κρήτη. Η θαλάσσια 

έκταση καλύπτει λιγότερο από 1% της περιοχής. Οι βράχοι 

συνίσταται κυρίως από ασβεστόλιθους και δολομίτες 

και η χαμηλού υψομέτρου ανατολική έκταση καλύπτεται 

από νεογενή ιζήματα. Το όρος Κόφινας είναι ένα γυμνό 

τραχύ βουνό. Σε ορισμένες εκτάσεις οι πλαγιές καλύπτονται με πρωτοπόρο βλάστηση με 

Sedum ssp. Στις νότιες πλαγιές του υπάρχουν δάση με Pinus brutia και μικρές κηλίδες με 

Cypressus sempervirens. Ο επικρατών βλαστικός τύπος είναι τα φρύγανα και υπάρχουν 

πολλές περιοχές που επηρεάζονται λόγω της συχνής υπερβόσκησης από πρόβατα και 

κατσίκες. Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης ρυάκια διαλείπουσας ροής (χείμαρρους), έως το 

σημείο της εκβολής τους στη θάλασσα. Υπάρχουν σπηλιές στα νότια Αστερούσια, πολλές από 

τις οποίες πολύ σημαντικές από αρχαιολογική άποψη. Η ακτογραμμή είναι βραχώδης και 

παρουσιάζει κόλπους, μικρά ακρωτήρια και πολυάριθμες σπηλιές. Τα θαλάσσια ενδιαιτήματα, 

τα λιβάδια ποσειδώνας και ύφαλοι, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ζουν μεσογειακές 

φώκιες στις θαλάσσιες σπηλιές.  

Η σημασία αυτής της περιοχής συνίσταται στα εξής: 1) το όρος Κόφινα παρέχει θέσεις 

φωλιάσματος για μεγάλα αρπακτικά πουλιά, όπως ο πολύς σπάνιος Gypaetous barbatus. Στην 

περιοχή είναι παρόντα και άλλα ενδιαφέροντα αρπακτικά πουλιά, 2) η παρουσία της 

μεσογειακής φώκιας στις θαλάσσιες σπηλιές, 3) αυτή η έκταση φιλοξενεί ενδημικά και 

προστατευόμενα φυτικά είδη, 4) υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα ενδημικά σαλιγκάρια, 5) η 

όλη περιοχή είναι αρχαιολογικής σημασίας, περιλαμβάνουσα πολύ ενδιαφέρουσες σπηλιές με 

προϊστορικά υπολείμματα, αρχαιολογικά ευρήματα και τέμπλα, βυζαντινά μοναστήρια κλπ, 6) 

Η αισθητική αξία της περιοχής οφείλεται στη μορφολογία της. Η όλη έκταση των 

Αστερουσίων είναι ένα Φυσικό τοπίο ομορφιάς. Από τα είδη χλωρίδας που έχουν καταγραφεί, 

επτά προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.∆.67/81). 

Η έντονη βόσκηση και οι φωτιές έχουν ήδη καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις των Αστερουσίων 

και αυτές παραμένουν οι κύριες απειλές για την περιοχή, μαζί με την κατασκευή δρόμων και 

τον τουρισμό. Η έκταση στον Ιγναιο (Τσούτσουρο) και η όλη έκταση των Αστερουσίων έχουν 

χαρακτηριστεί Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Υπουργική Απόφαση 

9597/12.9.70,ΦΕΚ666/Β/23.9.70). Το όρος Κόφινας έχει χαρακτηριστεί Σημαντική Περιοχή για 

τα Πουλιά (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 
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GR4310006 – ∆ΙΚΤΗ : ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ-ΟΜΑΛΟΣ)  

Η περιοχή είναι ορεινή, εντοπίζεται στη νότια κεντρική 

Κρήτη και καλύπτει μέρος του ορεινού όγκου της νότιας 

∆ίκτης στο Νομό Ηρακλείου. Ορίζεται από το οροπέδιο του 

Ομαλού και το ρυάκι Εργανας στο βορρά και σταματά σε 

υψόμετρο 700 ως 800m στο νότο περιλαμβάνονται οι 

νοτιοανατολικές κορυφές και πλαγιές των βουνών της 

∆ίκτης, η έκταση της Άνω Βιάννου στα νότια και η Σύμη στα νοτιανατολικά. Οι πήγες και τα 

μικρά ρεύματα διαλείπουσας ροής είναι διασπαρμένα σε όλη την περιοχή με παρόχθιους 

σχηματισμούς κατά μήκος των διαδρομών του νερού από Platanus orientalis και Nerium 

oleander. Υπάρχει επίσης εποχιακά λιμνάζον νερό στον Ομαλό Βιάννου. Η βλάστηση στο 

μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είναι τυπική των Κρητικών ασβεστολιθικών κρημνών και 

βράχων με σχηματισμούς φρύγανων και μακκίας. Υπάρχουν επίσης γυμνοί βράχοι και σπηλιές. 

Σε κάποιες εκτάσεις οι πλαγιές είναι καλυμμένες από πρωτοπόρο βλάστηση με Sedum ssp. 

Τέλος, υπάρχουν δάση με Pinus brutia στις νότιες πλαγιές και επίσης κυπαρισσοδάση πάνω 

από τα 800m. 

Η οικολογική σημασία έγκειται στην ύπαρξη ενός φάσματος τύπων ενδιαιτημάτων, με 

βλάστηση σε καλή κατάσταση κατά το πλείστον, από τα φρύγανα, τη μακκία, τα δάση, τα 

ρεύματα, και τα λιμνάζοντα νερά, ως τους απότομους κρημνούς, τις σάρες και τις σπηλιές. Η 

χλωρίδα και η πανίδα αυτών των βιοτόπων περιέχει τυπικά ενδημικά και επιπλέον τοπικά 

ενδημικά είδη της Κρήτης. Σε ότι αφορά στη χλωρίδα, υπάρχει τυπική χασμοφυτική χλωρίδα, 

με σπάνια και ενδημικά είδη. Η πανίδα των ασπόνδυλων επίσης περιέχει ενδημικά κέρδη.  

Υπάρχουν τέσσερα σπάνια και προστατευόμενα είδη ερπετών και ένα ενδημικό θηλαστικό. 

Τέλος η ορνοθοπανίδα περιλαμβάνει σπάνια και προστατευόμενα αρπακτικά πουλιά και η 

περιοχή θεωρείται σημαντική για όλο το πλέγμα της ορνιθοπανίδας σε τοπικό επίπεδο: 7 είδη 

χλωρίδας καθώς και 4 είδη ερπετών προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

(Π.∆.67/81). 

Η μεγάλη απειλή για τα οικοσυστήματα των ορεινών περιοχών, είναι η κατασκευή καλών 

δρόμων, επειδή όταν η περιοχή αποκτήσει εύκολη πρόσβαση, οι κυνηγοί και οι τουρίστες είναι 

πιθανόν να εξασκήσουν πιέσεις στα ενδιαιτήματα και στους οργανισμούς. Η περιοχή ως μέρος 

του όρους ∆ίκτη περιλαμβάνεται ως Περιοχή Σημαντική για τα Πουλιά (Important Bird Area, 

IBA), σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 
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GR4310009 – ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ Ι∆ΗΣ  

Η περιοχή βρίσκεται στο κέντρο της Κρήτης στο 

νοτιοανατολικό μέρος του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη 

που είναι μια από τις τρεις σημαντικές σειρές βουνών της 

Κρήτης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την 

ποικιλομορφία τοπίων, τη μεγάλη βιοποικιλότητα, την 

παρουσία πολλών κρητικών και ελληνικών ενδημικών 

ειδών χλωρίδας και πανίδας, από την παρουσία σπάνιων φυτοκοινωνιών, σπάνιων και 

απειλούμενων ειδών. Φωτιές και υπερβόσκηση αποτελούν σημαντικές απειλές για τη 

βλάστηση, τα σπάνια φυτά και τη διατήρηση του εδάφους. 

GR4310010 – ΟΡΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ  

Το νότιο τμήμα της περιοχής είναι ένα βραχώδες βουνό με 

τις πολύ απότομες κλίσεις. Το κύριο πέτρωμα είναι 

ασβεστόλιθος της σειράς της Τρίπολης. Περιβάλλεται από 

εκτενείς καλλιέργειες ελιάς και αμπελώνες. Είναι μια 

σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή αρπακτικών 

πτηνών, όπως το Gyps fulvus. Οι κυριότερες απειλές είναι 

από την ανάπτυξη του κυνηγιού και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

GR4310011 – ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ (∆ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ)  

Η περιοχή είναι ορεινή, τοποθετημένη στη νότιο - 
κεντρική Κρήτη και καλύπτει μέρος του νότιου ορεινού 
όγκου ∆ίκτη στην περιφέρεια του Ηρακλείου. Μια 
σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά πτηνά για τη 
μετάβαση και αναπαραγωγή αρπακτικών, όπως το Gyps 
fulvus και το Aquila chrysaetos. Οι κυριότερες απειλές 
είναι οι πυρκαγιές, το παράνομο κυνήγι και η χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

GR4310012 – ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ  

Ένα δέλτα ποταμού στη νότια Κρήτη με αμμώδες έδαφος 

και θαμνώδη βλάστηση. Αποτελεί σημαντική περιοχή για 

πουλιά, όπως το Plegadis falcinellus. Κυριότερες απειλές 

είναι η έντονη τουριστική ανάπτυξη, η παράνομη δόμηση 

και το παράνομη κυνήγι. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-63 

5.3.3.3. Νομός Λασιθίου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι περιοχές του Νομού Λασιθίου που έχουν ενταχθεί 

στο πρόγραμμα Natura 2000, μετά και από τις τελευταίες ενσωματώσεις νέων περιοχών στον 

κατάλογο των προστατευόμενων τόπων (Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2010). 

Πίνακας 5-7: Περιοχές Νatura 2000 Νομού Λασιθίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 

GR4320002 ΤΚΣ ∆ΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, 
ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ 34007,2 

GR4320003 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ 546,54 

GR4320004 ΤΚΣ ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ) 974,43 

GR4320005 ΤΚΣ ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 8528,56 

GR4320006 ΤΚΣ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ∆ΙΟΝΥΣΑ∆ΕΣ, 
ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙ∆ΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ 
ΜΟΥΡΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

13072,7 

GR4320008 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 804,94 

GR4320009 ΖΕΠ ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 3760,36 

GR4320010 ΖΕΠ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡYΦΗ - ΜΑ∆ΑΡΑ ∆IΚΤΗΣ 13157,9 

GR4320011 ΖΕΠ ∆IΟΝYΣΑ∆ΕΣ ΝΗΣΟI 532,22 

GR4320013 ΖΕΠ ΦΑΡΑΓΓI ΣΕΛΗΝΑΡI-ΒΡΑΧΑΣI 2313,5 

GR4320014 ΖΕΠ ΝΟΤIΟ∆YΤIΚΗ ΘΡYΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ) 1617,29 

GR4320016 ΖΕΠ ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 3914 

GR4320017 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ 
ΚΑΒΑΛΛΟΙ  480,16 

*ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας,  ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοχή του δικτύου αναφέρονται ακολούθως (εξαιρούνται οι 

νέες εισαγωγές για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή): 

GR4320002 – ∆ΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΑΚΑΝΟ, 

ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ 

Η περιοχή βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της κεντρικής 

Κρήτης. Χαρακτηρίζεται από μια οροσειρά που 

αποτελείται από τη ∆ίκτη (υψόμετρο 2.148m, ένας από 

τους τρεις κύριους ορεινούς όγκους της Κρήτης), το 

Σελάκανο, το Καθαρό και τη Σελένα που περικλείουν το 

μεγαλύτερο οροπέδιο της Κρήτης, το Λασίθι (στα 800 

m). Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής καταλαμβάνεται από βουνά και φαράγγια. Υπάρχουν 

επίσης δολίνες που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον: Οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από 

αραιή βλάστηση ετήσιων φυτών που είναι κοινά σε άλλα μέρη αλλά σπάνια στην Κρήτη ενώ 

οι ξηρές δολίνες χαρακτηρίζονται από πυκνή βλάστηση και, στη ∆ίκτη, από την εμφάνιση του 
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είδους Polygonium idaeum που είναι αντιπροσωπευτικό αυτού του τύπου οικοτόπου και που 

περιορίζεται στον Ψηλορείτη και τη ∆ίκτη. Ο χαρακτηριστικός τύπος βλάστησης είναι τα 

φρύγανα. Το οροπέδιο καλλιεργείται. Ένα μικρό μέρος της περιοχής έχει αμπέλια. Στην 

περιοχή απαντά επίσης παρόχθια βλάστηση με κοινά πολυετή και μονοετή φυτά (τυπική 

βλάστηση των μεσογειακών ποταμών με μόνιμη ροή, με ένα στρώμα χαλικιών, συνήθως 

βότσαλα, ένας τύπος οικοτόπου που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας). 

Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την οικολογική σημασία και αξία της περιοχής: 

1. Μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, τα περισσότερα καλά διατηρημένα: ∆άση με πουρνάρια 

(Quercus coccifera, σημειώνεται ότι η δενδρώδης μορφή του πουρναριού είναι ασυνήθιστη 

εκτός Κρήτης και Πελοποννήσου), δάσος με αριές -Quercus ilex- που είναι το μοναδικό 

μεγάλο δάσος αριάς που απέμεινε στην Κρήτη (καταλαμβάνει περίπου 700 εκτάρια), 

πευκοδάση (Pinus brutia), χαμηλού-, μεσαίου- και υψηλού- τύπου φρυγάνων, και ένα μεγάλο 

αριθμό σπηλιών. 

2. Η χλωρίδα της είναι ιδιαίτερα πλούσια σε κοινά αλλά και σε σπάνια και τρωτά ενδημικά 

είδη, τα περισσότερα της Κρήτης 9 πάνω από 50. Ακόμη σημειώνονται 10 φυτικά είδη 

στενοενδημικά της περιοχής ή των ορεινών όγκων της Κρήτης (άλλα 8). 

3. Η πανίδα της, παρότι χρειάζεται εξερεύνηση, αναμένεται να είναι πλούσια σε ενδημικά και 

σπάνια είδη, όπως σε χερσαία μαλάκια.  

4. Στο οροπέδιο Λασιθίου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα πατάτας στην Κρήτη. Επίσης, το 

οροπέδιο, έχει ένα παλιό ενετικό στραγγιστικό σύστημα καναλιών, όπως και εκατοντάδες 

αιολικά πηγάδια, που συνθέτουν ένα τοπίο υψηλής αισθητικής αξίας. 

5. Η αμπελοκαλλιέργεια στις πλαγιές του Σελάκανου γίνεται με παλιές παραδοσιακές ποικιλίες 

αμπελιού. 

6. Υπάρχουν πολλές σπηλιές με ενδημική πανίδα. 

7. Στο Καθαρό βρέθηκαν πολλά σημαντικά απολιθώματα με μεγάλη επιστημονική αξία. 

Υπάρχει μια εύθραυστη οικολογική ισορροπία στα ημι-φυσικά οικοσυστήματα που 

κινδυνεύουν λόγω της υπερβόσκησης, των πυρκαγιών και των τουριστικών δραστηριοτήτων 

(μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο). Το έδαφος στις απότομες πλαγιές κινδυνεύει από διάβρωση 

εξαιτίας της υποβάθμισης της σταθεροποιητικής βλάστησης από την υπερβόσκηση, που, σε 

μερικές περιπτώσεις, συνδυάζεται με φωτιά. Η υψηλή τουριστική κίνηση έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στο σπήλαιο του ∆ικταίου Άνδρον. Η συστηματική χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις του οροπεδίου Λασιθίου ενδέχεται να 

προκαλέσουν ρύπανση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 
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GR4320003 - ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ  

Το νησί της Χρυσής έχει αβαθείς κόλπους και αμμώδεις 

ακτές, με κελύφη οστράκων. Η Χρυσή είναι μια από τις 

λίγες περιοχές στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται σε αμμοθίνες 

σπάνια μακκία με Juniperus oxycedrus sp. Macrocarpa. Οι 

αμμώδεις ακτές της με τα μικρά κελύφη, συνιστούν ένα 

από τα αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά της. Συνολικά είναι 

μια περιοχή με μεγάλη αισθητική αξία χαρακτηρισμένη ως Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους και 

περιλαμβάνουσα ένα σπάνιο συνδυασμό οικοσυστημάτων, που αποτελούν τα ινδιαιτήματα 

αρκετών ενδημικών ειδών, μερικά από τα οποία προστατεύονται από το Π∆ 67/81. Απειλείται 

από την  επέκταση της τουριστικής εκμετάλλευσης. Η ελεύθερη κατασκήνωση καταστρέφει 

τις ρίζες και τα κλαδιά των δύο ειδών Juniperus. 

GR4320004 - ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)  

Η περιοχή βρίσκεται στο ΝΑ μέρος της Κρήτης, περίπου 

35km ανατολικά της Ιεράπετρας. Περιλαμβάνει ένα μικρό 

φαράγγι μήκους 3km, το οποίο έχει το ίδιο όνομα με το 

μοναστήρι που βρίσκεται εσωτερικά στο φαράγγι. Στην 

έξοδο του φαραγγιού προς τη θάλασσα υπάρχει μια μικρή 

αμμώδης παραλία με αμμοθίνες. Η περιοχή περιλαμβάνει 

γκρεμούς, χάσματα και βράχια. Υπάρχουν επίσης φρύγανα σε καλή κατάσταση. Το θαλάσσιο 

μέρος καλύπτει λιγότερο από το 1% της συνολικής έκτασης της περιοχής. Η περιοχή έχει 

μεγάλη αισθητική αξία. Επίσης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χλωρίδα του 

(περιλαμβάνει 14 ενδημικά και τοπικά ενδημικά είδη και σπάνια είδη) και τη γεωμορφολογία 

του. Οι μόνες αξιοσημείωτες επιδράσεις και απειλές στην περιοχή είναι η εκτροφή ζώων, η 

διάβρωση και η φωτιά. 

GR4320005 - ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ  

Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ των πόλεων Ιεράπετρα και 

Σητεία, στο ανατολικό μέρος της Κρήτης. Περιλαμβάνει την 

παράλια περιοχή του Θόλου και την οροσειρά της Θρύπτης 

με τις κορυφές: Αφέντης (1.476 m, είναι η ψηλότερη 

κορυφή), Α. Παπούρα (1.187 m), ∆. Παπούρα (1.010 m), 

Καψάς (997m), Κουφωτό (912m) και Καταλύματα (802m).  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι τα εξής: 

1. Γκρεμοί, χάσματα, σάρες και φαράγγια. Το φαράγγι του Χα είναι ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά φαράγγια της Κρήτης. Οι δολίνες της περιοχής είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, οι 
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υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από περιορισμένη βλάστηση ετήσιων φυτών που αν και είναι 

κοινά σε άλλα μέρη, εν τούτοις στην Κρήτη είναι σπάνια, ενώ οι ξηρές δολίνες 

χαρακτηρίζονται από πυκνή βλάστηση και Αφέντης Καβούσι, από την ύπαρξη του Polygonum 

idaeum, χαρακτηριστικό αυτών των βιοτόπων και περιορισμένο στον Ψηλορείτη και στη 

∆ίκτη. 

2. ∆ολομίτες κοντά στην κορυφή Αφέντης και ασβεστόλιθους στην υπόλοιπη περιοχή. 

3. Φρύγανα επηρεασμένα από τη βόσκηση. 

4. Πευκοδάσος από Pinus brutia με πολύ παλιά δέντρα (το μεγαλύτερο ηλικίας περίπου 20 

ετών). Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δάσους κάηκε πριν 12 χρόνια. 

5. Ανάμεσα στις πλαγιές των βουνών σχηματίζονται μικρές κοιλάδες και λιβάδια που 

καλλιεργούνται με αμπέλια. 

6. Στο νότιο μέρος της περιοχής υπάρχουν μικρές κοιλάδες με πηγές και ποτάμια συνεχούς 

ροής με υδροχαρή βλάστηση. 

7. Τοπικά περιορισμένες οικοδομικές δραστηριότητες και δευτερεύοντες δρόμοι. 

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της περιοχής της Θρύπτης, συνίσταται στα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά : 

• Έχει μεγάλη αισθητική αξία, κυρίως οι νότιες πλαγιές της. 

• Το σπήλαιο με την ονομασία «Θεριόσπηλιος» είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε αυτό 

συναντώνται πολλά ενδημικά ασπόνδυλα και μια σχετικά μεγάλη αποικία της νυχτερίδας 

Myotis myotis. 

• Οι κορυφές της οροσειράς είναι πολύ σημαντικές για την ορνιθοπανίδα της Κρήτης. 

• Η χλωρίδα της περιοχής είναι πλούσια σε κοινά και ενδημικά είδη, τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα περισσότερα ενδημικά της περιοχής ή του 

νησιού. Τα είδη Campanula hierapetrae, Helichrysum doerfleri και Minuartia wettseini 

είναι ενδημικά του όρους Θρύπτη. Το Eryngium amorginum είναι ενδημικό της Αμοργού 

και της Κρήτης και στην Κρήτη συναντάται μόνο στο όρος Θρύπτη. Η πανίδα της 

περιοχής είναι πλούσια σε ενδημικά ασπόνδυλα και περιλαμβάνει δύο σαλιγκάρια 

(Albinaria sturanyi και Albinaria teres ) τα οποία είναι τοπικά ενδημικά. 

• Οι πληθυσμοί των θηλαστικών στην περιοχή είναι σε εξαιρετική κατάσταση, λό9γω της 

γεωμορφολογίας της περιοχής που προσφέρει άφθονα καταφύγια και λόγω της 

περιορισμένης παρουσίας του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του σ’αυτήν. 

• Υπάρχει ποικιλία από καλά διατηρημένους τύπους οικοτόπων, οι οποίοι δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση. 

• Το πευκοδάσος είναι ένα από τα λίγα στην Κρήτη. Έχει καεί δύο φορές 9 και 2 χρόνια 

πριν) και μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί ικανοποιητική αναγέννηση. 
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Οι κύριες αρνητικές επιδράσεις προέρχονται από τη φωτιά, το κυνήγι και τη βόσκηση. Η 

περιοχή περιλαμβάνεται ανάμεσα στις περιοχές που προστατεύονται για την ορνιθοπανίδα 

τους σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. 

GR4320006 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ∆ΙΟΝΥΣΑ∆ΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

ΣΙ∆ΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  

Η περιοχή βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 

Κρήτης και περιλαμβάνει τις ανατολικότερες περιοχές του 

νησιού, τη χερσόνησο Σίδερο και τις κοντινές νησίδες 

∆ιονυσάδες και Ελάσα. Γεωλογικά, η περιοχή συνίσταται 

από ασβεστολίθους και δολομίτες του ανώτερου 

Κρητιδικού, ασβεστόλιθους του Περμίου, φυλλίτες και Nεογενείς και αλλουβιακές αποθέσεις. 

Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από φρύγανα. Υπάρχουν αρκετές κοιλάδες με μακκί, μερικά 

από τα οποία είναι υποβαθμισμένα. Το φοινικόδασος με Phoenix theophrastii, μοναδικό στην 

Ευρώπη, βρίσκεται σε μία παράκτια κοιλάδα, στην ανατολικότερη ακτή της Κρήτης η οποία 

είναι μία από τις πιο ξηρές περιοχές της Ελλάδας. Τα ρέματα της περιοχής περιβάλλονται από 

χαρακτηριστική βλάστηση με Nerium oleander κ.λπ. και σχεδόν όλα ξηραίνονται το καλοκαίρι. 

Υπάρχουν 2-3 χωριά σε όλη την περιοχή. Οι εκτάσεις γύρω από τα χωριά καλλιεργούνται, ενώ 

υπάρχουν και θερμοκήπια με μπανάνες. Στα ανατολικά παράλια υπάρχουν αμμοθίνες, κυρίως 

μεταξύ του φοινικόδασους και της θάλασσας και ανατολικά του Παλαίκαστρου στον Κόλπο 

Γκράντες. Στη δυτική πλευρά της χερσονήσου Σίδερο απαντούν λειμώνες με Posidonia 

oceanica και έχουν παρατηρηθεί κοπάδια του δελφινιού Tursiops truncatus. Στην άκρη της 

χερσονήσου Σίδερο υπάρχει στρατιωτική βάση. Οι κοντινές νησίδες είναι ακατοίκητες. Οι 

∆ιονυσάδες συνίστανται από ασβεστολίθους Περμίου, ενώ η Ελάσα από δολομίτες και 

ασβεστολίθους του ανώτερου Κρητιδικού. Η βλάστηση στις νησίδες είναι φρύγανα, ενώ κοντά 

στη θάλασσα απαντούν αλόφυτα. Στο μεγαλύτερο νησί των ∆ιονυσάδων και στα απέναντι 

κρητικά παράλια υπάρχουν απότομες ακτές. 

Η περιοχή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη χλωρίδα, πανίδα τόσο στο 

χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το φοινικόδασος είναι μοναδικό και ιδιαίτερα 

σημαντικό για την περιοχή της οποίας η έκταση φθάνει τα 20 εκτάρια. Το δάσος, που είναι 

υπό τη διαχείριση του τμήματος ∆ασών, έχει ήδη χαρακτηριστεί ως “Αισθητικό” (979/85), 

είναι Ειδική Ζώνη Προστασίας (Special Protection Area, SPA) και τοποθεσία προστατευόμενη 

από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιπλέον το είδος Phoenix theophrastii είναι 

προστατευόμενο.  

Η πολυπλοκότητα της περιοχής απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Στα κοντινά νησάκια, 

∆ιονυσάδες και Ελάσα, το θαλάσσιο περιβάλλον τους απειλείται λόγω της παράνομης αλιείας. 

Το χερσαίο τμήμα των νησίδων είναι τρωτό λόγω βόσκησης. Επίσης οι επιστήμονες θα πρέπει 
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να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επισκέπτονται τα νησάκια, έτσι ώστε να μην 

υπερσυλλέγουν είδη, ιδιαίτερα τα σπάνια. Στη χερσόνησο Σίδερο οι κίνδυνοι είναι πολύ 

περισσότεροι. Από τη μια οι αμμώδεις παραλίες απειλούνται καθώς είναι οι πρώτες περιοχές 

που αναπτύσσονται τουριστικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα οι αμμοθίνες στη χέρσο και 

τα λιβάδια Posidonia στη θάλασσα να απειλούνται. Με την παρουσία της εκτεταμένης 

αμμώδους παραλίας μπροστά από το φοινικόδασος, το δάσος θα μπορούσε να επηρεαστεί 

αρνητικά και σοβαρά από μελλοντικές ανθρώπινες επιδράσεις. Επιπλέον το δάσος μπορεί να 

κινδυνεύσει και από υπεράντληση υδάτων από τις γύρω περιοχές. Μία άλλη απειλή για το 

φοινικόδασος είναι ότι δεν θα πρέπει να φυτεύεται άλλο είδος σε απόσταση μικρότερη από 10 

km γιατί τα είδη P. theophrastii και P. dactyliffera υβριδίζουν. Σε όλη την περιοχή υπάρχει 

υπερβόσκηση και αυτή δεν έχει επιδράσει μόνο στη βλάστηση, αλλά ως αποτέλεσμα, 

υπάρχουν ενδείξεις ερημοποίησης σε μερικά σημεία. Η βόσκηση, πολύ συχνά ακολουθείται 

από φωτιά η οποία αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα για όλη την περιοχή. Οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες εκτός από τις καλλιέργειες είναι το κυνήγι, η κατασκήνωση και η αλιεία. Πολύ 

συχνά είναι παράνομες είτε σε σχέση με την τοποθεσία ή σε σχέση με την εποχή στην οποία 

λαμβάνουν μέρος. 

GR4320008 - ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  

Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τη νήσο Κουφονήσι και τις 

μικρές νησίδες Στρογγυλή, Μακρουλή και Μάρμαρος στα 

βόρειά της, και τη νησίδα Τράχηλος στα νότιά της. Το 

Κουφονήσι είναι ένα μικρό νησί, ένα από τα νοτιότερα 

ευρωπαϊκά νησιά, μαζί με τη Χρυσή και τη Γαύδο. 

Ευρισκόμενο στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Κρήτης, έχει ξηρό και θερμό κλίμα. Αυτό το 

γεγονός είναι εμφανές από την παρουσία βορειοαφρικανικών ερημόφιλων χλωριδικών 

στοιχείων και τη στεππώδη βλάστηση, με την τυπική παρουσία του πολυετούς αγρωστώδους 

Lygeum spartum, καθώς επίσης και του Erodium crassifolium. Αυτός ο τύπος βλάστησης 

βρίσκεται σε υπόστρωμα γύψου. Στην περιοχή απαντούν αμμώδεις και βραχώδεις ακτές. Το 

θαλάσσιο τμήμα της περιοχής είναι πολύ αντιπροσωπευτικό και καλά διατηρημένο και 

περιλαμβάνει θαλάσσιες σπηλιές, υφάλους και λειμώνες Ποσειδώνιας. ∆εν υπάρχουν μόνιμοι 

κάτοικοι στο νησί. Το καλοκαίρι επισκέπτονται το νησί παραθεριστές, αλλά οι τουριστικές 

δραστηριότητες δεν είναι έντονες. 

Η ποιότητα αυτής της περιοχής έχει πολλές όψεις, σχετιζόμενες με τη γεωγραφική θέση της 

και την εξαιρετική κατάσταση των ενδιαιτημάτων. Από βοτανική άποψη, χλωρίδα και 

βλάστηση είναι ενδιαφέρουσες αμφότερες, καθώς χαρακτηρίζονται από το εμμένον 

Βορειοαφρικανικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να υποκαταστάθηκε στην κυρίως Κρήτη. 

Υπάρχουν ενδημικά φυτά και επίσης φυτά στο βόρειο άκρο της κατανομής τους, τα οποία επ’ 
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αυτού του νησιού έχουν τους μοναδικού ς γνωστούς πληθυσμούς τους, στην περιοχή της 

Κρήτης ή της Ελλάδας. Από ορνιθολογική άποψη, δύο σημαντικά πουλιά Falco eleonorae και 

Calonectris diomedea φωλιάζουν εκεί. Τα θαλάσσια ενδιαιτήματα είναι πολύ σημαντικά. Η 

μεσογειακή φώκια χρησιμοποιεί το νησί. 

Τέλος, η περιοχή συνδυάζει το βιολογικό με το αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα αρχαίο 

θέατρο και η αρχαιολογική αξία του νησιού θεωρείται μεγάλη, αν και δεν έχει ακόμα πλήρως 

ερευνηθεί. Ο τουρισμός και το ψάρεμα είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, που πιθανόν 

διαταράσσουν τα ενδιαιτήματα. 

GR4320009 – ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ  

Η περιοχή περιλαμβάνει τη χερσόνησο Σίδερο, το 

φοινικόδασος του Βάι, τους παράκτιους υγροτόπους του 

Παλαίκαστρου και τις νησίδες Ελάσα και Γκράντες, στο 

βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης. Το αισθητικό δάσος 

του Βάι βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της Κρήτης. 

Πρόκειται για ένα υγρό, παράκτιο δάσος και το 

μεγαλύτερο φοινικόδασος στην Κρήτη. Το φοινικόδασος του Βάι βρίσκεται υπό τη διαχείριση 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι περιφραγμένο και το επισκέπτονται 

τουρίστες. Στο εσωτερικό του υπάρχει πηγή με πολύ χαμηλή παροχή νερού και ένα ρέμα. 

Στον υποόροφο απαντούν πικροδάφνες Nerium oleander κατά μήκος των υδατορεμάτων. 

Προς την παραλία, οι φοίνικες συνοδεύονται από πολύ αραιή βλάστηση αμμοθινών όπου οι 

φοίνικες βρίσκουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης, ενώ στο εσωτερικό της κοιλάδας, και κυρίως 

στις χαμηλότερες θέσεις όπου η στάθμη του νερού είναι υψηλότερη, οι φοίνικες απουσιάζουν 

και υπάρχει κάλυψη με Juncus sp. και Equisetum hiemalie. Στις άκρες της κοιλάδας το 

περιβάλλον είναι πιο ξηρό, με φρυγανική βλάστηση (Coridothymus capitatus, Genista 

acanthoclada κ.λπ.) και εδώ οι φοίνικες βρίσκονται στα όρια της οικολογικής αντοχής τους. Η 

φυσική αναγέννηση του φοίνικα (από σπόρους) είναι εύκολη και άφθονη. Επίσης, εύκολος 

είναι και ο αγενής πολλαπλασιασμός του. 

Η τοποθεσία αυτή είναι πολύ σημαντική για όλη την Ευρώπη λόγω της μοναδικότητας της. 

Πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν υπάρχει δάσος με Phoenix theophrastii. Το είδος αυτό είναι 

ένα από τα δύο μη επιγενή είδη φοινίκων της Ευρώπης (το άλλο βρίσκεται στα Κανάρια 

Νησιά) και το δάσος του Βάι είναι το μεγαλύτερο δάσος φοίνικα στην Ελλάδα και ίσως και 

στην Ευρώπη. 

Το φοινικόδασος έχει υποφέρει από κάποιες καταστροφές στην παραλία, αλλά τα δένδρα που 

φύονται υψηλότερα είναι εύρωστα. Πιθανοί κίνδυνοι είναι: 1) η υπεράντληση υπόγειων 

υδάτων για άρδευση καθώς η στάθμη των υπόγειων νερών είναι σημαντική για την καλή 

ανάπτυξη του φοίνικα και δεν θα πρέπει να είναι ούτε πολύ υψηλή ούτε πολύ χαμηλή και 2) η 
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παρουσία ως καλλωπιστικού φυτού του συγγενικού είδους Phoenix dactylifera, καθώς τα δύο 

αυτά είδη υβριδίζουν. Άλλες απειλές περιλαμβάνουν το παράνομο κυνήγι, την τουριστική 

ανάπτυξη και την εντατικοποίηση της γεωργίας. 

GR4320010 – ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ – ΜΑ∆ΑΡΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Η περιοχή βρίσκεται στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα της 

Κρήτης και περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο της ∆ίκτης 

(υψόμετρο 2.148 m, ένα από τα τρία κυριότερα βουνά της 

Κρήτης), με άλλες χαρακτηριστικές κορυφές τις Λάζαρος 

(2.084 m) και Αφέντης Χριστός (2.005 m), και τα 

οροπέδια του Ομαλού και του Καθαρού. Σχεδόν όλη η 

επιφάνεια της περιοχής καλύπτεται από μεγάλα τραχιά βουνά και φαράγγια. Οι δολίνες 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από αραιή βλάστηση 

μονοετών φυτών τα οποία, αν και είναι κοινά αλλού, στην Κρήτη είναι σπάνια. Οι ξηρές 

δολίνες χαρακτηρίζονται από πυκνή βλάστηση και, στη ∆ίκτη, από την εμφάνιση του 

Polygonum idaeum που είναι αντιπροσωπευτικό αυτού του τύπου οικοτόπου και που 

περιορίζεται στον Ψηλορείτη και τη ∆ίκτη. Οι χαρακτηριστικοί τύποι βλάστησης είναι: 

φρύγανα τριών τύπων που διαφοροποιούνται ανάλογα με το υψόμετρο, δάση πεύκης (Pinus 

brutia) και ένα αβόσκητο δάσος πουρναριών (Quercus coccifera). Υπάρχει επίσης ένα χαμηλό 

garrigue πουρναριού (Quercus coccifera) -δεν υπερβαίνει το 1m- το οποίο βόσκεται και έχει 

αραιή κάλυψη. Το οροπέδιο καλλιεργείται. Ένα μικρό μέρος της περιοχής καλύπτεται από 

αμπέλια. Τέλος, υπάρχει παρόχθια βλάστηση με κοινά πολυετή ή μονοετή φυτά (βλάστηση 

μεσογειακών ποταμών συνεχούς ροής, με ένα στρώμα χαλικιών, συνήθως βότσαλα, ένας 

τύπος οικοτόπου που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας). Ο κωδικός 8220 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πρωτογενή βλάστηση σε βραχώδεις επιφάνειες με 

Sedum spp.  

Οι απειλές περιλαμβάνουν τις πυρκαγιές, το παράνομο κυνήγι και τη χρήση δηλητηριασμένων 

δολωμάτων. Υπάρχει μια εύθραυστη οικολογική ισορροπία στα ημιφυσικά οικοσυστήματα που 

κινδυνεύουν λόγω της υπερβόσκησης, των πυρκαγιών και των τουριστικών δραστηριοτήτων 

(μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο). Το έδαφος στις απότομες πλαγιές κινδυνεύει από διάβρωση 

εξαιτίας της υποβάθμισης της σταθεροποιητικής βλάστησης από την υπερβόσκηση, που, σε 

μερικές περιπτώσεις, συνδυάζεται με φωτιά.  
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GR4320011 –∆ΙΟΝΗΣΑ∆ΕΣ ΝΗΣΟΙ 

Οι νησίδες ∆ιονυσάδες και Ελάσα είναι ακατοίκητες. Οι 

νησίδες του συμπλέγματος των ∆ιονυσάδων αποτελούνται 

από ασβεστόλιθους του Περμίου, ενώ η Ελάσα από 

δολομίτες και ασβεστολίθους του ανώτερου Κρητιδικού. Η 

κυρίαρχη βλάστηση σε όλες τις νησίδες είναι τα φρύγανα, 

ενώ κοντά στη θάλασσα απαντούν αλόφυτα. Στο 

μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των ∆ιονυσάδων, καθώς και στην απέναντι ακτή της 

Κρήτης, η ακτογραμμή χαρακτηρίζεται από γκρεμούς. 

Η πολυπλοκότητα της περιοχής απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Στα κοντινά νησάκια, 

∆ιονυσάδες και Ελάσα, το θαλάσσιο περιβάλλον τους απειλείται λόγω της παράνομης αλιείας. 

Το χερσαίο τμήμα των νησίδων είναι τρωτό λόγω βόσκησης. Επίσης, οι επιστήμονες θα πρέπει 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επισκέπτονται τα νησάκια έτσι, ώστε να μην 

υπερσυλλέγουν είδη, ιδιαίτερα τα σπάνια. 

GR4320013 – ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ - ΒΡΑΧΑΣΙ  

Η περιοχή είναι ορεινή, τοποθετημένη στη νότιο-

ανατολική Κρήτη και καλύπτει το βορειοανατολικό μέρος 

του ορεινού όγκου ∆ίκτη στο Νομό Ηρακλείου. Είναι μια 

σημαντική περιοχή για τα πτηνά Gypaetus barbatus και 

Gyps fulvus. Κύριες απειλές του βιότοπου η πυρκαγιές, το 

παράνομο κυνήγι και η χρήση δηλητηριασμένων 

δολωμάτων. 

GR4320014 – ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ)  

Η περιοχή βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης της 

Ιεράπετρας, στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης. 

Περιλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα του όρους Θρύπτη με 

τις κορυφές Κουφωτό (912 m) και Καταλύματα (802 m). 

Η περιοχή είναι σημαντική για μόνιμα αρπακτικά και είδη 

που σχετίζονται με ορεινή θαμνώση βλάστηση. Οι απειλές 

περιλαμβάνουν το παράνομο κυνήγι και τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. 
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GR4320016 – ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ  

Η περιοχή βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, 

νότια της περιοχής του χωριού Ζάκρος. Γεωλογικά η 

περιοχή αποτελείται από τους ανώτερους κρητιδικούς και 

μειοκαινικούς ασβεστόλιθους, θριασικούς δολομίτες. Η 

βλάστηση αποτελείται κυρίως από φρύγανα. Είναι μια 

σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά πτηνά και κυρίως 

για τα Falco peregrinus και Emberiza caesia. Η υπερβόσκηση και οι πυρκαγιές (που συνήθως 

τοποθετούνται από τους κτηνοτρόφους) καταστρέφουν τη βλάστηση. Οι αμμώδεις θίνες 

καταστρέφονται λόγω της έντονης οικιστικής ανάπτυξης και των υποδομών για την 

εξυπηρέτηση των τουριστών. Το ψάρεμα με δυναμίτη και οι άλλοι τρόποι παράνομου 

ψαρέματος αποτελούν σοβαρή απειλή στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Άλλες απειλές 

περιλαμβάνουν το παράνομο κυνήγι. 

5.3.3.4. Νομός Ρεθύμνου 

Στον Πίνακα 5-8 παρατίθενται οι περιοχές του Νομού Ρεθύμνου που έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα Natura 2000, μετά και από τις τελευταίες ενσωματώσεις νέων περιοχών στον 

κατάλογο των προστατευόμενων τόπων (Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2010). 

Πίνακας 5-8: Περιοχές Νatura 2000 Νομού Ρεθύμνου 
 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

390 GR4330002 ΤΚΣ ΟΡΟΣ ΚΕ∆ΡΟΣ 4700,27 

391 GR4330003 ΤΚΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3642,73 

392 GR4330004 ΤΚΣ 
ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ 
ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 
13121,4 

393 GR4330005 ΤΚΣ ΟΡΟΣ Ι∆Η (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑ∆ΑΡΑ) 39913,1 

394 GR4330006 ΖΕΠ ΣΩΡΟΣ - ΑΓΚΑΘΙ – ΚΕ∆ΡΟΣ 8128,93 

395 GR4330007 ΖΕΠ ΚΟYΡΤΑΛIΩΤIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI, ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΕΒΕΛΗ 7595,21 

396 GR4330008 ΖΕΠ ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI 1121,5 

397 GR4330009 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ (ΝΟΤIΟ∆YΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) 10632,2 

*ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας,  ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοχή του δικτύου αναφέρονται ακολούθως (εξαιρούνται οι 

νέες εισαγωγές για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή): 
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GR4330002 - ΟΡΟΣ ΚΕ∆ΡΟΣ  

Η περιοχή βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Ψηλορείτη 

(Ίδη) και περιλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά το όρος 

Κέδρος. Περιστοιχίζεται από 15 μικρά χωριά, ενώ δεν 

υπάρχουν άλλοι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι οικισμοί πάνω 

στη ζώνη αυτή. Το γεωλογικό υπόστρωμα είναι 

ασβεστολιθικό. Η γενικότερη χλωριδική εικόνα του βουνού έχει ως εξής: κοντοί, ξηροί θάμνοι, 

φρύγανα και απουσία δενδρωδών μορφών. Φαράγγια και γυμνές βραχώδεις πλαγιές 

χαρακτηρίζουν το συνολικό τοπίο. 

Η οικολογική σημασία του όρους Κέδρος, απορρέει κυρίως από τα ενδημικά ή σπάνια 

χλωριδικά στοιχεία του και τις ιδανικές συνθήκες που παρέχει το απότομο γεωλογικό προφίλ 

του βουνού στο φώλιασμα πολλών αρπακτικών πουλιών. Παράλληλα η περιοχή ανήκει στις 

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). 

Ανάμεσα στα σημαντικά για τη χλωρίδα της περιοχής, έχουν καταγραφεί: ένα σπάνιο 

στενοενδημικό, έξι ενδημικά, καθώς και άλλα τρία είδη τα οποία προστατεύονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό ∆ιάταγμα 67/81). Η περιοχή είναι πλούσια σε ενδημικά είδη 

σαλιγκαριών. Όλα τα είδη μαλακίων, με εξαίρεση τέσσερα ενδημικά του Αιγαίου, είναι κρητικά 

ενδημικά ή στενοενδημικά της δυτικής Κρήτης. Πέντε είδη ερπετών και δύο είδη αμφιβίων 

αποτελούν μόνιμους κατοίκους του Κέδρου και προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

(Πρ.∆ιατ. 67/81). 

Ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η διαρκής βόσκηση, οι φωτιές και το περιστασιακό κυνήγι, 

αποτελούν συνεχείς κινδύνους για την περιοχή του όρους Κέδρος. Το μονοπάτι που οδηγεί 

στην κορυφή του βουνού δρα υπέρ της περαιτέρω υποβάθμισης της χλωρίδας και βοηθάει το 

παράνομο κυνήγι. 

GR4330003 - ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  

Η τοποθεσία στα νότια της κεντρικής Κρήτης, 

περιλαμβάνει το φαράγγι και την ευρύτερη περιοχή του 

Κουρταλιώτη, ενός στενού ποταμού ροής με χαλικώδη 

και πετρώδη κοίτη. Ο ποταμός αυτός αφού διασχίσει το 

φαράγγι, καταλήγει σε μια μικρή λίμνη υφάλμυρου νερού 

10 μέτρα πριν από τη θάλασσα, στη μέση μιας αμμώδους 

παραλίας. Οι κύριοι τύποι βιοτόπων που χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι βραχώδεις εκτάσεις 

στις πλαγιές του φαραγγιού με χασμοφυτική και θαμνώδη βλάστηση, παρόχθια δενδρώδη 

βλάστηση, μικροί παραλιακοί βιότοποι στην εκβολή του ποταμού, αλυφυτική βλάστηση και 

μικρούς αμμόλοφους, απόκρημνες πλαγιές προς τη θάλασσα και θαλασσινά λιβάδια Posidonia. 
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Το φαράγγι του Κουρταλιώτη, συμπεριλαμβανομένης και της ευρύτερης περιοχής και της 

εκβολής, είναι μία τοποθεσία μεγάλης βιοποικιλότητας με οικολογική και αισθητική αξία. Τα 

βασικά στοιχεία της ποιότητας και της σπουδαιότητας της περιοχής βασίζονται στα παρακάτω: 

1. Στο δάσος του φοίνικα που είναι το δεύτερο σε μέγεθος δάσος φοίνικα στην Κρήτη. 

Επιπλέον ο Phoenix theophrasti είναι το ένα από τα δύο ιθαγενή είδη φοίνικα της Ευρώπης. 

2. Στην ποικιλία των βιοτόπων, η μεγάλη βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή είναι 

εμφανής από το μεγάλο αριθμό ενδημικών ειδών στο φαράγγι. 

3. Ο Κουρταλιώτης ποταμός είναι ένα από τα λίγα υδάτινα συστήματα στην Κρήτη με μόνιμη 

παροχή νερού. 

4. Στην παρουσία σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας. 

Ολόκληρη η περιοχή, μαζί με το παλιό μοναστήρι της Πρέβελης, έχουν χαρακτηριστεί ως 

ιστορικοί και αρχαιολογικοί, τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Υπουργική Απόφαση 

031/36852/2941/12/10/73, ΦΕΚ 1242/Β/16.10.73). 

Τέσσερα είδη χλωρίδας προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό ∆ιάταγμα 

67/81). Έχουν καταγραφεί δύο είδη χλωρίδας τα οποία εκτός Ελλάδος απαντώνται στη Ν∆ 

Τουρκία κι ένα είδος μόνο στον Κεντρικό και Νότιο Λίβανο. 

Το φαράγγι του Κουρταλιώτη είναι μια ελαφρά υποβαθμισμένη περιοχή, με περιθώρια 

ανάκαμψης. Σοβαροί κίνδυνοι για την περιοχή αποτελούν τα στερεά απόβλητα, η φωτιά, η 

βόσκηση καθώς και τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου που εμφανίστηκαν στα νερά του 

ποταμού. Πιθανές αναδασώσεις με δέντρα Ευκαλύπτου και Αλμυρικιών είναι ανεπιθύμητες. 

Τέλος το κυνήγι, η άρδευση και η επέκταση των καλλιεργειών πρέπει να είναι υπό συνεχή 

έλεγχο. 

GR4330004 - ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ – ΠΑΤΣΟΣ – ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ  

Η περιοχή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Κρήτης, στα 

νοτιοανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Περιλαμβάνει 

το χείμαρρο Σφακορύακο, τους παραποτάμους του με τις 

κοιλάδες που σχηματίζουν και τα φαράγγια των Πρασσών 

(Πρασσανό φαράγγι) και του Αγίου Αντωνίου Πατσού. 

Περιβάλλεται από πολλούς λόφος και χαμηλά βουνά όπως 

τα Ανγκόλη, Σωρός, Αγκάθι, Βενή κορυφή, Μαύρου κορυφή και Γάσπαρης. Το παράκτιο 

τμήμα της περιοχής ξεκινά 3 km ανατολικά του Ρεθύμνου και εκτείνεται έως το ακρωτήριο 

Λιανός Κάβος περιλαμβάνοντας και μια θαλάσσια ζώνη οριζόμενη από την ισοβαθή των 50 m 

(ζώνη Ποσειδώνιας). Τέλος, περιλαμβάνει και το μικρό υγρότοπο του συστήματος του 
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ποταμού Γεροπόταμου, μια λεπτή λωρίδα γης από το ακρωτήρι Λιανός Κάβος προς το 

εσωτερικό του νησιού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από διάφορους τύπους βλάστησης που 

αλλάζουν από το ένα τμήμα στο άλλο και οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς 

απειλών (όχλησης), καθώς οι περισσότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες περιορίζονται 

στην παράκτια περιοχή. Μακκί από πουρνάρια και φρύγανα καλύπτουν το μεγαλύτερο 

χερσαίο τμήμα της περιοχής. Άλλοι χαρακτηριστικοί τύποι βλάστησης είναι τα μακκί με 

αγριελιές και χαρουπιές (Oleo-Ceratonion) στο Β∆ τμήμα της περιοχής, ένα δάσος Quercus 

ilex στην είσοδο του φαραγγιού του Πατσού και οι συστάδες με ιτιές στις όχθες του 

Σφακορύακου. Υπάρχει επίσης παρόχθια βλάστηση με κοινά πολυετή ή μονοετή είδη 

(βλάστηση ποταμών της Μεσογείου με μόνιμη ροή και χαλικώδη πυθμένα, τύπος 

ενδιαιτήματος που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας). Οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις βρίσκονται κυρίως γύρω από τους οικισμούς και την κοιλάδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 5331: Η 

Euphorbia dendroides είναι ένα σπάνιο είδος φρυγάνων στην περιοχή. Βρέθηκαν μόνο 

κηλίδες, κοντά στο χωριό Πρασσά, με θάμνους ηλικίας 10 έως 30 ετών. Η υπερβόσκηση 

αποτελεί σοβαρή απειλή για την κοινωνία αυτή. 

Η τουριστική ανάπτυξη έχει ήδη επηρεάσει σοβαρά τις παραλίες, όπου ωοτοκεί η Caretta 

caretta. Το συνεχιζόμενο κτίσιμο νέων ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων διασκέδασης και 

άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παραλία θα πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο. Τα κύρια 

προβλήματα προέρχονται από τα φώτα που αποπροσανατολίζουν τους νεοσσούς όταν 

εξέρχονται από τη φωλιά τους και οι δραστηριότητες της ημέρας που μπορούν να 

επηρεάσουν την επώαση των αυγών.  

Η υπερβόσκηση, που σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύεται από φωτιά μπορεί να αποτελέσει 

αιτία διάβρωσης, υποβάθμισης της μακκίας βλάστησης και των οικοτοπων γενικότερα.  

Η επεκτεινόμενη χρήση του νερού για άρδευση και ύδρευση στην τουριστική περιοχή μπορεί 

να περιορίσει την παροχή νερού στο Σφακορύακο και το Γεροπόταμο, επηρεάζοντας τα 

συστήματα των υγροτόπων.  

Το ψάρεμα με δυναμίτη προκαλεί σοβαρή ζημιά στους βιοτικό τμήμα της θαλάσσιας περιοχής. 

Ένα φράγμα, η κατασκευή του οποίου σχεδιάζεται στην κοιλάδα του Σφακορύακου κοντά 

στον οικισμό Ποταμοί, είναι πιθανόν να διαταράξει μια περιοχή με ιτιές (Salix alba) και την 

καλλιεργούμενη έκταση γύρω από τον οικισμό και μπορεί επίσης να επιδράσει στην ποσότητα 

των υδάτων του ρέματος. Οι πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα του υγροτόπου από τη 

δημιιουργία της τεχνητής λίμνης είναι άγνωστες.  

Σχεδιάζεται η κατασκευή ενός γηπέδου γκολφ στην περιοχή η οποία ανήκει στην Κοινότητα 

Μαρουλάς. ∆εν είναι ακόμη ξεκάθαρο εάν αυτό το γήπεδο θα κατασκευαστεί εντός των ορίων 

της περιοχής, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην επηρεάσει την ποσότητα των 

υδάτων στο Σφακορύακο Ρέμα.  
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Σχεδιάζεται η κατασκευή νέων μαρίνων ή αποβάθρων που αναμένεται να λειτουργήσουν ως 

κυματοθραύστες ώστε να διατηρείται η θάλασσα ήρεμη για τους κολυμβητές. Κάτι τέτοιο 

είναι πιθανό να θέσει την παράκτια ζώνη σε κίνδυνο. Μπορεί να επηρεάσει την απόθεση και 

δομή του αμμώδους υποστρώματος, προκαλώντας διαταραχές στους παράκτιους και 

θαλάσσιους οργανισμούς, όπως η Caretta caretta και τα είδη που εποικίζουν τη ζώνη της 

Posidonia. 

GR4330005 - ΟΡΟΣ Ι∆Η  

Η περιοχή περιβάλλεται από πολλά χωριά. Η περιοχή 

περιβάλλεται από πολλά χωριά: Ανώγεια, Ζωνιανά, 

Λιβάδια, Κάλυβος, Άγιος Μάμας, Αβδελλάς, Μαργαρίτες, 

Πρινές, Ελεύθερνα, Βισταγή, Φουρφουράς, Κουρούτες, 

Νίθαυρη, Αποδούλου, Πλάτανος, Λοχριά, Καμάρες, 

Βορίζια, Ζαρός, Νύβριτος, Γέργερη, Αγία Βαρβάρα, 

Ασίτες, Κρουσώνας, Λουτράκι, Γωνιές. Ο Ψηλορείτης (Όρος Ιδη) είναι μια από τις τρεις κύριες 

οροσειρές της Κρήτης. Η ψηλότερη κορφή είναι 2.456 m (Tίμιος Σταυρός). Άλλες ψηλές 

κορφές είναι: Aγκάθια (2.425 m), Σελί (2.354 m), Στολίστρα (2.330 m), Χουσαμάκας (2.209 

m), Aλικαδάμ (1.927 m), Mαύρη (1.981 m), Βίγλα (1.917 m), Κουδούνι (1.860 m), Σκίνακας 

(1.752 m), Σιταράς (1.750 m), κ.ά. Οι νότιες πλαγιές είναι απότομες. Τα πετρώματα που 

επικρατούν είναι ασβεστόλιθοι, δολομίτες και γνεύσιοι. Ο Ψηλορείτης χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη πολλών πηγών, μεγαλύτερες από τις οποίες είναι οι πηγές του Ζαρού, της Γέργερης, 

του Αλμυρού και του Μπαλίου. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής είναι καρστικοποιημένο. 

Καρστικές μορφές περιλαμβάνουν φαράγγια, πόλγες, πολυάριθμες δολίνες και πολλές 

εκατοντάδες σπήλαια και βάραθρα συμπεριλαμβανόμενου και του βαθύτερου της Ελλάδας (-

475 m). Απολιθώματα ελαφιών και σκελετοί αγριμιών (Capra aegagrus cretica - εξαφανίστηκε 

από τον Ψηλορείτη αρκετές δεκαετίες πριν) έχουν εντοπιστεί σε πολλά βάραθρα. Οι δολίνες 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον: Οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από αραιή βλάστηση 

μονοετών φυτών που είναι κοινά σε άλλα μέρη αλλά σπάνια στην Κρήτη, ενώ οι ξηρές δολίνες 

χαρακτηρίζονται από πυκνή βλάστηση και, στον Ψηλορείτη, από την εμφάνιση του είδους 

Polygonium idaeum που είναι αντιπροσωπευτικό αυτού του τύπου οικοτόπου και που 

περιορίζεται στον Ψηλορείτη και τη ∆ίκτη, και του είδους Gagea fibrosa, ένα στενοενδημικό 

είδος των δολινών του Ψηλορείτη. Τα φρύγανα και τα μακκί επικρατούν έως τα 1600 m. 

Λόχμες πρίνων (Quercus coccifera) υπάρχουν διάσπαρτες μέσα στην περιοχή. Το ∆άσος του 

Ρούβα πάνω από τη Γέργερη αποτελεί τη μεγαλύτερη λόχμη πρίνων στην περιοχή. Λόχμες 

πεύκων (Pinus brutia) υπάρχουν στις νότιες πλαγιές ενώ κυπαρίσσια (Cupressus 

sempervirens) και σφεντάμια (Acer sempervirens) είναι διάσπαρτα έως τα 1.700 m, 

σχηματίζοντας μικρές συστάδες μόνο περιστασιακά. Πάνω από τα 1.700 m η βλάστηση έχει 

ανομοιογενή κατανομή και αποτελείται από χαμηλούς θάμνους αγκαθωτών, κυρίως, φυτών. 
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Πολλά taxa που χαρακτηρίζουν αυτές τις φυτικές διαπλάσεις είναι ενδημικά της Κρήτης 

(Asperula idaea, Centaurea idaea, κλπ.). Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιοχή 

συνεχίζονται σχεδόν ακατάπαυστα από τη Νεολιθική Εποχή και υπάρχουν πολυάριθμες 

αρχαιολογικές θέσεις. Η αρχαία πόλη Ζώμυνθος, το σπήλαιο Ιδαίον Άντρον και το σπήλαιο 

Καμάρες είναι οι πιο σημαντικές από αυτές.  

Η φωτιά και η βόσκηση (υπερβόσκηση) είναι οι μεγαλύτερες απειλές για τη βλάστηση και τη 

συγκράτηση εδαφών του Ψηλορείτη. Η συλλογή σπάνιων ειδών φυτών και ζώων είναι απειλή 

για τα είδη αυτά. Η ασχεδίαστη και μη ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη είναι απειλή για 

δασικές εκτάσεις (π.χ. δάσος Ρούβα, δάσος Ζαρού). 

GR4330006 – ΣΩΡΟΣ - ΑΓΚΑΘΙ – ΚΕ∆ΡΟΣ 

Η περιοχή βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Ψηλορείτη 

(Όρος Ίδη) και περιλαμβάνει αποκλειστικά το Όρος 

Κέδρος. Αποτελεί έναν κώνο, ο οποίος οριοθετείται από 

την ισοϋψή των 600 m, με την ψηλότερη κορυφή 

(1.776 m) σχεδόν στη μέση. Περιβάλλεται από μία ζώνη 

15 μικρών χωριών, σε υψόμετρο από 400 έως 600 m, 

ενώ δεν υπάρχουν άλλοι κύριοι οικισμοί πάνω από τη ζώνη αυτή. Το γεωλογικό υπόστρωμα 

είναι ασβεστολιθικό. Η γενικότερη χλωριδική εικόνα του βουνού διαμορφώνεται από κοντούς, 

ξηρόφιλους θάμνους και φρύγανα, με απουσία δενδρωδών μορφών. Φαράγγια και βραχώδεις 

πλαγιές χαρακτηρίζουν το συνολικό τοπίο και, σε περιορισμένο βαθμό, υπάρχουν φυσικές 

άδεντρες πλαγιές. Ένα ορεινό μονοπάτι Ε4 διασχίζει την περιοχή, φθάνοντας έως την 

υψηλότερη κορυφή της.  

Ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η διαρκής βόσκηση, οι φωτιές και το περιστασιακό κυνήγι, 

αποτελούν συνεχείς κινδύνους για την περιοχή του όρους Κέδρος. Το μονοπάτι που οδηγεί 

στην κορυφή του βουνού, οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της βλάστησης και βοηθάει το 

παράνομο κυνήγι. 

GR4330007 – ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΕΒΕΛΗ  

Η περιοχή στα νότια της κεντρικής Κρήτης περιλαμβάνει 

το φαράγγι της Πρέβελης και του ποταμού Κουρταλιώτη, 

ενός στενού ποταμού μόνιμης ροής με πετρώδη κοίτη, ο 

οποίος ρέει μέσα από το φαράγγι για να καταλήξει σε ένα 

μικρό όρμο με αμμώδη παραλία, μήκους 250 m και 

πλάτους 60-70 m. Στις εκβολές του, στο κέντρο της 

παραλίας και περίπου 10 m από τη θάλασσα, δημιουργείται μια μικρή λιμνούλα με υφάλμυρο 

νερό. Το νερό από τις πηγές του Αγίου Νικολάου συλλέγεται από μία υδατοδεξαμενή, στο 
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μέσο του φαραγγιού, η οποία εφοδιάζει με νερό όλα τα γύρω χωριά. Οι κύριοι τύποι 

οικοτόπων που χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι: βραχώδεις εκτάσεις στις πλαγιές του 

φαραγγιού με χασμοφυτική και φρυγανώδη βλάστηση, παρόχθια δενδρώδης βλάστηση με 

Phoenix theophrastii, Nerium oleander, Ceratonia siliqua, μικροί παράκτιοι οικότοποι στην 

εκβολή του ποταμού με Vitex-agnus castus, αλοφυτική βλάστηση (Juncus maritimus, 

Phragmites australis) και μικρές αμμοθίνες, απόκρημνες πλαγιές προς τη θάλασσα με 

χαρακτηριστική βλάστηση και θαλάσσιοι οικότοποι με λειμώνες Posidonia oceanica. Το δάσος 

με Phoenix theophrastii - το δεύτερο πιο σημαντικό δάσος φοίνικα στην Κρήτη - ηλικίας 

πολλών δεκαετιών, εκτείνεται μέσα στο φαράγγι σε μία έκταση τουλάχιστον 600 m από την 

παραλία.  

Το φαράγγι του Κουρταλιώτη είναι μια ελαφρώς υποβαθμισμένη περιοχή, με περιθώρια 

ανάκαμψης. Στην περιοχή είναι σκόπιμο να μη κατασκευάζονται δρόμοι και να κρατηθεί 

μακριά από μεγάλους αριθμούς τουριστών. Η κατασκήνωση πρέπει να απαγορευθεί, ενώ 

επιβάλλεται η παρουσία φύλακα κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σοβαροί κίνδυνοι για 

την περιοχή αποτελούν τα στερεά απόβλητα και η φωτιά, η βόσκηση καθώς και τα υγρά 

απόβλητα ελαιοτριβείου που εμφανίστηκαν στα νερά του ποταμού και τα οποία πρέπει να 

εξαλειφθούν. Πιθανές αναδασώσεις με δέντρα ευκαλύπτου και αρμυρικιών αποτελούν μία 

άλλη δυνητική απειλή. Τέλος, το κυνήγι, η άρδευση και η επέκταση των καλλιεργειών πρέπει 

να είναι υπό συνεχή έλεγχο. 

GR4330008 – ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ  

Η περιοχή βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κρήτης νότιο 

– ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Περιλαμβάνει το 

φαράγγι των Πρασσών (Πρασσανό φαράγγι) που 

περιβάλλεται από λόφους και χαμηλά βουνά. Αποτελεί 

σημαντική περιοχή για αρπακτικά πτηνά, όπως το Gyps 

fulvus.  

Η τουριστική ανάπτυξη έχει ήδη επηρεάσει σοβαρά τις παραλίες, όπου ωοτοκεί η Caretta 

caretta. Το συνεχιζόμενο κτίσιμο νέων ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων διασκέδασης και 

άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παραλία θα πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο. Τα κύρια 

προβλήματα προέρχονται από τα φώτα που αποπροσανατολίζουν τους νεοσσούς όταν 

εξέρχονται από τη φωλιά τους και οι δραστηριότητες της ημέρας που μπορούν να 

επηρεάσουν την επώαση των αυγών.  

Η υπερβόσκηση, που σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύεται από φωτιά μπορεί να αποτελέσει 

αιτία διάβρωσης, υποβάθμισης της μακκίας βλάστησης και των οικοτοπων γενικότερα.  
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Η επεκτεινόμενη χρήση του νερού για άρδευση και ύδρευση στην τουριστική περιοχή μπορεί 

να περιορίσει την παροχή νερού στο Σφακορύακο και το Γεροπόταμο, επηρεάζοντας τα 

συστήματα των υγροτόπων.  

Το ψάρεμα με δυναμίτη προκαλεί σοβαρή ζημιά στους βιοτικό τμήμα της θαλάσσιας περιοχής. 

 GR4330009 – ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ (ΝΟΤIΟ∆YΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) 

Ο Ψηλορείτης (Όρος Ιδη) είναι μια από τις τρεις κύριες 

οροσειρές της Κρήτης. Η ψηλότερη κορφή είναι 2.456 m 

(Tίμιος Σταυρός). Οι νότιες πλαγιές είναι απότομες. Τα 

πετρώματα που επικρατούν είναι ασβεστόλιθοι, 

δολομίτες και γνεύσιοι. Ο Ψηλορείτης αποτελεί τη 

λεκάνη απορροής της κεντρικής Κρήτης. Τα φρύγανα και 

τα μακκί επικρατούν έως τα 1.600 m. Λόχμες πρίνων (Quercus coccifera) απαντούν 

διάσπαρτες μέσα στην περιοχή. Λόχμες πεύκων (Pinus brutia) απαντούν στις νότιες πλαγιές, 

ενώ κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens) και σφεντάμια (Acer sempervirens) είναι 

διάσπαρτα έως τα 1.700 m, σχηματίζοντας μικρές συστάδες μόνο περιστασιακά. Πάνω από τα 

1.700 m, η βλάστηση έχει ανομοιογενή κατανομή και αποτελείται από χαμηλούς θάμνους 

αγκαθωτών φυτών. Πολλά taxa που χαρακτηρίζουν αυτές τις φυτικές διαπλάσεις είναι 

ενδημικά της Κρήτης (Asperula idaea, Centaurea idaea, κλπ.). Οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες στην περιοχή συνεχίζονται από τη Νεολιθική εποχή και υπάρχουν 

πολυάριθμες αρχαιολογικές θέσεις.  

Η κύρια απειλή προέρχεται από την υπερβόσκηση, η οποία εμποδίζει την αναγέννηση των 

θάμνων. 
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5.3.3.5. Νομός Χανίων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι περιοχές του Νομού Ρεθύμνου που έχουν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000, μετά και από τις τελευταίες ενσωματώσεις νέων 

περιοχών στον κατάλογο των προστατευόμενων τόπων (Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2010). 

Πίνακας 5-9: Περιοχές Νatura 2000 Νομού Χανίων 
 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

398 GR4340001 ΤΚΣ 
ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & 

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ∆Ι - 
ΒΙΓΛΙΑ 

5781,32 

399 GR4340002 ΤΚΣ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 271,75 

400 GR4340003 ΤΚΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ 8797,27 

401 GR4340004 ΤΚΣ ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ 7351,95 

402 GR4340005 ΤΚΣ ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡ∆ΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΑΝΥ∆ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 3039,87 

403 GR4340006 ΤΚΣ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ -  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑ∆Α ΦΑΣΑ 1211,83 

404 GR4340007 ΤΚΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 497,73 

405 GR4340008 ΤΚΣ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 53363,6 

406 GR4340010 ΤΚΣ ∆ΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 4511,13 

407 GR4340011 ΤΚΣ ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ 1217,6 

408 GR4340012 ΤΚΣ ΑΣΦΕΝ∆ΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 14022,5 

409 GR4340013 ΤΚΣ ΝΗΣΟΙ ΓΑΥ∆ΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥ∆ΟΠΟΥΛΑ 6290,57 

410 GR4340014 ΖΕΠ ΕΘΝIΚΟΣ ∆ΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ 
- ΨIΛΑΦI - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 13979,8 

411 GR4340015 ΤΚΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 
ΚΡΙΟΣ 2202,53 

412 GR4340016 ΖΕΠ ΜΕΤΕΡIΖIΑ ΑΓIΟΣ ∆IΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑ 
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 6875,01 

413 GR4340017 ΖΕΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣI∆ΕΣ ΗΜΕΡΗ 
ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI 2839,56 

414 GR4340018 ΖΕΠ ΝΗΣI∆Α ΑΓIΟI ΘΕΟ∆ΩΡΟI 81,52 

415 GR4340019 ΖΕΠ ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI-
ΟΡΟΠΕ∆IΟ ΜΑΝIΚΑ 4232,53 

416 GR4340020 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ) 66,71 

417 GR4340021 ΖΕΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥ 2920,24 

418 GR4340022 ΖΕΠ ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜYΡΟΥ 199,7 

419 GR4340023 ΖΕΠ ΝΟΤIΟ∆YΤIΚΗ ΓΑΥ∆ΟΣ ΚΑI ΓΑΥ∆ΟΠΟΥΛΑ 1563,73 

*ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας,  ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοχή του δικτύου αναφέρονται ακολούθως (εξαιρούνται οι 

νέες εισαγωγές για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή): 
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GR4340001 - ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, 

ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ∆Ι - ΒΙΓΛΙΑ  

Η περιοχή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Κρήτης και 

περιλαμβάνει τη χερσόνησο της Γραμβούσας, τα νησιά 

Ήμερη Γραμβούσσα και Άγρια Γραμβούσσα στο 

βορειοδυτικό άκρο της χερσονήσου και τη νησίδα 

Ποντικονήσι 10 km δυτικά από το κέντρο της 

χερσονήσου. Σχεδόν ολόκληρη η χερσόνησος αποτελείται 

από ασβεστολιθικούς βραχώδεις όγκους με απότομες πλαγιές, οι οποίες σχηματίζουν 

απόκρημνες ακτές, απρόσιτες από τη θάλασσα. Τα θαλάσσια σπήλαια είναι επίσης κοινό 

γνώρισμα των ακτών της περιοχής. Η βλάστηση είναι κυρίως φρυγανική και κυριαρχείται από 

τα θαμνώδη πολυετή Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Calicotome villosa, 

Cistus creticus και Ballota pseudodictamnus, όπως επίσης και από νανώδεις (υφέρπουσες) 

μορφές των Pistacia lentiscus και Ceratonia siliqua. Στον κόλπο του Μπάλου, στα 

βορειοδυτικά, απαντούν αμμοθίνες με Erica manipuliflora και Pistacia lentiscus, ενώ η περιοχή 

είναι γνωστή για τις λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται από την ξηρά και τη μικρή χερσόνησο 

Τηγάνι. Τα νησάκια Άγρια και Ήμερη Γραμβούσσα παρουσιάζουν παρόμοια βλάστηση, με 

μεγαλύτερα ποσοστά αλοφυτικών ειδών. Τα Φαλάσαρνα είναι μια παραλιακή ζώνη (μήκους 5 

km) εν μέρει αμμώδης και εν μέρει βραχώδης, με αμμοαλοφυτική βλάστηση, ενώ η εσωτερική 

βραχώδης ζώνη καλύπτεται από σχηματισμούς μακκίας και φρυγάνων. 

Η κατασκευή ενός καινούργιου δρόμου, ο οποίος διασχίζει τη χερσόνησο από την αρχή της ως 

το βόρειο άκρο της, φαίνεται να είναι η σοβαρότερη ανθρώπινη όχληση για το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής. Εκτός από τις επιπτώσεις της ίδιας της κατασκευής, ο δρόμος 

επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στο Τηγάνι και τα νησάκια Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, 

διευκολύνοντας το κυνήγι, το ψάρεμα και πολλές τουριστικές δραστηριότητες στο μεγαλύτερο 

μέρος της περιοχής. Άλλες αιτίες διατάραξης του οικοσυστήματος και πίεσης είναι: τα 

θερμοκήπια και η χρήση παρασιτοκτόνων στα Φαλάσαρνα και η υπερβόσκηση σε ολόκληρη 

τη χερσόνησο. Τέλος, η θαλάσσια οδός από νότιες μεσογειακές περιοχές προς βορράν, 

περνάει από το δυτικό άκρο της χερσονήσου, με αποτέλεσμα πολλά δεξαμενόπλοια να 

αφήνουν απόβλητα πετρελαίων στην περιοχή. Συχνό φαινόμενο στις δυτικές ακτές της 

Γραμβούσας είναι οι πίσσες που δείχνουν το μέγεθος της απειλής. 
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GR 4340002 - ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  

 Η νήσος Ελαφόνησος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο 

της Κρήτης και χωρίζεται από την απέναντι ακτή, από 

έναν αβαθή δίαυλο πλάτους περίπου 150 m. Είναι ένα 

επίμηκες νησί με μέγιστο μήκος 1.500 m και μέγιστο 

πλάτος 500 m, αν και στο μεγαλύτερο τμήμα του το 

πλάτος κυμαίνεται από 150 έως 300 m. Το μέγιστο 

υψόμετρο του νησιού είναι 39 m και βρίσκεται στο δυτικό βραχώδες τμήμα του, ενώ το 

υπόλοιπο νησί είναι χαμηλό και κυρίως αμμώδες. Βράχια και γκρεμοί υπάρχουν μόνο στην 

περιφέρεια, κατά μήκος της ακτής (με εξαίρεση την ανατολική πλευρά του νησιού). Η 

εκτεταμένη παραλία της Ελαφονήσου χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία αμμοθινών με καλά 

ανεπτυγμένη την κοινωνία του είδους Ammophiletum arenariae. Επίσης στη ζώνη αυτή 

απαντά και ένας σημαντικός πληθυσμός του είδους Pancratium maritimum (κρίνος της 

θάλασσας). Πίσω από την κοινωνία Ammophiletum, επίσης πάνω σε άμμο, εγκαθίστανται 

θαμνώνες με Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa. Άλλα είδη που συμμετέχουν σ’ αυτούς 

τους θαμνώνες είναι τα Anthyllis hermanniae, Silene sedoides, Lotus creticus ssp.cytisoides, 

Ipomoea stolonifera, Orobanche versicolor, Plantago squarrosa. Στις βραχώδεις ακτές που 

υπάρχουν σε ορισμένα μέρη του νησιού φύονται τα είδη Atriplex halimus, Crithmum 

maritimum, Inula crithmoides, Capparis orientalis, Euphorbia dendroides, Ficus carica. Τέλος, 

στο κεντρικό μέρος του νησιού αναπτύσσονται φρύγανα όπου επικρατούν τα είδη 

Coridothymus capitatus, Phagnalon graecum, Ballota pseudodictamnus, Hyparrhenia hirta, 

Ruta chalepensis. Παρόμοιες φυτοκοινωνίες έχουν αναπτυχθεί και στην απέναντι ακτή της 

Κρήτης. Λίγα χιλιόμετρα πριν από την Ελαφόνησο βρίσκεται η Μονή της Χρυσοσκαλίτισσας με 

χαρακτηριστική φρυγανώδη και μακκία βλάστηση σε μίξη, όπου επικρατούν τα είδη Erica 

manipuliflora, Pistacia lentiscus, Ceratonia siliqua, Anthyllis hermanniae, Calicotome villosa 

κ.ά. Μελέτες σε αυτήν την περιοχή αποκάλυψαν μια πλουσιότατη χασμοφυτική χλωρίδα, 

πολλά από τα είδη της οποίας είναι σπάνια ελληνικά ενδημικά ή είδη με ασυνεχή γεωγραφική 

εξάπλωση. Από τα χλωριδικά στοιχεία της περιοχής αξίζει να αναφερθούν τα είδη: Bellevalia 

brevipedicellata - ενδημικό της Κρήτης, γνωστό μόνο από την περιοχή αυτή της δυτικής 

Κρήτης, Verbascum arcturus, Origanum dictamnus, Petromarula pinnata, Campanula saxatilis 

ssp. saxatilis και Allium rubrovittatum - κρητικά ενδημικά και τέλος τα είδη Campanula 

saxatilis,Viola scorpiuroides και Achillea cretica - είδη με υπολειμματικού χαρακτήρα 

γεωγραφική εξάπλωση. Κοντά στη Χρυσοσκαλίτισσα απαντά βλάστηση χαρακτηριστική των 

γυψούχων στεππών όπου κυριαρχεί το πολυετές είδος Lygeum spartum. Προς το εσωτερικό 

απαντούν δενδρώδεις διαπλάσεις των Juniperus oxycedrus και Juniperus phoenicea μαζί με 

αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες όπου κυριαρχούν τα είδη Pistacia lentiscus, Ceratonia 

siliqua και Olea europaea. To υγρόφιλο είδος Tamarix parviflora μαζί με το εξωτικής 

εμφάνισης Nerium oleander σχηματίζουν στενές στοές και μικρές συστάδες στις όχθες των 
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χειμάρρων που υπάρχουν στην περιοχή. Τέλος, το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής περιλαμβάνει 

αμμοσύρσεις, αβαθείς όρμους και υφάλους. 

Η έκταση που καλύπτεται από την περιοχή περιέχει ευαίσθητα οικοσυστήματα που υφίστανται 

έντονες ανθρώπινες επιδράσεις λόγω κυρίως του τουρισμού (κατασκήνωση, ποδοπάτημα, 

μηχανοκίνητα οχήματα, εναποθέσεις απορριμμάτων, συλλογή φυτών). Παρόλο που οι 

συνέπειες στην κυρίως Ελαφόνησο είναι σχετικά μικρές, ωστόσο θεωρείται άμεση ανάγκη να 

τεθεί η περιοχή κάτω από αυστηρή και καλά οργανωμένη διαχείριση, ώστε να προστατευθούν 

οι σπάνιες βιοκοινωνίες των αμμοθινών της Ελαφονήσου, όπως επίσης να διατηρηθεί η 

αισθητική αξία της απέναντι ακτής με τα κέδρα και τη «ροζ άμμο» (ασβεστολιθικά θραύσματα 

ζωικής προέλευσης). 

GR4340003 - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ  

 Η περιοχή βρίσκεται στο Β∆ μέρος της Κρήτης, περίπου 

20 km από τα Χανιά, και περιλαμβάνει τη Χερσόνησο του 

Ροδοπού και την παραλιακή περιοχή από το Κολυμπάρι 

μέχρι τον Πλατανιά. Το θαλάσσιο μέρος της περιοχής 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία λιβαδιών Posidonia. Το 

χερσαίο μέρος χαρακτηρίζεται από: 1) Απόκρημνες 

βραχώδεις ακτές, γκρεμούς, χάσματα, σάρες και καταβόθρες, 2) Φρύγανα επηρεασμένα από 

τη βόσκηση, 3) Τοπικές συστάδες από Pistacia lentiscus, σεκαλή κατάσταση, 4) Εκτάσεις με 

αμπελώνες, 5) Έντονες αλλά τοπικά περιορισμένες οικοδομικές δαρστηριότητες. 

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της περιοχής του Ροδοπού συνίσταται στα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 1) Ο αρχαιολογικός χώρος του ∆ικτυναίου στο βόρειο μέρος της χερσονήσου 

και η απουσία καλού δρόμου μετά το χωριό Ροδοπός, περιορίζουν τις έντονες ανθρώπινες 

δραστηριότητες , 2) Στο μέρος με την ονομασία ‘’Ραβδούχα’’ έχουν βρεθεί απολιθωμένα 

θηλαστικά, 3) Η περιοχή στο σύνολο της είναι πολύ σημαντική για την ορνιθοπανίδα της 

Κρήτης, 4) Υπάρχουν πολλά ενδημικά είδη φυτών και ζώων σε μια ποικιλία από επαρκώς 

διατηρημένους τύπους οικοτόπων. Υπάρχουν, επίσης, είδη τα οποία στην Κρήτη συναντώνται 

μόνο στη χερσόνησο του Ροδόπου, 5) Η παράλια περιοχή από το Κολυμπάρι μέχρι τον 

Πλατανιά είναι μια από τις πιο σημαντικές θέσεις αναπαραγωγής της Caretta caretta στην 

Κρήτη. 

∆ύο είδη φυτών προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Πρ. ∆ιάτ, 67/810). ∆ύο είδη 

ερπετών καθώς και ένα είδος ασπόνδυλου είναι πολύ σπάνια στην περιοχή. Οι κύριες 

επιδράσεις προέρχονται από τη φωτιά, το κυνήγι, το ψάρεμα και τη βόσκηση. 
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GR4340004 -  ΕΛΟΣ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΣΑΣΑΛΟΣ – ΑΓΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ 

Η προτεινόμενη περιοχή αποτελείται κυρίως από ορεινές 

εκτάσεις στη δυτική Κρήτη. Ξεκινά από τα Τοπόλια στα 

βόρεια, φθάνει (περιλαμβάνοντας) το όρος ∆ίκαιος (1.008 

m) στα νότια, συνορεύει με το όρος Κουτρούλης (1.071 

m) και την κορυφή του βουνού Ψηλό Κεφάλι (901 m) στα 

δυτικά, ενώ οι κοινότητες Σάσαλος και Μυλωνού 

αποτελούν το ανατολικό όριο. 

Η ορεινή βλάστηση είναι κυρίως φρυγανική με την κυριαρχία 4 ειδών θαμνωδών πολυετών. Η 

περιοχή περιλαμβάνει: α) σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα βιοτόπους, β) εκτάσεις με 

ενδημικά φυτικά είδη, γ) σημαντικά σπήλαια με στενοενδημικά ασπόνδυλα, δ) φαράγγια, ε) 

τρεχούμενα νερά και στ) σπάνιες φυτοκοινωνίες, όπως καστανιώνες και μακκία με Arbutus 

unedo. Αρπακτικά πουλιά, όπως ο Χρυσαετός, ο Γύπας και ο Γυπαετός, φωλιάζουν στο όρος 

Κουτρούλης, ενώ αρκετές παρατηρήσεις υπάρχουν και για μικρότερα αρπακτικά, 5 είδη από 

τα όποια τα 4 είναι ενδημικά, προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό 

∆ιάταγμα 67/81). 

Πολλά ελληνικά ή κρητικά ενδημικά φυτά αναφέρονται επίσης από το όρος ∆ίκαιος και το 

φαράγγι Τοπολίων. Η περιοχή είναι, επίσης, πλούσια σε κρητικά ενδημικά σαλιγκάρια πολλά 

από τα  οποία ζουν μόνο στη δυτική Κρήτη. Τα ερπετά προστατεύονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία (Προεδρικό ∆ιάταγμα 67/81). Πολλές νυχτερίδες και το εντομοφάγο Sunsus 

etruscus προστατεύονται επίσης. Το Έλος και τα Περβόλια είναι σημαντικές περιοχές διότι 

περιλαμβάνουν, σπάνιες για τη νότια Ελλάδα, φυτείες και δάση Καστανιάς. Μακκία με Arbutus 

unedo, επίσης σπάνια για τη νότιο Ελλάδα και την Κρήτη υπάρχουν σε αρκετά σημεία της 

περιοχής. 

Η ελεύθερη βόσκηση, η χρήση των ορεινών εκτάσεων για νόμιμο ή παράνομο κυνήγι και οι 

φωτιές, αποτελούν μόνιμους κινδύνους για την περιοχή. Η καλλιέργεια της ελιάς δημιουργεί 

σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση μέσω των τοπικών χειμάρρων. 

GR4340005 - ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡ∆ΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥ∆ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΖΩΝΗ 

Η περιοχή βρίσκεται στη νότια ακτή της δυτικής Κρήτης, 

από την οποία εκτείνεται προς το εσωτερικό για 6 περίπου 

km. ∆υτικά, το ρέμα ∆ιχαλώματα εκτείνεται από την 

ακτογραμμή έως το χωριό Άνυδροι όπου συναντά το 

δρόμο. Ο τελευταίος συνεχίζει προς τα βόρεια 

αποτελώντας έτσι το δυτικό όριο της περιοχής. Ανατολικά, το όριο είναι για άλλη μια φορά ο 
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δρόμος που ξεκινά από τη Σούγια και συνεχίζει προς τα βόρεια. Τέλος, το ρέμα Καμαριανό και 

η θάλασσα συνιστούν τα φυσικά όρια της περιοχής στο βορρά και στο νότο, αντίστοιχα. Το 

θαλάσσιο τμήμα της περιοχής στο Λιβυκό πέλαγος, περιλαμβάνει υφάλους και εκτεταμένους 

θαλάσσιους λειμώνες με Posidonia oceanica. Με εξαίρεση δύο μικρές περιοχές στο ανατολικό 

και δυτικό άκρο αντίστοιχα, όπου η παραλία είναι αμμώδης, η υπόλοιπη ακτή είναι βραχώδης 

και απόκρημνη - ένα φυσικό καταφύγιο για πολλά σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας. Στην 

παράκτια αυτή ζώνη είναι επίσης χαρακτηριστική η παρουσία εναλίων σπηλαίων. ∆άση πεύκης 

με Pinus brutia και δενδρώδεις διαπλάσεις με κέδρα Juniperus phoenicea απαντούν στην 

εσωτερική ζώνη, μαζί με αείφυλλη σκληρόφυλλη βλάστηση από χαρουπιές (Ceratonia siliqua) 

και ελιές (Olea europaea). Υπάρχει, επίσης, ένα τμήμα με ομοιογενή βλάστηση από Erica 

manipuliflora, συνήθως σε πρανή με ξηρά εδάφη (ένας τύπος οικότοπου που δεν 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι). Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης έναν σημαντικό αριθμό 

από πηγές, ρέματα και φαράγγια με χαρακτηριστική βλάστηση. Τα πλατάνια (Platanus 

orientalis) σχηματίζουν μικρές συστάδες δίπλα στις πηγές και στοές κατά μήκος της πορείας 

του νερού, συχνά μαζί μ’ έναν υποόροφο από πικροδάφνες (Nerium oleander). Oι θαμνώδεις 

λιγαριές (Vitex agnus-castus) είναι επίσης υγρόφιλες και απαντούν στις όχθες των χειμάρρων, 

συνήθως κοντά στη θάλασσα. Οι βράχοι της ενδοχώρας, οι κινούμενοι λιθώνες και οι 

ασβεστολιθικές πλάκες αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο του τοπίου. Φυσικά 

γνωρίσματα της περιοχής, όπως είναι οι απότομες πλαγιές από λείους βράχους, τα 

ασβεστολιθικά πετρώδη κατακρημνίσματα, οι άκρες των γκρεμών και οι σχισμάδες των 

βράχων, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, συμβάλλουν στο χαρακτήρα 

καταφυγίου και στον υψηλό βαθμό ενδημισμού που παρουσιάζουν αυτοί οι οικότοποι. Τέλος, 

σε μικρά μπαλώματα γυμνού εδάφους ή στον υποόροφο των πεύκων Pinus brutia και των 

ελιών αναπτύσσονται πολυάριθμα γεώφυτα, μεταξύ των οποίων και αρκετές ενδημικές 

ορχιδέες.  

Η ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει τη Σούγια, την τοπική παραλία και το λιμάνι απειλείται 

κυρίως από τουριστικές δραστηριότητες. Ευτυχώς, λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής ως 

αρχαιολογικού χώρου, έχει περιοριστεί η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων. Οι δύο 

συστάδες του είδους Tamarix smyrnensis που αποτελούν τη μοναδική βλάστηση της παραλίας 

πρέπει να προστατευθούν αυστηρά. Επιπλέον, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων προκειμένου να 

διασφαλισθεί η προστασία της περιοχής από τη ρύπανση του νερού λόγω του γειτονικού 

λιμανιού. 
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GR4340006 - ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ -  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑ∆Α ΦΑΣΑ  

Η περιοχή τοποθετείται στο βορειοανατολικό άκρο της 

Κρήτης, δυτικά των Χανίων. Στην παραλία είναι η 

αμμώδης ακτή του Πλατανιά και η εκβολή του Κερίτη. 

Στο εσωτερικό τμήμα βρίσκεται η τεχνική λίμνη της Αγιάς, 

η οποία φιλοξενεί υδροχαρείς φυτικές βιοκοινωνίες. Η 

περιοχή προς τα νότια επικοινωνεί με την κοιλάδα του 

Φασά. Περιφερειακά του υγροτόπου, οι μεγάλες συστάδες καλαμιού είναι σημαντικές για τη 

δομή του υδάτινου οικοσυστήματος. Στα νότια της λίμνης της Αγιας βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις της ∆ΕΥΑΧ, ενώ κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές υπάρχουν δυο μεγάλες 

συστάδες Eucalyptus tostrata και Pinus drutia. Στην εκβολή του Κερίτη υπάρχει σημαντική 

έκταση καλαμιώνων, ενώ στην παραλία συναντώνται αμμόλοφοι που κυριαρχούνται από 

Ammophila arenaria. Έχουν, επίσης, καταγραφεί τρία είδη σημαντικά για την οικολογική 

ισορροπία και τη δομή του υγρότοπου. Η κοιλάδα του Φασά χαρακτηρίζεται από υδροχαρείς 

βιοκοινωνίες καλής δομής. Στο πάνω τμήμα της κοιλάδας κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν 

τύποι βλάστησης Brachypodio – Hololschoenion. Στις απότομες σχιστολιθικές πλαγιές 

συναντούμε τον τύπο Acrocladio– Adiantetum και πολλά σπάνια βρυόφυτα. Οι φτέρες 

καλύπτουν το 3% της περιοχής με εξαίρετη αντιπροσωπευτικότητα και καλή διατήρηση. 

Η ποιότητα και η σημαντικότητα της λίμνης Αγιάς και της εκβολής του Κερίτη βασίζονται 1) 

στον περιορισμένο γενικά αριθμό των επιφανειακών νερών στην Κρήτη, 2) στο σπουδαίο 

ρόλο των υγροτοπικών συστημάτων στην υδάτινη ισορροπία και τη βιοποικιλότητα του 

νησιού, 3) στη σημασία των υγροτόπων ως σταθμούς των μεταναστευτικών πουλιών, 4) στην 

ποικιλία των βιοτόπων, 5) στη μεγάλη βιοποικιλότητα, 6) η παρουσία του ενδημικού είδους 

σαύρας Podarcis erhardi cretensis είναι σημαντική καθώς η Κρήτη είναι το νοτιότερο άκρο της 

εξάπλωσης του περιορισμένου πληθυσμού του παραπάνω είδους, 7) στη γεωγραφική 

σύνδεση της περιοχής με ένα βιότοπο του CORINE τα Λευκά Ορη της Κρήτης. 

Η κοιλάδα του Φασά είναι ο μοναδικός υγρότοπος στην Ελλάδα και ένας από τους λίγους της 

Ευρώπης που φιλοξενεί τη φτέρη Woodwardia radicans. Ο μοναδικός πληθυσμός του στην 

Κρήτη απειλείται από τη γεωγραφική ανάπτυξη. Το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο (α) δεν 

απαγορεύει την εγκατάσταση καινούργιων βιοτεχνικών και αγροτικών μονάδων από την 

περιοχή και δεν απομακρύνει όλες τις πηγές ρύπανσης, π.χ. τα υγρά λύματα των 

ελαιοτριβείων (β) δεν θέτει υπό έλεγχο την τουριστική δραστηριότητα στις εκβολές του 

Κερίτη και του Πλατανιά. 
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GR4340007 - ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ  

Το φαράγγι της Θερίσσου βρίσκεται περίπου 6 km 

νοτίως των Χανίων, μεταξύ των χωριών Περιβόλια και 

Θέρισσος. Κατά μήκος του φαραγγιού υπάρχει δρόμος 

που συνδέει τα Χανιά με το βουνό Λευκά Όρη. Το 

πλάτος του φαραγγιού κυμαίνεται από 15 έως 250 m και 

το μήκος τους είναι περίπου 9 km. Στο φαρδύτερο 

τμήμα του, που βρίσκεται στην είσοδο του φαραγγιού, σχηματίζεται μία μικρή κοιλάδα η 

οποία καλλιεργείται με ξυλώδη φυτά (οπωρώνες και αμπελώνες). Το υπόλοιπο της περιοχής 

χαρακτηρίζεται από γκρεμούς χάσματα και σάρες, με ποικιλία ενδημικών φυτών. Κατά μήκος 

του μικρού ποταμού υπάρχουν συστάδες από Platanus orientalis και Nerium oleander. Γύρω 

από το φαράγγι υπάρχουν φρύγανα σε καλή κατάσταση και σπήλαια στα οποία δεν 

επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό. Υπάρχει επίσης ένα μικρό δάσος από κυπαρίσσια κοντά στο 

χωριό Θέρισσος. 

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα του φαραγγιού του Θερίσσου, συνίσταται στα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

1) Έχει μεγάλη αισθητική αξία.  

2) Έχει εύκολη πρόσβαση λόγω της ύπαρξης του δρόμου και της θέσης του κοντά στα Χανιά. 

3) Έχει ποικιλία από επαρκώς διατηρημένους τύπους οικοτόπων, σε σχετικά μικρή έκταση.  

4) Έχει πλούσια χλωρίδα με κοινά και ενδημικά είδη. Τα τελευταία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και τα περισσότερα από αυτά είναι σπάνια ή απειλούμενα και προστατεύονται σε 

διεθνές (Σύμβαση Βέρνης) ή εθνικό (Προεδρικό ∆ιάταγμα 67/81) επίπεδο.  

5) Η σπανιότητα του φιδιού Elaphe situla (το οποίο υπάρχει στο Παράρτημα II της κοινοτικής 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) στην περιοχή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κρήτη είναι το 

νοτιότερο όριο της εξάπλωσής του, καθιστά τη διατήρησή του ιδιαίτερα σημαντική για την 

πανίδα του νησιού.  

Οι κύριες επιδράσεις προέρχονται από τη βόσκηση, τη φωτιά και το παράνομο κυνήγι. 

GR4340008 - ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα ποικίλη γεωμορφολογία. 

Υπάρχουν 50 κορυφές που υπερβαίνουν τα 2.000 m. 

Χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φαραγγιών (περίπου 

20) από τα οποία το φαράγγι της Σαμαριάς είναι το 

σημαντικότερο. Υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός 

χαραδρών, σπηλαίων, δολινών, βαράθρων, πολγών και 
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οροπεδίων που συμμετέχουν σε μια ακολουθία οικοτόπων από τα 0 έως τα 2.453 m. Οι 

δολίνες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι υγρές δολίνες χαρακτηρίζονται από αραιή βλάστηση 

μονοετών φυτών, κοινών σε άλλους τόπους, αλλά σπάνιων στην Κρήτη, ενώ οι ξηρές δολίνες, 

χαρακτηρίζονται από πυκνή βλάστηση και, στα Λευκά Όρη, από την παρουσία του Hypericum 

kelleri, είδος χαρακτηριστικό αυτών των οικοτόπων και ενδημικό των κρητικών βουνών. Στην 

περιοχή απαντά επίσης το μεγαλύτερο δάσος κυπαρισσιού στην Κρήτη (και ένα από τα 

τελευταία που έχουν απομείνει στο νησί), καθώς και εκτεταμένα δάση πεύκης στα όρια της 

περιοχής. Μικρό ποσοστό της περιοχής καλύπτεται από ψηλές διαπλάσεις (δάση) πουρναριού. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ακτών της περιοχής είναι οι ασβεστολιθικοί απότομοι γκρεμοί. 

Οι υψηλότεροι (200 έως 500 m), που περιγράφονται με τον όρο «plurizonal megacliffs» 

(πολυζωνικές απότομες βραχώδεις ακτές μεγάλου ύψους), έχουν περισσότερες από μία 

κλιματικές ζώνες και ζώνες βλάστησης. Το μωσαϊκό της βλάστησης εντείνεται από την ύπαρξη 

καρστικών χαραδρών που υποστηρίζουν πλούσια βλάστηση με αφθονία ειδών 

χαρακτηριστικών των απότομων βραχωδών παράκτιων γκρεμών. Το φαράγγι της Σαμαριάς 

είναι το μεγαλύτερο παράκτιο φαράγγι των Βαλκανίων, με βάθος άνω των 500 m και 

χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες παράκτιες χαράδρες των Βαλκανίων, με βάθος 

μεγαλύτερο των 500 m. Το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής περιλαμβάνει λειμώνες με Posidonia 

oceanica, υφάλους και ενάλιες σπηλιές. Ελάχιστα χωριά, κυρίως παραλιακά, καθώς και ένα 

αραιό δίκτυο δευτερευόντων δρόμων στα όρια της περιοχής, αποτελούν τα μόνα ορατά 

σημάδια ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Ως γενική παρατήρηση, πρέπει να τονιστεί το 

γεγονός της ακαταλληλότητας ή/και της ανεπάρκειας των διαθέσιμων κωδικών στο 

Παράρτημα I για την ορθή και πλήρη περιγραφή της περιοχής.  

Το σημαντικότερο πρόβλημα από την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή είναι η 

υπερβόσκηση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύεται από τη φωτιά. Το παράνομο 

κυνήγι, η ξύλευση και το ψάρεμα με δυναμίτη στις ακτές είναι άλλες ιδιαίτερα επιβλαβείς 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι δραστηριότητες αυτές 

έχουν ενταθεί λόγω της παράνομης διάνοιξης δρόμων. 

GR4340010 - ∆ΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ 

ΚΟΥΡΝΑ  

Η προτεινόμενη περιοχή περιλαμβάνει το ανατολικό άκρο 

του ακρωτηρίου ∆ράπανο, το δυτικό τμήμα της 

ακτογραμμής του κόλπου του Αλμυρού και 

συγκεκριμένα τις εκβολές του Αλμυρού και την παραλία 

της Γεωργιούπολης, και προς το εσωτερικό τη λίμνη 

Κουρνά. Το υδρολογικό αυτό σύστημα τροφοδοτεί και 

υποστηρίζει μια μεγάλη υγρή περιοχή περιφερειακά, η οποία ειδικά γύρω από τις εκβολές του 

Αλμυρού, είναι αναμεμειγμένη είτε με καλλιέργειες είτε με εδάφη τα οποία εκαλλιεργούντο 
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στο παρελθόν. Στις εκβολές του Αλμυρού υπάρχουν συστάδες του καλαμιού Phragmites 

australis. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ο μεγάλος αριθμός πηγών γλυκού 

νερού που τροφοδοτούν τη λίμνη Κουρνά καθώς και το τελευταίο τμήμα του ποταμού 

Αλμυρού το οποίο είναι διαπλατυσμένο και μοιάζει με έλος, τις εκβολές καθώς και τη θαλάσσια 

περιοχή κοντά  στην ακτή. Κοντά στην ακτή η βλάστηση χαρακτηρίζεται από σχηματισμούς 

υγρόφιλων ειδών. Όσον αφορά τη βόρεια και βορειανατολική  πλευρά της ακτής της 

Γεωργιούπολης περιλαμβάνει αυτή μια εκτεταμένη αμμώδη παραλία με αμμόλοφους 

Ammophila arenaria. Η παραλία σε ορισμένα σημεία καλύπτεται από ένα σκληρό λασπώδες 

στρώμα. Στο βραχώδες ανατολικό άκρο του ακρωτηρίου ∆ράπανο, υπάρχει μια εκτεταμένη 

κάλυψη με Euphorbia dendroides. 

Το υγροτοπικό αυτό σύστημα που περιλαμβάνει τη λίμνη Κουρνά, τον ποταμό Αλμυρό με τη 

διαπλατυσμένη περιοχή (έλος) κοντά στις εκβολές και τις εκβολές του ποταμού στη 

Γεωργιούπολη, είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα στην ανατολική Μεσόγειο. Η αξία 

της περιοχής στηρίζεται στα εξής: 

1) Τα συστήματα των επιφανειακών νερών στην Κρήτη είναι γενικά περιορισμένα σε 

αριθμό. 

2) Στη μεγάλη ποικιλία διαφορετικών βιοτόπων, όπως λίμνη, πηγές, παρόχθια βλάστηση, 

εκβολή, φρύγανα κ.α. 

3) Στη σημασία της για τα μεταναστευτικά πουλιά. 

4) Στην παρουσία πλούσιας πανίδας, όπως ενδημικών ασπονδύλων, αμφίβιων, ερπετών και 

θηλαστικών, τα οποία είναι υπό καθεστώς προστασίας. Η Caretta caretta είναι παρούσα 

στην περιοχή. Ένα είδος χλωρίδας προστατεύεται από Ελληνική Νομοθεσία (Π.∆.67/81). 

Σοβαρούς κινδύνους για την περιοχή αποτελούν η οικοδομική δραστηριότητα, η κατασκευή 

τουριστικών εγκαταστάσεων, η επέκταση των καλλιεργειών, η άρδευση, το κυνήγι, η 

βόσκηση και τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων. 

Η λίμνη Κουρνά οι εκβολές του Αλμυρού και η Γεωργιούπολη έχουν χαρακτηριστεί Σημαντικές 

Περιοχές για τα πουλιά (Important Bird Areas, IBA), σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Οι περιβαλλοντικές απειλές συνίστανται στην  οικοδομική δραστηριότητα (κύρια εξοχικών 

κατοικιών), την κατασκευή νέων τουριστικών εγκαταστάσεων, την επέκταση των 

καλλιεργειών, την άρδευση, το κυνήγι, την υπερβόσκηση και τα υγρά απόβλητα 

ελαιοτριβείων. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-90 

GR4340011 – ΦΡΕ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ – ΝΙΠΟΣ  

 Η περιοχή βρίσκεται στην ανατολική Κρήτη, κοντά στην 

πόλη των Χανίων και περιλαμβάνει τα χωριά Τζιτζιφιές 

και Φρε. Στην περιοχή επικρατούν πετρώδη εδάφη και 

απότομες πλαγιές που καλύπτονται από μακκία 

βλάστηση με δάφνη, μερικές συστάδες κυπαρισσιών, 

φρύγανα και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση με πουρνάρι. 

Υπάρχουν, επίσης, καλλιέργειες ελαιόδεντρων και μερικά αμπέλια. 

Η οικολογική σημασία και αξία της περιοχής επικεντρώνεται στην παρουσία της, μοναδικής 

στην Κρήτη, μακκίας με δάφνη. Μέχρι σήμερα, μόνο λίγα είδη φυτών,θηλαστικών και 

μαλακίων έχουν περιγραφεί, από τα οποία μερικά είναι ενδημικά της Κρήτης. Η μακκία 

βλάστηση δάφνης κινδυνεύει από τη συνεχιζόμενη υλοτόμηση και την αλλαγή χρήσης της γης 

που ακολουθείται από αναδασώσεις με χαρουπιές και κυπαρίσσια ή με καλλιέργειες ελιάς και 

αμπελιού. Η πίεση από τη βόσκηση στα υψηλότερα σημεία της περιοχής είναι μέτρια αλλά 

συμβάλλει στη διατήρηση των φρύγανων και πρινώνων. Ωστόσο, αν αυξηθεί ο πληθυσμός 

των αιγοπροβάτων, οι συγκεκριμένοι οικότοποι θα κινδυνεύσουν. 

GR4340012 - ΑΣΦΕΝ∆ΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 

Η προτεινόμενη περιοχή έχει πολύπλοκη γεωμορφολογική 

δομή. Η περιοχή έχει σύνθετη γεωμορφολογική δομή. 

Φαράγγια, χαράδρες, δολίνες, βάραθρα, πόλγες και 

οροπέδια, κυρίως στα μεγαλύτερα υψόμετρα, σε 

συνδυασμό με ελάχιστη ανθρωπογενή δραστηριότητα, 

συνέβαλαν στη δημιουργία και διατήρηση, πολύ 

σημαντικών φυσικών οικοτόπων. Το τμήμα της περιοχής που βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο 

καλύπτεται κυρίως από καλλιέργειες και φρύγανα. Υπάρχουν επίσης ακτές κολύμβησης όπου 

παρατηρείται αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα. Μια φυσική πηγή στην περιοχή της 

Αργυρούπολης και ένα εκτεταμένο δάσος πουρναριού είναι δύο από τους οικοτόπους που 

χρήζουν άμεσης προστασίας. Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία διαπλάσεων με Phragmites 

sp. (κωδικός CORINE 91, 53.11), ενός τύπου οικοτόπου που δεν περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι, και ο οποίος καλύπτει μικρό ποσοστό της περιοχής. Τέλος, το θαλάσσιο τμήμα 

της περιοχής περιλαμβάνει λειμώνες Ποσειδώνιας, υφάλους και ενάλια σπήλαια. Ως γενική 

παρατήρηση πρέπει να τονιστεί το γεγονός της ακαταλληλότητας ή/και της ανεπάρκειας των 

διαθέσιμων κωδικών στο Παράρτημα I για την ορθή και πλήρη περιγραφή της περιοχής.  

Η περιοχή υφίσταται υπερβόσκηση και στα παράλια, έντονη τουριστική πίεση. Το παράνομο 

κυνήγι, το ψάρεμα με δυναμίτη και η παράνομη διάνοιξη δρόμων είναι άλλες δραστηριότητες 
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με σημαντικές επιπτώσεις. Η τελευταία γίνεται ολοένα και πιο έντονη, πολλαπλασιάζοντας 

τους κινδύνους για την υποβάθμιση περιοχών, που διατηρούνται σχετικώς ανέπαφες. 

GR4340013 - ΝΗΣΟΙ ΓΑΥ∆ΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥ∆ΟΠΟΥΛΑ 

Η περιοχή περιλαμβάνει δύο νησιά δορυφορικά της 

Κρήτης, τη Γαύδο και τη Γαυδοπούλα. Γεωλογικά τα νησιά 

αποτελούνται από ασβεστόλιθους του ανωτέρου 

Κρητιδικού. Στη Γαύδο υπέρχουν μεταμορφωμένα 

πετρώματα καθώς και νεογενείς αποθέσεις μεγάλης 

έκτασης με θαλάσσια απολιθώματα. Στην ανατολική 

πλευρά του νησιού υπάρχουν σε ψαμμιτικές αποθέσεις ανώτερης Πλειστοκαινικής ηλικίας 

σημαντικά χερσαία απολιθώματα. Η βλάστηση είναι κυρίως μακκία και δάση. Αντίθετα, στη 

Γαυδοπούλα είναι κυρίως φρύγανα με ελάχιστες συστάδες μακί Pistacia. Στο νότιο άκρο του 

νησιού υπάρχει αλυκή. Η βλάστηση γύρω από τις πηγές και τα ρυάκια είναι τυπική υδροχαρής 

βλάστηση. Η Γαυδοπούλα είναι ακατοίκητη και χρησιμοποιείται μόνο ως βοσκότοπος. 

Τα νησιά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρώπη αν λάβει κανείς υπόψη του τη χλωριδική 

τους σύνθεση. Τα αφρικανικά είδη που συναντώνται στα νησιά είτε αποτελούν τη μιναδική 

τους παρουσία στην Ευρώπη είτε μια από τις ελάχιστες. ∆ύο ενδημικά και ένα στενοενδημικό 

είδος χλωρίδας καθώς και δύο είδη θηλαστικών προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

(Π. ∆. 67/81). Τα περισσότερα από τα σημαντικά είδη φυτών συναντώνται σε άλλες ελληνικές 

περιοχές είτε ηπειρωτικές είτε νησιά. Ανάμεσα στα ασπόνδυλα υπάρχουν αρκετά ενδημικά. 

Ανάμεσα στα χερσαία μαλάκια, τρία είδη είναι ενδημικά της προτεινόμενης περιοχής, ενώ τα 

υπόλοιπα είναι ενδημικά της ευρύτερης κρητικής περιοχής. Τα υπόλοιπα ασπόνδυλα είναι 

ελληνικά ενδημικά. 

Στη Γαύδο λόγω εξάπλωσης του πευκοδάσους και της απουσίας αντιπυρικής προστασίας στο 

νησί, ο κίνδυνος φωτιάς είναι πολύ υψηλός στα επόμενα χρόνια και η καταστροφή θα είναι 

ολική. Στη Γαυδοπούλα η επίδραση είναι μόνο από τη βόσκηση. Όμως και τα δύο νησιά 

απειλούνται κυρίως στα θαλάσσια οικοσυστήματά τους με το παράνομο ψάρεμα, δυναμίτη, 

τράτες, κλπ. 

GR4340014 - ΕΘΝIΚΟΣ ∆ΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ - ΨIΛΑΦI - 

ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 

 Οι κύριοι γεωλογικοί σχηματισμοί που συνθέτουν το 

γεωλογικό υπόβαθρο του Εθνικού ∆ρυμού Σαμαριάς είναι 

τρεις: πλακώδεις κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, συμπαγείς 

ασβεστόλιθοι και δολομίτες και λιθώνες (χαλαροί 

σχηματισμοί από κομμάτια βράχων που συσσωρεύονται 
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στις πλαγιές). Κυριότερα χαρακτηριστικά του τοπίου και της γεωμορφολογίας του: Ο πυρήνας 

της περιοχής αποτελείται από το Φαράγγι της Σαμαριάς, μήκους περίπου 18 km με 

κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Το φαράγγι έχει μοναδική γεωμορφολογία η οποία 

χαρακτηρίζεται από ένα πολύ στενό πέρασμα το οποίο δεν υπερβαίνει τα 3-4 m και πλαγίες 

σχεδόν κάθετες, ύψους 300-400 m. Το καρστικό φαράγγι της Σαμαριάς είναι από τα 

μεγαλύτερα παράκτια φαράγγια των Βαλκανίων. Άλλα γνωρίσματα της περιοχής είναι:  

1. Ενας αριθμός από δευτερεύουσες χαράδρες ξεκινούν από τις κορυφές Βολακιά και 

Αυλημονόκου και καταλήγουν στο κυρίως φαράγγι.  

2. Εντυπωσιακή υψομετρική ποικιλομορφία. Σε μία απόσταση 6,5 km, το υψόμετρο αυξάνει 

από 0 στα 2100 m περίπου, ενώ υπάρχουν τέσσερις κορυφές που ξεπερνούν τα 2.000 m.  

3. Αρκετά γεωλογικά ρήγματα που έχουν οδηγήσει στους χαρακτηριστικούς γκρεμνούς ύψους 

ως 400m.  

4. Χαρακτηριστικά γεωμορφολογικά στοιχεία του καρστικού τοπίου της Κρήτης, όπως 

ασβεστολιθικές δολίνες, σπηλιές (οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν εξερευνηθεί 

ακόμη), σχηματισμοί κρημνισμάτων και πολλές πηγές.  

5. Περιοχές με εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες, σημαντικό στοιχείο της δράσης του ανθρώπου. 

Το δάσος της Pinus brutia βρίσκεται κυρίως σε χαμηλά υψόμετρα από 0 έως 600 m περίπου.  

Οι διαπλάσεις Pistacio - Ceratonion δεν ξεπερνούν το υψόμετρο των 200 m. Το μικτό δάσος 

Pinus brutia - Cupressus sempervirens, επικρατεί στην υψομετρική ζώνη των 500-1.000 m 

περίπου και οι αμιγείς συστάδες Cupressus sempervirens απαντούν μεταξύ 900 - 1800 m. 

Πάνω από αυτό το υψόμετρο, απαντούν σημαντικές διαπλάσεις των Cupressus sempervirens, 

Quercus coccifera, Acer sempervirens και Zelcova abelitsea, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 1.600 

m. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντούν διαπλάσεις Astragalus creticus και Αstragalus 

angustifolius.  

Η κατασκευή νέων δρόμων είναι η κυριότερη απειλή. Υπάρχουν δύο ακόμη μεγάλες δυνητικά 

απειλές γα την περιοχή.  

1) Πίεση από την έντονη τουριστική εκμετάλλευση.  

2) Φωτιά: η πιθανότητα μεγάλης και ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς, είναι μια συνεχής απειλή για τα 

εξαιρετικά εύφλεκτα είδη της χλωρίδας που κυριαρχούν. Επιπροσθέτως ο κίνδυνος αυξάνει 

λόγω του δύσβατου της περιοχής με το έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Εξάλλου 

δυνητικά επικίνδυνες είναι και οι φωτιές που χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα για τη δημιουργία 

βοσκοτόπων, και που υποβαθμίζουν τις κοινότητες των φρυγάνων. Αυτές οι φωτιές 

επηρεάζουν σχεδόν όλο τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων, και πολλές τοποθεσίες γύρω 

από τον Εθνικό ∆ρυμό. Αλλες ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στην περιοχή. 
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3) Γενετική ρύπανση: Σοβαρό πρόβλημα αν και ανεπαρκώς μελετημένο, είναι η γενετική 

ρύπανση του αγριμιού από κατσίκες που βόσκουν στα όρια του δρυμού ή που έχουν ξεφύγει 

και έχουν εισέλθει για διάφορους λόγους στην περιοχή.  

4) Κυνήγι: στην περιφέρεια της περιοχής υπάρχει έντονη κυνηγετική δραστηριότητα, κατά το 

μεγαλύτερο μέρος παράνομη. Είδη που επηρεάζονται περισσότερο είναι το αγρίμι και ο 

χρυσαετός, (Aquila chrysaetos).  

5) Εισαγωγή ασθενειών: Η πιθανότητα σοβαρής ζημιάς ή και καταστροφής των 

Κυπαρισσοδασών από το μύκητα Corineum cardinale, είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές 

για την περιοχή. Ηδη έχουν παρατηρηθεί νοσούντα άτομα στην ευρύτερη περιοχή των 

Λευκών Ορέων. ∆εν υπάρχει όμως καμία επιστημονική καταγραφή ούτε του μεγέθους ούτε 

της έντασης του προβλήματος. Αμεση ανάγκη υπάρχει για πρωτογενή στοιχεία όσον αφορά 

στα παραπάνω ζητήματα. Εξίσου λίγη πληροφορία υπάρχει δημοσιευμένη για τη διαδοχή μετά 

την εγκατάλειψη των καλλιεργειών από τον άνθρωπο, ή μετά από πιθανή καταστροφή που 

μπορεί να προκαλέσει. Τέτοιο φαινόμενο είναι η κυριαρχία του πεύκου και η παροδική, 

αύξηση της κατανομής του, με άγνωστες επιπτώσεις για την ιθαγενή ή την ενδημική χλωρίδα. 

Υπάρχει άμεση ανάγκη για ένα αποτελεσματικό, αυστηρό και σαφές διαχειριστικό πρόγραμμα. 

GR4340016 – ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ – ΤΣΟΥΝΑΡΑ – ΒΙΤΣΙΛΙΑ – ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ  

Η περιοχή βρίσκεται στη δυτική Κρήτη και αποτελείται 

κυρίως από ορεινές εκτάσεις. Ξεκινά από το Έλος στα 

βόρεια και περιλαμβάνει, σε νότια κατεύθυνση, τα όρη 

∆ίκαιος (1.008 m), Τσουνάρας (1.102 m) και Καλυβάκι 

(1.010 m). Η ορεινή βλάστηση είναι κυρίως φρυγανική με 

την κυριαρχία των θαμνωδών πολυετών Sarcopoterium 

spinosum, Erica manipuliflora, Genista acanthoclada και Cistis spp. Απαντούν επίσης οι 

χαρακτηριστικές της δυτικής Κρήτης υγρές και πυκνές διαπλάσεις μακκίας με Arbutus unedo 

και Erica arborea σε μη-ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Μια από τις σπάνιες συστάδες καστανιάς 

(Castanea sativa) στην Κρήτη βρίσκεται κοντά στον οικισμό Έλος. Υγρόφιλη βλάστηση 

πλατάνια και πικροδάφνες καταλαμβάνουν το διαλείπουσας ροής φαράγγι του ποταμού Θεργί. 

Τέλος, ένα μικρό μέρος της νότιας πλευράς της περιοχής καλύπτεται από ελαιώνες (Olea 

europea).  

Οι κύριες απειλές προέρχονται από πυρκαγιές και ανάπτυξη υποδομών. Ανεξέλεγκτες 

ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η υπερβόσκηση και η χρήση των ορεινών εκτάσεων ως 

βοσκοτόπων, το νόμιμο ή παράνομο εντατικό κυνήγι και οι φωτιές, είναι κοινές για πολλά 

τμήματα της περιοχής. 
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GR4340017 – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, 

ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ  

Η περιοχή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Κρήτης, 

περιλαμβάνοντας τη χερσόνησο της Γραμβούσας τα 

νησιά Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα παράκτια της βόρειας 

άκρης της χερσονήσου, και το νησάκι Ποντικονήσι 10km 

δυτικά του κέντρου της χερσονήσου. Σημαντική περιοχή 

για αρπακτικά πτηνά, όπως το Falco Eleonorae. Οι 

απειλές περιλαμβάνουν την κατασκευή δρόμων και το παράνομο κυνήγι. 

GR43400018 – ΝΗΣΙ∆Α ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ  

Το νησί Άγιοι Θεόδωροι βρίσκεται βορειοδυτικά της 

πόλης των Χανίων (∆υτική Κρήτη). Το νησί καλύπτεται 

με φρύγανα και αποτελεί σταθμό αναπαραγωγής για το 

κρητικό «αγρίμι» Capra aegagrus cretica. Στις απειλές 

περιλαμβάνονται η εισαγωγή αιγών και των καφετιών 

λαγών, και οι ζημιές που προκαλούν οι αρουραίοι στις 

φωλιές των πουλιών. 

GR4340019 – ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ – ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΜΑΝΙΚΑ  

Η περιοχή βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κρήτης, στα 

νότιο-ανατολικά σύνορα του νομού Χανίων. 

Περιλαμβάνει τα φαράγγια Καλλικράτης και Αργουλιανό 

καθώς και το οροπέδιο Μανίκα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται 

για την έντονη γεωμορφολογική της δομή. Αποτελεί 

πολύ σημαντική περιοχή για αρπακτικά πτηνά. Κύρια 

απειλή η υπερβόσκηση και οι ανθρωπογενείς πυρκαγιές. 

GR4340020 – ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ) 

Η περιοχή βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 

Κρήτης, δυτικά της πόλης των Χανίων. Περιλαμβάνει 

την τεχνητή λίμνη της Αγιάς. Αν και δεν είναι μια φυσική 

λίμνη, εμφανίζει μεγάλη ποικιλότητα υδρόβιων 

κοινοτήτων. Αποτελεί μια σημαντική περιοχή για 

υδρόβια πτηνά Egretta garzetta και Aythya nyroca. 

Κύριες απειλές είναι η απομάκρυνση υδάτων, οι διάφορες υποδομές, και η έντονη ανάπτυξη 

του τουρισμού. 
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GR4340021 – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥ  

Η περιοχή βρίσκεται στο βόρειο – δυτικό τμήμα της 

Κρήτης (περίπου 20km από τα Χανιά) και περιλαμβάνει 

το βόρειο μέρος της χερσονήσου Ροδοπός. 

Χαρακτηριστικά είναι τα θαλάσσια βράχια και τα 

απότομα βράχια του Αιγαίου. Υπάρχει φρυγανική 

βλάστηση, που επηρεάζεται από τη βοσκή. Αποτελεί 

σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά πτηνά και αρπακτικά πτηνά. Κύρια απειλή το 

παράνομο κυνήγι. 

GR4340022 – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ  

Η περιοχή περιλαμβάνει την εκβολή του Αλμυρού 

ποταμού, την περιοχή της Γεωργιούπολης και τη λίμνη 

Κουρνά. Το υδρολογικό σύστημα παρέχει και διατηρεί μια 

μεγάλη περιοχή υγρού εδάφους, το οποίο, ειδικά γύρω 

από την εκβολή του Αλμυρού ποταμού αναμιγνύεται με 

τις καλλιέργειες. Αποτελεί μια σημαντική περιοχή για την 

αναπαραγωγή και διαχείμαση των υδρόβιων πτηνών. Τέτοια είδη είναι το Egretta garzetta και 

το Aythya nyroca. Η λίμνη Κουρνά είναι η μόνη φυσική λίμνη γλυκού νερού στην Κρήτη. 

Κύριες απειλές είναι η αποξήρανση και η ανοικοδόμηση ξενοδοχείων και άλλων οικοδομικών 

συγκροτημάτων, η ενόχληση από τους τουρίστες και το κυνήγι. 

GR4340023 – ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΓΑΥ∆ΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥ∆ΟΠΟΥΛΑ  

Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει δύο νησιά της Κρήτης, τη 

Γαύδο και τη Γαυδοπούλα. Βρίσκονται 21 μίλια νότια 

της νοτιοδυτικής κρητικής ακτής. Το νησί Γαύδος είναι 

το μεγαλύτερο των δυο με έκταση 29.58km2 και 

μέγιστο υψόμετρο 362m. Αποτελεί σημαντική περιοχή 

για πτηνά και ιδιαίτερα για το Phalacrocorax aristotelis. 

Κύριες απειλές είναι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του 

τουρισμού. Υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή βιομηχανικής μονάδας στο νησάκι. 

5.3.4. Περιοχές Corine 

Ακολούθως αναφέρονται στο σύνολό τους, οι Περιοχές Corine της Περιφέρειας Κρήτης, οι 

οποίες απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο Χάρτη 3 που παρατίθεται στο Παράρτημα. 
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5.3.4.1. Νομός Ηρακλείου 

Οι βιότοποι Corine του Νομού Ηρακλείου είναι οι εξής: 

Πίνακας 5-10: Βιότοποι Corine του Νομού Ηρακλείου 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

A00050012 Ακρωτήρι Λίθινο 01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Buteo buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Sylvia melanocephala melanocephala 

A00010070 Αστερούσια Όρη 
(Όρος Κόφινας) 01/02/1986 

Anthus campestris campestris 
Apus melba melba 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Calandrella brachydactyla 
Caprimulgus europaeus 
Carduelis cannabina cannabina 
Coturnix coturnix 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus brookei 
Falco tinnunculus 
Galerida cristata caucausica 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
Hieraaetus faΤΚΣatus 
Hirundo rupestris 
Lullula arborea arborea 
Otus scops 
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis 
Saxicola torquata 
Sylvia rueppelli 
Tyto alba alba 

A00050017 Ακρωτήρι Γούδουρα 01/03/1993 

Galerida cristata caucausica 
Lullula arborea arborea 
Oenanthe oenanthe oenanthe 
Saxicola torquata 

A00050003 Βάλτος Αγίου 
Πνεύματος, Μάλια 01/03/1993 

Bufo viridis viridis 
Emys orbicularis 
Hyla arborea arborea 
Mauremys caspica rivulata 
Rana ridibunda ridibunda 

A00030048 ∆άσος Ρούβα - 01/10/1986 Lepus europaeus carpathous 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Φαράγγι Ζάρου Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Accipiter nisus nisus 
Alectoris chukar 
Anthus campestris campestris 
Apus melba melba 
Aquila chrysaetos homeyeri 
Buteo buteo buteo 
Carduelis cannabina cannabina 
Carduelis carduelis carduelis 
Circus aeruginosus 
Circus macrourus 
Circus pygargus 
Corvus corax corax 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco tinnunculus 
Fringilla coelebs coelebs 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
Lullula arborea arborea 
Monticola solitarius 
Oenanthe oenanthe oenanthe 
Otus scops 
Parus caeruleus caeruleus 
Parus major major 
Saxicola torquata 
Serinus serinus 
Troglodytes troglodytes 
Turdus merula merula 

A00050004 Εκβολές 
Αναποδιάρη 01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 

A00050002 Εκβολή Αποσελέμη, 
Κάτω Γούβες 01/03/1993 

Calidris alpina alpina 
Calidris minuta 
Bufo viridis viridis 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 

A00050009 Κέρατο και Κοιλάδα 
Κερατόκαμπου 01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Apus melba melba 
Corvus corax corax 
Corvus monedula soemmerringi 
Gyps fulvus 
Sylvia melanocephala melanocephala 

A00030049 Μάνα Νερού 
Καμαρών 01/10/1986  

A00010072 Νήσος ∆ία 01/02/1986 

Capra aegagrus 
Monachus monachus 
Falco eleonorae 
Hieraaetus faΤΚΣatus 
Puffinus puffinus yelkouan 
Chalcides ocellatus ocellatus 
Podarcis erhardii schiebeli 
Tarentola mauritanica mauritanica 

A00010071 Ορος Γιούχτας 01/02/1986 

Caprimulgus europaeus 
Cercotrichas galactotes 
Gyps fulvus 
Lanius collurio collurio 
Lullula arborea arborea 
Otus scops 

A00010069 Όρος Ίδη 
(Ψηλορείτης) 01/02/1986 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Apus melba melba 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Caprimulgus europaeus 
Columba palumbus palumbus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus peregrinus 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Hieraaetus faΤΚΣatus 
Hirundo rupestris 
Lullula arborea arborea 
Otus scops 
Pyrrhocorax graculus graculus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis 
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon 

A00050010 
Περιοχή μεταξύ 

Αβδούς - 
Σφενδυλίου 

01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Lanius senator senator 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Sylvia cantillans albistriata 
Sylvia melanocephala melanocephala 

A00050007 Πηγή και ποτάμι 
Αλμυρού, Γάζι 01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Fulica atra 
Gallinula chloropus 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Saxicola torquata 
Bufo viridis viridis 
Hyla arborea arborea 
Mauremys caspica rivulata 

A00050011 
Ποτάμι και εκβολή 
Γεροποτάμου 
Μεσσαράς 

01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Oryctolagus cuniculus cnossius 
Circus cyaneus 
Bufo viridis viridis 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 

A00050019 Ποταμός και εκβολή Καρτερού, Ηράκλειο 01/03/1993 
Hyla arborea arborea 
Mauremys caspica rivulata 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Rana ridibunda ridibunda 

A00050054 Ρέμα Αναποδιάρη 01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Buteo buteo buteo 
Carduelis carduelis carduelis 
Columba palumbus palumbus 
Corvus corax corax 
Falco peregrinus brookei 
Falco tinnunculus 
Galerida cristata caucausica 
Gyps fulvus 
Lanius collurio collurio 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Saxicola torquata 
Sylvia cantillans albistriata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050041 Φαράγγι Αγριάνας 
Αποσελέμη 01/01/1991 

Buteo buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 

A00050005 Φαράγγι 
Αναποδιάρη 01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Buteo buteo buteo 
Carduelis carduelis carduelis 
Columba palumbus palumbus 
Corvus corax corax 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Lanius collurio collurio 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Saxicola torquata 
Sylvia cantillans albistriata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050006 Φαράγγι Γαζίου 01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Martes foina 
Buteo buteo buteo 
Columba palumbus palumbus 
Corvus corax corax 
Falco peregrinus brookei 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Saxicola torquata 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 

A00050013 Φαράγγι και Γκρεμοί Άρβης 01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Apus melba melba 
Buteo buteo buteo 
Carduelis chloris chloris 
Corvus corax corax 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Saxicola torquata 
Hyla arborea arborea 
Rana ridibunda ridibunda 
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5.3.4.2. Νομός Λασιθίου 

Οι βιότοποι Corine του Νομού Λασιθίου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 5-11: Βιότοποι Corine του Νομού Λασιθίου 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

A00050025 
Αλμυρός (έλος 
Βουρκιάς), Άγιος 

Νικόλαος 
01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Gallinula chloropus 
Sturnus vulgaris vulgaris 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Hyla arborea arborea 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050056 Ανατολική Κρήτη 01/05/1993 

Martes foina 
Apus melba melba 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Calidris alpina alpina 
Columba livia livia 
Falco eleonorae 
Falco tinnunculus 
Lanius senator senator 
Milvus migrans aegypticus 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Oenanthe oenanthe oenanthe 
Saxicola torquata 
Sylvia cantillans albistriata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Tringa erythropus 
Lacerta trilineata citrovittata 
Lacerta trilineata polylepidota 
Podarcis erhardii cretensis 
Podarcis erhardii naxensis 

A00020031 Βάι 
(Φοινικόδασος) 01/02/1986 

Anthus campestris campestris 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Buteo rufinus rufinus 
Cettia cetti cetti 
Circus aeruginosus 
Circus pygargus 
Corvus corone corone 
Falco eleonorae 
Falco subbuteo 
Falco tinnunculus 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Ficedula hypoleuca 
Lanius senator senator 
Lullula arborea arborea 
LuΤΚΣnia megarhynchos 
Milvus migrans migrans 
Monticola saxatilis 
MuΤΚΣcapa striata striata 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Oriolus oriolus oriolus 
Pernis apivorus 
Saxicola rubetra 
Streptopelia turtur 
Sylvia atricapilla 
Turdus merula merula 

A00040083 Βορειοανατολική 
Κρήτη 01/06/1987 

Allium longanum 
Anthemis ammanthus ammanthus 
Anthemis filicaulis 
Asperula rigida 
Biarum davisii davisii 
Cenchrus incertus 
Cynara cornigera 
Phoenix theophrasti 
Seseli gummiferum crithmifolium 
Viola scorpiuroides 
Lacerta trilineata polylepidota 
Podarcis erhardii cretensis 
Podarcis erhardii naxensis 

A00050023 

Βουνά Ζάκρου 
(Μόδι, Πρινιάς, 
Βίγλα Ζάκρου, 
Αγριδομούρι) 

01/03/1993 

Martes foina 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Oenanthe oenanthe oenanthe 
Saxicola torquata 
Sylvia cantillans albistriata 
Sylvia melanocephala melanocephala 

A00050018 
Γκρεμοί 

Κατούλιας, Πλάκα 
Ελούντας 

01/03/1993 

Falco eleonorae 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Lanius senator senator 

A00050031 

Εκβολή και ρέμα 
Καλού, Καλό 
Χωριό (Λίμνη 

Γραβάνενας, Άγιος 
Παντελεήμονας) 

01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Sylvia melanocephala melanocephala 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Hyla arborea arborea 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050024 Εκβολή ρέματος 
Αφρατιας, Σητεία 01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Gallinula chloropus 
Hyla arborea arborea 
Mauremys caspica rivulata 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050032 Εκβολή Στομίου, 
Σητεία 01/03/1993 

Bufo viridis viridis 
Hyla arborea arborea 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050021 
Λίμνη 

Μπραμιανού, 
Ιεράπετρα 

01/03/1993 

Martes foina 
Falco eleonorae 
Fulica atra 
Oenanthe oenanthe oenanthe 
Hyla arborea arborea 
Rana ridibunda ridibunda 

A00030054 Νησίδα Χρυσή 
(Γαϊδουρονήσι) 01/09/1986 

Astragalus sinaicus 
Colchicum cousturieri 
Cynara cornigera 
Periploca angustifolia 
Silene ammophila ammophila 
Calonectris diomedea 
Falco eleonorae 
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini 
Podarcis erhardii werneriana 

A00050020 
Νησίδες Άγιοι 
Πάντες, Άγιος 
Νικόλαος 

01/03/1993 Falco eleonorae 

A00030055 Νησίδες Καβάλλοι 01/09/1986 Falco eleonorae 

A00030053 
Νησίδες 

Κουφονήσια, 
Κρήτη 

01/09/1986 

Cynara cornigera 
Monachus monachus 
Calonectris diomedea 
Falco eleonorae 
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini 
Telescopus fallax multisquamatus 

A00010075 Νήσοι ∆ιονυσάδες 01/02/1986 

Allium tardans 
Anthemis ammanthus ammanthus 
Carlina diae 
Cynara cornigera 
Fibigia lunarioides 
Muscari dionysicum 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Nigella doerfleri 
Scaligeria halophila 
Trigonella rechingeri 
Monachus monachus 
Calonectris diomedea 
Falco eleonorae 
Puffinus puffinus yelkouan 
Coluber gemonensis gemonensis 
Hemidactylus turcicus turcicus 
Podarcis erhardii rechingeri 

A00010078 
Ορη Θρυπτή και 
Ορνό (Όρη 
Σητείας) 

01/02/1986 

Aethionema saxatile creticum 
Allium circinnatum circinnatum 
Allium tardans 
Andrachne telephioides oreocretensis 
Anthemis ammanthus paleacea 
Anthemis tomentella 
Arabis cretica 
Arenaria fragillima 
Aristida coerulescens 
Arum creticum 
Asperula rigida 
Bellis longifolia 
Bufonia stricta stricta 
Campanula drabifolia creutzburgii 
Campanula hierapetrae 
Campanula laciniata 
Campanula pelviformis 
Campanula ΖΕΠtulata filicaulis 
Carlina diae 
Carlina sitiensis 
Centaurea aegialophila 
Centaurea idaea 
Cerastium scaposum 
Cotoneaster nummularia 
Crepis auriculifolia 
Crocus oreocreticus 
Cupressus sempervirens 
Cyclamen persicum 
Cynara cornigera 
Dianthus fruticosus sitiacus 
Draba cretica 
Erodium hirtum 
Eryngium amorginum 
Erysimum candicum candicum 
Erysimum creticum 
Euphorbia dimorphocaulon 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Fagonia cretica 
Galium citraceum 
Galium samothracicum 
Helichrysum doerfleri 
Hypericum aegypticum 
Hypericum amblycalyx 
Limonium hierapetrae 
Lysimachia serpyllifolia 
Minuartia wettsteinii 
Muscari macrocarpum 
Odontites linkii 
Onosma erectum erectum 
Ophrys sitiaca 
Orchis anatolica sitiaca 
Orchis prisca 
Origanum calcaratum 
Ornithogalum creticum 
Papaver guerlekense 
Petrorhagia candica 
Petrorhagia illyrica taygetea 
Phlomis lanata 
Pinus brutia 
Ranunculus cupreus 
Ranunculus subomophyllus 
Reseda arabica 
Scutellaria hirta 
Sedum creticum hierapetrae 
Sedum praesidis 
Seseli gummiferum crithmifolium 
Silene ammophila ammophila 
Silene antri-jovis 
Silene pinetorum pinetorum 
Spiranthes spiralis 
Sternbergia greuteriana 
Teucrium alpestre alpestre 
Thymbra calostachya 
Tulipa cretica 
Veronica glauca kavusica 

A00010073 

Ορος ∆ίκτυ 
(Λασιθιώτικα 

Βουνά) και όρος 
Σελένα 

01/02/1986 

Aethionema saxatile creticum 
Alyssum idaeum 
Alyssum lassiticum 
Andrachne telephioides oreocretensis 
Anthemis abrotanifolia 
Arabis auriculata 
Arabis cretica 
Arenaria fragillima 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Arenaria saponarioides 
Asperula idaea 
Asperula rigida 
Asplenium aegaeum 
Asplenium creticum 
Asplenium lepidum haussknechtii 
Astragalus creticus creticus 
Astragalus idaeus 
Bellis longifolia 
Bufonia stricta stricta 
Campanula pelviformis 
Campanula ΖΕΠtulata filicaulis 
Centaurea idaea 
Cephalanthera cucullata 
Chenorrhinum idaeum 
Cirsium creticum dictaeum 
Cirsium morinifolium 
Colchicum cretense 
Convolvulus argyrothamnos 
Corydalis rutifolia uniflora 
Crataegus monogyna azarella 
Crepis auriculifolia 
Crocus oreocreticus 
Crocus sieberi sieberi 
Cupressus sempervirens 
Cuscuta atrans 
Cuscuta epithymum kotschyi 
Cyclamen creticum 
Dianthus aciphyllus 
Epipactis cretica 
Erysimum mutabile 
Euphorbia deflexa 
Festuca sipylea 
Galium samothracicum 
Geocaryum creticum 
Hypericum amblycalyx 
Hypochoeris tenuiflora 
Lactuca alpestris 
Lamium garganicum striatum 
Lepidium hirtum oxyotum 
Lysimachia serpyllifolia 
Ophrys sitiaca 
Ophrys sphegodes cretensis 
Orchis anatolica sitiaca 
Origanum dictamnus 
Paeonia clusii 
Peucedanum alpinum 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Pimpinella tragium depressa 
Pinus brutia 
Polygonum idaeum 
Saponaria glutinosa 
Scabiosa mimoana minoana 
Scabiosa sphaciotica 
ΤΚΣlla nana 
Scorzonera mollis idaea 
Scutellaria hirta 
Sedum creticum hierapetrae 
Sedum laconicum insulare 
Sedum praesidis 
Sedum tristriatum 
Senecio fruticulosus 
Sideritis syriaca syriaca 
Silene antri-jovis 
Silene flavescens dictaea 
Silene multicaulis cretica 
Silene sieberi 
Silene variegata 
Sternbergia greuteriana 
Telephium imperati pauciflorum 
Teucrium alpestre alpestre 
Trachelium jacquinii jacquinii 
Tragopogon lassithicus 
Tulipa bakeri 
Tulipa cretica 
Vincetoxicum creticum 
Viola cretica cretica 
Viola cretica glabra 
Viola fragrans 

A00040087 
Περιοχή 

Ιεράπετρας και 
Όρη Θρυπτής 

01/06/1987 

Andrachne telephioides oreocretensis 
Anthemis tomentella 
Arabis cretica 
Arenaria fragillima 
Aristida coerulescens 
Bellis longifolia 
Bufonia stricta stricta 
Campanula drabifolia creutzburgii 
Campanula hierapetrae 
Campanula pelviformis 
Campanula ΖΕΠtulata filicaulis 
Centaurea idaea 
Cerastium scaposum 
Cotoneaster nummularia 
Crepis auriculifolia 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Cupressus sempervirens 
Cyclamen persicum 
Draba cretica 
Erodium hirtum 
Eryngium amorginum 
Erysimum candicum candicum 
Euphorbia dimorphocaulon 
Helichrysum doerfleri 
Hypericum amblycalyx 
Limonium hierapetrae 
Lysimachia serpyllifolia 
Minuartia wettsteinii 
Odontites linkii 
Onosma erectum erectum 
Ophrys sitiaca 
Ornithogalum creticum 
Phlomis lanata 
Ranunculus cupreus 
Ranunculus subomophyllus 
Scutellaria hirta 
Sedum creticum hierapetrae 
Silene ammophila ammophila 
Silene antri-jovis 
Sternbergia greuteriana 
Teucrium alpestre alpestre 
Veronica glauca kavusica 

A00050026 Περιοχή Μηλάτου 
- Βραχασίου 01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Corvus corax corax 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Lanius senator senator 
Tringa erythropus 

A00040084 Περιοχή Μονής 01/06/1987 Anthemis tomentella 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Καψά Aristida coerulescens 
Erysimum creticum 
Scutellaria sieberi 
Stachys spinosa 

A00040086 Περιοχή Σητείας 
και Όρος Ορνό 01/06/1987 

Aethionema saxatile creticum 
Allium circinnatum circinnatum 
Allium tardans 
Anthemis ammanthus paleacea 
Arum creticum 
Asperula rigida 
Campanula drabifolia creutzburgii 
Campanula laciniata 
Campanula pelviformis 
Campanula ΖΕΠtulata filicaulis 
Carlina diae 
Carlina sitiensis 
Centaurea aegialophila 
Crocus oreocreticus 
Cyclamen persicum 
Cynara cornigera 
Dianthus fruticosus sitiacus 
Eryngium amorginum 
Erysimum creticum 
Euphorbia dimorphocaulon 
Fagonia cretica 
Galium citraceum 
Galium samothracicum 
Hypericum aegypticum 
Hypericum amblycalyx 
Muscari macrocarpum 
Ophrys sitiaca 
Orchis anatolica sitiaca 
Orchis prisca 
Origanum calcaratum 
Papaver guerlekense 
Petrorhagia candica 
Petrorhagia illyrica taygetea 
Pinus brutia 
Reseda arabica 
Sedum creticum hierapetrae 
Sedum praesidis 
Seseli gummiferum crithmifolium 
Silene pinetorum pinetorum 
Spiranthes spiralis 
Sternbergia greuteriana 
Thymbra calostachya 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Tulipa cretica 

A00050022 
Ποτάμι και εκβολή 

Στομίου, 
Ιεράπετρα 

01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Martes foina 
Gallinula chloropus 
Saxicola torquata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Mauremys caspica rivulata 

A00050027 Υγρότοπος 
Ξεροκάμπου 01/03/1993 

Apus melba tuneti 
Calidris alpina schinzi 
Columba livia livia 
Falco eleonorae 
Falco tinnunculus 
Lanius senator senator 
Milvus migrans aegypticus 
Tringa erythropus 
Lacerta trilineata citrovittata 
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5.3.4.3. Νομός Ρεθύμνου 

Οι βιότοποι Corine του Νομού Ρεθύμνου είναι οι εξής: 

Πίνακας 5-12: Βιότοποι Corine του Νομού Ρεθύμνου 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

A00050016 

Βουνά 
Ασφέντης, 

Περισινάκι και 
Κρυονερίτης 

01/03/1993 

Apus melba melba 
Falco peregrinus peregrinus 
Gyps fulvus 
Lanius senator senator 
Elaphe situla 
Lacerta trilineata citrovittata 
Podarcis erhardii biinsulicola 
Podarcis erhardii buchholzi 
Podarcis erhardii elaphonissi 
Podarcis erhardii kinarensis 
Podarcis erhardii levithensis 
Podarcis erhardii makariaisi 
Podarcis erhardii megalophthenae 
Podarcis erhardii ophidusae 
Podarcis erhardii pachiae 
Podarcis erhardii phytiusae 
Podarcis erhardii punctigularis 
Podarcis erhardii subobscura 
Podarcis erhardii thessalica 

A00050029 
Βράχος 
Πρασιές, 

Κουλούκωνας 
01/03/1993 

Martes foina 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 

A00050030 
Εκβολή 

Μυλοποτάμου, 
Λαύριος 

01/03/1993 

Bufo viridis viridis 
Emys orbicularis 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 
Rana ridibunda ridibunda 

A00030058 Νησίδες 
Παξιμάδια 01/09/1986 

Atriplex recurva 
Nigella doerfleri 
Scaligeria halophila 
Trigonella rechingeri 
Monachus monachus 
Calonectris diomedea 
Falco eleonorae 
Puffinus puffinus yelkouan 
Podarcis erhardii rechingeri 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

A00040094 Όρος Κέδρος 01/06/1987 

Allium callimischon haemostictum 
Arum alpinum 
Arum idaeum 
Cerastium brachypetalum doerfleri 
Cyclamen persicum 
Dianthus pulviniformis 
Draba cretica 
Erysimum raulinii 
Galium monachinii 
Lysimachia serpyllifolia 
Petrorhagia candica 
Peucedanum alpinum 
Scutellaria hirta 
Veronica trichadena 
Vicia cracca stenophylla 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Falco peregrinus brookei 
Gyps fulvus 

A00050040 

Όρη Κουρούπα 
και Ξηρό, 
φαράγγια 

Κοτσύφου και 
Κουρταλιώτικο 

01/03/1993 

Ebenus cretica 
Silene integripetala greuteri 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Corvus corax corax 
Falco peregrinus brookei 
Gyps fulvus 
LuΤΚΣnia megarhynchos 
Motacilla alba alba 
Saxicola torquata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Bufo viridis viridis 
Elaphe situla 
Lacerta trilineata citrovittata 

A00030057 Πρέβελη 
Ρεθύμνου 01/09/1986 

Phoenix theophrasti 
Cyrtodactylus kotschyi bartoni 

A00050028 Φαράγγι Πετρές 01/03/1993 

Martes foina 
Carduelis cannabina cannabina 
Corvus corax corax 
Gyps fulvus 
Saxicola torquata 
Bufo viridis viridis 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 

A00020032 Φαράγγι 
Πρασιών 01/02/1986 

Buteo buteo buteo 
Corvus corax corax 
Falco tinnunculus 
Gyps fulvus 
Hieraaetus faΤΚΣatus 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Hirundo rupestris 
Lanius collurio collurio 
Lullula arborea arborea 
Monticola solitarius 
Sylvia melanocephala melanocephala 

5.3.4.4. Νομός Χανίων 

Οι βιότοποι Corine του Νομού Χανίων είναι οι εξής: 

Πίνακας 5-13: Βιότοποι Corine του Νομού Χανίων 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

A00050033 

Ακτές και βάλτοι 
στο 

Φραγκοκάστελλο 
Χανίων 

01/03/1993 

Martes foina 
Calandrella brachydactyla 
Galerida cristata caucausica 
Saxicola torquata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Podarcis erhardii biinsulicola 
Podarcis erhardii buchholzi 
Podarcis erhardii elaphonissi 
Podarcis erhardii kinarensis 
Podarcis erhardii levithensis 
Podarcis erhardii makariaisi 
Podarcis erhardii megalophthenae 
Podarcis erhardii ophidusae 
Podarcis erhardii pachiae 
Podarcis erhardii phytiusae 
Podarcis erhardii punctigularis 
Podarcis erhardii subobscura 
Podarcis erhardii thessalica 

A00020029 Ελαφονήσι Κρήτης 01/02/1986 

Androcymbium rechingeri 
Centaurea pumilio 
Ipomoea stolonifera 
Monachus monachus 
Falco eleonorae 

A00050038 
Έλος και ρέμα 
∆έλφινου, 

Ασπρουλιάνοι 
01/03/1993 

Vitex agnus-castus 
Grus grus 
Saxicola torquata 
Turdus merula merula 
Mauremys caspica rivulata 

A00040096 Ιμβριώτικο 
Φαράγγι 01/06/1987 

Allium callimischon haemostictum 
Asperula rigida 
Celtis tournefortii 
Cupressus sempervirens 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Dianthus juniperinus heldreichii 
Ebenus cretica 
Euphorbia sultan-hassei 
Petrorhagia candica 
Ranunculus cupreus 
Sedum praesidis 
Aquila chrysaetos chrysaetos 

A00050034 Κοιλάδα και 
εκβολή Κοιλιάρη 01/03/1993 

Gallinula chloropus 
Emys orbicularis 
Mauremys caspica rivulata 

A00040099 

Κορυφές Λευκών 
Ορέων, Εθνικός 
∆ρυμός Σαμαριάς 

και γύρω 
φαράγγια 

01/06/1987 

Acomys minous 
Capra aegagrus 
Alectoris chukar 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Calandrella brachydactyla 
Caprimulgus europaeus 
Circus aeruginosus 
Circus macrourus 
Columba palumbus palumbus 
Corvus corax corax 
Emberiza hortulana 
Falco peregrinus brookei 
Falco tinnunculus 
Galerida cristata caucausica 
Gyps fulvus 
Hieraaetus faΤΚΣatus 
Lanius collurio collurio 
Lullula arborea arborea 
Monticola solitarius 
Neophron percnopterus 
Pyrrhocorax graculus graculus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis 
Saxicola torquata 
Sylvia rueppelli 
Troglodytes troglodytes 
Bombina variegata scabra 
Bufo viridis viridis 
Elaphe situla 
Lacerta trilineata citrovittata 
Podarcis erhardii leukaorii 

A00010068 Λευκά Όρη 01/02/1986 

Acomys minous 
Capra aegagrus 
Alectoris chukar 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Calandrella brachydactyla 
Caprimulgus europaeus 
Circus aeruginosus 
Circus macrourus 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Columba palumbus palumbus 
Corvus corax corax 
Emberiza hortulana 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco tinnunculus 
Galerida cristata caucausica 
Galerida cristata meridionalis 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
Hieraaetus faΤΚΣatus 
Lanius collurio collurio 
Lullula arborea arborea 
Monticola solitarius 
Neophron percnopterus 
Pyrrhocorax graculus graculus 
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis 
Saxicola torquata 
Sylvia rueppelli 
Troglodytes troglodytes 
Troglodytes troglodytes cypriotes 
Bombina variegata scabra 
Bufo viridis viridis 
Elaphe situla 
Lacerta trilineata citrovittata 
Podarcis erhardii leukaorii 

A00030050 Λίμνη Κούρνα και 
γύρω βουνά 01/10/1986 

Acrocephalus ΤΚΣrpaceus 
Actitis hypoleucos 
Alcedo atthis 
Alectoris chukar 
Anas crecca 
Anas querquedula 
Ardea cinerea 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Burhinus oedicnemus oedicnemus 
Buteo buteo buteo 
Caprimulgus europaeus 
Carduelis carduelis carduelis 
Carduelis chloris chloris 
Cettia cetti cetti 
Charadrius dubius 
Corvus corax corax 
Cygnus olor 
Egretta garzetta 
Falco eleonorae 
Falco tinnunculus 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
Hieraaetus faΤΚΣatus 
Himantopus himantopus 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

LuΤΚΣnia megarhynchos 
Monticola solitarius 
Motacilla alba alba 
Numenius phaeopus 
Nycticorax nycticorax 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Otus scops 
Parus major major 
Phylloscopus trochilus trochilus 
Plegadis falcinellus 
Podiceps nigricollis 
Porzana parva 
Rallus aquaticus 
Tachybaptus ruficollis 
Tringa erythropus 
Tringa glareola 
Tringa ochropus 
Tringa stagnatilis 
Turdus merula merula 
Tyto alba alba 
Bufo viridis viridis 
Cyrtodactylus kotschyi bartoni 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 
Podarcis erhardii cretensis 

A00020039 

Νησίδες Άγρια 
Γραμβούσα, 

Ήμερη Γραμβούσα 
και Ποντικονήσι 

01/02/1986 

Allium platakisii 
Anthemis glaberrima 
Campanula drabifolia creutzburgii 
Cynara cornigera 
Limonium frederici 
Calonectris diomedea 
Falco eleonorae 
Phalacrocorax aristotelis 
Coluber gemonensis gemonensis 

A00020030 
Νήσοι Άγιοι 
Θεόδωροι 

(Θοδωρού) 
01/02/1986 

Cynara cornigera 
Capra aegagrus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus peregrinus 
Coluber gemonensis gemonensis 

A00010228 Νήσοι Γαύδος και 
Γαυδοπούλα 01/02/1986 

Artemisia herba-alba 
Bupleurum gaudianum 
Callitriche pulchra 
Chlamydophora tridentata 
Cytinus hypocistis orientalis 
Gynandriris monophylla 
Periploca angustifolia 
Pinus brutia 
Reseda orientalis 
Silene succulenta 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Trigonella spinosa 
Monachus monachus 
Calonectris diomedea 
Coluber gemonensis gemonensis 
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae 
Hemidactylus turcicus turcicus 

A00040100 Νοτιοδυτική 
Κρήτη 01/06/1987 

Allium dilatatum 
Bellevalia brevipedicellata 
Biarum davisii davisii 
Cephalanthera rubra 
Iris planifolia 
Alectoris chukar 
Aquila chrysaetos homeyeri 
Caprimulgus europaeus 
Columba livia livia 
Corvus corax corax 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus brookei 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
Lullula arborea arborea 
Monticola solitarius 
Pernis apivorus 
Phoenicurus ochruros 
Emys orbicularis 
Lacerta trilineata polylepidota 
Podarcis erhardii leukaorii 

A00010067 Όρος Κουτρούλης 01/02/1986 

Alectoris chukar 
Aquila chrysaetos homeyeri 
Caprimulgus europaeus 
Columba livia livia 
Corvus corax corax 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus brookei 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
Lullula arborea arborea 
Monticola solitarius 
Pernis apivorus 
Phoenicurus ochruros 
Emys orbicularis 

A00050039 Παραλία Σταυρού, 
Ακρωτήρι 01/03/1993 

Pancratium maritimum 
Apus melba melba 
Buteo buteo buteo 
Calidris alpina alpina 
Galerida cristata caucausica 
Lanius collurio collurio 
Lanius senator senator 
Oenanthe hiΖΕΠnica 

A00050037 Πηγές και ποτάμι 01/03/1993 Fulica atra 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Αλμυρού, 
Γεωργιούπολης 

Gallinula chloropus 
Tringa erythropus 
Mauremys caspica rivulata 

A00050015 

Ποταμός και 
εκβολή 

Ταυρωνίτη, 
Μάλεμε 

01/03/1993 

Erinaceus europaeus drozdovskii 
Erinaceus europaeus nesiotes 
Erinaceus europaeus rhodius 
Erinaceus europaeus roumanicus 
Erinaceus europaeus transcaucasicus 
Martes foina 
Acrocephalus paludicola 
Gallinago gallinago 
Saxicola torquata 
Sylvia atricapilla 
Tringa erythropus 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050035 Ρέμα και εκβολή 
Πέρα Σούδας 01/03/1993 Tringa erythropus 

A00050014 
Ρέμα και εκβολή 

Κερίτης, 
Πλατανιάς 

01/03/1993 

Acrocephalus paludicola 
Bufo viridis viridis 
Hyla arborea arborea 
Lacerta trilineata citrovittata 
Mauremys caspica rivulata 
Rana ridibunda ridibunda 

A00050036 

Τοπολιανό 
φαράγγι και 
περιοχή 

Μαλάθυρου 

01/03/1993 

Castanea sativa 
Martes foina 
Falco peregrinus brookei 
Falco tinnunculus 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Saxicola torquata 
Sylvia cantillans albistriata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Turdus merula merula 

A00030051 Φαράγγι Θερίσσου 01/10/1986 

Capra aegagrus 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Caprimulgus europaeus 
Gypaetus barbatus aureus 
Gyps fulvus 
Lullula arborea arborea 
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis 

A00040098 Χερσόνησος 
Ακρωτηρίου 01/06/1987 

Allium circinnatum circinnatum 
Campanula drabifolia creutzburgii 
Campanula saxatilis saxatilis 
Euphorbia dimorphocaulon 
Hypericum aegypticum 
Pancratium maritimum 
Apus melba tuneti 
Buteo buteo buteo 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής 
Αξιόλογα Είδη 

Calidris alpina schinzi 
Galerida cristata caucausica 
Lanius collurio collurio 
Lanius senator senator 
Oenanthe hiΖΕΠnica 

A00010066 Χερσόνησος 
Ροδωπού 01/02/1986 

Apus melba melba 
Calandrella brachydactyla 
Caprimulgus europaeus 
Circus aeruginosus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus brookei 
Gyps fulvus 
Hieraaetus faΤΚΣatus 
Lanius collurio collurio 
Lullula arborea arborea 
Monticola solitaries 
Bufo viridis viridis 
Cyrtodactylus kotschyi bartoni 
Podarcis erhardii rechingeri 

A00050008 
Χερσόνησος 

Τηγάνι και Νήσοι 
Γραμβούσες 

01/03/1993 

Lepus europaeus carpathous 
Lepus europaeus creticus 
Lepus europaeus cyrensis 
Lepus europaeus ghigii 
Lepus europaeus meridici 
Lepus europaeus niethammeri 
Lepus europaeus parnassius 
Lepus europaeus rhodius 
Martes foina 
Apus melba tuneti 
Aquila chrysaetos chrysaetos 
Buteo buteo buteo 
Calonectris diomedea 
Corvus corax corax 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus brookei 
Falco tinnunculus 
Oenanthe hiΖΕΠnica 
Phoenicurus ochruros 
Saxicola torquata 
Sylvia melanocephala melanocephala 
Bufo viridis viridis 
Coluber gemonensis gemonensis 
Lacerta trilineata citrovittata 
Rana ridibunda ridibunda 
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5.3.5. 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 ∆ιευθύνσεις ∆ασών ή τα κατά τόπους ∆ασαρχεία / ∆ασονομεία 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. 

5.3.5.1. Νομός Ηρακλείου 

Πίνακας 5-14: Υγρότοποι στο Νομό Ηρακλείου 

Α/Α Υγρότοπος Περιοχή Έκταση 
(ha) 

Χρονική 
περίοδος 
εκτίμησης  

Κατάσταση 

1 Πηγή και ποτάμι 
Αλμυρού 

Γάζι 
Ηράκλειο 60 Ιούνιος -2000 

Έντονη εναπόθεση μπαζών και σκουπιδιώ
αυθαίρετη δόμηση, μελέτη έργων ανάδειξ

προστασίας του ΜΦΙΚ 

2 Κοίτη και εκβολή 
Καρτερού 

Ηράκλειο 30 Ιούνιος -2000 Αυθαίρετη δόμηση, χωματουργικά έργα,
αθλητικές εγκαταστάσεις 

3 Βάλτος Παλιάς 
Μάλιας  

Μάλια 
Ηράκλειο 

12 Ιούνιος -2000 Χρήση νερού για άρδευση θερμοκηπίων.
Απόθεση μπαζών. 

4 Κοίτη και εκβολή 
Γεροπόταμου 

Μεσσαρά 
Ηράκλειο 

450 Ιανουάριος-
2000 

Ρύπανση, απόθεση σκουπιδιών, 
αποξήρανση, έντονο κυνήγι. 

5 Εκβολή 
Αναποδάρη 

Χόνδρος 
Ηράκλειο 

 Μάιος-2000 ∆ιάνοιξη δρόμων, παράνομη απόληψη 
υλικών,κυνήγι, ρύπανση από ελαιοτριβεία

6 
Κοίτη και εκβολή
Στομίου 
Ιεράπετρας 

Λασίθι 30 Ιούνιος-2000 Απόθεση μπαζών στην εκβολή, περιορισμό
νερού στην κοίτη 
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5.3.5.2. Νομός Λασιθίου 

Πίνακας 5-15: Υγρότοποι στο Νομό Λασιθίου 

 

Α/Α Υγρότοπος Περιοχή Έκταση 
(ha) 

Χρονική περίοδος 
εκτίμησης  Κατάσταση 

1 
Κοίτη και εκβολή 

Στομίου 
Ιεράπετρας 

Λασίθι 30 Ιούνιος-2000 
Απόθεση μπαζών στην εκβολή, 
περιορισμός νερού στην κοίτη 

2 Τεχνητή λίμνη 
Μπραμιανών 

Ιεράπετρα 
Λασίθι 100 Ιούλιος-2000 

Σοβαρό πρόβλημα αυξομείωσης
στάθμης αλλά σημαντικός σταθμός 

για τα πουλιά 

3 
Ίστρονας, έλος

Αγίου 
Παντελεήμονα 

Καλό Χωριό  
Λασίθι 120 Ιούλιος-2000 

Αποξήρανση ποταμού, μέτρα 
προστασίας στην εκβολή 

4 Αλμυρός (έλος 
Βουρκιάς) 

Άγ Νικόλαος 
Λασίθι 20 Ιούλιος-2000 

Παράνομη επέκταση κτιρίων με
αποτέλεσμα τον περιορισμό της 
έκτασης, έντονη τουριστική πίεση 

5 Αλυκές Ελούντας Λασίθι 15 Ιούλιος-2000 
Σχετικά καλή κατάσταση, έχει 

εκπονηθεί μελέτη ανάπλασης αλλά 
και έντονη τουριστική πίεση. 

6 
Εκβολή Στομίου 

Σητείας 
Λασίθι 14 Ιούνιος-2000 Μερική δόμηση, αποξήρανση 

7 Βάι 
Ίτανος 
Σητείας 
Λασίθι 

 Ιανουάριος-2000 
Σε καθεστώς προστασίας αλλά
πρόβλημα με τη διαχείριση του 

νερού. 

8 Ξερόκαμπος 
Ζίρου Λασίθι  Ιανουάριος-2000 Κυνήγι, ελαφρά δόμηση αλλά 

 καλή γενικά κατάσταση 

 

5.3.5.3. Νομός Ρεθύμνου 

Πίνακας 5-16: Υγρότοποι στο Νομό Ρεθύμνου 

Α/Α Υγρότοπος Περιοχή Έκταση 
(Ηα) 

Χρονική περίοδος 
εκτίμησης  Κατάσταση 

1 
Εκβολή 

Μυλοποτάμου 
(Γεροποτάμου)

Ρέθυμνο 60 Ιούνιος - 2000 
Εναπόθεση σκουπιδιών, κυνήγι, 

ανέγερση ξενοδοχείου, καταστροφή 
παραποτάμιας έκτασης 

2 Φαράγγι Πετρές Ρέθυμνο  Ιούνιος - 2000 Καταστροφή αμμοθινών παραλίας, 
αποξήρανση 
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5.3.5.4. Νομός Χανίων 

Πίνακας 5-17: Υγρότοποι στο Νομό Χανίων 

Α/Α Υγρότοπος Περιοχή Έκταση 
(Ha) 

Χρονική περίοδος 
εκτίμησης  Κατάσταση 

1 Έλος 
Φαλασάρνων 

Κίσσαμος, 
Χανιά  Ιανουάριος - 2000 

∆ιάνοιξη δρόμου, απέκοψε τμήματα 
του υγροτόπου από παραλία, έντονο 

κυνήγι 

2 
Ποταμός και 
εκβολή 

Ταυρωνίτη 

∆ήμοι 
Βουκολίων 
– Πλατανιά 
Χανιά 

180 Ιούνιος – 2000 
Απόθεση μπαζών σε μεγάλη 

κλίμακα, σκουπιδότοπος, φύτευση 
ξενικών ειδών φυτών, έντονο κυνήγι

3 Πλατανιάς 
(Ιάρδανος) Χανιά 300 Ιούνιος – 2000 

∆όμηση και απόθεση μπαζών κοντά 
στην παραλία, καλή διατήρηση πιο 

μέσα 

4 Ρέμα και εκβολή 
Μαρώνη 

Σούδα, 
Χανιά 35 Ιούνιος – 2000 Πολλά μπάζα, πρόταση προστασίας 

από ∆ήμο Σούδας 

5 Λίμνη Αγιάς Χανιά  Ιούλιος – 2000 

Προβλήματα πτώσης στάθμης, 
εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας, 
δόμηση αλλά και καλύτερη 
κατάσταση από κάθε άλλο 
υγρότοπο της Κρήτης 

6 Παραλία 
Σταυρού 

Ακρωτήρι, 
Χανιά 30 Ιούνιος – 2000 Αυθαίρετη δόμηση, περιορισμός 

έκτασης 

7 Κοιλάδα και 
εκβολή Κοιλιάρη

Καλύβες, 
Χανιά 400 Ιανουάριος – 2000 Έντονο κυνήγι 

8 Λίμνη Κουρνά Χανιά 600 Ιούλιος – 2000 
Επέκταση αυθαίρετης δόμησης, 

τουριστική πίεση, σημαντική πτώση 
στάθμης το καλοκαίρι 

9 Έλος Αλμυρού 
Γεωργιούπολης Χανιά 50 Ιούλιος – 2000 

Ορισμένα τμήματα σε καλή 
κατάσταση, ρύπανση από 
ελαιοτριβείο, κυνήγι 

10 

Έλος και ρέμα 
∆ελφίνου, 
περιοχή 
παραλίας 

Γεωργιούπολης 

Χανιά 130 Ιούνιος – 2000 
Πλήρης υποβάθμιση και ανέγερση 
ξενοδοχείων πάνων σε τέλματα. 
Παραμένουν και ανέπαφα τμήματα 

11 Ακτές και βάλτοι 
Φραγκοκάστελλο Χανιά 100 Ιανουάριος – 2000 Έντονη δόμηση, αποξήρανση 

 

5.3.6. Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Καταφύγιο άγριας ζωής, είναι η περιοχή που 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. 

Ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής, με αποφάσεις του Γ.Γ.Π., σε δασικές, δασοσκεπής, 

χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες 

εκτάσεις, καθώς και σε ερημονησίδες, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι 

απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας 

πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων 

ειδών της άγριας πανίδας, ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται 
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με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου. (Παράγραφο 5 του 

άρθρου 57 του Ν2637/98). 

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 παραπάνω δεν 

ισχύουν  για ερημονήσους και εφόσον είναι μεγαλύτερες των πεντακοσίων στρεμμάτων (500), 

ιδρύονται δε καταφύγια άγριας ζωής αναλόγως των αναγκών. (Άρθρα 3 και 4 παρ. 5,6,7 του 

Ν. 177/75 που αντικατέστησαν τα άρθρα 253 και 254 παρ. 1,2,3 του Ν. 86/69). 

Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους 

άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η 

καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών 

φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση 

υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό 

σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, 

τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι 

εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου 

Α΄ και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη 

ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων περιοχών μόνο από 

τη ∆ασική Υπηρεσία. Επίσης μπορεί να απαγορευτεί ή να τεθούν όροι ή περιορισμοί στην 

άσκηση της γεωργίας, βοσκής ή υλοτομίας, χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της 

συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών – 

διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς. 

Η τήρηση των παραπάνω ανατίθεται στα όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 

Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ. 

1 ν.δ.86/69) και τις κυνηγετικές οργανώσεις. Οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της ∆ασικής Νομοθεσίας (παρ. 9 και 18 του άρθρου 287 ν.δ. 

86/69 και της 414985/29-11-85 ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των κ. Υφυπουργού 

Εθνικής οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 

πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Απαγόρευση κυνηγιού: Είναι οι περιοχές που απαγορεύεται για ορισμένο χρονικό διάστημα το 

κυνήγι κάθε θηράματος με την έκδοση απαγορευτικής διάταξης θήρας από το ∆ασαρχείο 

κατόπιν αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ για προστασία - διοίκηση – διαχείριση του θηραματικού 

πλούτου και την άσκηση του κυνηγίου. (Άρθρα 7, παρ. 3 του Ν. 177/75 που προσετέθη στο 

άρθρο 258 παρ. 5 του Ν. 86/690). 
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5.3.6.1. Νομός Ηρακλείου 

Στο Νομό Ηρακλείου τα καταφύγια άγριας ζωής παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 5-18:  Καταφύγια άγριας ζωής στο Νομό Ηρακλείου29 

Α/Α Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) Περιοχή 

1. 102.01: Κέρη-Φαράγγι-Αλμυρό 800 ∆ήμων Γαζίου & Τυλίσσου 

2. 102.02: Βίγλα-Κρύο Νερό 1750 Κοινότητα Αντισκαρίου 

3. 102.04: 'Οφις-Μαριάς Χαράκι-Ι.Μ. 
Αγ. Γεωργίου Επανωσήφη 100 Κοινότητα Μεταξοχωρίου 

4. 102.05: ∆άσος Βιάννου-Αμιρών 2950 Κοινότητες Βιάννου, Αμιρών & 
Κεφαλοβρυσίου 

5. 102.15: Μελεσών 100 ∆.∆ Μελεσών ∆ήμου Καζαντζάκη 

6. 102.16: Κουνάβων 200 ∆.∆ Κουνάβων ∆ήμου Καζαντζάκη 

7. 102.17: Αποσελέμη 250 ∆ήμου Χερσονήσου 

8. 102.18: Ανω Λιμνιών 1000 ∆ήμου Μαλλίων 

9. 102.19: ∆υτικά Αστερούσια-
Αγιοφάραγγο 2000 ∆ήμου Μοιρών 

10. 102.20: Αστερούσια 1850 ∆ήμων Αστερουσίων και Κόφινα 

11. 102.21: Αγ.Αντωνίου 75 ∆.∆ Ασιτών ∆ήμου ΓοργολαΪνίου 

12. 102.22: Όρος Γιούχτα-φαράγγι 
Αγ.Ειρήνης 

675 ∆ήμων Αρχανών και Ηρακλείου 

13. 102.23: Ψηλορείτης 3450 ∆ήμων Ρούβα και Ζαρού 

14. 102.24: Γούρνας 4400 ∆ήμου Κρούσωνα 

5.3.6.2. Νομός Λασιθίου 

Στο Νομό Λασιθίου τα καταφύγια άγριας ζωής καθώς και τα εκτροφεία θηραμάτων 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 5-6. 

Πίνακας 5-19:  Καταφύγια άγριας ζωής στο Νομό Λασιθίου30 

Α/Α Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) Περιοχή 

1. 103.01: Νήσος Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι 490 ∆ήμου Ιεράπετρας 

2. 103.02: Κουφονήσι 363 Κοινότητας Αγ.Τριάδας 
Σητείας 

3. 103.03: Τσιγγούνι Φαράγγι 280 ∆ήμου Σητείας 

 

29 Πηγή: ∆ιεύθυνση ∆ασών Νομού Ηρακλείου 
30 Πηγή: ∆ιεύθυνση ∆ασών Νομού Λασιθίου 
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4. 103.05: Γιάννα κορυφή-Πενταχέρης 
Ρεθυμνιώτη 1300 ∆ήμου Αγ.Νικολάου 

5. 103.06: Κατσελιό 700 Κοινότητας Βρουχά 

6. 103.08: Ανάβλοχο 1000 Κοινότητας Βραχασίου 

7. 103.09: Φράγμα Μπραμιανών 420 ∆ήμου Ιεράπετρας 

8. 103.10: Κακή Σκάλα 438 Κοινότητας Αγ.Ιωάννη 

9. 103.11: Βάι 100 ∆ήμου Ιτάνου 

10. 103.12: Βαθύ-Αλμυρός 130 Κοινοτήτων Κριτσάς,Καλού 
Χωριού 

11. 103.18: Ζάκρος-Κάτω Ζακρος 320 ∆ήμου Ιτάνου 

12. 103.19: Σκοπή 1090 ∆ήμου Σητείας 

13. 103.20: Οξυά 1000 Κοινότητας Ελούντας 

14. 103.21: Θήλαξ 1000 Κοινότητας Κριτσάς 

15. 103.22: Χαλασιά 1100 Κοινοτήτων Έξω Ποταμών 
και Μέσα Λασιθίου 

16. 103.23: Λατσιδιανή Κεφάλα 500 ∆ήμου Νεάπολης 

17. 103.24: Θρυπτή 1620 ∆ήμου Ιεράπετρας 

18. 103.25: Σελάκανο 1000 ∆ήμου Ιεράπετρας 

19. 103.26: ∆ιονυσάδες νήσοι 525 ∆ήμου Σητείας 

20. 103.28: Πλαθιανή Λαγκάδα 370 ∆ήμου Οροπεδίου 

21. 103.29: Ρούσσα Εκκλησιά 230 ∆ήμου Σητείας 

22. 103.30: Πλάι Μαζαράκη 132 ∆ήμου Ιτάνου 

Α/Α ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (ha)           Περιοχή 

1. 103.32: Άγιοι Πάντες (νησίδα) 30 ∆ήμου Αγ.Νικολαου 

5.3.6.3. Νομός Ρεθύμνου 

Στο Νομό Ρεθύμνου τα καταφύγια άγριας ζωής καθώς και τα εκτροφεία θηραμάτων 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 5-20: Καταφύγια άγρια ζωής στο Νομό Ρεθύμνου31 

Α/Α Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) Περιοχή 

1. 104.01: Κουρούπα 2000 ∆ήμων Φοίνικα-Λάμπης 

2. 104.02: Βρυσίνας 1750 ∆ήμων Ρεθύμνου και Συβρίτου 

3. 104.03: Ψηλορείτης (όρος) 3600 ∆ήμων Συβρίτου και Κουρητών 

4. 104.04: Προφ. Ηλίας 1100 Κοινότητες Αγγελιανών, Πρίνου 
και Αλφά Μυλοποτάμου 

5. 104.06: Τριγιόδο 2000 ∆ήμου Ανωγείων 

6. 104.07: Πρέβελη 400 ∆ήμων Φοίνικα-Λάμπης 

Α/Α ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (ha) Περιοχή 

1. 104.08: Παράδεισος Αρμενών 2 Αρμένων 

5.3.6.4. Νομός Χανίων 

Στο Νομό Χανίων τα καταφύγια άγριας ζωής καθώς και τα εκτροφεία θηραμάτων 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5-21. 

Πίνακας 5-21: Καταφύγια άγριας ζωής στο Νομό Χανίων32 

Α/Α Καταφύγια Άγριας Ζωής Έκταση (ha) Περιοχή 

1. 105.01: Ποροφάραγγο 975 ∆ήμου Αρμένων-Κεραμειών 

2. 105.04: Βόρειο τμήμα 
χερσονήσου Ροδωπού 2415 ∆ήμου Κολυμβαρίου 

3. 105.05:Σταυρό-Χορδάκι-Μονή 
Γουβερνέτου 1325 ∆ήμου Ακρωτηρίου 

4. 105.06: Λευκά Όρη 7040 ∆ήμων Μουσούρων-Ανατολικού 
Σελίνου και Σφακίων 

5. 105.12: Λίμνη Κουρνά 1313 ∆ήμου Γεωργιούπολης 

6. 105.13: Περισυνάκη-
Αγριοκεφάλα-Μανικά 

2850 ∆ήμου Σφακίων 

7. 105.14: Αγ.∆ικαίου-Βιτσιλιάς-
Ελαφονήσι 2075 ∆ήμων Ιναχωρίου και Πελεκάνου 

Α/Α ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (ha) Περιοχή 

1. 105.03: Θοδωρού (νησίδα) 70 Θοδωρού (νησίδα) 

5.3.7. Λοιπά καθεστώτα προστασίας  

Με βάση την υφιστάμενη εθνική (δασική νομοθεσία) και διεθνή νομοθεσία στην Περιφέρεια 

Κρήτης προστατεύονται επίσης οι εξής περιοχές: 

 

31 Πηγή: ∆ιεύθυνση ∆ασών Νομού Ρεθύμνου 
32Πηγή: ∆ιεύθυνση ∆ασών Νομού Χανίων  
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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 στο Νομό 

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 ∆ρυμός της Σαμαριάς, έκτασης 4.850 ha (Β∆ 731/1962, ΦΕΚ200/Α/1962 

Β∆ 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 και παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πίνακας 5-22: Περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης33 

 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης ΦΕΚ 

Ο αειθαλής Πλάτανος της Φαιστού 590/Β/1977 

Η ∆ρυς στις Κορφές Ηρακλείου 121/∆/1980 

Ο Πλάτανος Βλάτους Χανίων 121/∆/1980 

Ο αειθαλής Πλάτανος των Αζωγυρών Χανίων 173/Β/1981 

Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες Ηρακλείου 589/Β/1985 

Βιογενετικά αποθέματα: Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 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 ∆ασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Στην Περιφέρεια, Βιογενετικό Απόθεμα έχει 

χαρακτηρισθεί ο Εθνικός ∆ρυμός της Σαμαριάς. 

 

33 Πηγή: Υπ. Γεωργίας, ∆ασαρχεία 
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Αποθέματα βιόσφαιρας: Σύμφωνα με το πρόγραμμα της UNESCO «Άνθρωπος και 

Βιόσφαιρα» έχει ενταχθεί στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας» (Biosphere reserves) ο Εθνικός 

∆ρυμός 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 ∆ρυμός Σαμαριάς (πυρήνας) 

− Αισθητικό ∆άσος Βάι 

Προστατευτικά Δάση: Έως και τον Αύγουστο του 2009 ως Προστατευτικό ∆άσος 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 

5.3.8. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  

5.3.8.1. Νομός Ηρακλείου 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) του Νομού Ηρακλείου παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-130 

Πίνακας 5-23: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους στο Νομό Ηρακλείου 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011115 Αγία Ειρήνη 25/04/1997 

Στενό φαράγγι με πλούσια παρόχθια βλάστηση και 
καλλιέργειες ελιάς και οπωροφόρων. Το φαράγγι ξεκινά από 
τους Β. πρόποδες του Γιούχτα και συνεχίζει με κατεύθυνση 
προς Β για να καταλήξει στο δρόμο Ηρακλεών-Κνωσού-
Αρχανών όπου κλείνεται από πέτρινο υδραγωγείο με 
καμάρες. Στη δεξιά όχθη του φαραγγιού η εκκλησία της Αγ. 
Ειρήνης με χώρο διαμορφωμένο για πικ-νικ. Στην κόψη της 
απόκρημνης αριστερής όχθης ακαλαίσθητες κατοικίες. 

AT6011049 Αγία Τριάδα 21/02/1997 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στο 
δυτικό άκρο του επιμήκους ηβώματος που εκτείνεται από τα 
∆ προς τα Α, όπου βρίσκεται και η Φαιστός. Στους πρόποδες 
του ηβώματος ρέει ο Γεροπόταμος, οι όχθες του οποίου 
καλύπτονται από πυκνή παρόχθια βλάστηση με πλατάνια. 
Απρόσκοπτη θέα προς τον κόλπο και την πεδιάδα της 
Μεσαράς καθώς και τις νότιες κλιτύες του Ψηλορείτη. 

AT6010078 
Αστερούσια 

Όρη 
(Κόφινας) 

30/11/1998 

Η οροσειρά των Αστερουσίων εκτείνεται από ∆. προς Α., 
κατά μήκος της νότιας ακτής του νομού Ηρακλείου. 
Επιβλητικό άδενδρο τοπίο που έχει προκύψει από έντονη 
υπερβόσκηση, πυρκαϊές και διάβρωση. Η μοναδική βλάστηση 
είναι αραιά φρύγανα. Στον κώνο της κορυφής από τεφρούς 
ασβεστόλιθους υπάρχει παρεκκλήσι κτισμένο στον τόπο
μυκηνωϊκού ιερού κορυφής. Εξαιρετική θέα προς την κοιλάδα 
της Μεσσαράς και την οροσειρά της Ίδης προς τα βόρεια και 
το Λιβικό πέλαγος στα νότια. Η ασβεστολιθική πυραμίδα του 
Κόφινα είναι το υψηλότερο σημείο της κορυφογραμμής των 
Αστερουσίων που χωρίζει το τοπίο σε ένα βόρειο τμήμα που 
δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα της Μεσσαράς ως τον 
Ψηλορείτη και ένα νότιο τμήμα που κατέρχεται απότομα στο 
Λιβυκό πέλαγος. Οι παλαιότερες καλλιέργειες σταριού σε 
αναβαθμούς έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν σκεπασθεί από 
φρύγανα και αραιή μακία. Οι νότιες κλιτύες είναι πολύ 
απότομες που καταλήγουν σε γκρεμούς με σπηλιές και 
διασχίζονται από βαθειά φαράγγια που ορισμένες φορές 
καταλήγουν σε μικρές αμμώδεις παραλίες. Στις νότιες κλιτύες 
υπάρχουν μικρές συστάδες κρητικών πεύκων και 
κυπαρισσιών. Θαμνώδεις βελανιδιές, δίκταμο, πετρομαρούλες 
φύονται μόνο στους γκρεμούς όπου δεν φθάνουν οι γίδες, 
που υπερβόσκουν όλο τον ορεινό όγκο. Στους 
ασβεστολιθικούς γκρεμούς της κορυφογραμμής φωλιάζουν 
αρπακτικά, μεταξύ των οποίων ο γύπας και ο γυπαετός. Στις 
θαλάσσιες σπηλιές αναπαράγεται η μεσογειακή φώκια. Στον 
Κόφινα υπάρχει μινωϊκό ιερό. Αρχαιολογικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα σπήλαια όπου έχουν ανακαλυφθεί νεολιθικά 
ευρύματα. Η αισθητική και οικολογική αξία των Αστερουσίων 
είναι μεγάλη και εκτεταμένα τμήματα του ορεινού όγκου και 
της ακτής είναι ανέπαφα χάρη στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ακόμη παραλιακός δρόμος. Οι κάθετοι δρόμοι, από τα χωριά 
της Μεσσαράς προς τη Μονή Κουνδουμά και τις Τρεις 
Εκκλησιές στη νότια ακτή είναι πολύ κακά κατασκευασμένοι
και αλλοιώνουν αισθητικά το τοπίο. Στις Τρεις Εκκλησιές έχει 
αναπτυχθεί ένας εξαιρετικά ακαλαίσθητος και αυθαίρετος 
οικισμός. Αισθητική αξία έχουν τα μικρά καλλιεργημένα 
οροπέδια που σχηματίζονται στα ανατολικά του Κόφινα, με 
τα μικρά μισοεγκαταλειμμένα χωριά (Πλατανιάς, Παρανύφη, 
Πρυνιάς). 
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AT6010067 Βαθύπετρο 24/04/1997 

Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο άκρο ενός φυσικού 
αναβαθμού στις ΝΑ κλιτύες του όρους Γιούχτα. Προς τα 
δυτικά η θέα εκτείνεται ως τον Ψηλορείτη. Το τοπίο είναι 
λοφώδες και καλλιεργημένο με αμπέλια και ελιές. Προς τα 
Νότια φαίνεται Μονοδένδρι και ΝΑ η Μεγάλη Κορυφή. Το 
τοπίο είναι αγροτικό χωρίς οικισμούς και κατοικίες. 

AT6020015 Βώρος 23/07/1998 

Παραδοσιακός οικισμός κτισμένος στη ράχη ενός λόφου 
πάνω από την πεδιάδα της Μεσαράς. Αξιόλογα παραδοσιακά 
κτίσματα. Τα νεότερα ακαλαίσθητα κτίσματα δεν αλλοιώνουν 
σημαντικά την όψη του χωριού από μακριά. Ο οικισμός 
περιβάλλεται από ελαιώνες, οπωρώνες και άλλες 
καλλιέργειες. 

AT6010066 Γιούχτας 24/04/1997 

Ο Γιούχτας υψώνεται ΝΑ του Ηρακλείου. Από την κορυφή 
του η θέα είναι πανοραμική. Προς τα Β∆ φαίνεται η πόλη του 
Ηρακλείου, ΒΑ βρίσκονται οι Αρχάνες. Προς τα ∆ φαίνεται ο 
Ψηλορείτης. Τα πεδινά μέρη είναι καλλιεργημένα με αμπέλια 
και ελαιώνες. Στην κορυφή του βουνού υπάρχει τρίκλιτη 
εκκλησία ανακαινισμένη με τσιμέντο. Στη δευτερεύουσα 
κορυφή προς Β, τηλεπικοινωνιακός αναμεταδότης. Οι πλαγιές 
του Γιούχτα είναι πολύ απότομες και προσφέρουν καταφύγιο 
στο όρνιο (Gyps fulvus). 

AT6010075 Γόρτυς 14/02/1997 

Τα ερείπια της αρχαίας Γύρτυνος βρίσκονται δυτικά και 
ανατολικά του ποταμού Λιθαίου (παραποτάμου του 
Γεροπόταμου) στο βορειοανατολικό τμήμα της πεδιάδας της 
Μεσαράς, στους πρόποδες του Ψηλορείτη. Η Ακρόπολη της 
Γόρτυνος βρίσκεται σε λόφο πάνω από τη δυτική όχθη του 
ποταμού, ενώ τα Ελληνικά, Ρωμαϊκά και Βυζαντινά ερείπια 
εκτείνονται ανατολικά του ποταμού που σχηματίζει φαράγγι 
με απότομες πλευρές. Η Ακρόπολη δεσπόζει πάνω από τον 
κάμπο της Μεσαράς και η θέα φθάνει ως τις βόρειες κλιτύες 
των Αστερουσίων. Το τοπίο αλλοιώνεται από τους νέους 
ελαιώνες και τα θερμοκήπια. 

AT6010087 

Κανλί 
Καστέλι 

(Προφήτης 
Ηλίας, 
Ρόκκα) 

24/04/1997 

Τα ερείπια του φρουρείου Κανλί Καστέλι βρίσκονται σε έναν 
λόφο που δεσπόζει Ν. πάνω από το χωριό Προφήτης Ηλίας. 
Το χωριό παρουσιάζει τη συνηθισμένη ακαλαίσθητη 
αρχιτεκτονική, αλλά ο δυσπρόσιτος και απότομος λόφος του 
φρουρίου είναι απότομος με ωραία θέα προς το χωριό και τις 
γύρω εκτάσεις που είναι καλλιεργημένες με αμπέλια και 
εληές. Θέα προς τον Ψηλορείτη (∆), το Γιούχτα (ΒΑ) και την 
κοιλάδα του Βαθύπετρου (Ν). Λοφώδες τοπίο. 

AT6010079 Καρφί, 
Κράσι, Κερά 24/11/1998 

Το Καρφί είναι ένα ύψωμα σε μία βόρεια απόληξη της 
οροσειράς της ∆ίκτης, ύψους 1100 μ, με κορυφή σε σχήμα 
κόλουρου κώνου. Το άσπρο ασβεστολιθικό πέτρωμα του 
κώνου της κορυφής άρχεται σε έντονη αντίθεση με τις 
καταπράσινες χαμηλότερες πλαγιές. Η βλάστηση αποτελείται 
από φρύγανα και αραιή μακία που πιο κάτω δίνει τη θέση της 
σε ένα μικτό δάσος βελανιδιάς και κυπαρισιών με συστάδες 
πλατανιών στις νεροσυρμές. Ο όγκος του Καρφιού που 
σήμερα είναι βοσκότοπος, φέρει ίχνη από εγκαταλειμμένους 
αναβαθμούς. Χαμηλότερα υπάρχει μία ζώνη από παλαιό 
ελαιώνα μέσα στον οποίο φυτρώνουν κυπαρίσια και 
βελανιδιές. Στη ρίζα υπάρχουν τα χωριά Κράσι (στα δυτικά) 
και Κερά (στο δρόμο προς το Λασίθι). Στον αυχένα που 
συνδέει την κορυφή του Καρφιού με τον όγκο της ∆ίκτης 
υστερομινωϊκός οικισμός. 
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AT6010071 Κνωσός 17/03/1997 

Η Κνωσός είναι κτισμένη στη σχεδόν επίπεδη κορυφή του 
υψώματος Κεφάλα δυτικά του Καιράτου ποταμού και βόρεια 
του παραποτάμου του Βλυχιά. Η κοιλάδα είναι καλλιεργημένη 
με αμπέλια και ελιές ενώ ο αρχαιολογικός χώρος περιβάλλεται 
από πεύκα. Το χωριό της Κνωσού, δυτικά του αρχαιολογικού 
χώρου, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ακαλαίσθητη 
αρχιτεκτονική. 

AT6011047 Λύττος ή 
Ξυδάς 02/08/1996 

Η αρχαία Λύττος ήταν κτισμένη σε ύψωμα, πάνω από το 
χωριό Ξιδιά Πεδιάδας, στη ∆. υπώρειες του όρους ∆ίκτη. Οι 
λόφοι καλύπτονται από ελαιώνες, αμπέλια και πυκνή μακία. 

AT6010086 Μονή 
Βροντησιού 15/11/1997 

Η Μονή βρίσκεται σε υψόμετρο 550 m στις Ν. κλιτύες του 
Ψηλορείτη με θέα προς τον κάμπο της Μεσαράς. Στο 
προαύλιο της Μονής υπάρχει Ενετική κρήνη με ανάγλυφες 
παραστάσεις και τεράστια αιωνόβια πλατάνια και κυπαρίσσια. 
Πέτρινοι αναβαθμοί με νέες ελιές. Το κυματιστό ανάγλυφο 
προς Ν. καλύπτεται από τον παλιό πυκνό ελαιώνα που είναι 
προέκταση του ελαιώνα του κάμπου της Μεσαράς και φθάνει 
ως τη Μονή. Πάνω από το όριο της ελιάς οι πλαγιές του 
Ψηλορείτη καλύπτονται από φρύγανα και μακία. Μοναδικές 
διαταραχές του τοπίου είναι ο νέος δασικός δρόμος προς 
Ρουβιά και ένα παλιό λατομείο προς τη Ν∆ της Μονής με 
έναν εγκαταλειμμένο οικισμό. 

AT6010073 Πρινιάς 28/04/1997 

Ο οικισμός του Πρινιά είναι κτισμένος σε μία ράχη που 
δεσπόζει σε μία κοιλάδα φυσική προς τα ΝΑ και 
καλλιεργημένη με ελιές. Τα ανώτερα εδάφη και κοιλάδες 
υπερβοσκημένα και γυμνά. 

AT6011005 Σίβας 03/05/1998 

Ο Σίβας είναι κτισμένος σε ένα πλάτωμα ανάμεσα σε δύο 
λόφους κατάφυτων με ελιές στα νότια της πεδιάδας 
Μεσαράς. Από μακριά η εικόνα του οικισμού εναρμονίζεται με 
το καλλιεργημένο τοπίο μολονότι πολλά από τα παραδοσιακά 
κτίσματα έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονα ακαλαίσθητα 
κτίρια. 

AT6010085 Σπήλαιο 
Καμαρών 23/07/1998 

Το σπήλαιο των Καμαρών βρίσκεται στη νότια πλευρά του 
Ψηλορείτη σε υψόμετρο 1500 m. Λίγο πάνω από το χωριό 
Καμάρες η πλαγιά είναι κατάφυτη με αραιά κυπαρίσσια και 
θαμνώδη πουρνάρια. Σε μεγαλύτερο υψόμετρο τα 
κυπαρίσσια αραιώνουν και το μονοπάτι περνά μέσα από ένα 
δάσος από μεγάλα πουρνάρια. Στη διαδρομή υπάρχουν μια 
σειρά από πηγές, το νερό των οποίων διοχετεύεται με 
σωλήνα στο χωριό Καμάρες. Πάνω από τα 1200 m η 
βλάστηση αραιώνει και γίνεται θαμνώδης. Το σπήλαιο 
περιβάλλεται από εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς. 
Εκτός από τις υδρομαστεύσεις δεν υπάρχει άλλη σημαντική 
αλλοίωση του τοπίου. 

AT6010074 Φαιστός 17/03/1997 

Η Φαιστός ήταν κτισμένη στο ανατολικό άκρο του ηβώματος 
όπου βρίσκεται και η Αγία Τριάδα. ∆εσπόζει πάνω από την 
πεδιάδα της Μεσαράς και η θέα είναι ελεύθερη ως τις νότιες 
κλιτύες του Ψηλορείτη. Στη βάση του ηβώματος ρέει ο 
Γεροπόταμος. Το ήβωμα έχει κλίση από τα ∆ προς τα Α και 
στο ανατολικό άκρο βρίσκεται το μινωϊκό ανάκτορο. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-133 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011048 Χόνδρος 02/08/1996 Αμφιθεατρικός οικισμός με θέα προς κοιλάδα και λόφος 
καλυμμένος από ελαιώνα. 

 

5.3.8.2. Νομός Λασιθίου 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) του Νομού Λασιθίου είναι τα εξής: 

Πίνακας 5-24: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους στο Νομό Λασιθίου 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011050 Βάι 29/07/1996 

Πυκνό φοινικόδασος που καταλήγει σε αμμώδη παραλία με 
κέντρα αναψυχής, ομπρέλες, ξαπλώστρες. Στην είσοδο του 
∆ρυμού τεράστιος χώρος στάθμευσης. Στο Β άκρο μικρός 
υγρότοπος. Μεγάλη τουριστική κίνηση. 

AT6011058 Βόϊλα 21/02/1997 

Εγκαταλελειμμένος ενετικός οικισμός στους δυτικούς 
πρόποδες ενός ασβεστολιθικού λόφου που δεσπόζει σε έναν 
ανοικτό κάμπο που καλύπτεται από αμπελώνες. Είναι ένα 
σχεδόν αδιαμόρφωτο τοπίο, αν εξαιρέσει κανείς τη 
περίφραξη των βοσκών και την ακαλαίσθητη ανακαίνιση της 
εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου. 

AT6011021 Βρόκαστρο 24/11/1998 

Αριστερά από το Καλό Χωριό βρίσκεται το ύψωμα 
Βρόκαστρου στην κορυφή του οποίου υπάρχει οικισμός που 
χρονολογείται από την Πρωτομινωϊκή περίοδο. Το 
Βρόκαστρο ελέγχει οπτικά τον κόλπο της Μιραμπέλου καθώς 
και την αρχαία οδό που συνδέει τη ∆υτική με την Ανατολική 
Κρήτη. Το τοπίο στην πεδιάδα αλλοιώνεται από τα 
θερμοκήπια και την ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική των 
κτισμάτων κατά μήκος του δρόμου και της παραλίας.  

AT6011053 ∆ικταίον 
Άντρον 28/02/1997 

Το ∆ίκταιον Άντρον βρίσκεται στο Ν∆ άκρο του οροπεδίου 
του Λασιθίου σε υψόμετρο 1205 m. (185 m. πάνω από το 
οροπέδιο). Η περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου έδωσε τη 
δυνατότητα στο δρυοδάσος να αναπτυχθεί ελεύθερα, σε 
αντίθεση με τα γύρω υψώματα που είναι υπερβοσκημένα. 
Υπέροχη θέα προς το οροπέδιο. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-134 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6010007 ∆ρήρος 07/03/1997 

Η αρχαία πόλη του ∆ρήρου ήταν κτισμένη στο διάσελο 
μεταξύ δύο υψωμάτων, στο βορειότερο από τα οποία 
βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγ. Αντωνίου της ενετικής 
περιόδου κτισμένο με υλικά από το ναό του ∆ελφινίου 
Απόλλωνος, του 7ου π.χ. αιώνα. Από το ύψωμα του Αγ. 
Αντωνίου πανοραμική θέα: Προς ∆. ο κάμπος και ο ελαιώνας 
της Νεαπόλεως, προς Α. εκτείνεται ένα λοφώδες τοπίο που 
καταλήγει στον κόλπο του Μιραμπέλου πρόποδες, προς Β. 
βρίσκεται μικρή πόλγη με αμπέλια. Η πρόσβαση στον 
αρχαιολογικό χώρο από μονοπάτι που διασχίζει το 
δρυοδάσος. Αν εξαιρέσει κανείς τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, που δεν υπήρχε λόγος να ανοιχθεί ως το σημείο που 
σήμερα φθάνει, ο ∆ρήρος είναι ένας από τους λίγους αρχ. 
χώρους που διατηρεί την κλασική αισθητική των ελεύθερων 
αρχαιολογικών χώρων. 

AT6011057 Ζάκρος 28/02/1997 

Μικρή εύφορη αλουβιακή πεδιάδα, καλλιεργημένη με ελιές 
και αμπέλια, η οποία περιβάλλεται από άδενδρους λόφους και 
καταλήγει σε μικρό όρμο με αμμώδη παραλία. Στις εκβολές 
του χειμάρρου που διέρχεται από το "Φαράγγι των Νεκρών", 
σχηματίζεται μικρός υγρότοπος που περιορίζεται από τις 
καλλιέργειες, τον παραλιακό δρόμο και το μικρό οικισμό στην 
παραλία. Στο βόρειο άκρο της πεδιάδας, ανάμεσα στους δύο 
λόφους πάνω στους οποίους ήταν κτισμένη η μινωική πόλη, 
βρίσκεται το ανάκτορο του Ζάκρου. Οι κυριότερες αλλοιώσεις 
του τοπίου οφείλονται στις παραλιακές ταβέρνες, την 
ακαλαίσθητη περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και στη
διαπλάτυνση του δρόμου στα νότια υψώματα. 

AT6010002 Κριτσά 07/03/1997 

Η Κριτσά είναι κτισμένη στη βάση ενός γεωλογικού ρήγματος 
κάτω από έναν ασβεστολιθικό χωρισμό που δεσπόζει της 
πεδιάδας με τον ελαιώνα που καταλήγει στον κόλπο των 
Μαλλίων. ∆ιάσπαρτη δόμηση στον ελαιώνα, υπερβολικά 
φαρδύς δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, λατομεία, αλλοιώνουν 
την αισθητική του τοπίου. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 
χωριού έντονα αλλοιωμένη από τα ακαλαίσθητα νέα 
κτίσματα. Τα τουριστομάγαζα στο μοναδικό δρόμο που 
διασχίζει το χωριό δημιουργούν εντύπωση φθηνού παζαριού. 
Το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο της βυζαντινής εκκλησίας της 
Παναγίας Κυράς. Πάνω και πέρα από το χωριό το τοπίο 
βελτιώνεται και αξίζει να παραμείνει ΤΙΦΚ. Υπάρχει 
ενδιαφέρον δάσος με βελανιδιές και κυπαρίσσια.  

AT6010006 Λατώ 25/07/1996 

Η αρχαία Λατώ ήταν κτισμένη ανάμεσα σε δύο υψώματα 
μεταξύ των οποίων εκτείνεται μικρή πόλγη. Η πόλη ήταν 
περιτειχισμένη και διέθετε αγορά, πρυτανείο, ναούς, θέατρο
και δύο ακροπόλεις. Το τοπίο γύρω από την αρχαία Λατώ 
διατηρεί τη φυσικότητά του και δεν υπάρχουν κτίσματα ή 
οικισμοί. Η Λατώ δεσπόζει πάνω από την πεδιάδα και τον 
κόλπο του Αγ. Νικολάου. 

AT6011014 Λιθίνες 
Σητείας 10/11/1996 

Οι Λιθίνες είναι ένας γραφικός οικισμός κτισμένος στην 
κορυφή ενός λόφου που περιβάλλεται από ελαιώνες 
απλωμένους στα γύρω υψώματα. Τα νέα κτίρια έχουν 
αντικαταστήσει τα μεσαιωνικά με λίγο ως πολύ την ίδια 
διάταξη και αυτός είναι ο λόγος που ο οικισμός διατηρεί την 
αισθητική του αξία. Νοτιοδυτικά, όριο του οικισμό είναι ένας 
απόκρημνος γκρεμός στη βάση του οποίου ρέει ένας 
χείμαρρος με πλούσια παρόχθια βλάστηση. 
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AT6010008 Μίλατος 23/07/1996 

Παραδοσιακός οικισμός κτισμένος σε λόφο πάνω από πεδινό 
ελαιώνα που καταλήγει σε αμμώδη παραλία. Η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική διασώζεται παρά τα αντιαισθητικά νέα 
κτίσματα. 

AT6011013 Μονή Καψά 12/09/1998 

Η Μονή Καψά είναι κτισμένη σε απότομη βραχώδη παράκτια 
κλιτύ που βλέπει προς το Λυβικό πέλαγος. ∆υτικά από τη 
Μονή υπάρχει το φαράγγι των Περιβολακίων που 
περιβάλλεται από εντυπωσιακούς σπηλαιώδεις 
ασβεστολιθικούς γκρεμούς. Η βλάστηση αποτελείται από 
αραιά φρύγανα. Στην κοίτη του φαραγγιού που το 
μεγαλύτερο μέρος του έτους είναι ξερή η βλάστηση είναι η 
τυπική παραποτάμια βλάστηση στην Κρήτη και περιλαμβάνει 
πικροδάφνες και λιγαριές. 

AT6010012 Νησάκι Ψείρα 21/02/1997 

Άδενδρη βραχονησίδα καλυπτόμενη από αραιά μακία και 
φρύγανα. Η βόρεια ακτή είναι απότομη. Στο νοτιοανατολικό 
τμήμα μια μικρή χερσόνησος σχηματίζει έναν προστατευμένο 
κόλπο. Εκεί υπάρχουν ερείπια υστερομινωϊκού οικισμού. 

AT6010005 
Νήσοι Άγιοι 
Πάντες και 
Μικρονήσι 

30/11/1998 

Οι Άγιοι Πάντες και το Μικρονήσι είναι δύο μικρά ακατοίκητα 
και άδενδρα νησιά ΒΑ του Αγ. Νικολάου με απόκρημνη 
δυτική ακτή και ομαλή κλίση προς τα ανατολικά. Η αισθητική 
τους αξία έγκειται στην ένταξή τους στο γενικότερο τοπίο 
της Χερσονήσου του Αγ. Ιωάννη και του κόλπου του Αγ. 
Νικολάου. 

AT6020007 Νήσοι 
∆ιονυσάδες 30/11/1998 

Οι ∆ιονυσάδες είναι ένα σύμπλεγμα τριών νησιών 
(Γιανυσάδα, Αραγωνάδα, Παξιμάδα) στα βόρεια της Σητείας. 
Η Γιανυσάδα είναι ένα επιμήκες νησί με κατεύθυνση Α-∆, 
μήκους 3,5 km και μέγιστου πλάτους 1 km, με απότομες 
βραχώδεις ακτές. Η ∆ραγωνάδα είναι το μεγαλύτερο από τα 
τρία νησιά. Το ΒΑ τμήμα κατηφορίζει ομαλά προς τη 
θάλασσα, ενώ το Ν∆ σχηματίζει ένα μικρό οροπέδιο που 
περιβάλλεται από απόκρημνες ακτές. Η Παξιμάδα είναι ένα 
μικρό τριγωνικό νησί με βραχώδεις ακτές. Και τα τρία νησιά 
είναι ακατοίκητα και εκτεθειμένα σε αλατοφόρους ανέμους. 
Για το λόγο αυτό η βλάστηση είναι αραιή και επικρατούν τα 
αλόφυτα και τα φρύγανα. Στο ΒΑ τμήμα της ∆ραγωνάδας 
υπάρχει θαμνώνας με κέδρα και σχοίνους. Και τα τρία νησιά 
είναι σημαντικά για την ορνιθοπανίδα τους.  

AT6010003 
Νήσος και 
χερσόνησος 
Σπιναλόγκα 

30/11/1998 

Η χερσόνησος της Σπιναλόγκας εκτείνεται απέναντι από το 
τουριστικό θέρετρο της Ελούντας παράλληλα με την ακτή με 
την οποία συνδέεται με στενό ισθμό στο σημείο που υπήρχε 
η αρχαία Ολούς . Μία σειρά λόφων καλυμμένων με φρύγανα 
και μακία κυριαρχούν στο ανάγλυφο. Ανάμεσά τους 
υπάρχουν μικρές κοιλάδες με υπολείμματα παλαιών 
χωραφιών που χωρίζονται με ξερολιθιές. Η ακτή είναι 
βραχώδης και σχηματίζει μικρούς όρμους και ακρωτήρια. Ο 
κόλπος της Ελούντας είναι αβαθής θαλάσσιος υγρότοπος που 
αποτελεί βιότοπο για θαλασσοπούλια και υδρόβια πουλιά. 
Ανατολικά υπάρχει η βραχονησίδα Κολοκυθιά και στα βόρεια 
το νησί Σπιναλόγκα (Καλιδόνα) με το ενετικό φρούριο που 
χρησίμευσε ως λεπροκομείο. Αξιόλογη θέα προς την Ελούντα 
και την ενδοχώρα. 
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AT6020006 
Νήσος 

Κουφονήσι 
(Λευκή) 

30/11/1998 

Το Κουφονήσι βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της 
Κρήτης και είναι ακατοίκητο. Περιβάλλεται από αμμώδεις και 
βραχώδεις παραλίες και καλύπτεται από βλάστηση με έντονη 
αφρικανική επίδραση. Είναι σημαντικός σταθμός για την 
ορνιθοπανίδα. Είναι επίσης σημαντικός ψαρότοπος λόγω των 
λειβαδιών ποσειδωνίας που υπάρχουν στη γύρω θαλάσσια 
περιοχή. Στις θαλάσσιες σπηλιές εμφανίζεται η μεσογειακή 
φώκια.  

AT6011012 
Νήσος Χρυσή 

ή 
Γαϊδουρονήσι 

20/09/1998 

Η Χρυσή είναι ένα μακρόστενο νησί που εκτείνεται σε 
απόσταση 10 μιλίων παράλληλα προς τη νότια ακτή της 
Κρήτης, απέναντι από την Ιεράπετρα. Το μήκος του είναι 
4,5km και το πλάτος του στο φαρδύτερο σημείο δεν 
υπερβαίνει το 1,5 km. Το ανατολικό και το δυτικό τμήμα 
αποτελούνται από πετρώδη διαβρωμένα εδάφη που 
καλύπτονται από θαμνώδεις σχίνους. Η παραλία αποτελείται 
από ψαμμίτες και κοφτερά λατυποπαγή πετρώματα που 
περικλείουν απολιθωμένα όστρακα. Η κεντρική ζώνη του 
νησιού καλύπτεται από αμμοθίνες κατάφυτες με κέδρα που 
καταλήγουν σε αμμώδεις παραλίες στο βορρά και το νότο 
του νησιού. Ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες αυτές 
υποβαθμίζουν την αισθητική αξία του τοπίου. 

AT6011023 
Οροπέδιο 
Καθαρού 
(∆ίκτη) 

30/11/1998 

Το οροπέδιο του Καθαρού βρίσκεται σε ύψος 1.100m. Στα 
Ν∆ περιβάλλεται από τις ψηλές κορυφές των Λασιθιώτικων 
βουνών. Στραγγίζει μέσα από δύο ποτάμια, τον Ξενικό και το 
Χαύγα προς το οροπέδιο του Λασιθίου. Στις όχθες των 
ποταμών υπάρχει πλούσια παρόχθια βλάστηση. Στην 
περίμετρο του οροπεδίου υπάρχουν μικροί διάσπαρτοι 
οικισμοί με μικρά αμπέλια και άλλες καλλιέργειες. Κατά το 
Πλεισόκαινο το οροπέδιο ήταν λίμνη που φιλοξενούσε μία 
ιδιόμορφη πανίδα που περιελάμβανε νάνους ελέφαντες και 
ιπποποτάμους. Στην περιοχή υπάρχουν καταβόθρες και 
σπήλαια. 

AT6011054 Οροπέδιο 
Λασηθίου 17/03/1997 

Το οροπέδιο του Λασηθίου είναι μία επίπεδη έκταση όπου 
δεσπόζει η καλλιέργεια της πατάτας, του σταριού και των 
οπωροφόρων. Τα χωριά είνα κτισμένα στην περίμετρο στο 
άγονο ασβεστολιθικό έδαφος. Οι χαρακτηριστικοί ανεμόμυλοι 
είναι εγκαταλελειμμένοι. Οι οικισμοί είναι μικρής αισθητικής 
αξίας. Το οροπέδιο στραγγίζει σε μία καταβόθρα (χώνος). Το 
οροπέδιο διασχίζεται από τις στραγγιστικές τάφρου (λίνες) 
που κατασκεύασαν οι Ενετοί. 

AT6010013 Περιοχή 
Βρυονησίου 30/11/1998 

Η περιοχή Βρυονησίου εκτείνεται ανατολικά του Ίσυρου και 
φθάνει ως την αρχαία πόλη Γουρνία και περιλαμβάνει τη
βραχώδη ακτή και τη λοφώδη παράκτια ζώνη κάτω από την 
Εθνική οδό Αγ. Νικολάου-Σητείας. Η βλάστηση είναι αλλού 
φρύγανα και αλλού αραιή και χαμηλή μακία από σχοίνους, 
κέδρα και χαρουπιές. Η θέα είναι πανοραμική σε όλο τον 
κόλπο του Μιραμπέλου από τον Αγ. Νικόλαο και το 
ακρωτήριο του Αγ. Ιωάννη ως στα Β∆ τη νησίδα Ψάρα και το 
ακρωτήριο του Μόχλου στα ΒΑ. Το τοπίο περιβάλλεται από 
τα όρη Όρνο και Θρύπτης στα ανατολικά, τις ανατολικές 
υπώριες της ∆είκτης και τους λόφους πάνω από τον Αγ. 
Νικόλαο και η Ελούντα. 

AT6011002 Πετσοφάς 06/09/1998 
Άδενδρο ύψωμα 215m νοτιοανατολικά από το Παλαιόκαστρο 
με αραιή φρυγανική βλάστηση. Στην κορυφή του βρίσκεται 
ιερό της Μεσομινωϊκής εποχής. Εξαιρετική πανοραμική θέα. 
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AT6010015 Σελάκανο 28/02/1997 

Πρινόδασος με κυπαρίσια και σε μεγαλύτερο υψόμετρο 
πεύκα (τραχεία πεύκη) καλύπτουν την κοιλάδα του 
Σελάκανου. Πανοραμική θέα προς τις άδενδρες κορυφές της 
∆ίκτης. Το χωριό Σελάκανο είναι κτισμένο αμφιθεατρικά και 
περιβάλλεται από περιβόλια και πυκνή βλάστηση. ∆εν 
παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  

AT6011011 Σταυροχώρι 30/11/1998 

Το Σταυροχώρι είναι κτισμένο σε μία ράχη που υψώνεται 
στις δεξιές παρυφές μιας στενής κοιλάδας στις νότιες κλιτύες 
του όρους Όρνο που αρχίζει από το χωριό Λάπιθο και 
καταλήγει στη νότια ακτή στο χωριό Κουτσουράς. Η 
γραφικότητα του οικισμού οφείλεται στο γεγονός ότι παρά 
τις κακής ποιότητας κατοικίες και τη συχνά ακαλαίσθητη 
αρχιτεκτονική, έχει διατηρηθεί η διάταξη του παλαιού 
χωριού. Τα γύρω υψώματα είναι σχεδόν γυμνά με αραιή 
φρυγανική βλάστηση, σχίνα και πεύκα. Αλλοιώσεις στο τοπίο 
προκαλούν οι εκχερσώσεις για τη φύτευση των ελαιώνων και 
οι αγροτικοί δρόμοι. 

AT6011022 Φαράγγι 
Μύθων 24/11/1998 

Το φαράγγι των Μύθων είναι ένα στενό φαράγγι με 
απόκρυμνες όχθες κατάφυτες από πεύκα και πλούσια 
υδροχαρή βλάστηση. 

AT6011024 Φαράγγι Χα 30/11/1998 

Το Φαράγγι Χα είναι ένα εντυπωσιακό ρήγμα στην 
απόκρημνη δυτική ορθοπλαγιά του όρους Θρύπτης. Η 
είσοδος του φαραγγιού βρίσκεται κάτω από το χωριό 
Θρύπτης σε μία περιοχή που καλύπτεται από πυκνό 
πευκόδασος και αμπέλια. Το φαράγγι είναι αδιάβατο για 
κοινούς πεζοπόρους. Η έξοδος του φαραγγιού βρίσκεται 800 
m χαμηλότερα στην πεδιάδα που ισθμού της Ιεράπετρας. 
Απόκρημνοι βράχοι και εκτεταμένες σάρρες πλαισιώνουν το 
φαράγγι. 

AT6011059 Ελεύθερνα 28/02/1997 

Επιμήκης και σχεδόν ισόπεδη στενή ράχη που προεκτείνεται 
προς Β. στους βορειοδυτικούς πρόποδες του Ψηλορείτη. 
∆εξιά και αριστερά περιβάλλεται από δύο φαράγγια βάθους 
40 m. περίπου. Στις πλευρές των φαραγγιών διακρίνονται τα 
υποκίτρινα στρώματα των μαργαϊκών ασβεστολίθων. 
Απρόσκοπτη θέα προς τον ελαιώνα που εκτείνεται προς Β ως 
τη θάλασσα και προς τον Ψηλορείτη προς Ν. Η αρχαία πόλη 
ήταν κτισμένη στην ισόπεδη ράχη που οι απότομες πλευρές 
της σχημάτιζαν φυσικό οχυρό. Τεράστιες δεξαμενές στη 
δυτική πλευρά λαξευμένες στις μάργες. Αλλοίωση του τοπίου 
από εστιατόριο στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και 
από την αντικατάσταση των αιωνόβιων "χονδρελκών" από 
"κορωναίκιες". 

AT6010084 Ιδαίον Άντρον ή Αγ. Τριάδα 14/02/1997 

Το Ιδαίον Άντρον βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του 
οροπεδίου της Νίδας, σε υψόμετρο 1450m. Τα υψώματα 
γύρω από το οροπέδιο είναι υπερβοσκημένα και καλύπτονται 
από αραιά φρύγανα. Ακαλαίσθητο τουριστικό περίπτερο 
κάτω από το Ιδαίον Άντρο στο οποίο η πρόσβαση γίνεται 
(ακόμη) από μονοπάτι. Απέναντι από το Ιδαίον Άντρο, ο 
"Αντάρτης", γλυπτό από ακατέργαστη πέτρα της γερμανίδας 
Κορίνα Ρέη. Στο σπήλαιο διεξάγονται ανασκαφές. Υπάρχει 
κίνδυνος να κατασκευαστεί δρόμος ως το Ιδαίον Άντρο. 
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AT6020004 Μαρουλάς 06/09/1998 

Ο Μαρουλάς είναι ένα παραδοσιακό χωριό κτισμένο στην 
κορυφή ενός πρόβουνου πάνω από τον Αδιλιανό κάμπο. Η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού έχει διατηρηθεί αλλά 
πολλά κτίρια είναι ερειπωμένα και δεν τα συντηρεί κανείς. 
Υπάρχουν πρόχειρες ακαλαίσθητες παρεμβάσεις στα κτίρια 
που όμως δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά τον παραδοσιακό ιστό.
Ο λόφος του Μαρουλά περιβάλλεται από Ανατολικά και 
∆υτικά από δύο φαράγγια. Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει 
ερειπωμένη Ενετική βίλα με πύργο που χρησιμοποιείται, 
όπως και πολλά άλλα Ενετικά κτίσματα ως στάβλοι. Υπέροχη 
θέα προς τον ελαιώνα του Αδιλιανού Κάμπου και τη 
θάλασσα. 

AT6020001 

Μονή 
Πρέβελης και 
Κουρταλιώτικ
ο φαράγγι 

22/07/1998 

Η Μονή Πρέβελης είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και 
βρίσκεται σε ένα άδενδρο επιβλητικό πλάτωμα πάνω από τη 
θάλασσα. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσα από το 
στενό και βαθύ Κουρταλιώτικο φαράγγι. Στην έξοδο του 
φαραγγιού σχηματίζεται λίμνη που περιβάλλεται από πυκνό 
φοινικοδάσος. 

AT6011001 
Μπονριπάρι 
(Βονιπάρι ή 
Μονιπάρι) 

06/09/1998 

Το φρούριο Μπονριπάρι είναι κτισμένο στο πλάτωμα της 
κορυφής του λόφου Κάστελλος που περιβάλλεται από τις 
απόκρημνες ορθοπλαγιές ύψους πάνω από 400 m. Ο λόφος 
δεσπόζει πάνω από το φαράγγι του ποταμού Πετρέ που 
διέρχεται ανάμεσα στο χωριό Μονοπάρι και άνω 
Βαρσαμόνερο. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο από την 
οχυρωμένη βόρεια πλευρά. Η περιοχή προς το Μονοπάρι στα 
βορειοδυτικά είναι κατάφυτη από ελαιώνες και χαρουπιές. 
Στον αυχένα εμπρός από το φρούριο και τα γύρω υψώματα 
υπάρχουν εγκαταλειμμένοι αναβαθμοί που έχουν εποικισθεί 
από φρύγανα και μεμονωμένες βελανιδιές, χαρουπιές και 
δάφνες. Η θέα από το πλάτωμα της κορυφής είναι 
πανοραμική προς όλες τις κατευθύνσεις. Μοναδική ορατή 
αλλοίωση του τοπίου είναι το λατομείο στους Αρμένους. 

AT6011000 Μύλοι 06/09/1998 

Ο οικισμός των Μύλων είναι κτισμένος αμφιθεατρικά στις 
κλιτύες του ομώνυμου φαραγγιού σε απόσταση περίπου 2 
km από το Χρωμοναστήρι. Το όνομά του ο οικισμός το πήρε 
από τους νερόμυλους που υπήρχαν εκεί. Το 1970 ο οικισμός 
εγκαταλείφθηκε και δημιουργήθηκε νέος έξω από το 
φαράγγι, κατά μήκος της δυτικής του πλευράς. Ο 
εγκαταλειμμένος οικισμός είναι εν μέρει ερειπωμένος, αλλά 
ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, χωρίς σημαντικές αλλοιώσεις. Το 
φαράγγι είναι κατάφυτο και οι ημιεγκατελειμμένοι οπωρώνες 
και ελαιώνες έχουν κατακλησθεί από άγρια βλάστηση. Στο 
ανώτερο τμήμα της απόκρυμνης ανατολικής κλιτύος 
υπάρχουν σπηλιές που χρησίμευαν για μαντριά. Το μονοπάτι 
προς τη θάλασσα είναι ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. 

AT6010052 
Πατσός 

(Πατσιανό 
Φαράγγι) 

23/07/1998 

Το Πατσιανό φαράγγι έχει κατεύθυνση από Ν προς Β. Πυκνή 
βλάστηση στις όχθες του ποταμού με ψηλά δένδρα και 
θάμνους. Το δασαρχείο έχει διαμορφώσει το μονοπάτι που 
προσφέρεται για έναν σύντομο περίπατο. Το φαράγγι είναι 
σχετικά άγνωστο και δεν δέχεται μεγάλες πιέσεις. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική 
κατάσταση. Στην είσοδο του φαραγγιού πυκνή συστάδα από 
δρυς (Q. ilex). Όσο προχωρεί κανείς προς την έξοδο η 
βλάστηση γίνεται μεσογειακή μακία. 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6020005 Σύβριτος 01/05/1998 

Η αρχαία Σύβριτος ήταν κτισμένη σε ένα λόφο που δεσπόζει 
πάνω από την κοιλάδα του Αμαρίτου που εκτείνεται προς τα 
Ανατολικά. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το χωριό 
Θρόνος και στην πλαγιά του απέναντι λόφου που χωρίζεται 
από χαράδρα το χωριό Κλεισίδι. Η περιοχή είναι κατάφυτη με 
πουρνάρια και ελιές στα χαμηλώματα, ενώ στην ορεινή ζώνη 
κυριαρχούν τα κυπαρίσσια, και τα φρύγανα.. Οι κοίτες των 
χειμάρρων είναι κατάφυτες με πλατάνια. Στα Β∆ το τοπίο 
οριοθετείται από τον όγκο του Ψηλορείτη και στα ΝΑ από το 
όρος Κέδρος. Τα χωριά έχουν αξιόλογα παραδοσιακά 
κτίσματα αλλά δεν λείπουν οι ακαλαίσθητες κατασκευές. 
Πλήθος νεοανοιγμένων δρόμων και εκχερσώσεις στους γύρω 
λόφους και στις πλαγιές του Ψηλορείτη τραυματίζουν το 
τοπίο, το οποίο παρόλα αυτά διατηρεί την αισθητική του 
αξία. 

AT6010054 Φαράγγι 
Κοτσυφού 30/11/1998 

Το Φαράγγι Κοτσυφού είναι ένα εντυπωσιακό φαράγγι στην 
αριστερή όχθη του οποίου διέρχεται ο δρόμος που ενώνει το 
Ρέθυμνο με την Πλακιά. Στον πυθμένα του φαραγγιού 
υπάρχει παρυδάτια βλάστηση ενώ στις βραχώδεις 
απόκρημνες όχθες του κυριαρχεί η φρυγανική βλάστηση. 

AT6011006 Φαράγγι 
Πετρέ 24/11/1998 

Το φαράγγι του Πετρέ έχει διεύθυνση Β-Ν και βρίσκεται 
δυτικά του Ρεθύμνου ανάμεσα στα υψώματα Μανδάρο και 
Τσουνί Βίγλας. Η έξοδος του φαραγγιού είναι φαρδιά και ο 
σχεδόν επίπεδος πυθμένας του καλύπτεται από πυκνή 
παρυδάτια βλάστηση. Προς το εσωτερικό το φαράγγι 
στενεύει και περιβάλλεται από απόκρημνες όχθε ς 120 μέτρα 
ύψος. Στην έξοδο σχηματίζεται μικρός υγρότοπος. 

AT6010059 Χρωμονα-
στήρι 06/09/1998 

Το Χρωμοναστήρι είναι ένα παραδοσιακό χωριό κτισμένο στο 
πλάτωμα της κορυφής ενός πρόβουνου του Βρύσινα που 
υψώνεται πάνω στο κάμπο των Περιβολιών και περιβάλλεται 
Ανατολικά και ∆υτικά από φαράγγια. Η περιοχή γύρω από το 
Χρωμοναστήρι καλύπτεται από ελαιώνες και πυκνή μακία με 
διάσπαρτες βελανιδιές και κυπαρίσια. Το τοπίο είναι 
τραυματισμένο από τη διάνοιξη δρόμων και τις εκχερσώσεις. 
Ο παραδοσιακός οικισμός έχει αλλοιωθεί από νέα 
ακαλαίσθητα κτίσματα. 

AT6011008 Ψηλορείτης 
(Ίδη) 30/11/1998 

Ο ασβεστολιθικός όγκος του Ψηλορείτη καταλαμβάνει το 
κεντρικό τμήμα της Κρήτης και αποτελείται από μία σχεδόν 
ενιαία οροσειρά που εκτείνεται από Β∆ προς ΝΑ με απότομες 
πλαγιές (κυρίως προς Ν), κωνοειδείς κορυφές και καρστικά 
βυθίσματα (δολίτες) που σχηματίζουν μικρά οροπέδια. Η 
υψηλότερη κορυφή, ο Τίμιος Σταυρός (2.456 m) βρίσκεται 
στο δυτικό τμήμα του ορεινού όγκου και περιβάλλεται από 
μία σειρά κορυφών με υψόμετρο πάνω από 2.000 m. Η 
οροσειρά χωρίζει την κοιλάδα του Μηλοποτάμου στα βόρεια, 
από την κοιλάδα του Αμαρίου και την πεδιάδα της Μεσαράς 
στα νότια. Πάνω από τη ζώνη της ελιάς και ως την άδενδρη 
ζώνη (750-1.500 m), η βλάστηση είναι αραιή και αποτελείται 
από φρύγανα και συστάδες από πουρνάρια και κυπαρίσσια. 
Στις νότιες πλαγιές υπάρχουν και μεμονωμένες συστάδες από 
τραχεία πεύκη. Το μεγαλύτερο μέρος του έτους (Οκτώβριο-
Ιούνιο), η ζώνη πάνω από τα 1500 καλύπτεται από χιόνι. Οι 
πλαγιές του Ψηλορείτη χρησιμεύουν παραδοσιακά ως θερινοί 
βοσκότοποι για των ημινομαδική αιγοπροβατοτροφία. 
Χαρακτηριστικά είναι τα "μιτάτα", κυκλικές θολωτές 
κατασκευές από ξερολιθιά που χρησίμευαν ως καταφύγια, 
αποθήκες και χώροι όπου έπηζαν το τυρί οι κτηνοτρόφοι. 
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5.3.8.3. Νομός Ρεθύμνου 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) του Νομού Ρεθύμνου παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 5-25: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους στο Νομό Ρεθύμνου 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011059 Ελεύθερνα 28/02/1997 

Επιμήκης και σχεδόν ισόπεδη στενή ράχη που προεκτείνεται 
προς Β. στους βορειοδυτικούς πρόποδες του Ψηλορείτη. ∆εξιά 
και αριστερά περιβάλλεται από δύο φαράγγια βάθους 40 m. 
περίπου. Στις πλευρές των φαραγγιών διακρίνονται τα 
υποκίτρινα στρώματα των μαργαϊκών ασβεστολίθων. 
Απρόσκοπτη θέα προς τον ελαιώνα που εκτείνεται προς Β ως 
τη θάλασσα και προς τον Ψηλορείτη προς Ν. Η αρχαία πόλη 
ήταν κτισμένη στην ισόπεδη ράχη που οι απότομες πλευρές 
της σχημάτιζαν φυσικό οχυρό. Τεράστιες δεξαμενές στη
δυτική πλευρά λαξευμένες στις μάργες. Αλλοίωση του τοπίου 
από εστιατόριο στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και από 
την αντικατάσταση των αιωνόβιων "χονδρελκών" από 
"κορωναίκιες". 

AT6010084 Ιδαίον Άντρον ή Αγ. Τριάδα 14/02/1997 

Το Ιδαίον Άντρον βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του 
οροπεδίου της Νίδας, σε υψόμετρο 1450m. Τα υψώματα 
γύρω από το οροπέδιο είναι υπερβοσκημένα και καλύπτονται 
από αραιά φρύγανα. Ακαλαίσθητο τουριστικό περίπτερο κάτω 
από το Ιδαίον Άντρο στο οποίο η πρόσβαση γίνεται (ακόμη) 
από μονοπάτι. Απέναντι από το Ιδαίον Άντρο, ο "Αντάρτης", 
γλυπτό από ακατέργαστη πέτρα της γερμανίδας Κορίνα Ρέη. 
Στο σπήλαιο διεξάγονται ανασκαφές. Υπάρχει κίνδυνος να 
κατασκευαστεί δρόμος ως το Ιδαίον Άντρο. 

AT6020004 Μαρουλάς 06/09/1998 

Ο Μαρουλάς είναι ένα παραδοσιακό χωριό κτισμένο στην 
κορυφή ενός πρόβουνου πάνω από τον Αδιλιανό κάμπο. Η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού έχει διατηρηθεί αλλά 
πολλά κτίρια είναι ερειπωμένα και δεν τα συντηρεί κανείς. 
Υπάρχουν πρόχειρες ακαλαίσθητες παρεμβάσεις στα κτίρια 
που όμως δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά τον παραδοσιακό ιστό. 
Ο λόφος του Μαρουλά περιβάλλεται από Ανατολικά και ∆υτικά 
από δύο φαράγγια. Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει 
ερειπωμένη Ενετική βίλα με πύργο που χρησιμοποιείται, όπως 
και πολλά άλλα Ενετικά κτίσματα ως στάβλοι. Υπέροχη θέα 
προς τον ελαιώνα του Αδιλιανού Κάμπου και τη θάλασσα. 

AT6020001 

Μονή 
Πρέβελης και 
Κουρταλιώτικο 
φαράγγι 

22/07/1998 

Η Μονή Πρέβελης είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και 
βρίσκεται σε ένα άδενδρο επιβλητικό πλάτωμα πάνω από τη 
θάλασσα. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσα από το 
στενό και βαθύ Κουρταλιώτικο φαράγγι. Στην έξοδο του 
φαραγγιού σχηματίζεται λίμνη που περιβάλλεται από πυκνό 
φοινικοδάσος. 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011001 
Μπονριπάρι 
(Βονιπάρι ή 
Μονιπάρι) 

06/09/1998 

Το φρούριο Μπονριπάρι είναι κτισμένο στο πλάτωμα της 
κορυφής του λόφου Κάστελλος που περιβάλλεται από τις 
απόκρημνες ορθοπλαγιές ύψους πάνω από 400 m. Ο λόφος 
δεσπόζει πάνω από το φαράγγι του ποταμού Πετρέ που 
διέρχεται ανάμεσα στο χωριό Μονοπάρι και άνω 
Βαρσαμόνερο. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο από την 
οχυρωμένη βόρεια πλευρά. Η περιοχή προς το Μονοπάρι στα 
βορειοδυτικά είναι κατάφυτη από ελαιώνες και χαρουπιές. 
Στον αυχένα εμπρός από το φρούριο και τα γύρω υψώματα 
υπάρχουν εγκαταλειμμένοι αναβαθμοί που έχουν εποικισθεί 
από φρύγανα και μεμονωμένες βελανιδιές, χαρουπιές και 
δάφνες. Η θέα από το πλάτωμα της κορυφής είναι 
πανοραμική προς όλες τις κατευθύνσεις. Μοναδική ορατή 
αλλοίωση του τοπίου είναι το λατομείο στους Αρμένους. 

AT6011000 Μύλοι 06/09/1998 

Ο οικισμός των Μύλων είναι κτισμένος αμφιθεατρικά στις 
κλιτύες του ομώνυμου φαραγγιού σε απόσταση περίπου 2 km
από το Χρωμοναστήρι. Το όνομά του ο οικισμός το πήρε από 
τους νερόμυλους που υπήρχαν εκεί. Το 1970 ο οικισμός 
εγκαταλείφθηκε και δημιουργήθηκε νέος έξω από το φαράγγι, 
κατά μήκος της δυτικής του πλευράς. Ο εγκαταλειμμένος 
οικισμός είναι εν μέρει ερειπωμένος, αλλά ιδιαίτερης 
αισθητικής αξίας, χωρίς σημαντικές αλλοιώσεις. Το φαράγγι 
είναι κατάφυτο και οι ημιεγκατελειμμένοι οπωρώνες και
ελαιώνες έχουν κατακλησθεί από άγρια βλάστηση. Στο 
ανώτερο τμήμα της απόκρυμνης ανατολικής κλιτύος 
υπάρχουν σπηλιές που χρησίμευαν για μαντριά. Το μονοπάτι 
προς τη θάλασσα είναι ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. 

AT6010052 
Πατσός 

(Πατσιανό 
Φαράγγι) 

23/07/1998 

Το Πατσιανό φαράγγι έχει κατεύθυνση από Ν προς Β. Πυκνή 
βλάστηση στις όχθες του ποταμού με ψηλά δένδρα και 
θάμνους. Το δασαρχείο έχει διαμορφώσει το μονοπάτι που 
προσφέρεται για έναν σύντομο περίπατο. Το φαράγγι είναι 
σχετικά άγνωστο και δεν δέχεται μεγάλες πιέσεις. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική 
κατάσταση. Στην είσοδο του φαραγγιού πυκνή συστάδα από 
δρυς (Q. ilex). Όσο προχωρεί κανείς προς την έξοδο η 
βλάστηση γίνεται μεσογειακή μακία. 

AT6020005 Σύβριτος 01/05/1998 

Η αρχαία Σύβριτος ήταν κτισμένη σε ένα λόφο που δεσπόζει 
πάνω από την κοιλάδα του Αμαρίτου που εκτείνεται προς τα 
Ανατολικά. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το χωριό 
Θρόνος και στην πλαγιά του απέναντι λόφου που χωρίζεται 
από χαράδρα το χωριό Κλεισίδι. Η περιοχή είναι κατάφυτη με 
πουρνάρια και ελιές στα χαμηλώματα, ενώ στην ορεινή ζώνη 
κυριαρχούν τα κυπαρίσσια, και τα φρύγανα.. Οι κοίτες των 
χειμάρρων είναι κατάφυτες με πλατάνια. Στα Β∆ το τοπίο 
οριοθετείται από τον όγκο του Ψηλορείτη και στα ΝΑ από το 
όρος Κέδρος. Τα χωριά έχουν αξιόλογα παραδοσιακά κτίσματα 
αλλά δεν λείπουν οι ακαλαίσθητες κατασκευές. Πλήθος 
νεοανοιγμένων δρόμων και εκχερσώσεις στους γύρω λόφους 
και στις πλαγιές του Ψηλορείτη τραυματίζουν το τοπίο, το 
οποίο παρόλα αυτά διατηρεί την αισθητική του αξία. 

AT6010054 Φαράγγι 
Κοτσυφού 30/11/1998 

Το Φαράγγι Κοτσυφού είναι ένα εντυπωσιακό φαράγγι στην 
αριστερή όχθη του οποίου διέρχεται ο δρόμος που ενώνει το 
Ρέθυμνο με την Πλακιά. Στον πυθμένα του φαραγγιού 
υπάρχει παρυδάτια βλάστηση ενώ στις βραχώδεις απόκρημνες 
όχθες του κυριαρχεί η φρυγανική βλάστηση. 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011006 Φαράγγι 
Πετρέ 24/11/1998 

Το φαράγγι του Πετρέ έχει διεύθυνση Β-Ν και βρίσκεται 
δυτικά του Ρεθύμνου ανάμεσα στα υψώματα Μανδάρο και 
Τσουνί Βίγλας. Η έξοδος του φαραγγιού είναι φαρδιά και ο 
σχεδόν επίπεδος πυθμένας του καλύπτεται από πυκνή 
παρυδάτια βλάστηση. Προς το εσωτερικό το φαράγγι στενεύει 
και περιβάλλεται από απόκρημνες όχθε ς 120 μέτρα ύψος. 
Στην έξοδο σχηματίζεται μικρός υγρότοπος. 

AT6010059 Χρωμοναστήρι 06/09/1998 

Το Χρωμοναστήρι είναι ένα παραδοσιακό χωριό κτισμένο στο 
πλάτωμα της κορυφής ενός πρόβουνου του Βρύσινα που 
υψώνεται πάνω στο κάμπο των Περιβολιών και περιβάλλεται 
Ανατολικά και ∆υτικά από φαράγγια. Η περιοχή γύρω από το 
Χρωμοναστήρι καλύπτεται από ελαιώνες και πυκνή μακία με 
διάσπαρτες βελανιδιές και κυπαρίσια. Το τοπίο είναι 
τραυματισμένο από τη διάνοιξη δρόμων και τις εκχερσώσεις. 
Ο παραδοσιακός οικισμός έχει αλλοιωθεί από νέα ακαλαίσθητα 
κτίσματα. 

AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη) 30/11/1998 

Ο ασβεστολιθικός όγκος του Ψηλορείτη καταλαμβάνει το 
κεντρικό τμήμα της Κρήτης και αποτελείται από μία σχεδόν 
ενιαία οροσειρά που εκτείνεται από Β∆ προς ΝΑ με απότομες 
πλαγιές (κυρίως προς Ν), κωνοειδείς κορυφές και καρστικά 
βυθίσματα (δολίτες) που σχηματίζουν μικρά οροπέδια. Η 
υψηλότερη κορυφή, ο Τίμιος Σταυρός (2.456 m) βρίσκεται 
στο δυτικό τμήμα του ορεινού όγκου και περιβάλλεται από μία 
σειρά κορυφών με υψόμετρο πάνω από 2.000 m. Η οροσειρά 
χωρίζει την κοιλάδα του Μηλοποτάμου στα βόρεια, από την 
κοιλάδα του Αμαρίου και την πεδιάδα της Μεσαράς στα νότια. 
Πάνω από τη ζώνη της ελιάς και ως την άδενδρη ζώνη (750-
1.500 m), η βλάστηση είναι αραιή και αποτελείται από 
φρύγανα και συστάδες από πουρνάρια και κυπαρίσσια. Στις 
νότιες πλαγιές υπάρχουν και μεμονωμένες συστάδες από 
τραχεία πεύκη. Το μεγαλύτερο μέρος του έτους (Οκτώβριο-
Ιούνιο), η ζώνη πάνω από τα 1.500 καλύπτεται από χιόνι. Οι 
πλαγιές του Ψηλορείτη χρησιμεύουν παραδοσιακά ως θερινοί 
βοσκότοποι για των ημινομαδική αιγοπροβατοτροφία. 
Χαρακτηριστικά είναι τα "μιτάτα", κυκλικές θολωτές 
κατασκευές από ξερολιθιά που χρησίμευαν ως καταφύγια, 
αποθήκες και χώροι όπου έπηζαν το τυρί οι κτηνοτρόφοι. 

 

5.3.8.4. Νομός Χανίων 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Τ.Ι.Φ.Κ.) του Νομού Χανίων παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 5-26: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους στο Νομό Χανίων 

Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6020014 Άγιος Παύλος 22/07/1998 

Ο οικισμός του Αγ. Παύλου είναι κτισμένος αμφιθεατρικά 
στην ανατολική πλευρά ενός μικρού όρμου με νότιο 
προσανατολισμό. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι ταβέρνες, ο 
παραλιακός δρόμος και ο χώρος στάθμευσης αλλοιώνουν το 
τοπίο. Η ακτή μετά το δυτικό άκρο του όρμου (προς Μονή 
Πρέβελη) είναι ακόμη άθικτη. Μία σειρά μικρών όρμων που 
περιβάλλονται από απόκρημνους βραχώδεις σχηματισμούς 
και αμμοθίνες σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό θαλάσσιο τοπίο. 
Η βλάστηση είναι εξαιρετικά αραιή και αποτελείται κυρίως 
από αφάνες και μεμονωμένους σκίνους. Η αισθητική αξία του 
τοπίου οφείλεται στο ανάγλυφο, τους βραχώδεις 
σχηματισμούς και τις αμμοθίνες. Θα ήταν συνεπώς εύκολο να 
αλλοιωθεί από οποιαδήποτε παρέμβαση (οδοποιία, δόμηση). 

AT6010036 Άπτερα 30/11/1998 

Ο αρχαίος οικισμός Άπτερα βρίσκεται σε πλάτωμα μιας ράχης 
με κατεύθυνση ∆-Α, πάνω από τον κόλπο της Σούδας. 
Υπάρχουν λίγες καλλιέργειες ελιάς και εγκαταλειμμένοι αγροί 
που έχουν καλυφθεί από φρύγανα και μακκία. Στο άκρο του 
πλατώματος υπάρχει ενετικός πύργος με θέα προς το 
φρούριο Ετζέντη και τον κόλπο της Σούδας προς Β, προς τη 
βόρεια ακτή και την πεδιάδα με τον ελαιώνα στα ΒΑ και προς 
τα Λευκά όρη στα Ν∆. Η θέα προς όλες τις κατευθύνσεις 
είναι εξαίρετη παρά τους ακαλαίσθητους οικισμούς που έχουν 
αναπτυχθεί γύρω από το φρούριο Ετζέντη και την πεδιάδα 
στη βόρεια ακτή. 

AT6011061 Άσπρο 21/02/1997 

Μικρό χωριό στην κορυφή λόφου πάνω από την Αλμυρίδα 
και τον όρμο των Καλυβών. Ακαλαίσθητα νέα κτίρια μαζί με 
όμορφα παραδοσιακά. Η πλαγιά του λόφου που καταλήγει σε 
φαράγγι κατάφυτη με πυκνή και ποικίλη μακία. 

AT6011060 Γαβαλοχώρι 20/01/1997 

Το Γαβαλοχώρι είναι κτισμένο σε σχεδόν επίπεδη ράχη ενός 
ηβώματος πάνω από την κοιλάδα που καταλήγει στην 
Αλμυρίδα. Πολλά παραδοσιακά κτίσματα σε καλή ως πολύ 
καλή κατάσταση. Λήθινοι φράκτες και μεικτές καλλιέργειες. 
Τα ακαλλιέργητα εδάφη, κατάφυτα από πυκνή και ποικίλη 
μακία, κυπαρίσσια, πουρνάρια, χαρουπιές. Πολύ καλή η 
γενική εικόνα του τοπίου. 

AT6010024 
Γλυκά Νερά 

(Χώρα 
Σφακίων) 

06/09/1998 

Ανοικτός όρμος με αμμώδη παραλία περιβαλλόμενος από 
Βορρά από τις απόκρημνες κλιτύες των Λευκών Ορέων. 
Άδενδρο τοπίο με αραιά φρύγανα. Η ονομασία Γλυκά Νερά 
προέρχεται από τις παραθαλάσσιες πηγές γλυκού νερού. Η 
πρόσβαση στα Γλυκά Νερά είναι δυνατή μόνο από μονοπάτι 
από τη Χώρα Σφακίων ή το Λουτρό. Το τοπίο είναι σχεδόν 
άθικτο και επιβλητικό με εξαίρεση ένα παράπηγμα που 
λειτουργεί το καλοκαίρι ως μπαρ. 

AT6011069 ∆ίκτυννα 21/02/1997 

Τα ερείπια της ∆ίκτυννας βρίσκονται στο μικρό πλάτωμα που 
σχηματίζεται από την έξοδο ενός φαραγγιού απ' όπου 
διερχόταν και ο αρχαίος δρόμος που ένωνε τη ∆ίκτυννα με 
την Πολυρρήνια. Το πλάτωμα είναι κατάφυτο με βελανιδιές 
και καταλήγει σε παραλία με βότσαλα. Πολλά σκουπίδια. 
Ακαλαίσθητη περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου που 
χρησιμοποιείται για μαντριά. Αυθαίρετη ακαλαίσθητη 
εκκλησία μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011063 ∆ουλιανά 
(Νταϊλιανά) 20/01/1997 

Τα ∆ουλιανά είναι κτισμένα στη ράχη ηβώματος πάνω από 
την κοιλάδα που καταλήγει στην Αλμυρίδα. Πολύ όμορφη 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Μεικτές καλλιέργειες και λίθινοι 
φράκτες, με πολλά κυπαρίσσια, χαρουπιές. Οι γύρω λόφοι 
είναι κατάφυτοι με πυκνή και ποικίλη μακία. 

AT6020019 Έλυρος 22/07/1998 

Η αρχαία Έλυρος ήταν κτισμένη στα ανατολικά του 
σημερινού χωριού Ροδοβάνι σε πλάτωμα που σχηματίζεται 
στη ράχη που διαχωρίζει την κοιλάδα της Αγίας Ειρήνης από 
την κοιλάδα του Καμαριανού ποταμού. Οι πλαγιές των 
λόφων είναι κατάφυτες με ελιές, κυπαρίσια, πεύκα, 
καστανιές, βελανιδιές και οπωρώνες. Στις νεροσυρμές 
κυριαρχούν τα πλατάνια και οι πικροδάφνες ενώ οι 
εγκαταλειμμένες πεζούλες έχουν καταληφθεί από φρύγανα. 
Η θέα προς τους κυματιστούς λόφους και την κοιλάδα της 
Αγίας Ειρήνης ως τη θάλασσα είναι επιβλητική. Αλλοιώσεις 
στο τοπίο έχουν επιφέρει οι άσκοπες εκχερσώσεις και οι 
διάνοιξη δρόμων. 

AT6010096 Θέρισο 29/04/1997 

Το Θέρισο βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες των Λευκών 
Ορέων στην είσοδο του Θερισιανού Φαραγγιού. Περιβάλλεται 
από λόφους που καλύπτονται αραιά από κυπαρίσσια και 
ελιές. Στο ποτάμι πλατάνια και πυκνή παρόχθια βλάστηση. Τα 
ορεινά λειβάδια υπερβοσκημένα. Ο δρόμος προς Χανιά 
ανέρχεται από το στενό Θερισιανό φάράγγι. 

AT6010025 Ιμπριώτικο 
Φαράγγι 15/10/1997 

Το φαράγγι της Ίμπρου είναι το μοναδικό πέρασμα από το Β 
προς τη Χώρα Σφακιών. Η είσοδος του φαραγγιού βρίσκεται 
στο μικρό οροπέδιο της Ίμπρου με το ομώνυμο χωριό σε 
υψόμετρο 780m. Καρυδιές, καλλιέργειες πατάτας και 
σιτηρών. Το φαράγγι στενεύει και το φάρδος του μόλις 
φθάνει τα 2 μέτρα. Τα πρανή καλύπτονται από σάρρες και 
κυπαρίσσια που αραιώνουν όσο το υψόμετρο χαμηλώνει. 
Στην έξοδο του φαραγγιού στο χωριό Κομπάδες η βλάστηση 
αποτελείται από αραιά φρύγανα. Το λιθόστρωτο μονοπάτι 
ακολουθεί παράλληλη διαδρομή με τον αυτοκινητόδρομο που 
διασχίζει το φαράγγι υψηλότερα (χωρίς να διαταράσσει την 
αισθητική του τοπίου). 

AT6011007 
Λευκά Όρη 

(Ζώνη 2.000 
m) 

04/10/1998 

Βόρεια από την Ανώπολη της επαρχίας Σφακίων και ανάμεσα 
στις κορυφές Τροχάρης, Πάχνες και Άγιο Πνεύμα εκτείνεται 
σε υψόμετρο πάνω από τα 2000 μέτρα ένα άδενδρο ορεινό 
τοπίο σπάνιας αισθητικής αξίας. Ένα σύμπλεγμα κωνικών 
κορυφών υψώνονται πάνω από βυθίσματα που θυμίζουν 
κρατήρες ηφαιστείων και διαχωρίζονται μεταξύ τους από 
καμπύλα διάσελα. Μικρά οροπέδια με πηγές και πετρόκτιστα 
"μιτάνα" βοσκών διακόπτουν το δαιδαλώδες ανάγλυφο. 
Εντυπωσιακές είναι οι εναλλαγές των χρωμάτων των 
εξαλλοιωμένων και κατακερματισμένων από τον παγετό 
πετρωμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα από το μαύρο ως 
το πορφυρό. Η βλάστηση απουσιάζει, ή είναι εξαιρετικά 
αραιή και συγκεντρώνεται σε κοιλώματα των βράχων στις 
δολίνες, όπου συγκρατείται το ελάχιστο χώμα. Μικροί 
γκρεμοί, βαθειές ρωγμές, ογκόλιθοι που έχουν κυλίσει από 
ψηλά, σάρρες που φθάνουν ως τις κορυφές προσδίδουν 
δραματική ένταση στο τοπίο. 
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Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6020003 Λίμνη 
Κουρνά 22/07/1998 

Η λίμνη του Κουρνά είναι η μοναδική φυσική λίμνη στην 
Κρήτη. Περιβάλλεται από υψώματα με αραιές συστάδες 
πουρναριών και φρύγανα. Στο βορειοδυτικό άκρο υπάρχει 
συσσώρευση εστιατορίων και ενοικιαζόμενες βάρκες και 
θαλάσσια ποδήλατα. Υπάρχει πρόβλημα απορριμμάτων και 
λυμάτων. Κατά μήκος της βόρειας όχθης υπάρχει δρόμος που 
οδηγεί σε αρδευτικό αντλιοστάσιο στο βορειοανατολικό άκρο 
της λίμνης. Μετά το αντλιοστάσιο πυκνή συστάδα από 
πουρνάρια και παρόχθια υδροχαρής βλάστηση καλύπτουν 
όλη την ανατολική και νότια όχθη που διατηρούνται σε καλή 
φυσική κατάσταση. Η λίμνη του Κουρνά είναι σημαντικός 
σταθμός για τα αποδημητικά πουλιά. 

AT6011065 Λισσός 21/02/1997 

Στενή κοιλάδα με άξονα εποχιακό ρεύμα που ρέει από βορά 
προς νότο, το οποίο στην είσοδο της κοιλάδας έχει 
σχηματίσει φαράγγι με σχεδόν κάθετες πλευρές. Στο Β. άκρο 
της κοιλάδας ερείπια Ασκληπείου και πηγή. Πυκνή παρόχθια 
βλάστηση κατά μήκος του ποταμού και καλλιέργειες στην 
αλουβιακή πεδιάδα. Στις δυτικές κλιτύες, αρχαίο 
νεκροταφείο. Στις ανατολικές υπολείμματα από παλαιότερες 
καλλιέργειες σε αναβαθμούς που σήμερα καταρρέουν. 
Ισχυρή διάβρωση. Η κοιλάδα καταλήγει σε μικρή παραλία με 
βότσαλα. Στα Α. της παραλίας βυζαντινό ξωκκλκήσι του Αγ. 
Κριάκου κατασκευασμένο από αρχαίους λίθους. 

AT6010023 Λουτρό 06/09/1998 

Το Λουτρό είναι ένας οικισμός με Κυκλαδίτικο χρώμα 
κτισμένος αμφιθεατρικά σε έναν όρμο που προς Α. 
οριοθετείται από ένα ακρωτήριο πάνω στο οποίο υπάρχουν 
υπολείμματα Ενετικού φρουρίου. Προς Β. Ο όρμος 
περιβάλλεται από τις απότομες κλιτύες των Λευκών Ορέων. 
Ο νέος οικισμός του Λουτρού έχει κτιστεί πάνω στα ερείπια 
του παλαιού, ακολουθώντας τον παλαιό ιστό. Το λευκό 
χρώμα των σπιτιών με τα μπλε παράθυρα δίνει στον οικισμό 
Κυκλαδίτικο χαρακτήρα. Η απουσία δρόμου έχει μέχρι 
στιγμής προστατεύσει το τοπίο. Υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες για πεζοπορεία (προς την Ανώπολη, προς τα 
Γλυκά Νερά και τη Χώρα Σφακίων, προς τη Αγ. Ρουμέλη και 
τη Σούγια). Η βλάστηση είναι φρυγανική και το τοπίο 
άδενδρο και ξηρό. Στα ∆υτικά του Λουτρού υπάρχουν ίχνη
του αρχαίου οικισμού Φοίνιξ. 

AT6010045 Μεσκλά 29/04/1997 

Τα Μεσκλά είναι κτισμένα σε ένα πλάτωμα στη δεξιά όχθη 
του ποταμού Κερίτη. Προς τα ΝΑ υψώνονται τα Λευκά Όρη. 
Οι υπώρειες των Λευκών Ορέων πάνω από τα Μεσκλά είναι 
κατάφυτες με ελαιώνες. Στην κοιλάδα του Κερίτη πυκνή 
παρόχθια βλάστηση, πορτοκαλεώνες και υψηλότερα 
ελαιώνες. 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6010041 
Μονή 

Γκουβερνέτο
υ ή Καθολικό 

30/11/1998 

Η Μονή Γκουβερνέτου είναι ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα με 
έντονη Ενετική επίδραση κτισμένο σε ένα πλάτωμα ενός 
υψώματος στα Β.∆. του ακρωτηρίου Μαλέκα που δεσπόζει 
πάνω από τη χαράδρα που οδηγεί προς το φαράγγι του 
Αυλακίου, όπου βρίσκονται τα ερείπια της μονής του Αγ. 
Ιωάννου τον Ερημίτη (Καθολικό). Εκεί φθάνει κανείς 
ακολουθώντας ένα επικλινές μονοπάτι που καταλήγει σε 
κλίμακα λαξευμένη στο βράχο. Τα κτίσματα της Μονής 
βρίσκονται στη δεξιά όχθη του φαραγγιού, ενώ στην 
ανατολική υπάρχουν σπηλιές με σκήτες αναχωρητών. Τις δύο 
όχθες συνδέει με τεράστια πέτρινη γέφυρα μήκους 50 m, 
ύψους 30 m και πλάτους 15 m που χρησιμεύει ως αυλή της 
Μονής. Θέα προς το φαράγγι που καταλήγει σε βραχώδη 
ακτή. Το τοπίο είναι κατάφυτο με σχίνους, ελιές, χαρουπιές, 
βελανιδιές και φρύγανα. 

AT6020012 Μπάλος 
(Γραμβούσα) 10/05/1998 

Στη δυτική πλευρά του βόρειου άκρου της χερσονήσου της 
Γραμβούσας σχηματίζεται μία μικρή λιμνοθάλασσα που είναι 
ανοικτή προς τα νοτιοδυτικά. Ανατολικά περιβάλλεται από τις 
απότομες κλιτύς και τις ορθοπλαγιές της χερσονήσου της 
Γραμβούσας και από τα δυτικά από βραχώδη χερσόνησο που 
συνδέεται με τη χερσόνησο της Γραμβούσας με μία στενή 
λωρίδα ξηράς. Στην ανατολική ακτή εκτεταμένες αμμοθίνες. 
Σχεδόν άθικτο τοπίο. Η πρόσβαση είναι δυνατή με τα πόδια ή 
με πλοιάριο από το Καστέλλι. 

AT6020011 
Νήσοι Άγρια 
και Ήμερη 
Γραμβούσα 

30/11/1998 

Οι νησίδες Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα βρίσκονται στο Β∆ 
άκρο της Κρήτης στην απόληξη της ομώνυμης χερσονήσου. 
Στην Άγρια Γραμβούσα υπάρχουν τα ερείπια Ενετικού 
φρουρίου και εκκλησιών. Οι δύο νησίδες είναι σχεδόν 
άδενδρες και καλύπτονται από αραιή φρυγανική βλάστηση. 
Παρά το πλήθος των επισκεπτών στην Άγρια Γραμβούσα το 
τοπίο είναι σχεδόν άθικτο. 

AT6020009 Νήσος 
Γαυδοπούλα 30/11/1998 

Η Γαυδοπούλα είναι μία ακατοίκητη μακρόστενη νησίδα με 
κατεύθυνση Β∆-ΝΑ σε απόσταση 7 km από το βόρειο άκρο 
της Γαύδου. Το μήκος της είναι γύρω στα 3 km και το πλάτος 
της δεν υπερβαίνει τα τριακόσια μέτρα. Η φυτοκάλυψη είναι 
αραιή και κυριαρχείται από σχίνους και θυμάρια που 
πυκνώνουν στο Β∆ τμήμα. Η ακτή είναι βραχώδης με πολλές 
θαλάσσιες σπηλιές. Στο ΝΑ άκρο υπάρχουν ίχνη αρχαίου 
οικισμού. Μολονότι η Γαυδοπούλα χρησιμοποιείται ως 
εποχιακός βοσκότοπος, η απουσία ανθρώπινων παρεμβάσεων 
χαρακτηρίζει το τοπίο. Η θέα προς τη Β ακτή της Γαύδου και 
τα Λευκά Όρη από την κορυφογραμμή της λοφοσειράς, που 
διατρέχει κατά μήκος της νησίδας, είναι αξιόλογη. 
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Κωδικός Όνομα 
Ημ/νία 
Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011003 

Νήσος 
Γαύδος 
(Βόρεια 
ακτή) 

22/07/1998 

Χαρακτηριστικό της βόρειας παραλίας της Γαύδου είναι οι 
όρμοι με τις εκτεταμένες αμμοθίνες που εκτείνονται ως την 
ενδοχώρα και καλύπτουν μέρος των λόφων που περιβάλλουν 
τους όρμους και που καλύπτονται από μακία αποτελούμενη 
κυρίως από κέδρους (juniperus oxycedrus). Εκτός από τον 
κόλπο του Σαρακίνικου, όπου φθάνει δρόμος από το λιμάνι 
στο Καράβι, η πρόσβαση γίνεται από μονοπάτια και το τοπίο 
δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις και έχει ιδιαίτερη αισθητική και 
οικολογική αξία. Αλλοιώσεις υπάρχουν στον όρμο του 
Σαρακίνικου, όπου φθάνει και επικρατεί η αυθαίρετη και 
ακαλαίσθητη δόμηση (ταβέρνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια). 
Υπάρχει άμεσος κίνδυνος να διανοιχθεί παραλιακός δρόμος 
και να επεκταθεί η αυθαίρετη δόμηση και στους γειτονικούς 
όρμους. Άλλη σοβαρή απειλή είναι η εξάπλωση των πεύκων 
εις βάρος των κέδρων σε όλο το μήκος της που θα 
υποβάθμιζε οριστικά το μοναδικής αξίας κεδρόδασος. 
Πρόβλημα είναι επίσης τα σκουπίδια που αφήνουν οι θερινοί 
κατασκηνωτές. Στο βραχώδες τμήμα της παραλίας, δυτικά 
από το Σαρακίνικο, υπάρχουν θαλάσσιες σπηλιές που τις 
επισκέπτονται (ή όπου αναπαράγονται;) φώκιες 
("Φωκοσπηλιά"). Απειλή συνιστά η αλιεία με δυναμίτη. 

AT6011004 
Νήσος 
Γαύδος 

(Τρυπητή) 
01/12/1997 

Κοιλάδα που αρχίζει κάτω από τον οικισμό Βατσιανά, 
ακολουθεί κατεύθυνση προς τα Νοτιοανατολικά και 
καταλήγει στον όρμο Αλυκή, ανατολικά του ακρωτηρίου 
Τρυπητή. Η πρόσβαση γίνεται από μονοπάτι κατά μήκος της 
κοιλάδας, που παλαιότερα ήταν καλλιεργημένη. Οι αναβαθμοί 
σήμερα καταρρέουν και τα χωράφια έχουν καλυφθεί από 
φρύγανα που κατά τόπους εκτοπίζονται από την τραχεία 
πεύκη. Στις εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται κυριαρχεί 
ακόμη ο κέδρος (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa και 
Juniperus phoenicea). Στην έξοδο της κοιλάδας πριν από την 
παραλία με κροκάλες και βότσαλα σχηματίζονται εποχιακοί 
υγρότοποι. Στους βράχους του ακρωτηρίου Τρυπητή, στα 
ανατολικά του όρμου, υπάρχουν σπηλιές και μεγάλη καμάρα.

AT6011066 

Νήσος 
Ελαφόνησος 
(Λαφονήσι) 
Κρήτης 

21/02/1997 

Ανοικτή αλουβιακή πεδιάδα που καταλήγει σε εκτεταμένη 
αμμώδη παραλία με πρόχειρες τουριστικές εγκαταστάσεις, 
ομπρέλες και ξαπλώστρες. Απέναντι από την αμμώδη 
παραλία (προς ∆.) η νησίδα Ελαφόνησος που χωρίζεται από 
τη ξηρά από στενό πορθμό που είναι δυνατόν να διαβεί 
κανείς πεζός. Η δυτική άκρη της Ελαφονήσου, όπου υπάρχει 
φάρος, αποτελείται από υπερυψωμένους ασβεστόλιθους. Το 
υπόλοιπο νησί είναι αμμώδες και καλύπτεται από αλοφυτική 
βλάστηση. 

AT6010033 Πολυρρήνια 30/11/1998 

Η αρχαία Πολυρρήνια βρισκόταν στην κορυφή απόκρημνου 
λόφου στις υπώρειες του όρους Προφήτης Ηλίας πάνω από 
την πεδιάδα και τον κόλπο του Κισσάμου. Ο λόφος 
περιβάλλεται από χαράδρες και φαράγγια. Η διαδρομή από 
τον Κίσσαμο προς την Πολυρρήνια ακολουθεί μία κοιλάδα 
κατάφυτη με ελαιώνες και οπωρώνες. Η ακρόπολη 
περιβάλλεται από Β. Β∆ και Ν.Α. από κυκλώπεια τείχη. Ο 
σύγχρονος οικισμός είναι κτισμένος ανάμεσα σε οπωρώνες 
στη ∆ πλευρά του λόφου κάτω από την Ακρόπολη. 
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Κωδικός Όνομα 
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Πρώτης 

Καταγραφής
Περιγραφή Τόπου 

AT6011009 Ρόκκα 
Χανίων 24/10/1998 

Η Ρόκκα είναι κτισμένη στη βάση ενός απότομου λόφου που 
καταλήγει σε μία επίπεδη κορυφή περιβαλλόμενη από 
κάθετες ασβεστολιθικές ορθοπλαγιές. Πολλά από τα σπίτια 
του χωριού είναι παλαιά και αξιόλογα αρχιτεκτονικά. Τα 
περισσότερα από αυτά είναι εγκαταλελειμμένα και τα λίγα 
νέα σπίτια είναι ιδιαίτερα ακαλαίσθητα. Πάνω από το χωριό 
στη Ν.Α. πλαγιά του λόφου υπάρχουν ερείπια αρχαίου 
οικισμού που έφθανε ως την κορυφή. Ο λόφος της Ρόκκας 
αποτελεί τη βορειότερη απόληξη μιας σειράς υψωμάτων που 
διαχωρίζεται προς τα Α από ένα βαθύ φαράγγι και δεσπόζει 
πάνω από μία κυματιστή πεδιάδα κατάφυτη με ελαιώνες που 
φθάνει ως τον κόλπο του Κισσάμου. 

AT6011064 Σούγια 28/02/1997 

Στενή κοιλάδα με απότομες πλευρές που καταλήγει σε 
εκτεταμένη παραλία με βότσαλα. Ο οικισμός εκτείνεται στη 
δυτική πλευρά του ποταμού γιατί ανατολικά βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χώρος με τα ερείπια της αρχαίας Σύτας. 
Αυθαίρετη ταβέρνα και παραθεριστικές κατοικίες μέσα στον 
αρχαιολογικό χώρο. Στα δυτικά, κακοκατασκευασμένος 
δρόμος και ψαράδικο λιμάνι. Παλαιό λατομείο, το οποίο δεν 
έχει διευθετηθεί. Αλμυρίκια κατά μήκος της παραλίας. Το 
πευκόδασος στην κοιλάδα έχει καεί πρόσφατα. 

AT6020018 Υρτάκινα 22/07/1998 

Η αρχαία Υρτάκινα βρισκόταν νοτιοδυτικά του σημερινού 
χωριού Τεμένια στο πλάτωμα της κορυφής ενός υψώματος 
που περιβάλλεται από γκρεμούς. Επιβλητική θέα στους γύρω 
κυματιστούς λόφους που είναι κατάφυτοι με ελαιώνες, 
κυπαρίσια, βελανιδιές, πεύκα. Στις νεροσυρμές επικρατεί 
πυκνή βλάστηση από πικροδάφνες και πλατάνια. Οι πεζούλες 
έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν κατακλυσθεί από φρύγανα και 
από πεύκα. Το τοπίο αλλοιώνεται από τις εκχερσώσεις και τη 
διάνοιξη δρόμων. 

AT6010022 
Φαράγγι 

Σαμαριάς και 
Τάρρα 

10/05/1998 

Η είσοδος του φαραγγιού βρίσκεται στο Ν άκρο του 
οροπεδίου του Ομαλού, των Λευκών Ορέων σε ύψος 1300 
μέτρων. Μετά από απότομη κάθοδο από το Συλόσκαλο, το 
μονάτι διασχίζει το φαράγγι κατά μήκος μιας στενής κοιλάδας 
με πρανή που υψώνονται ως και χίλια μέτρα προς τον
Γκίγκελο και το Βόλτακα στη δεξιά όχθη. Ως το 
εγκαταλειμμένο χωριό Σαμαριά, πυκνό μικτό δάσος τραχειάς 
πεύκης και κυπαρισσιών, στη συνέχεια και σχεδόν ως την 
έξοδο, τραχεία πεύκη. Το φαράγγι προς την έξοδό του 
στενεύει και οδηγεί μέσα από ένα στενό πέρασμα, τις 
Σιδηρόπορτες, στον οικισμό και την παραλία της Αγίας 
Ρούμελης. Στο τελευταίο τμήμα του φαραγγιού πυκνή 
βλάστηση, κυρίως από πικροδάφνες. Το μήκος των 
φαραγγιών είναι περίπου 16 km. Ο νέος οικισμός της Αγ. 
Ρούμελης είναι κτισμένος κατά μήκος της αμμώδους 
παραλίας και πάνω σ΄αυτή. Ιδιαίτερα ακαλαίσθητη 
αρχιτεκτονική και τουριστικός υπερκορεσμός. 

AT6020017 Φρέ 23/07/1998 

Η περιοχή που περιβάλλεται από τα χωριά Φρε, Τζιζυφές, 
Βαφέ, Βρύσες καλύπτεται από πυκνό, αδιαπέραστο δάσος 
κυπαρισσιών που έχει εισβάλει σε παλαιότερα 
καλλιεργούμενα εδάφη με αναβαθμούς. Ο υπώροφος 
περιλαμβάνει συστάδες δάφνης σε ανταγωνιστική συνύπαρξη 
με τα κυπαρίσσια. Η αισθητική αξία του δάσους είναι μεγάλη 
παρά τις μεμονωμένες εκχερσώσεις για τη δημιουργία 
ελαιώνων και τη βόσκηση, καθώς και τη διάνοιξη δρόμων. Τα 
χωριά, κυρίως το Φρε, είναι σχετικά καλοδιατηρημένα με 
αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία και εκκλησίες. 
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5.4. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.4.1. Γενικά 

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 Ν∆ 

αερίων μαζών. 

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 ∆εκέμβριο 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 ∆εκέμβριο 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). 

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 ∆εκεμβρίου 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 ∆εκέμβριο 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  
οC. 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). 
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Η ηλιοφάνεια είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ολόκληρη την Κρήτη. Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών 

ηλιοφάνειας ανέρχεται σε 2700 περίπου ώρες στη βόρεια Κρήτη (2707 ώρες στο Ηράκλειο, 

2699 ώρες στη Σητεία, 2765 ώρες στη Σούδα και 2592 ώρες στο Ρέθυμνο (μέσος όρος 8 ετών 

μόνο). Στη νότια Κρήτη ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας είναι κατά 10% 

τουλάχιστον υψηλότερος ανερχόμενος σε 3000 περίπου ώρες (3068 ώρες στην Ιεράπετρα και 

2948 ώρες στο Τυμπάκι). Ο αριθμός ωρών ηλιοφάνειας της Ιεράπετρας είναι ο μεγαλύτερος 

της Ελλάδας. 

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).  

5.4.2. Νομός Ηρακλείου 

Το βόρειο τμήμα του Νομού Ηρακλείου ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα 

θερμό. Το υπόλοιπο του νομού ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο ή 

θερμό. 

Τα κλιματολογικά στοιχεία που αφορούν το ύψος των βροχοπτώσεων, τους παγετούς, τις 

μέσες θερμοκρασίες και την ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, παράμετροι 

ιδιαίτερης σημασίας για τους Χ.Υ.Τ.Α., δεν φαίνεται να παρουσιάζουν δυσμενή 

χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κλιματολογικά στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς 

της ΕΜΥ στο Ηράκλειο και στο Τυμπάκι. 

Μετεωρολογικός Σταθμός (Μ.Σ.) Ηρακλείου (ΕΜΥ) 

Τα στοιχεία για την εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής, τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται 

εγκατεστημένος στο Ηράκλειο (Υψόμετρο: 39m, Γεωγραφικό Μήκος: 25ο10’0’’, Γεωγραφικό 

Πλάτος: 35ο 19΄0’’). Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία αυτά καλύπτει 

τα έτη 1955 – 1997. 

Το συνολικό μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 481,3mm για το Σταθμό Ηρακλείου. Οι μέρες 

βροχόπτωσης ανά μήνα κυμαίνονται από 0,3 τον Ιούλιο μέχρι 16mm τον Ιανουάριο, ενώ το 

ύψος βροχόπτωσης κυμαίνεται από 0,6mm τον Αύγουστο μέχρι 90,1mm τον Ιανουάριο. Οι 
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χιονοπτώσεις είναι σπάνιες, ενώ τους μήνες ∆εκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 

υπάρχουν λίγες χαλαζοπτώσεις. 

 

Σχήμα 5-1: Μέση μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Ηρακλείου (1955-1997) 

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γενικά η περιοχή παρουσιάζει το καλοκαίρι υψηλές σχετικά  

θερμοκρασιακές συνθήκες και το χειμώνα επίσης η διακύμανση των θερμοκρασιών είναι 

ομαλή. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται από 12,1οC τον Ιανουάριο μέχρι 26,1οC τον 

Ιούλιο. Ο λιγότερο βροχερός μήνας είναι ο Αύγουστος, ενώ ο Ιανουάριος είναι ο πιο βροχερός 

με μέση τιμή 90,1 mm. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζεται τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο της τάξης των 9,0 οC, ενώ η μέση μέγιστη εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο και φθάνει 

τους 28,7 οC. 

 

Σχήμα 5-2: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Ηρακλείου (έτη 1955-1997) 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι Β∆, εκτός των χειμερινών μηνών που κύρια 

κατεύθυνση είναι η Νότια. Η μέση μηνιαία ένταση ανέμων κυμαίνεται από 6,3kt το Μάιο έως 

9,9kt το Φεβρουάριο. 
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Σχήμα 5-3: Μέση μηνιαία ένταση ανέμων Μ.Σ. Ηρακλείου (1955-1997) 

Η υγρασία στην περιοχή είναι μάλλον υψηλή και κυμαίνεται από 56,3% τον Ιούνιο μέχρι 

68,0% τον Ιανουάριο. 

Μετεωρολογικός Σταθμός Τυμπακίου (ΕΜΥ) 

Ο Μετεωρολογικός Σταθμός Τυμπακίου βρίσκεται σε υψόμετρο 6,7m, και σε γεωγραφικό 

μήκος και πλάτος 24ο 46΄και 35ο 4΄αντίστοιχα. Η χρονική περιόδος στην οποία αναφέρονται 

τα στοιχεία αυτά καλύπτει τα έτη 1959 –1997. 

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα: 

Το συνολικό μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 479,3 mm. Ο λιγότερο βροχερός μήνας είναι ο 

Ιούλιος, ενώ ο ∆εκέμβριος είναι ο πιο βροχερός με μέση τιμή 103,8 mm. 

 

Σχήμα 5-4: Μέση μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Τυμπακίου (έτη 1959-1997) 

Οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες, ενώ τους μήνες ∆εκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 

υπάρχουν λίγες χαλαζοπτώσεις. 
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Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γενικά η περιοχή παρουσιάζει το καλοκαίρι υψηλές σχετικά 

θερμοκρασιακές συνθήκες και το χειμώνα επίσης η διακύμανση των θερμοκρασιών είναι 

ομαλή. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζεται το μήνα Φεβρουάριο της τάξης των 7,3οC, 

ενώ η μέση μέγιστη εμφανίζεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και φθάνει τους 31,6οC. 

 

Σχήμα 5-5: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Τυμπακίου (έτη 1959-1997) 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι ∆υτικοί, εκτός τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που κύρια κατεύθυνση είναι η Βόρεια. 

 

Σχήμα 5-6: Μέση μηνιαία ένταση ανέμων Μ.Σ. Τυμπακίου (έτη 1959-1997) 

Επίσης, στο Νομό Ηρακλείου έχουν εγκατασταθεί επιπλέον μετεωρολογικοί σταθμοί  
ιδιοκτησίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αλλά και άλλοι ιδιωτικοί.  
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Πίνακας 5-27: Άλλοι μετεωρολογικοί σταθμοί Νομού Ηρακλείου  

Θέση Φορέας Υψόμετρο 
(μ) 

Ημ/νία έναρξης 
λειτουργίας 

Aκτή, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης Ε.Α.Α. 10 01/05/2007 

Μεσοχώριο, δήμου Αστερουσίων Ι.Μ.Σ. 315  

Γάζι Ι.Μ.Σ. 20 5/12/2009 

 Γέργερη, δήμου Ρούβα Ι.Μ.Σ. 530  

Κνωσσός Ε.Α.Α. 115 01/05/2006 

Μεταξοχώρι Ε.Α.Α. 418 01/10/2008 

Πόρος Ι.Μ.Σ. 40  

Τρείς Βαγιές Ι.Μ.Σ. 11 28/11/2009 

Χρυσοπηγή Ι.Μ.Σ. 57 24/07/2010 

Μοίρες Ε.Α.Α 54 01/07/2009 

Ε.Α.Α. – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Ι.Μ.Σ. – Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κλιματολογικά στοιχεία για το έτος 2010 για τους 

μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Ηρακλείου που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

 

Σχήμα 5-7: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Νομού Ηρακλείου (2010) 
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Σχήμα 5-8: Συνολική μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Νομού Ηρακλείου (2010) 

 

Σχήμα 5-9: Μέση ταχύτητα ανέμου Μ.Σ. Νομού Ηρακλείου (2010) 

5.4.3. Νομός Λασιθίου 

Ο Νομός 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. 

Μετεωρολογικός Σταθμός Ιεράπετρας (ΕΜΥ) 

Τα στοιχεία για την εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται 

εγκατεστημένος στην Ιεράπετρα (Υψόμετρο: +10, Γεωγραφικό Μήκος: 25ο 44’, Γεωγραφικό 

Πλάτος: 35ο 00’) και αναφέρονται στην περίοδο 1956-1997. 
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Το συνολικό μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 494,10 mm για το Σταθμό Ιεράπετρας. Ο 

λιγότερο βροχερός μήνας είναι ο Ιούλιος, ενώ ο Ιανουάριος είναι ο πιο βροχερός με μέση τιμή 

133,8 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες, ενώ τους μήνες Νοέμβριο, ∆εκέμβριο, Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο και Μάρτιο και Απρίλιο υπάρχουν λίγες χαλαζοπτώσεις. 

 

Σχήμα 5-10: Μέση μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Ιεράπετρας (1956-1997) 

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γενικά η περιοχή παρουσιάζει το καλοκαίρι υψηλές σχετικά  

θερμοκρασιακές συνθήκες και το χειμώνα επίσης η διακύμανση των θερμοκρασιών είναι 

ομαλή. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζεται το μήνα Φεβρουάριο της τάξης των 8,7οC, 

ενώ η μέση μέγιστη εμφανίζεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και φθάνει τους 31,8οC. 

 

Σχήμα 5-11: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Ιεράπετρας (1956-1997) 

Η μέση διεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή είναι Βόρειοι καθόλη τη διάρκεια 
του χρόνου. 
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Σχήμα 5-12: Μέση μηνιαία ένταση ανέμων Μ.Σ. Ιεράπετρας (1956-1997) 

 

Μετεωρολογικός Σταθμός Σητείας (ΕΜΥ) 

Τα στοιχεία για την εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται 

εγκατεστημένος στη Σητεία (Υψόμετρο: +113,6μ, Γεωγραφικό Μήκος: 26ο 06’, Γεωγραφικό 

Πλάτος: 35ο 12’) και αναφέρονται στην περίοδο 1960-1997. 

Ο λιγότερο βροχερός μήνας είναι ο Ιούλιος, ενώ ο Ιανουάριος είναι ο πιο βροχερός με μέση 

τιμή 90,5 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες, ενώ τους μήνες Νοέμβριο, ∆εκέμβριο, 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και Απρίλιο υπάρχουν λίγες χαλαζοπτώσεις. 

 

Σχήμα 5-13: Μέση μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Σητείας (1960-1997) 

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γενικά η περιοχή παρουσιάζει το καλοκαίρι υψηλές σχετικά  

θερμοκρασιακές συνθήκες και το χειμώνα επίσης η διακύμανση των θερμοκρασιών είναι 
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ομαλή. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζεται το μήνα Φεβρουάριο της τάξης των 9,3 οC, 

ενώ η μέση μέγιστη εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο και φθάνει τους 28,6οC. 

 

Σχήμα 5-14: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Σητείας (1960-1997) 

Η μέση διεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή είναι βορειο-δυτική καθόλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

 

Σχήμα 5-15: Μέση μηνιαία ένταση ανέμων Μ.Σ. Σητείας (1960-1997) 

Επίσης, στο Νομό Λασιθίου έχουν εγκατασταθεί επιπλέον μετεωρολογικοί σταθμοί  ιδιοκτησίας 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αλλά και άλλοι ιδιωτικοί.  
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Πίνακας 5-28: Άλλοι μετεωρολογικοί σταθμοί Νομού Λασιθίου  

Θέση Φορέας Υψόμετρο 
(μ) 

Ημ/νία έναρξης 
λειτουργίας 

Αγιος Νικόλαος Ε.Α.Α. 30 01/11/2009 

Σητεία Ε.Α.Α. 20 01/07/2010 

Τζερμιάδων Ε.Α.Α. 820 01/12/2006 

Ιεράπετρα Ε.Α.Α. 5 01/03/2008 

Ε.Α.Α. – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κλιματολογικά στοιχεία για το έτος 2010 για τους 

μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Λασιθίου που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

 

Σχήμα 5-16: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Νομού Λασιθίου (2010) 
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Σχήμα 5-17: Συνολική μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Νομού Λασιθίου (2010) 

 

 

Σχήμα 5-18: Μέση ταχύτητα ανέμου Μ.Σ. Νομού Λασιθίου (2010) 

5.4.4. Νομός Ρεθύμνου 

Ο Νομός 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 του 

νομού ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα δριμύ. 

Μετεωρολογικός Σταθμός Ρεθύμνου (ΕΜΥ) 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-161 

Τα στοιχεία για την εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται 

εγκατεστημένος στη Ρέθυμνο (Υψόμετρο: +7μ, Γεωγραφικό Μήκος: 24ο 31’1’’, Γεωγραφικό 

Πλάτος: 35ο 21’) και αναφέρονται στην περίοδο 1957-1997. 

Το συνολικό μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 661,8mm για το Σταθμό Ρεθύμνου. Ο λιγότερο 

βροχερός μήνας είναι ο Ιούλιος, ενώ αντίθετα οι πιο βροχεροί μήνες είναι ο ∆εκέμβριος και ο 

Ιανουάριος με μέση τιμή 108,9 και 153,8mm αντίστοιχα. 

Οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες, ενώ τους μήνες Νοέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο  και 

Μάρτιο, υπάρχουν λίγες χαλαζοπτώσεις. 

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γενικά η περιοχή παρουσιάζει το καλοκαίρι υψηλές σχετικά  

θερμοκρασιακές συνθήκες και το χειμώνα επίσης η διακύμανση των θερμοκρασιών είναι 

ομαλή. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζεται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο της 

τάξης των 9,5οC και 9,4οC αντίστοιχα, ενώ η μέση μέγιστη εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο και 

φθάνει τους 29,9οC. 

 

Σχήμα 5-19: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Ρεθύμνου (1957-1997) 

Η μέση διεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή είναι βόρεια καθόλη τη διάρκεια 

του χρόνου. 
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Σχήμα 5-20: Μέση μηνιαία ένταση ανέμων Μ.Σ. Ρεθύμνου (1957-1997) 

Επίσης, στο Νομό Ρεθύμνου έχουν εγκατασταθεί επιπλέον μετεωρολογικοί σταθμοί  

ιδιοκτησίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αλλά και άλλοι ιδιωτικοί.  

Πίνακας 5-29: Άλλοι μετεωρολογικοί σταθμοί Νομού Ρεθύμνου  

Θέση Φορέας Υψόμετρο 
(μ) 

Ημ/νία έναρξης 
λειτουργίας 

Αγία Παρασκευή Ι.Μ.Σ. 160  

Μυλοπόταμος Ανώγεια Ε.Α.Α. 801 01/03/2008 

Ρέθυμνο Ε.Α.Α. 10 01/05/2007 

Σπήλι Ε.Α.Α. 405 01/11/2007 

Φουρφουράς Ε.Α.Α. 471 01/02/2010 

Φράγμα Ποταμών Ε.Α.Α. 240 01/09/2008 

Ε.Α.Α. – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Ι.Μ.Σ. – Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κλιματολογικά στοιχεία για το έτος 2010 για τους 

μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Ρεθύμνου που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

 

Σχήμα 5-21: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Νομού Ρεθύμνου (2010) 
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Σχήμα 5-22: Συνολική μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Νομού Ρεθύμνου (2010) 

 

 

Σχήμα 5-23: Μέση ταχύτητα ανέμου Μ.Σ. Νομού Ρεθύμνου (2010) 

5.4.5. Νομός Χανίων 

Ο Νομός Χανίων, όπως και η Κρήτη γενικότερα, ανήκει κλιματικά στη λεγόμενη χερσαία 

μεσογειακή ζώνη, όπου το κλίμα είναι εύκρατο, θαλάσσιο, με μικρό θερμοκρασιακό εύρος, 

ελάχιστη σχετική υγρασία του αέρα και εξαιρετική διαύγεια ατμόσφαιρας. Η μακρά 

ηλιοφάνεια, η σπανιότητα του χιονιού και των παγετών και η γλυκιά θερμοκρασία καθιστούν 

τις περιοχές του νομού πολύ ευνοϊκές από κλιματολογική άποψη. Η νέφωση γενικά είναι μικρή 

ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται στους 17,2˚C, η μέση σχετική υγρασία αγγίζει 

το 61,8%, ενώ το ετήσιο ύψος βροχής φθάνει τα 687,99 mm. 
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 Οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι δυτικοί και βόρειοι και δεν υπερβαίνουν τα 9 Beaufort. 

Μετεωρολογικός Σταθμός Χανίων (ΕΜΥ) 

Τα στοιχεία για την εκτίμηση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται 

εγκατεστημένος στα Χανιά (Υψόμετρο: +150m, Γεωγραφικό Μήκος: 24ο 7’, Γεωγραφικό 

Πλάτος: 35ο 29’) και αναφέρονται στην περίοδο 1958-1997. 

Ο λιγότερο βροχερός μήνας είναι ο Ιούλιος, ενώ αντίθετα οι πιο βροχεροί μήνες είναι ο 

Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος με μέση τιμή 122,9 και 108,6 mm αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 5-24: Μέση μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Χανίων (1958-1997) 

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, γενικά η περιοχή παρουσιάζει το καλοκαίρι υψηλές σχετικά  

θερμοκρασιακές συνθήκες και το χειμώνα επίσης η διακύμανση των θερμοκρασιών είναι 

ομαλή. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζεται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο της 

τάξης των 9,2οC, ενώ η μέση μέγιστη εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο και φθάνει τους 30,3οC. 

 

Σχήμα 5-25: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Χανίων (1958-1997) 

Η μέση διεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή είναι βορειο-δυτική με εξαίρεση 
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τους μήνες του χειμώνα που είναι νότια. 

 

Σχήμα 5-26: Μέση μηνιαία ένταση ανέμων Μ.Σ. Χανίων (1958-1997) 

Επίσης, στο Νομό Χανίων έχουν εγκατασταθεί επιπλέον μετεωρολογικοί σταθμοί  ιδιοκτησίας 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αλλά και άλλοι ιδιωτικοί.  

Πίνακας 5-30: Άλλοι μετεωρολογικοί σταθμοί Νομού Ρεθύμνου  

Θέση Φορέας Υψόμετρο 
(μ) 

Ημ/νία έναρξης 
λειτουργίας 

Σαμαριά Ε.Α.Α. 1250 01/08/2008 

Βρύσσες Ε.Α.Α. 58 01/20/2007 

Ελος ΕΘΙΑΓΕ 535  

Παλαιόχωρα Ε.Α.Α. 3 01/20/2006 

Φαλάσαρνα Ε.Α.Α. 10 01/04/2010 

Χανιά – Κέντρο Ε.Α.Α. 7 01/10/2010 

Χανιά Ε.Α.Α. 137 01/02/2006 

Ε.Α.Α. – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Εθνικό Ίδρυμα Αγροτιικής Έρευνας 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κλιματολογικά στοιχεία για το έτος 2010 για τους 

μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Χανίων που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
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Σχήμα 5-27: Μέση μηνιαία θερμοκρασία Μ.Σ. Νομού Χανίων (2010) 

 

 

Σχήμα 5-28: Συνολική μηνιαία βροχόπτωση Μ.Σ. Νομού Χανίων (2010) 
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Σχήμα 5-29: Μέση ταχύτητα ανέμου Μ.Σ. Νομού Χανίων (2010) 
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5.5. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.5.1. Πληθυσμιακά Δεδομένα 

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει πληθυσμό 601.131 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή του 2001 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, 

Ρεθύμνου και Χανίων. Συγκεντρώνει 5,4% του πληθυσμού της χώρας, με έντονη τάση 

αύξησης, αφού έχει τον 2ο υψηλότερο ρυθμό φυσικής αύξησης του πληθυσμού μετά το Νότιο 

Αιγαίο, ήτοι 1,7 άτομα ανά 1.000 κατοίκους το 2002. Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 

ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 11,3%, η 2η μεγαλύτερη αύξηση στη χώρα μετά το Νότιο 

Αιγαίο. H επόμενη απογραφή κτιρίων και κατοικιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 

2011. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού της Κρήτης σύμφωνα με τη 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» του Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), εφεξής πρόγραμμα Καλλικράτης.  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης, κάθε Νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και 

κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Έδρα της 

περιφέρειας Κρήτης είναι το Ηράκλειο.  

5.5.1.1. Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 

Η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, έχει πληθυσμό ο οποίος ανέρχεται σε 292.489 κατοίκους 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2001) και κατανέμεται σε 8 πλέον ∆ήμους (Αχαρνών-Αστερουσιών, Βιάννου, 

Γορτύνας, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μίνωα Πεδιάδας, Φαιστού, Χερσονήσου) σύμφωνα με την  

υπ' αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ο μεγαλύτερος δήμος της περιφερειακής ενότητας είναι το 

Ηράκλειο με πληθυσμό 159.046 κατοίκους. 

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001, η κατανομή πληθυσμού στους 

∆ήμους που αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου παρουσιάζεται στους 

ακόλουθους πίνακες: 

Πίνακας 5-31: Κατανομή πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου 

Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές Ενότητες/ Δημοτικές 
Κοινότητες 

Πραγματικός 
Πληθυσμός 

(Στοιχεία 2001) 

Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 601.131 

Ν1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 292.489 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
(Έδρα: Πεζά Ιστορική Έδρα: Αρχάνες / Πύργος) 

18.022 
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α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 4.548 

∆ημοτική Κοινότητα Αρχανών 3.910 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών 638 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 6.303 

Τοπική Κοινότητα Αχεντριά 318 

Τοπική Κοινότητα Εθιάς 365 

Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 440 

Τοπική Κοινότητα Λιγορτύνου 642 

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 752 

Τοπική Κοινότητα Παρανύμφων 305 

Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίων 197 

Τοπική Κοινότητα Πύργου 1.148 

Τοπική Κοινότητα Τεφελίου 905 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 7.171 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 426 

Τοπική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών 937 

Τοπική Κοινότητα Αλαγνίου 315 

Τοπική Κοινότητα Αστράκων 228 

Τοπική Κοινότητα Αστριτσίου 385 

Τοπική Κοινότητα ∆αμανίων 393 

Τοπική Κοινότητα Καλλονής 278 

Τοπική Κοινότητα Καταλαγαρίου 312 

Τοπική Κοινότητα Κουνάβων 857 

Τοπική Κοινότητα Μελεσών 410 

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου 690 

Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς 651 

Τοπική Κοινότητα Πεζών 426 

Τοπική Κοινότητα Χουδετσίου 863 

2. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ  (Έδρα: Άνω Βιάνος) 6.463 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 414 

Τοπική Κοινότητα Αμιρά 850 

Τοπική Κοινότητα Άνω Βιάννου 1.181 

Τοπική Κοινότητα Αφρατίου 174 

Τοπική Κοινότητα Βαχού 143 
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Τοπική Κοινότητα Εμπάρου 434 

Τοπική Κοινότητα Καλαμίου 516 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Βιάννου 176 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Σύμης 305 

Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου 199 

Τοπική Κοινότητα Μάρθας 293 

Τοπική Κοινότητα Μιλλιαράδων 226 

Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου  321 

Τοπική Κοινότητα Πεύκου 265 

Τοπική Κοινότητα Συκολόγου 439 

Τοπική Κοινότητα Χόνδρου 527 

3. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  (Έδρα: Άγιοι Δέκα) 18.264 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5.310 

∆ημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 2.143 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 789 

Τοπική Κοινότητα Άνω Μουλίων 510 

Τοπική Κοινότητα ∆ουλίου 267 

Τοπική Κοινότητα Λαρανίου 248 

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 984 

Τοπική Κοινότητα Πρινιά 369 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 5.292 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου 192 

Τοπική Κοινότητα Αγίων ∆έκα 902 

Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου 297 

Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου 131 

Τοπική Κοινότητα Βαγιονιάς 922 

Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 261 

Τοπική Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων 334 

Τοπική Κοινότητα Γκαγκαλών 605 

Τοπική Κοινότητα Μητροπόλεως 379 

Τοπική Κοινότητα Μιαμούς 398 

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 263 

Τοπική Κοινότητα Πλώρας 271 

Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών 337 
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γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 5.338 

Τοπική Κοινότητα Άνω Ακρίων 720 

Τοπική Κοινότητα Ασημίου 1.215 

Τοπική Κοινότητα ∆ιονυσίου 502 

Τοπική Κοινότητα Λουρών 301 

Τοπική Κοινότητα Σοκαρά 889 

Τοπική Κοινότητα Σταβιών 719 

Τοπική Κοινότητα Στερνών 416 

Τοπική Κοινότητα Στόλων 576 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 2.324 

Τοπική Κοινότητα Γέργερης 1.809 

Τοπική Κοινότητα Νυβρίτου 255 

Τοπική Κοινότητα Πανάσου 260 

4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Έδρα: Ηράκλειο 
Ιστορική Έδρα: Νέα Αλικαρνασσός) 

159.046 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 3.171 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Μύρωνος 730 

Τοπική Κοινότητα Άνω Ασιτών 452 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών 1.228 

Τοπική Κοινότητα Πενταμοδίου 280 

Τοπική Κοινότητα Πετροκεφάλου 129 

Τοπική Κοινότητα Πυργούς 352 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 137.711 

∆ημοτική Κοινότητα 1ου ∆ιαμερίσματος ∆ήμου Ηρακλείου 18.020 

∆ημοτική Κοινότητα 2ου ∆ιαμερίσματος ∆ήμου Ηρακλείου 22.295 

∆ημοτική Κοινότητα 3ου ∆ιαμερίσματος ∆ήμου Ηρακλείου 
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αθάνατων, Γουρνών, 
∆ρακουλιάρη, Λοφουπόλεως, Σέμελης και Φοινικιά) 

37.586 

∆ημοτική Κοινότητα 4ου ∆ιαμερίσματος ∆ήμου Ηρακλείου 
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αγίας Ειρήνης, Βλυχιάς, Κνωσού 
και Μαραθίτη) 

55.111 

Τοπική Κοινότητα Βασιλειών 1.089 

Τοπική Κοινότητα Βουτών 828 

Τοπική Κοινότητα ∆αφνέ 1.081 

Τοπική Κοινότητα Σκαλανίου 1.004 

Τοπική Κοινότητα Σταυρακίων 697 
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γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 12.542 

∆ημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού 11.630 

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 912 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 2.404 

Τοπική Κοινότητα Αυγενικής 812 

Τοπική Κοινότητα Βενεράτου 962 

Τοπική Κοινότητα Κερασίων 366 

Τοπική Κοινότητα Σίβας 264 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 3.218 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα 881 

Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 866 

Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία 1.471 

5. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Έδρα: Γάζι) 21.131 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 13.581 

∆ημοτική Κοινότητα Γαζίου 9.637 

Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 1.080 

Τοπική Κοινότητα Καλεσιών 896 

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 1.326 

Τοπική Κοινότητα Φόδελε 642 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 4.059 

∆ημοτική Κοινότητα Κρουσώνος 2.947 

Τοπική Κοινότητα Κορφών 616 

Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου 214 

Τοπική Κοινότητα Σάρχου 282 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 3.491 

Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 164 

Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου 250 

Τοπική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου 526 

Τοπική Κοινότητα ∆αμάστας 307 

Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 113 

Τοπική Κοινότητα Καμαριώτου 78 

Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου 340 

Τοπική Κοινότητα Μαράθου 331 

Τοπική Κοινότητα Μονής 297 
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Τοπική Κοινότητα Τυλίσου 1.085 

6. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ευαγγελισμός 
Καστελλίου Ιστορική Έδρα: Καστέλλι / Αρκαλοχώρι) 20.332 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10.897 

∆ημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου 3.927 

Τοπική Κοινότητα Γαρίπας 650 

Τοπική Κοινότητα ∆εματίου 417 

Τοπική Κοινότητα Ινίου 661 

Τοπική Κοινότητα Καραβάδου 301 

Τοπική Κοινότητα Κασάνου 538 

Τοπική Κοινότητα Καστελλιανών 732 

Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 405 

Τοπική Κοινότητα Νιπιδιτού 615 

Τοπική Κοινότητα Παναγίας 606 

Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 496 

Τοπική Κοινότητα Παρτίρων 555 

Τοπική Κοινότητα Πατσιδερού 278 

Τοπική Κοινότητα Σκινιά 716 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2.616 

Τοπική Κοινότητα Βόνης 705 

Τοπική Κοινότητα Ζωφόρων 341 

Τοπική Κοινότητα Θραψανού 1.424 

Τοπική Κοινότητα Σαμπά 146 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 6.819 

Τοπική Κοινότητα Αμαριανού 321 

Τοπική Κοινότητα Αποστόλων 507 

Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου 485 

Τοπική Κοινότητα Ασκών 320 

Τοπική Κοινότητα Γερακίου 485 

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 623 

Τοπική Κοινότητα Καρουζανών 124 

Τοπική Κοινότητα Κασταμονίτσης 537 

Τοπική Κοινότητα Καστελλίου 1.791 

Τοπική Κοινότητα Λιλιανού 178 

Τοπική Κοινότητα Λυττού (Ξιδά) 319 
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Τοπική Κοινότητα Μαθιάς 329 

Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 382 

Τοπική Κοινότητα Σμαρίου 418 

7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
(Έδρα: Μοίρες Ιστορική Έδρα: Τυμπάκι) 

24.228 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 3.370 

∆ημοτική Κοινότητα Ζαρού 2.219 

Τοπική Κοινότητα Βοριζίων 623 

Τοπική Κοινότητα Μορονίου 528 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 10.857 

∆ημοτική Κοινότητα Μοιρών 5.883 

Τοπική Κοινότητα Αληθινής 148 

Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου 599 

Τοπική Κοινότητα Γαλιάς 909 

Τοπική Κοινότητα Καστελλίου 299 

Τοπική Κοινότητα Κουσέ 158 

Τοπική Κοινότητα Περίου 81 

Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου 733 

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων 497 

Τοπική Κοινότητα Πόμπιας 955 

Τοπική Κοινότητα Ρουφά 167 

Τοπική Κοινότητα Σκουρβούλων 428 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 10.001 

∆ημοτική Κοινότητα Τυμπακίου 5.312 

Τοπική Κοινότητα Βώρων 755 

Τοπική Κοινότητα Γρηγορίας 214 

Τοπική Κοινότητα Καμαρών 437 

Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου 452 

Τοπική Κοινότητα Κλήματος 307 

Τοπική Κοινότητα Λαγολίου 102 

Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου 511 

Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων 781 

Τοπική Κοινότητα Σίβα 401 

Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 729 
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8. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Έδρα: Γούρνες) 25.003 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 7.761 

∆ημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως 2.645 

∆ημοτική Κοινότητα Γουβών 2.087 

Τοπική Κοινότητα Ελαίας 1.300 

Τοπική Κοινότητα Επάνω Βαθείας 213 

Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου 320 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαθείας 875 

Τοπική Κοινότητα Κόξαρης 156 

Τοπική Κοινότητα Χαράσου 165 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2.533 

Τοπική Κοινότητα Αϊτανίων 319 

Τοπική Κοινότητα Γαλίφας 252 

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1.228 

Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου 290 

Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου 444 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 6.212 

∆ημοτική Κοινότητα Μαλίων 3.722 

∆ημοτική Κοινότητα Μοχού 2.142 

Τοπική Κοινότητα Κρασίου 348 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8.497 

∆ημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου 4.308 

∆ημοτική Κοινότητα Χερσονήσου 2.468 

Τοπική Κοινότητα Αβδού 431 

Τοπική Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος 519 

Τοπική Κοινότητα Κεράς 161 

Τοπική Κοινότητα Ποταμιών 610 

5.5.1.2. Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 

Η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου αποτελείται πλέον από 4 ∆ήμους (Αγίου Νικολάου, 

Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθίου, Σητείας) Μερικοί από τους αρχαιότερους οικισμούς της 

Κρήτης ανακαλύφθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Σ' αυτούς συγκαταλέγονται η 

Βασιλική, η Μύρτος, το Παλάτι της Ζάκρου, η Πραισός, ο Μόχλος και τα Γουρνιά. 
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Η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου στην απογραφή του 2001 είχε πληθυσμό 76.319 κατοίκους, 

ενώ κατά την προηγούμενη απογραφή ο πληθυσμός της περιφερειακής ενότητας, ανερχόταν 

στους 71.279 κατοίκους, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 7,07%.  

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 η κατανομή πληθυσμού στους 

∆ήμους που αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου  παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πίνακας 5-32: Κατανομή πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου 

Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες/ Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Ν2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

76.319 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έδρα: 
Άγιος Νικόλαος Ιστορική Έδρα: 
Νεάπολη) 

 
26.227 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

19.462 

∆ημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 10.906 

∆ημοτική Κοινότητα Ελούντας 2.185 

∆ημοτική Κοινότητα Κριτσάς 2.703 

Τοπική Κοινότητα Βρουχά 264 

Τοπική Κοινότητα Έξω Λακκωνίων 298 

Τοπική Κοινότητα Έξω Ποτάμων 73 

Τοπική Κοινότητα Ζενίων 125 

Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου 1.143 

Τοπική Κοινότητα Κρούστα 507 

Τοπική Κοινότητα Λιμνών 424 

Τοπική Κοινότητα Λούμα 116 

Τοπική Κοινότητα Μέσα Λακκωνίων 340 

Τοπική Κοινότητα Πρίνας 159 

Τοπική Κοινότητα Σκινιά 219 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 1.706 

Τοπική Κοινότητα Βραχασίου 1.706 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.059 

∆ημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως 2.987 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου 91 

Τοπική Κοινότητα Βουλισμένης 366 

Τοπική Κοινότητα Βρυσών 318 

Τοπική Κοινότητα Καρυδίου Μιραμπέλλου 103 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες/ Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Καστελλίου Φουρνής 202 

Τοπική Κοινότητα Λατσίδας 300 

Τοπική Κοινότητα Νικηθιανού 100 

Τοπική Κοινότητα Φουρνής 291 

Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου 301 

2. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Έδρα: 
Ιεράπετρα) 27.911 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 23.707 

∆ημοτική Κοινότητα Ιεραπέτρας 15.323 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 1.249 

Τοπική Κοινότητα Ανατολής 1.738 

Τοπική Κοινότητα Γδοχίων  92 

Τοπική Κοινότητα Καβουσίου 629 

Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας 521 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωρίου 1.181 

Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς 120 

Τοπική Κοινότητα Μαλών 724 

Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων 157 

Τοπική Κοινότητα Μουρνιών 88 

Τοπική Κοινότητα Μύθων 327 

Τοπική Κοινότητα Μύρτου 628 

Τοπική Κοινότητα Παχείας Άμμου 853 

Τοπική Κοινότητα Ρίζης 77 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 4.204 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου 800 

Τοπική Κοινότητα Λιθινών 410 

Τοπική Κοινότητα Ορεινού 439 

Τοπική Κοινότητα Περιβολακίων 93 

Τοπική Κοινότητα Πεύκων 764 

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 1.016 

Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων 503 

Τοπική Κοινότητα Χρυσοπηγής 179 

3. ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Έδρα: Τζερμιάδο) 3.152 

Τοπική Κοινότητα Αβρακόντε 235 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λασιθίου 554 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες/ Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 184 

Τοπική Κοινότητα Καμινακίου 354 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Μετοχίου 166 

Τοπική Κοινότητα Λαγού 125 

Τοπική Κοινότητα Μαρμακέτου 110 

Τοπική Κοινότητα Μέσα Λασιθίου 198 

Τοπική Κοινότητα Πλάτης 178 

Τοπική Κοινότητα Τζερμιάδου 747 

Τοπική Κοινότητα Ψυχρού 301 

4. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Έδρα: Σητεία) 19.029 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ 2.514 

Τοπική Κοινότητα Ζάκρου 955 

Τοπική Κοινότητα Καρυδίου (Σητείας) 122 

Τοπική Κοινότητα Μητάτου 23 

Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου 1.414 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 2.177 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος 124 

Τοπική Κοινότητα Απιδίων (Μέσα Απιδίου) 360 

Τοπική Κοινότητα Αρμένων 390 

Τοπική Κοινότητα Ζίρου 660 

Τοπική Κοινότητα Παππαγιαννάδων 332 

Τοπική Κοινότητα Χανδρά 311 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 14.338 

∆ημοτική Κοινότητα Σητείας 8.748 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Σητείας 243 

Τοπική Κοινότητα Αχλαδίων 409 

Τοπική Κοινότητα Έξω Μουλιανών 356 

Τοπική Κοινότητα Κατσιδωνίου 169 

Τοπική Κοινότητα Κρυών 265 

Τοπική Κοινότητα Λάστρου 195 

Τοπική Κοινότητα Μαρωνίας 195 

Τοπική Κοινότητα Μέσα Μουλιανών 304 

Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 193 

Τοπική Κοινότητα Πισκοκεφάλου 824 

Τοπική Κοινότητα Πραισού 85 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες/ Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Ρούσσας Εκκλησίας 188 

Τοπική Κοινότητα Σκοπής 838 

Τοπική Κοινότητα Σταυρωμένου 216 

Τοπική Κοινότητα Σφάκας 422 

Τοπική Κοινότητα Τουρλωτής 447 

Τοπική Κοινότητα Χαμεζίου 241 

 

5.5.1.3. Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου 

Η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, αποτελείται από 5 ∆ήμους (Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, 

Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου). 

Ο πληθυσμός της περιφερειακής ενότητα Ρεθύμνου σύμφωνα με την απογραφή του 1991 

ήταν 70.095 άτομα, ενώ με βάση την τελευταία απογραφή (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) ήταν 81.936 

άτομα (πληθυσμιακή αύξηση μέσα στη δεκαετία ~16,9%). Από πλευράς πληθυσμιακού 

δυναμικού, κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της 

Περιφέρειας Κρήτης, μετά τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων. 

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 η κατανομή πληθυσμού στους 

∆ήμους που αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου παρουσιάζεται στους 

ακόλουθους πίνακες: 

Πίνακας 5-33: Κατανομή πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου 

Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Ν3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 81.936 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Έδρα: Σπήλι) 10.079 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 6.133 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 1.273 

Τοπική Κοινότητα Ακουμίων 625 

Τοπική Κοινότητα Αρδάκτου 216 

Τοπική Κοινότητα ∆ριμίσκου 56 

Τοπική Κοινότητα Καρινών 218 

Τοπική Κοινότητα Κεντροχωρίου 156 

Τοπική Κοινότητα Κεραμέ 345 

Τοπική Κοινότητα Κισσού 180 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 184 

Τοπική Κοινότητα Λαμπινής 171 

Τοπική Κοινότητα Μελάμπων 909 

Τοπική Κοινότητα Μουρνές 291 

Τοπική Κοινότητα Μυξόρρουμα 395 

Τοπική Κοινότητα Ορνές 77 

Τοπική Κοινότητα Σακτουρίων 331 

Τοπική Κοινότητα Σπηλίου 706 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 3.946 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 130 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 
Αγίου Βασιλείου 

334 

Τοπική Κοινότητα Αγκουσελιανών 330 

Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου 207 

Τοπική Κοινότητα Κοξαρές 401 

Τοπική Κοινότητα Λευκογείων 369 

Τοπική Κοινότητα Μαριού 289 

Τοπική Κοινότητα Μύρθιου 845 

Τοπική Κοινότητα Ροδακίνου 428 

Τοπική Κοινότητα Σελλίων 613 

2. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 
(Έδρα: Αγία Φωτεινη 
Ιστορική Έδρα: Φουρφουράς) 

6.215 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 2.703 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 88 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αμαρίου 109 

Τοπική Κοινότητα Αποδούλου 205 

Τοπική Κοινότητα Βιζαρίου 88 

Τοπική Κοινότητα Κουρουτών 124 

Τοπική Κοινότητα Λαμπιωτών 96 

Τοπική Κοινότητα Λοχριάς 302 

Τοπική Κοινότητα Νιθαύρεως 320 

Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 153 

Τοπική Κοινότητα Πλατανίων 206 

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 504 

Τοπική Κοινότητα Φουρφουρά 508 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 3.512 

Τοπική Κοινότητα Αμαρίου 288 

Τοπική Κοινότητα Άνω Μέρους 358 

Τοπική Κοινότητα Αποστόλων 289 

Τοπική Κοινότητα Βισταγής 262 

Τοπική Κοινότητα Βρυσών 168 

Τοπική Κοινότητα Βωλεώνων 170 

Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 409 

Τοπική Κοινότητα Ελενών 188 

Τοπική Κοινότητα Θρόνου 128 

Τοπική Κοινότητα Καλογέρου 160 

Τοπική Κοινότητα Μέρωνα 374 

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 209 

Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 309 

Τοπική Κοινότητα Πατσού 200 

3. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  (Έδρα: Ανώγεια) 2.507 

4. ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Έδρα: Πέραμα) 16.577 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 8.323 

Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών 691 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος 653 

Τοπική Κοινότητα Αλφάς 431 

Τοπική Κοινότητα Αχλαδέ 193 

Τοπική Κοινότητα Καλανδαρές 29 

Τοπική Κοινότητα Μαργαριτών 715 

Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου 857 

Τοπική Κοινότητα Μελισσουργακίου 44 

Τοπική Κοινότητα Ορθέ 173 

Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 992 

Τοπική Κοινότητα Πασαλιτών 46 

Τοπική Κοινότητα Περάματος 1.650 

Τοπική Κοινότητα Ρουμελής 427 

Τοπική Κοινότητα Σισών 560 

Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 242 

Τοπική Κοινότητα Χουμερίου 620 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 1.578 

Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών 1.578 
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Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 6.676 

Τοπική Κοινότητα Αγιάς 308 

Τοπική Κοινότητα Αγίου ΙωάννουΜυλοποτάμου 68 

Τοπική Κοινότητα Αΐμονα 355 

Τοπική Κοινότητα Αλοίδων 314 

Τοπική Κοινότητα Αξού 727 

Τοπική Κοινότητα Απλαδιανών 337 

Τοπική Κοινότητα Βενίου 350 

Τοπική Κοινότητα Γαράζου 712 

Τοπική Κοινότητα ∆αμαβόλου 224 

Τοπική Κοινότητα ∆οξαρού 298 

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 376 

Τοπική Κοινότητα Θεοδώρας 56 

Τοπική Κοινότητα Καλύβου 408 

Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 165 

Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων 1.775 

Τοπική Κοινότητα Χώνου 203 

5. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  (Έδρα: Ρέθυμνο) 46.558 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 5.644 

Τοπική Κοινότητα Άδελε 1.059 

Τοπική Κοινότητα Αμνάτου 222 

Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας(Πρινέ) 100 

Τοπική Κοινότητα Ελευθέρνης 237 

Τοπική Κοινότητα Έρφων 512 

Τοπική Κοινότητα Κυριάννας 331 

Τοπική Κοινότητα Μέσης 362 

Τοπική Κοινότητα Παγκαλοχωρίου 412 

Τοπική Κοινότητα Πηγής 652 

Τοπική Κοινότητα Πρίνου 526 

Τοπική Κοινότητα Σκουλουφίων 204 

Τοπική Κοινότητα Χαμαλευρίου 865 

Τοπική Κοινότητα Χαρκίων 162 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 2.628 

Τοπική Κοινότητα Αργυρουπόλεως 402 

Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής 268 

Τοπική Κοινότητα Βιλανδρέδου 233 

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 783 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-183 

Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Καρωτής 273 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Πόρου 68 

Τοπική Κοινότητα Κούφης 144 

Τοπική Κοινότητα Μυριοκεφάλων 457 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
ΦΩΚΑ 

6.599 

∆ημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου 2.435 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 276 

Τοπική Κοινότητα Άνω Βαλσαμονέρου 196 

Τοπική Κοινότητα Γερανίου 697 

Τοπική Κοινότητα Γωνιάς 594 

Τοπική Κοινότητα Ζουριδίου 120 

Τοπική Κοινότητα Καλονύκτου 201 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαλσαμονέρου 223 

Τοπική Κοινότητα Μαλακίων 196 

Τοπική Κοινότητα Μούντρου 221 

Τοπική Κοινότητα Πρινέ 630 

Τοπική Κοινότητα Ρουστίκων 365 

Τοπική Κοινότητα Σαϊτουρών 181 

Τοπική Κοινότητα Φραντζεσκιανών Μετοχίων 264 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 31.687 

∆ημοτική Κοινότητα Ρεθύμνου 28.987 

Τοπική Κοινότητα Αρμένων 588 

Τοπική Κοινότητα Γουλεδιανών 135 

Τοπική Κοινότητα Καρές 190 

Τοπική Κοινότητα Καστέλλου 97 

Τοπική Κοινότητα Κούμων 173 

Τοπική Κοινότητα Μαρουλά 218 

Τοπική Κοινότητα Όρους 81 

Τοπική Κοινότητα Πρασιών 115 

Τοπική Κοινότητα Ρουσσοσπιτίου 374 

Τοπική Κοινότητα Σελλίου 247 

Τοπική Κοινότητα Χρομοναστηρίου 482 
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5.5.1.4. Περιφερειακή ενότητα Χανίων  

Η περιφερειακή ενότητα Χανίων καλύπτει το δυτικό τμήμα του νησιού και υποδιαιρείται σε 7 

∆ήμους (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων και 

Χανίων). Οι κυριότερες πόλεις της περιφερειακής ενότητας είναι τα Χανιά, και το Καστέλι στον 

Κίσσαμο. Οι κυριότερες κωμοπόλεις είναι η Παλαιόχωρα και η Κάντανος στο Σέλινο, η Χώρα 

Σφακίων στα Σφακιά. Ο πληθυσμός της περιφερειακής ενότητας Χανίων σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή (2001) ήταν 150.387 κάτοικοι, ενώ με την προηγούμενη απογραφή 

(1991) ήταν 133.774 άτομα. Απ’ τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Νομός Χανίων, παρουσιάζει μια 

αυξητική τάση και συγκεκριμένα κατά τη δεκαετία 1991-2001, παρατηρείται ρυθμός 

μεταβολής της τάξεως του +12,4%. Από πλευράς πληθυσμιακού δυναμικού, κατατάσσεται 

στη δεύτερη θέση μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης μετά την 

περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αποτελώντας το 25,0% του συνολικού της πληθυσμού. 

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 η κατανομή πληθυσμού στους 

∆ήμους που αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Χανίων παρουσιάζεται στους ακόλουθους 

πίνακες: 

Πίνακας 5-34: Κατανομή πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας Χανίων 

Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Ν4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 150.387 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
(Έδρα: Βρύσες Ιστορική Έδρα: Βάμος) 

12.703 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 3.250 

Τοπική Κοινότητα Αρμένων 384 

Τοπική Κοινότητα Καλυβών 1.419 

Τοπική Κοινότητα Καρών Αποκορρώνου 54 

Τοπική Κοινότητα Μαχαιρών 81 

Τοπική Κοινότητα Νέου Χωρίου 
Αποκορρώνου 615 

Τοπική Κοινότητα Ραμνής 213 

Τοπική Κοινότητα Στύλου 484 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 586 

Τοπική Κοινότητα Ασή Γωνιάς 586 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ 2.932 

Τοπική Κοινότητα Βάμου 736 

Τοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου 537 

Τοπική Κοινότητα Κάινας 184 

Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου 114 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Κεφαλά 410 

Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου Χωρίου 162 

Τοπική Κοινότητα Ξηροστερνίου 186 

Τοπική Κοινότητα Πλάκας 476 

Τοπική Κοινότητα Σελλίων 127 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2.483 

Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως 806 

Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου 320 

Τοπική Κοινότητα Καστέλλου 163 

Τοπική Κοινότητα Κουρνά 883 

Τοπική Κοινότητα Φυλακής 311 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 2.330 

Τοπική Κοινότητα Αλικάμπου 281 

Τοπική Κοινότητα Βαφέ 220 

Τοπική Κοινότητα Βρυσών Αποκορρώνου 914 

Τοπική Κοινότητα Εμπροσνέρου 376 

Τοπική Κοινότητα Μάζης 336 

Τοπική Κοινότητα Νίπους 203 

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ 1.122 

Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου 138 

Τοπική Κοινότητα Παϊδοχωρίου 235 

Τοπική Κοινότητα Πεμονίων 150 

Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ 175 

Τοπική Κοινότητα Φρε 424 

2. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ (Έδρα: 
Γαύδος) 98 

3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ − ΣΕΛΙΝΟΥ 
(Έδρα: Παλαιοχώρα  Ιστορική  
Έδρα: Κάντανος) 

7.334 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 

 
1.468 

Τοπική Κοινότητα Επανωχωρίου 361 

Τοπική Κοινότητα Καμπανού 245 

Τοπική Κοινότητα Ροδοβανίου 336 

Τοπική Κοινότητα Σκάφης 167 
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Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Σούγιας 262 

Τοπική Κοινότητα Τεμενίων 97 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ) 

 
1.607 

Τοπική Κοινότητα Κακοδικίου 308 

Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (Καντάνου) 967 

Τοπική Κοινότητα Πλεμενιανών 332 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 4.259 

∆ημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας 2.553 

Τοπική Κοινότητα Βοθιανών 114 

Τοπική Κοινότητα Βουτά 941 

Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 202 

Τοπική Κοινότητα Σκλαβοπούλας 449 

4. ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Έδρα: Κίσσαμος) 11.820 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 1.443 

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλοκεφαλίου 156 

Τοπική Κοινότητα Βάθης 203 

Τοπική Κοινότητα Βλάτους 191 

Τοπική Κοινότητα Έλους 326 

Τοπική Κοινότητα Κάμπου 194 

Τοπική Κοινότητα Κεφαλίου 150 

Τοπική Κοινότητα Περιβολίων Κισσάμου 38 

Τοπική Κοινότητα Στροβλών 185 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 7.463 

∆ημοτική Κοινότητα Κισσάμου 3.909 

Τοπική Κοινότητα Γραμβουσής 917 

Τοπική Κοινότητα Καλαθενών 228 

Τοπική Κοινότητα Καλλεργιανών 341 

Τοπική Κοινότητα Κουκουναράς 107 

Τοπική Κοινότητα Λουσακιών 432 

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 1.278 

Τοπική Κοινότητα Πολυρρηνίας 119 

Τοπική Κοινότητα Σηρικαρίου 132 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 2.914 

Τοπική Κοινότητα Βουλγάρω 396 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα ∆ραπανιά 464 

Τοπική Κοινότητα Καλουδιανών 381 

Τοπική Κοινότητα Μαλαθύρου 214 

Τοπική Κοινότητα Περβολακίων 172 

Τοπική Κοινότητα Ποταμίδας 228 

Τοπική Κοινότητα Ρόκκας 137 

Τοπική Κοινότητα Σασάλου 92 

Τοπική Κοινότητα Σφακοπηγαδίου 177 

Τοπική Κοινότητα Τοπολίων 374 

Τοπική Κοινότητα Φαλελιανών 190 

Τοπική Κοινότητα Χαιρεθιανών 89 

5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Έδρα: Γεράνι) 18.622 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 3.296 

Τοπική Κοινότητα Ανώσκελης 87 

Τοπική Κοινότητα Βουκολιών 1.016 

Τοπική Κοινότητα Κακοπέτρου 160 

Τοπική Κοινότητα Νέου Χωρίου Κυδωνίας 331 

Τοπική Κοινότητα Νεριανών 98 

Τοπική Κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων 472 

Τοπική Κοινότητα Πολεμαρχίου 169 

Τοπική Κοινότητα Ταυρωνίτου 663 

Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής 300 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 5.346 

Τοπική Κοινότητα Αφράτων 138 

Τοπική Κοινότητα Βασιλοπούλου 105 

Τοπική Κοινότητα Βουβών 371 

Τοπική Κοινότητα Γλώσσης 214 

Τοπική Κοινότητα ∆ελιανών 213 

Τοπική Κοινότητα ∆ρακόνας 241 

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 303 

Τοπική Κοινότητα Ζυμπραγού 127 

Τοπική Κοινότητα Καλυδονίας 351 

Τοπική Κοινότητα Καμισιανών 540 

Τοπική Κοινότητα Καρών Κισσάμου 206 

Τοπική Κοινότητα Κολυμβαρίου 1.008 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Νοχιών 256 

Τοπική Κοινότητα Πανεθήμου 145 

Τοπική Κοινότητα Ραβδούχας 147 

Τοπική Κοινότητα Ροδωπού 485 

Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς 496 

Τοπική Κοινότητα Καράνου (Καρών) 217 

Τοπική Κοινότητα Κουφού 149 

Τοπική Κοινότητα Λάκκων 431 

Τοπική Κοινότητα Μεσκλών 441 

Τοπική Κοινότητα Ορθουνίου 172 

Τοπική Κοινότητα Πρασέ 194 

Τοπική Κοινότητα Σέμπρωνα 131 

Τοπική Κοινότητα Σκινέ 643 

Τοπική Κοινότητα Φουρνέ 663 

Τοπική Κοινότητα Ψαθογιάννου 175 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5.225 

Τοπική Κοινότητα Βλαχερωνιτίσσης 145 

Τοπική Κοινότητα Βρυσών Κυδωνίας 413 

Τοπική Κοινότητα Γερανίου 1.222 

Τοπική Κοινότητα Ζουνακίου 183 

Τοπική Κοινότητα Κοντομαρίου 460 

Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου 168 

Τοπική Κοινότητα Μάλεμε 708 

Τοπική Κοινότητα Μανολιοπούλου 327 

Τοπική Κοινότητα Μοδίου 268 

Τοπική Κοινότητα Ντερέ 196 

Τοπική Κοινότητα Ξαμουδοχωρίου 161 

Τοπική Κοινότητα Πλατανιά 744 

Τοπική Κοινότητα Σιριλίου 230 

6. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, (Έδρα: Σφακιά) 2.446 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Ρουμέλης 125 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 80 

Τοπική Κοινότητα Ανωπόλεως 468 

Τοπική Κοινότητα Ασκύφου 444 

Τοπική Κοινότητα Ασφένδου 362 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Ίμπρου 73 

Τοπική Κοινότητα Πατσιανού 362 

Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής 181 

Τοπική Κοινότητα Χώρας Σφακίων 351 

7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Έδρα: Χανιά) 97.364 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 10.321 

∆ημοτική Κοινότητα Αρωνίου 2.007 

∆ημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών 5.173 

Τοπική Κοινότητα Μουζουρά 1.365 

Τοπική Κοινότητα Στερνών 1.401 

Τοπική Κοινότητα Χωρδακίου 375 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10.586 

∆ημοτική Κοινότητα Μουρνιών 6.481 

∆ημοτική Κοινότητα Νεροκούρου 4.105 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ 6.313 

∆ημοτική Κοινότητα Περιβολίων Κυδωνίας 3.055 

Τοπική Κοινότητα Αγιάς 553 

Τοπική Κοινότητα Βαμβακοπούλου 1.617 

Τοπική Κοινότητα Βαρύπετρου 975 

Τοπική Κοινότητα Θερίσου 113 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 1.630 

Τοπική Κοινότητα ∆ρακόνας 236 

Τοπική Κοινότητα Κάμπων 229 

Τοπική Κοινότητα Κοντοπούλων 384 

Τοπική Κοινότητα Μαλάξας 178 

Τοπική Κοινότητα Παππαδιανών 448 

Τοπική Κοινότητα Πλατυβόλας 155 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ 7.301 

∆ημοτική Κοινότητα Γαλατά 2.120 

∆ημοτική Κοινότητα ∆αράτσου 3.209 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 1.448 

Τοπική Κοινότητα Σταλού 524 

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ 7.840 

∆ημοτική Κοινότητα Σούδας 6.425 
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Περιφερειακές Ενότητες/Δημοτικές 
Ενότητες / Δημοτικές Κοινότητες 

Πραγματικός Πληθυσμός 
(Στοιχεία 2001) 

Τοπική Κοινότητα Απτέρων 337 

Τοπική Κοινότητα Τσικαλαριών 1.078 

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 53.373 

∆ημοτική Κοινότητα Χανίων 53.373 

5.5.2. Απασχόληση - Παραγωγικοί Τομείς 

Το 2008, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης ανήλθε σε 11.641 

εκατομμύρια € σε τρέχουσες τιμές, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,9% του ΑΕΠ της χώρας 

και είναι 3η στην κατάταξη των Περιφερειών μετά την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας34 (Σχήμα 5-30).  

 

Σχήμα 5-30: Κατανομή ΑΕΠ στις περιφέρειες της Ελλάδας, 2008 

      Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010 

 

Η διαμόρφωση του ΑΕΠ τη χρονική περίοδο 2000-2007 για την Κρήτη σε σχέση με το σύνολο 

της χώρας παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-31 και για τους Νομούς της Κρήτης στο Σχήμα 5-31.  

 

34 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2006-2008 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
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Σχήμα 5-31: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν χώρας και Κρήτης για τα έτη 2000-

2007,τρέχουσες τιμές 

        Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010 

Από τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης το μεγαλύτερο ΑΕΠ έχει ο Νομός Ηρακλείου με 

σημαντική διαφορά, στη συνέχεια ακολουθεί ο Νομός Χανίων και το μικρότερο ΑΕΠ έχουν οι 

Νομοί Λασιθίου και Ρεθύμνου.  

 

Σχήμα 5-32: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Νομών Κρήτης για τα έτη 2000-2007,τρέχουσες 

τιμές 

        Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010 

Το 2007, στην Περιφέρεια Κρήτης αντιστοιχούσε ΑΕΠ ανά κάτοικο 84% του μέσου της ΕΕ-

2735. Για το ίδιο έτος, το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του Nομού 

Λασιθίου ανήλθε σε 18.915 ευρώ σε τρέχουσες τιμές με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την 8η 

θέση στην Ελλάδα, ο Nομός Ηρακλείου τη 10η, ο Nομός Χανίων την 11η και ο Nομός 

Ρεθύμνου τη 15η θέση, ενώ το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει ο νομός Βοιωτίας 

 

35 Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in % of the EU-27 average), Eurostat 2011 
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με 29.106 ευρώ και ακολουθούν οι Nομοί Αττικής με 27.934 ευρώ και Κυκλάδων με 22.076 

ευρώ36. 

Η κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στους διάφορους παραγωγικούς 

τομείς για το σύνολο της χώρας, την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και τους Νομούς της Κρήτης για 

το 2007 παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-33. Από το σχήμα παρατηρείται ότι το ποσοστό του 

πρωτογενή τομέα της Κρήτης (7,7%) είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο σε 

επίπεδο χώρας (3,8%), με το Νομό Λασιθίου να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (12,6%). 

Το ποσοστό του δευτερογενή τομέα της Κρήτης και των Νομών της και κυμαίνεται από 

13,5%-15,6%, το οποίο είναι μικρότερο της Ελλάδας και ανέρχεται σε 19,6%. Τέλος, ο 

τριτογενής τομέας κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα στην Κρήτη με το μέσο όρο της 

χώρας. Συμπεραίνεται ότι οι κύριες διαφοροποίησεις στην κατανομή των παραγωγικών 

τομέων εντοπίζονται μεταξύ του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα37.  

 

Σχήμα 5-33: Ποσοστό συμμετοχής τομέων παραγωγής στη συνολική ΑΠΑ, 2007 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2010 

Το 2008, η συμμετοχή της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας 

ανήλθε στο 9,8%, του δευτερογενή σε 3,9% και του τριτογενή σε 4,9%38.  

Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αποτελείται από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, 

παρουσιάζει καθοδική πορεία τα τελευταία έτη, για την πλειοψηφία των Νομών αλλά και για 

την Ελλάδα ως σύνολο. Στο Σχήμα 5-34 παρουσιάζεται η μεταβολή της ΑΠΑ του πρωτογενή 

τομέα για τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης κατά τη χρονική περίοδο 2000-200739. 

 

36 Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό (2000-2007), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
37 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2002-2007 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
38 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2006-2008 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
39 ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Για τα έτη 2004-2007 οι τιμές είναι προσωρινές 
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Σχήμα 5-34: ΑΠΑ πρωτογενή τομέα Νομών Περιφέρειας Κρήτης (σε εκατ. ευρώ) 

Ο δευτερογενής τομέας στην Κρήτη δεν είναι ικανοποιητικά ανεπτυγμένος σε σχέση με την 

υπόλοιπη χώρα, βασίζεται κυρίως στην επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, 

καθώς και στη δημιουργία υλικών και ιδιαίτερα των πλαστικών. Οι κατασκευαστικές εταιρείες 

είναι σχετικά μικρού μεγέθους με εξαίρεση κάποιες συνεταιριστικές. Επίσης, διαπιστώνονται 

δυσκολίες στην ανάπτυξη εμπορικών δικτύων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε 

διεθνείς αγορές. Υπάρχουν, επίσης, προβλήματα διασύνδεσης μεταξύ του τομέα της 

παραγωγής και των ερευνητικών κέντρων. Σημαντικότερος κλάδος του δευτερογενή τομέα 

είναι η μεταποίηση η οποία συνδέεται κύρια με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή 

τομέα, αλλά και με τους κλάδους των δομικών υλικών και των πλαστικών. Στην έκταση της 

Περιφέρειας συναντάται πλήθος κυρίως μικρών (εκτός των συνεταιριστικών) μεταποιητικών 

επιχειρήσεων που επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα (γαλακτοκομικά προϊόντα, παραγωγή 

σταφίδας, κ.λπ.)  

Ο δευτερογενής τομέας τα τελευταία έτη παρουσιάζει πτωτική τάση για την Ελλάδα στο 

σύνολό της. Ωστόσο, αύξηση παρατηρείται για την πλειοψηφία των Νομών της Κρήτης. Την 

περίοδο 2007-2008, η ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα παρουσίασε αύξηση στο σύνολο της 

χώρας κατά 2,4% και στην Περιφέρεια Κρήτης κατά 2,2%. Τη μεγαλύτερη αύξηση 

παρουσίασε η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων (5,9%). Στο Σχήμα 5-35 παρουσιάζεται η 

μεταβολή της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα για τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης τη 

χρονική περίοδο 2000-200740. 

 

40 ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Για τα έτη 2004-2007 οι τιμές είναι προσωρινές 
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Σχήμα 5-35: ΑΠΑ δευτερογενή τομέα νομών Περιφέρειας Κρήτης (σε εκατ. ευρώ) 

Τέλος, ο τριτογενής τομέας ο οποίος αποτελείται κυρίως απότις υπηρεσίες και τον τουρισμό, 

είναι ο πιο ανεπτυγμένος κλάδος για την πλειοψηφία των Νομών της Ελλάδας. Κατά τη 

διάρκεια του 2008, η ΑΠΑ αυξήθηκε στο σύνολο της χώρας κατά 6,4%. Τη μεγαλύτερη 

αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Αττικής (6,9%), της Κεντρικής Μακεδονίας (6,7%) 

και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6,6%), ενώ η Κρήτη παρουσίασε μικρότερη 

σχετικά αύξηση (4,9%). Στον τριτογενή τομέα, οι υπηρεσίες αποτελούν το μεγαλύτερο και 

δυναμικότερο τομέα της κρητικής οικονομίας και συμβάλλουν στο Ακαθάριστο Περιφερειακό 

Προϊόν (Α.Π.Π.) κατά περίπου 77%. Κινητήριος μοχλός είναι φυσικά ο τουρισμός και οι 

συνδεόμενες με αυτόν υπηρεσίες. Οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες μεταφορών είναι συγκεντρωμένες κυρίως στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας και του εξαγωγικού 

προσανατολισμού της, έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες εταιρείες μεταφορών και ναυτιλιακές 

εταιρείες. ∆ιακρίνοντας μερικά εκ των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του τριτογενούς 

τομέα, μπορούν να αναφερθούν: 

• Η υψηλή θέση του εμπορίου και των υπηρεσιών στην οικονομική δραστηριότητα. 

• Η υψηλή συμμετοχή και απασχόληση στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων. 

• Η έντονη εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας. 

• Η μεγάλη συγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναμικού. 

Στο Σχήμα 5-36 παρουσιάζεται η μεταβολή της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα για τους Νομούς της 

Περιφέρειας Κρήτης τη χρονική περίοδο 2000-2007 41.   

 

41 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο 2000-2007, ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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Σχήμα 5-36: ΑΠΑ τριτογενή τομέα Νομών Περιφέρειας Κρήτης (σε εκατ. ευρώ) 

Ο ενεργός πληθυσμός στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 259.000 περίπου σύμφωνα με 

την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2001, εκ των οποίων το Β’ τρίμηνο του 2010 το 20,1% 

απασχολείται στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, το 6,5% σε δραστηριότητες μεταποίησης, το 

9,7% στις κατασκευές, το 17,6% στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το 12,1% στον τουρισμό 

και το 6,7% στην εκπαίδευση42 . 

Την περίοδο 2000-2010, η Περιφέρεια Κρήτης διατηρούσε τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 

στο σύνολο του εργατικού δυναμικού έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας, με 

αποτέλεσμα να καταλαμβάνει τη 12η και τη 13η θέση μέχρι και το 2007, όπου άρχισε να 

ανέρχεται στην κατάταξη και το 2010 (έως και το Γ’ τρίμηνο) κατέλαβε τη 10η θέση, με 

ποσοστό 11,2%. Στο Σχήμα 5-37 παρουσιάζεται το ποσοστό ανεργίας της Περιφέρειας Κρήτης 

σε σχέση με το σύνολο της χώρας για την περίοδο 2000-201043.    

 
Σχήμα 5-37: Ποσοστό ανεργίας της Π. Κρήτης σε σχέση με το σύνολο της χώρας, 2000-2010 

 

 

42 Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού, Β’ Τρίμηνο 2010, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
43 Πληθυσμός της Ελλάδος (σε χιλιάδες) κατά ΥΠΑ μόνιμης κατοικίας και κατάσταση, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2008, ο Νομός με την υψηλότερη ανεργία είναι ο νομός 

Καστοριάς με 18,6%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει ο νομός Φθιώτιδος 

με 2,9%. Το ίδιο έτος, ο νομός Λασιθίου είχε ποσοστό ανεργίας 3,8%, ο νομός Χανίων 4,6%, 

ο νομός Ηρακλείου 6,7% και ο νομός Ρεθύμνου 10,3% ποσοστό μεγαλύτερο και από το μέσο 

όρο της χώρας (11η θέση).  

5.5.2.1. Νομός Ηρακλείου 

Ο Νομός Ηρακλείου αποτελεί τον πόλο της οικονομικής ανάπτυξης στην Κρήτη και η 

οικονομία της βασίζεται κατά κύριο λόγο στη γεωργία και τον τουρισμό. Το 2007, το 

μεγαλύτερο μέρος του Α.Ε.Π. (Aκαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) της Περιφέρειας παράγεται 

στο Νομό Ηρακλείου (50,2%) με κατά κεφαλή ΑΕΠ 18.500 ευρώ και συμβάλλει στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας σε ποσοστό 2,5%. Η ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα για το 

ίδιο έτος ανήλθε σε 6,7%, του δευτερογενή σε 15,1% και του τριτογενή σε 78,3% του 

συνόλου της ΑΠΑ του Νομού44.   

Το λιμάνι του είναι το τρίτο στη χώρα, σε κίνηση πλοίων και εμπορευμάτων, ενώ το 

αεροδρόμιό του έρχεται τέταρτο μεταξύ των αεροδρομίων όλης της Ελλάδας σε κίνηση 

αεροσκαφών και επιβατών. Η διάρθρωση της οικονομίας του Νομού, όπως και ολόκληρου του 

νησιού, χαρακτηρίζεται από περιορισμό του δευτερογενούς τομέα και από δυσανάλογη 

αύξηση κάποιων κλάδων του τριτογενούς τομέα (τουρισμός). 

Ο αριθμός απασχολουμένων του Νομού Ηρακλείου ήταν 115.228 άτομα το 2001, ενώ η 

διάρθρωση της απασχόλησης αναδεικνύει την πρωταρχική σημασία του τριτογενούς τομέα, 

αφού η συμμετοχή του στο Α.Ε.Π. του Νομού ήταν 76,8 % και στην απασχόληση 59,49 %, 

με αντίστοιχα ποσοστά για τον πρωτογενή τομέα 12 % και 23,74 %, και για το δευτερογενή 

τομέα 11,2 % και 16,77 % (2001).  

Οι σημαντικότεροι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο Νομό Ηρακλείου είναι η 

γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ η αλιεία και η μελισσοκομεία είναι μικρότερης βαρύτητας. Η 

αλιεία χαρακτηρίζεται από ένα μικρό αριθμό σκαφών και την τοπική διάθεση των αλιευμάτων, 

ενώ σχετικά με τις θαλάσσιες καλλιέργειες, έχει αρχίσει να μπαίνει σταδιακά σε λειτουργία 

μικρός αριθμός μονάδων παραγωγής.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι δείκτες ευημερίας του Ν. Ηρακλείου για τα έτη 2002-

200345. 

 

44 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2002-2007 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
45 «Οι Νομοί της Ελλάδας», copyright www.economics.gr 
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Πίνακας 5-35: Δείκτες ευημερίας Νομού Ηρακλείου 

Δείκτης Έτος Ν. 
Ηρακλείου 

Μ.Ο. 
Χώρας 

Κατάταξη σε 
σχέση με τους 

52 νομούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2002 11,9 χιλ. ευρώ 12,9 22 

Κατά κεφαλή αποταμιευτικές 
καταθέσεις 2002 6,08 χιλ. ευρώ 8,32 29 

∆ηλ. εισόδημα ανά 
φορολογούμενο 2003 11,4 χιλ. ευρώ 12,5 13 

Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο 2003 0,81 χιλ. ευρώ 1,08 12 

Φυσική αύξηση πληθυσμού / 1000 
κατοίκους 2002 3,47 -0,01 3 

Μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης / 1000 κατοίκους 2002 77 66 2 

Μαθητές δημοτικού / 1000 
κατοίκους 2002 68 59 7 

Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ 2002 2,5%  5 

Φορολογούμενοι 2003 2,5%  5 

∆ηλωθέν στην εφορία εισόδημα 2003 2,2%  5 

Φόρος εισοδήματος φ.π. 2003 1,9%  5 

Αποταμιευτικές καταθέσεις 2003 2,0%  5 

Η συμβολή του αγροτικού τομέα στο Νομό Ηρακλείου δεν έγκειται αποκλειστικά στη συμβολή 

του στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο ή και Περιφερειακό Προϊόν, αλλά και στη συμβολή του 

στην κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο, όπως και στην απασχόληση των κατοίκων ορεινών 

περιοχών. Είναι, επίσης, σημαντικός, διότι δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε άλλες 

οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε αυτές του τομέα της μεταποίησης. 

Ενώ η επιφάνεια του Νομού Ηρακλείου καλύπτει το 31,8 % της συνολικής επιφάνειας της 

Κρήτης, η καλλιεργούμενη έκτασή της αντιπροσωπεύει το 50% του συνόλου των 

καλλιεργούμενων εκτάσεών της. Η γεωργία αποτελεί τη βάση της οικονομίας της, με 

καλλιέργειες υψηλών στρεμματικών αποδόσεων. Το κύριο πλεονέκτημα στην ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα εστιάζεται κυρίως στο εδαφοκλιματικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, 

που δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή προϊόντων εκτός εποχής (οπωροκηπευτικών και 

ανθοκομικών), αλλά και προϊόντων υψηλής ποιότητας, τόσο από τις παραδοσιακές 

καλλιέργειες, όσο και από τη βιολογική γεωργία. 

Η διάρθρωση της απασχόλησης δηλώνει ότι η κύρια οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται 

στον πρωτογενή και στον τριτογενή τομέα. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες κατέχουν υψηλή θέση 

στην ιεράρχηση του κλάδου, ενώ την αμέσως επόμενη θέση παίρνουν τα αμπέλια και τα 
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κηπευτικά. Χαρακτηριστικό της γεωργικής παραγωγής είναι η έκταση και ο όγκος των 

καλλιεργειών του ελαιολάδου, τις οποίες ακολουθούν οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. 

Οι περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις βρίσκονται στις πεδιάδες της Μεσσαράς, του 

Ηρακλείου και του Καστελλίου, όπου παράγονται ελιές, σταφίδες, δημητριακά, εσπεριδοειδή 

και οπωροκηπευτικά. Σε παράλιες περιοχές, όπως η Άρβη, παράγονται μπανάνες και άλλα 

τροπικά φρούτα. Άξιος αναφοράς είναι και ο μεγάλος αριθμός των θερμοκηπίων, όπου ήδη 

από το 1960 και εξαιτίας του εύκρατου κλίματος υπήρξε μια μεγάλη αύξηση του αριθμού 

τους. Τα βασικά προϊόντα τα οποία εξάγονται στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας και 

ιδιαίτερα στην Ευρώπη είναι τα σταφύλια σουλτανίνα και το κρασί που παράγεται από αυτά. 

Παράγονται, επίσης, ελιές και λάδι ελιάς, εσπεριδοειδή, πεπόνια, καρπούζια, αβοκάντο, 

φυτοκομικά προϊόντα, μέλι, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (δίκταμο, θυμάρι). Τέλος, οι 

δεντροκαλλιέργειες, αποτελούνται από πορτοκαλιές, λεμονιές, χαρουπιές και μπανανιές. 

Προϊόντα, όπως το κρασί, η σταφίδα, οι ελιές και το ελαιόλαδο, έχουν μεγάλη 

αναγνωσιμότητα σε ολόκληρη τη χώρα, όπως και σε περιοχές του εξωτερικού με αποτέλεσμα 

να πετυχαίνουν, τα τελευταία χρόνια, μεγάλες εξαγωγικές επιδόσεις. Άξιο αναφοράς, επίσης, 

αποτελεί το γεγονός ότι παρά τη σταδιακή πληθυσμιακή εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών η 

δυνατότητα ενασχόλησης με τον αγροτουρισμό βοήθησε σημαντικά, ώστε να μην 

εγκαταλειφθούν οι γεωργικές καλλιέργειες σε απομονωμένες και μη περιοχές. Η εναλλακτική 

αυτή μορφή τουρισμού έδωσε νέα ώθηση στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στο Νομό 

Ηρακλείου και σε ολόκληρο το νησί.  

Η ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα του Νομού Ηρακλείου είχε ως φυσικό επακόλουθο την 

έντονη τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση των ακτών και παραλιών που εκτείνονται σε όλη 

τη βόρεια ακτογραμμή. Η τουριστική ζώνη των βορείων παραλίων συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικών κλινών της περιφερειακής ενότητας αλλά και όλου του 

νησιού. Περιλαμβάνει ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, με άρτια οργανωμένες υποδομές 

και υπηρεσίες. Παράλληλα,  συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της 

Κρήτης, όπως οι αρχαιολογικοί χώροι της Κνωσού και της Φαιστού, γεγονός που οδήγησε στη 

μεγάλη τουριστική ανάπτυξή του. Τα τελευταία χρόνια, μόνο η Ακρόπολη της Αθήνας, οι 

∆ελφοί και το Σούνιο έχουν περισσότερους επισκέπτες από την Κνωσό, ενώ το μουσείο 

Ηρακλείου έρχεται τρίτο στην Ελλάδα σε αριθμό επισκεπτών μετά το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Αθήνας και το μουσείο των ∆ελφών. Στην έντονη τουριστική ανάπτυξη του 

Ηρακλείου έχουν συμβάλει κατά πολύ το αεροδρόμιο ‘‘Νίκος Καζαντζάκης’’ που είναι το 

μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κρήτης και με τη μεγαλύτερη κίνηση, αλλά και το λιμάνι της 

πόλης, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Η επικείμενη κατασκευή του νέου αεροδρομίου 

του Ηρακλείου θα επιδράσει επίσης θετικά.   

Την έντονη τουριστική ανάπτυξη του βόρειου άξονα δεν ακολουθεί ο νότιος άξονας, φυσικό 

επακόλουθο του ίδιου του ανάγλυφου του χώρου. Οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι του Κόφινα και 
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των Αστερουσίων στα κέντρο ανατολικά, των Λασιθιώτικων βουνών ανατολικότερα, αλλά και 

του όρους Ίδη που διεισδύει στη μεσόγεια ζώνη της περιφερειακής ενότητας, δυσκολεύοντας 

την πρόσβαση στην ακτογραμμή, στάθηκαν εμπόδιο στη μαζική ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Από τις πιο γνωστές παραλίες του βόρειου τμήματος είναι αυτές της Αμμουδάρας, του 

Καρτερού, του Τομπρούκ, των Μαλίων και της Χερσονήσου. Στο λιμάνι της Παντάνασσας 

τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία τουριστικό αγκυροβόλιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται 

συνδυαστικά με το λιμάνι του Ηρακλείου, κυρίως από ιστιοφόρα σκάφη. Ακολουθώντας το 

νότιο παραλιακό άξονα από τα ανατολικά, συναντάται η παραλία Τέρτσα και ο ομώνυμος 

οικισμός, το φαράγγι στην Άρβη, η παραλία του Κερατόκαμπου, κ.ά. Πρόκειται για τις πιο 

γνωστές παραλίες της Βιάννου, με ψαράδικους οικισμούς και ήπιου χαρακτήρα αλλά 

επαρκέστατες τουριστικές εξυπηρετήσεις.  

Στις πρώτες θέσεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός τουρισμός) 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο αγροτουρισμός. Τα τουριστικά καταλύματα της μορφής αυτής 

είναι εναρμονισμένα με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών όπου ασκείται ο αγροτουρισμός χρησιμοποιούν αυτήν τη 

μορφή τουρισμού ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος. Αγροτουριστικά καταλύματα 

συναντώνται στους ∆ήμους Ζαρού, Τυλίσου, Αγίας Βαρβάρας, Κρουσώνα, Αρχανών, κ.ά. 

Αρνητικά χαρακτηριστικά της τουριστικής δραστηριότητας του Νομού Ηρακλείου, αλλά και σε 

ολόκληρη την Περιφέρεια είναι η έντονη εποχικότητα, η περιορισμένη ανάπτυξη του 

τουρισμού στην ενδοχώρα (κυρίως περιηγητικός), τα σημάδια κορεσμού που παρουσιάζουν 

ορισμένες περιοχές καθώς και το χαμηλό κυρίως επίπεδο σχετικά με την ύπαρξη και ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (όπως ο αγροτουρισμός).  

5.5.2.2. Νομός Λασιθίου 

Ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η γεωργία αποτελούσε παραδοσιακά την κύρια 

απασχόληση των κατοίκων του Νομού Λασιθίου. Όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, η γη του 

Λασιθίου παράγει πλήθος προϊόντων, όπως πατάτες, μελιτζάνες, τομάτες, ελιές και σταφύλι. 

Πολύ φημισμένα είναι επίσης προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το κρασί και τα τυριά του νομού. 

Το 2007, παρήγε το 12,9% του ΑΕΠ της Κρήτης με κατά κεφαλή ΑΕΠ 18.900 ευρώ και 

συμβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας σε ποσοστό 0,6%. Η ΑΠΑ του 

πρωτογενή τομέα για το ίδιο έτος ανήλθε σε 12,6%, του δευτερογενή σε 13,5% και του 

τριτογενή σε 73,9% του συνόλου της ΑΠΑ του Νομού46.   

 

46 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2002-2007 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
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Το 1/3 των οικονομικώς ενεργών κατοίκων του Λασιθίου απασχολούνται στον αγροτικό 

τομέα. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο τόσο από το αντίστοιχο ολόκληρης της 

Κρήτης, όσο και από αυτό της χώρας.  

Θα ανέμενε κανείς, κατά συνέπεια, αντιστοίχως σε οικονομικούς όρους, η άσκηση του 

αγροτικού επαγγέλματος να αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για τo Νομό Λασιθίου. 

Ωστόσο, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η συμβολή της γεωργίας στο παραγόμενο προϊόν 

του Νομού αντιστοιχεί μόλις στο 13,65% για το έτος 2005, ποσοστό χαμηλό για μια 

περιφερειακή ενότητα αγροτικού χαρακτήρα. 

Πίνακας 5-36: Παραγόμενο προϊόν πρωτογενή τομέα47  

Κλάδοι Γεωργία, κτηνοτροφία, 
δάση 

Αλιεία 

Περιφερειακές Ενότητες Εκ. Ευρώ Ποσοστό % Εκ. Ευρώ Ποσοστό % 

Σύνολο Ελλάδος (2005) 6930 3.89 767 0.43 

Σύνολο Ελλάδος (2001) 6.875 5.34 606 0.47 

Κρήτη (2005) 752.79 9.16 11.34 0.14 

Κρήτη (2001) 606.93 9.47 9.33 0.15 

Νομός Λασιθίου (2005) 131.58 13.65 5.38 0.56 

Νομός Λασιθίου (2001) 97.10 11.87 2.99 0.37 

Ο δευτερογενής τομέας δεν παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στο Νομό Λασιθίου και 

απασχολεί ένα μικρό σχετικά ποσοστό του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού (11,5% για το 

έτος 2001). Αν κι η αγροτική παραγωγή της περιφερειακής ενότητας θα δικαιολογούσε έναν 

πιο ανεπτυγμένο δευτερογενή τομέα, μέσω της μεταποιητικής δραστηριότητας, η 

πραγματικότητα δεν το επιβεβαιώνει. Το ακαθάριστο προϊόν που παράγεται από τη 

μεταποιητική δραστηριότητα αντιστοιχεί μόλις στο 1,67% του συνόλου για το έτος 2005 και ο 

αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων αγγίζει μόλις τις 409 για το έτος 2001.  

Αντιθέτως, οι κατασκευές είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του δευτερογενούς τομέα, η 

ανάπτυξη του οποίου μπορεί να είναι παροδική εξαιτίας της ευαισθησίας του σε εξωγενείς 

παράγοντες (εγκεκριμένα κονδύλια, επενδυτικές προθέσεις κ.τ.λ.). 

 

47 Ανδρέου, A., Γεράρδη, Π., Μουτσάκη, Π., Ντουζίνας, Α., Παπαντωνίου, Ε., Φίλιππας, Α, 2008 
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Πίνακας 5-37:  Παραγόμενο προϊόν δευτερογενή τομέα48  

Κλάδοι Μεταλλεία 
Ορυχεία Μεταποίηση 

Ηλεκτρισμός 
φυσικό αέριο 
και ύδρευση 

Κατασκευές 

Περιφέρειες και 
περιφερειακές 
ενότητες 

εκ. 

 ευρώ 
Ποσοστό 

% 
εκ. 
ευρώ 

Ποσοστό %
εκ.  

ευρώ 

Ποσοστό 
% 

Εκ. Ευρώ 
Ποσοστό 

% 

Σύνολο 
Ελλάδος (2005) 

991 0,6 22.170 12,5 3.572 2,0 1.272.912 7,2 

Σύνολο 
Ελλάδος (2001) 

763 0,6 16.035 12,5 2.731 2,1 10.047 7,8 

Κρήτη (2005) 15,4 0,2 302,8 3,7 203,3 2,5 610,75 7,4 

Κρήτη (2001) 11,7 0,2 211,1 3,3 143,8 2,2 536,6 8,4 

Νομός Λασιθίου 
(2005) 

4,5 0,5 16,1 1,7 21,3 2,2 87,9 9,1 

Νομός Λασιθίου 
(2001) 

3,4 0,4 13,6 1,7 15,7 1,9 66,2 8,1 

Νομός Λασιθίου 
(2001) 

3,4 0,4 13,6 1,7 15,7 1,9 66,2 8,1 

Στον τριτογενή τομέα απασχολείται σχεδόν ο μισός οικονομικώς ενεργός πληθυσμός του 

Νομού Λασιθίου, μεγάλο ποσοστό του οποίου ανήκει στις επιχειρήσεις σχετικές με τον 

τουρισμό, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικές υπηρεσίες κ.τ.λ. Το προϊόν το οποίο 

παράγεται από τον κλάδο των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, επιχειρήσεις κατεξοχήν 

σχετικές με τον τουρισμό, αντιστοιχεί σε σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του 

πρωτογενή. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι δείκτες ευημερίας του Νομού Λασιθίου49. 

Πίνακας 5-38: Δείκτες ευημερίας Νομού Λασιθίου 

Δείκτης Έτος Ν. Λασιθίου Μ.Ο. 
Χώρας 

Κατάταξη σε σχέση 
με τους 52 Νομούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2002 14,8 χιλ. 
ευρώ 12,9 8 

Κατά κεφαλή 
αποταμιευτικές 
καταθέσεις 

2002 6,64 χιλ. 
ευρώ 8,32 20 

∆ηλ. εισόδημα ανά 
φορολογούμενο 2003 11,0 χιλ. 

ευρώ 12,5 19 

Φόρος εισοδ. ανά 
φορολογούμενο 2003 0,66 χιλ. 

ευρώ 1,08 30 

 

48 Ανδρέου, A., Γεράρδη, Π., Μουτσάκη, Π., Ντουζίνας, Α., Παπαντωνίου, Ε., Φίλιππας, Α, 2008 
49 "Οι Νομοί της Ελλάδος" copyright: www.economics.gr 
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Δείκτης Έτος Ν. Λασιθίου Μ.Ο. 
Χώρας 

Κατάταξη σε σχέση 
με τους 52 Νομούς 

Φυσική αύξηση 
πληθυσμού / 1000 
κατοίκους 

2002 -1,81 -0,01 25 

Μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης / 1000 
κατοίκους 

2002 63 66 32 

Μαθητές δημοτικού / 
1000 κατοίκους 2002 65 59 10 

Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ 2002 0,80%  31 

Φορολογούμενοι 2003 0,70%  38 

∆ηλωθέν στην εφορία 
εισόδημα 2003 0,60%  36 

Φόρος εισοδήματος φ.π. 2003 0,40%  35 

Αποταμιευτικές 
καταθέσεις 2003 0,60%  35 

 

5.5.2.3. Νομός  Ρεθύμνου 

Ο Νομός Ρεθύμνου βρίσκεται ανάμεσα στους Νομούς Χανίων και Ηρακλείου. Επειδή βρίσκεται 

μεταξύ των Λευκών Ορέων και του Ψηλορείτη, είναι ο πλέον ορεινός Νομός της Περιφέρειας 

Κρήτης, με μόλις 537 km2 καλλιεργήσιμης γης. Αυτό ανάγκασε τους κατοίκους της να 

επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην κτηνοτροφία και να παράγουν για εσωτερική μόνο 

κατανάλωση ελιές, λάδι, λαχανικά και χαρούπια. 

Το 2007, παρήγε το 11,8% του ΑΕΠ της Κρήτης με κατά κεφαλή ΑΕΠ 16.200 ευρώ. Η ΑΠΑ 

του πρωτογενή τομέα για το ίδιο έτος ανήλθε σε 8%, του δευτερογενή σε 15,6% και του 

τριτογενή σε 76,4% του συνόλου της ΑΠΑ του Νομού50.   

Ο Νομός Ρεθύμνου συγκεντρώνει το 0,7% του πληθυσμού της επικρατείας, με μια μικρή τάση 

μείωσης του ποσοστού αυτού από το 2002 και μετά. Ο πληθυσμός απασχολείται κυρίως στον 

πρωτογενή τομέα και ιδίως την κτηνοτροφία και την ελαιοκαλλιέργεια. Ένα πολύ μικρό 

ποσοστό απασχολείται με το δευτερογενή τομέα, ενώ η κύρια πλειοψηφία ασχολείται με τον 

τριτογενή τομέα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι δείκτες ευημερίας του Νομού Ρεθύμνου για τα έτη 

2002-200351. 

 

50 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2002-2007 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
51 "Οι Νομοί της Ελλάδος" copyright: www.economics.gr 
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Πίνακας 5-39: Δείκτες ευημερίας Νομού Ρεθύμνου 

Δείκτης Έτος Ν. Ρεθύμνου
Μ.Ο. 
Χώρας 

Κατάταξη σε σχέση 
με τους 52 Νομούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2002 12,9 χιλ. ευρώ 12,9 17 
Κατά κεφαλή 
αποταμιευτικές 
καταθέσεις 

2002 5,72 χιλ. ευρώ 8,32 35 

∆ηλ. εισόδημα ανά 
φορολογούμενο 

2003 11,8 χιλ. ευρώ 12,5 8 

Φόρος εισοδ. ανά 
φορολογούμενο 

2003 0,75 χιλ. ευρώ 1,08 15 

Φυσική αύξηση 
πληθυσμού / 1000 
κατοίκους 

2002 0,99 -0,01 7 

Μαθητές 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης / 1000 
κατοίκους 

2002 63 66 33 

Μαθητές δημοτικού / 
1000 κατοίκους 

2002 69 59 4 

Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ 2002 0,70%  33 

Φορολογούμενοι 2003 0,60%  39 

∆ηλωθέν στην εφορία 
εισόδημα 

2003 0,50%  38 

Φόρος εισοδήματος 
φ.π. 

2003 0,40%  36 

Αποταμιευτικές 
καταθέσεις 

2003 0,50%  39 

Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας είναι συνυφασμένος διαχρονικά με την τοπική οικονομία, 

την κοινωνία και τον πολιτισμό. Η αιγοπροβατοτροφία είναι διαχρονικά στυλοβάτης του 

πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Είναι, όμως, στυλοβάτης και του δευτερογενή τομέα, διότι 

τα προϊόντα της είναι ταυτόχρονα και πρώτη ύλη για τα παραδοσιακά βιοτεχνικά – 

βιομηχανικά προϊόντα. Αυτά είναι: 

• Το κρέας 

• Το γάλα  

• Τα τυροκομικά  
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Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου η παραγωγή κρέατος αφορά κυρίως το κρέας 

αμνοεριφίων – αιγοπροβάτων, χοιροειδών, κουνελιών και πτηνών και σε μικρότερο βαθμό το 

κρέας βοοειδών.  

Στο Νομό Ρεθύμνου παράγεται σειρά παραδοσιακών προϊόντων όπως: γραβιέρα, κεφαλοτύρι, 

πηχτόγαλο, ξύγαλο, μυζήθρα, ξινομυζήθρα, ανθότυρος, γαλομυζήθρα, στάκα, γιαούρτι, 

τυροζούλι, ξινόχοντρος. 

Και για το Νομό Ρεθύμνου η κύρια βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα είναι η 

τυποποίηση και κονσερβοποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι 

σημαντικότερες βιομηχανίες – βιοτεχνίες που λειτουργούν σύμφωνα με στοιχεία της 

Νομαρχίας Ρεθύμνου είναι τα ελαιουργεία, τα τυροκομεία,  τα εμφιαλωτήρια αεριούχων 

ποτών & αναψυκτικών, οι βιομηχανίες επεξεργασίας δέρματος και οι βιομηχανίες παραγωγής 

σκυροδέματος. 

Η τουριστική, τέλος, ανάπτυξη του νομού είναι κατά κύριο λόγο συγκεντρωμένη στο βόρειο 

τμήμα του. 

5.5.2.4. Νομός Χανίων 

Ο Νομός Χανίων είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Νομός της Περιφέρειας Κρήτης σε έκταση και 

πληθυσμό και καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της Κρήτης. Ο Νομός Χανίων συγκεντρώνει το 

1,4% του πληθυσμού της χώρας, με μια φυσική τάση αύξησης του πληθυσμού. Ο πληθυσμός 

της είναι κατά βάση αστικός, σε ποσοστό 56% και αγροτικός σε ποσοστό 40%, ενώ μόλις ένα 

4% κατοικεί σε ημιαστικές περιοχές (απογραφή 2001).  

Το 2007, παρήγε το 25,1% του ΑΕΠ της Κρήτης με κατά κεφαλή ΑΕΠ 18.400 ευρώ και 

συμβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας σε ποσοστό 1,2%. Η ΑΠΑ του 

πρωτογενή τομέα για το ίδιο έτος ανήλθε σε 7,3%, του δευτερογενή σε 14,6% και του 

τριτογενή σε 78,1% του συνόλου της ΑΠΑ του Νομού52.   

Τα κύρια προϊόντα του πρωτογενή τομέα του Νομού  είναι τα εσπεριδοειδή, το ελαιόλαδο, το 

γάλα, τα κηπευτικά και τα τυροκομικά. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μεγάλο ενδιαφέρον 

στον τομέα της οργανικής - βιολογικής καλλιέργειας και στην τυποποίηση των προϊόντων 

αυτής. Ο πρωτογενής τομέας παραμένει βασικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας.  

Το μέγεθος του δευτερογενή τομέα παραμένει μικρό. Η μεταποίηση είναι η κύρια 

δραστηριότητα και η οποία συνδέεται με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Η 

οικονομική δραστηριότητα επικεντρώνεται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη 

βιομηχανία ξύλου και στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις.  

 

52 Περιφερειακοί Λογαριασμοί 2002-2007 (προσωρινά στοιχεία), ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010 
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Ο τριτογενής τομέας (υπηρεσίες) απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που κατά 

κύριο λόγο ασχολούνται με την παροχή ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών και το 

εμπόριο. Ο τουρισμός γνώρισε τεράστια ανάπτυξη τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε 

αναπτύσσεται διαρκώς, με τον εναλλακτικό τουρισμό (αγροτουρισμός, συνεδριακός 

τουρισμός, κτλ.) να αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στον τουρισμό η ζήτηση των 

τελευταίων χρόνων οδήγησε σε σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες και στην 

ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής. Ο κλάδος, ωστόσο, παρά τη 

δυναμικότητά του, αντιμετωπίζει προβλήματα που οφείλονται στην εποχικότητά του, στο 

μονοδιάστατο προσανατολισμό στο μαζικό τουρισμό και την ολιγοψωνιακή εξάρτησή του. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι δείκτες ευημερίας του Νομού Χανίων για τα έτη 

2002-2003 53. 

 

53 Οι Νομοί της Ελλάδος" copyright: www.economics.gr 
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Πίνακας 5-40: Δείκτες ευημερίας Νομού Χανίων  

Δείκτης Έτος Ν. Χανίων Μ.Ο. 
Χώρας 

Κατάταξη σε σχέση 
με τους 52 Νομούς 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 2002 12,3 χιλ. ευρώ 12,9 19 

Κατά κεφαλή 
αποταμιευτικές καταθέσεις 2002 6,34 χιλ. ευρώ 8,32 24 

∆ηλ. εισόδημα ανά 
φορολογούμενο 2003 11,3 χιλ. ευρώ 12,5 15 

Φόρος εισοδ. ανά 
φορολογούμενο 2003 0,8 χιλ. ευρώ 1,08 13 

Φυσική αύξηση πληθυσμού 
/ 1000 κατοίκους 2002 0,21 -0,01 13 

Μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης / 1000 
κατοίκους 

2002 64 66 31 

Μαθητές δημοτικού / 1000 
κατοίκους 2002 68 59 6 

Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας 

ΑΕΠ 2002 1,30%  15 

Φορολογούμενοι 2003 1,30%  18 

∆ηλωθέν στην εφορία 
εισόδημα 2003 1,10%  15 

Φόρος εισοδήματος φ.π. 2003 0,90%  12 

Αποταμιευτικές καταθέσεις 2003 1,20%  11 

Από τα στοιχεία της βασικής έρευνας διάρθρωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων (απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας έτους 1999-2001), η 

χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση για το Νομό Χανίων ανέρχεται στα 1.095.520,6 

στρέμματα. Αυτά κατανέμονται όπως φαίνεται παρακάτω: 

• ετήσιες καλλιέργειες: 31.743,4 στρέμματα 

• δενδρώδεις καλλιέργειες: 392.470,1 στρέμματα 

• αμπέλια και σταφιδάμπελα: 16.248,2 στρέμματα 

• Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι: 634.102,0 στρέμματα 

• Αγραναπαύσεις: 17.071,9 στρέμματα 

• Κηπευτική γη: 3.885 στρέμματα 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τις δενδρώδεις καλλιέργειες οι ελαιώνες αντιστοιχούν 

σε ποσοστό κάλυψης περίπου 86%. Η περιφερειακή ενότητα Χανίων είναι η 3η παραγωγός 

περιοχή ελαιολάδου της χώρας με 10% της συνολικής παραγωγής και η 4η στην παραγωγή 

εσπεριδοειδών με 8% το 2001. Τα κύρια παραγόμενα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα (έτος 

2001) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 5-41: Κύρια παραγόμενα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα 

Προϊόν Ποσότητα (τόνοι) 

Εσπεριδοειδή 105.122 

Ελαιόλαδο 44.930 

Τομάτες 32.881 

Πατάτες 8.199 

Γάλα 28.784 

Μήλα 253 

Τυρί 2.790 

Η έκταση της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας 

αντιστοιχεί σε 3.494,33 στρέμματα, ενώ τα βασικά είδη βιολογικής καλλιέργειας για το έτος 

2001 είναι: ελιά, ελαιόλαδο, αμπέλι οινοποιήσιμο, πορτοκάλι, εσπεριδοειδή, υπαίθρια 

κηπευτικά, αβοκάντο. 

Σημαντικά είναι τα διάφορα προγράμματα που εφαρμόζονται στο Νομό για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας του γεωργικού τομέα και στοχεύουν στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, 

είτε των υπαρχουσών (π.χ. επέκταση καλλιέργειας βρώσιμης ελιάς, αναδιάρθρωση ειδών και 

ποικιλιών των εσπεριδοειδών σε σχέση με την υλοποίηση αρδευτικών έργων, κλπ), είτε μέσω 

της εισαγωγής νέων ειδών (υποτροπικές καλλιέργειες). 

Η επόμενη απογραφή με επικαιροποιημένα στοιχεία αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στο 2011 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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5.6. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Κρήτης καθορίζονται από τη μορφολογία του εδάφους, το 

υπάρχον υδάτινο δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία σε επίπεδο Νομών σύμφωνα με το Corine Land Cover 

2000 για την εδαφική οργάνωση, τις χρήσεις γης και την κάλυψη του εδάφους. Τα στοιχεία 

αυτά απεικονίζονται γραφικά και στο Χάρτη «Χρήσεων Γης κατά το Corine Land Cover 2000» 

που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 
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Πίνακας 5-42: Κάλυψη γης της Περιφέρειας βάσει του Corine Land Cover 2000 

Ν. 
Ηρακλείου

Ν.  
Λασιθίου 

Ν. 
Ρεθύμνου

Ν.  
Χανίων Σύνολο 

Τύπος Κάλυψης Γης   

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 ή εμπορικές 
ζώνες   5,43 3,10 0,25 4,19 12,97 0,16 

Γη που καλύπτεται 
κυρίως από τη γεωργία με  
σημαντικές  εκτάσεις φυσικής 
βλάστησης 

239,96 229,95 164,47 185,48 819,85 9,83 

∆άσος κωνοφόρων   15,98 58,51 6,79 133,23 214,51 2,57 

∆άσος πλατυφύλλων   0,69  14,18 47,95 62,81 0,75 

∆ιακεκομμένη 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 φυτεί
ες με σαρκώδεις καρπούς   2,36 0,58 1,74 53,25 57,92 0,69 

Παραλίες αμμόλοφοι  
αμμουδιές   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 
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5.7. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.7.1. Παραδοσιακοί Οικισμοί – Ιστορικά Κέντρα 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατηγορίες του παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος 

που απαιτείται να προστατευθεί, πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί επισκόπηση των 

κατηγοριών που συνθέτουν το οικιστικό περιβάλλον. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν στον τύπο 

της οικιστικής ανάπτυξης (αστική, ημιαστική ή/και αγροτική) και σε ζητήματα τοπολογίας και 

πληθυσμιακής πυκνότητας ανά οικισμό (αποκεντρωμένοι οικισμοί, ορεινές ή/και πεδινές 

περιοχές). Συνοπτικά, οι κατηγορίες οικιστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης 

περιλαμβάνουν: 

• Μεμονωμένους οικισμούς, ή ομάδες οικισμών οι οποίοι τοπολογικά βρίσκονται σε 

ορεινές, παράκτιες ή απομονωμένες περιοχές. Ο πληθυσμός των οικισμών αυτών, 

συνήθως δεν ξεπερνά τους 2000 μόνιμους κατοίκους. 

• Παραδοσιακούς οικισμούς που προστατεύονται βάση ειδικής νομοθεσίας ως 

διατηρητέα μνημεία ιστορικού ή/και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (απόφαση 

ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/29115/897/01 (ΦΕΚ 757/Β/15-6-01)). Πρόκειτε για οικισμούς 

οι οποίοι διατηρούν αλώβητο το χαρακτήρα τους παρά την τουριστική ή οικονομική 

ανάπτυξη. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι, στην κατηγορία αυτή ανήκουν παλιά 

κεφαλοχώρια που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους. Σήμερα διασώζονται 

ακόμα, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μια σειρά τέτοιων οικισμών σε διάφορες περιοχές 

της Περιφέρειας Κρήτης. Ο πληθυσμός τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν 

υπερβαίνει τους 500 μόνιμους κατοίκους, ωστόσο, σε εποχιακή βάση ενδέχεται να 

αυξηθεί σημαντικά λόγω τουριστικής κίνησης. 

• Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν πόλεις ή/και κωμοπόλεις με πληθυσμό που κυμαίνεται 

μεταξύ 2000 και 5000 μόνιμους κατοίκους. Οι κωμοπόλεις αυτές συχνά αποτελούν 

κέντρα δημοτικών διαμερισμάτων. 

• Τέλος, στην τέτατρη κατηγορία, ανήκουν οικιστικά σύνολα με πληθυσμό μεγαλύτερο 

των 5000 κατοίκων. Σε αυτά εντάσσονται τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Για την περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης, το παραδοσιακό οικιστικό περιβάλλον αφορά σε 

οικισμούς της πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ο οικισμός 

της Επισκοπής – Κοινότητας Επισκοπής επαρχίας Μυλοποτάμου έχει χαρακτηρισθεί ως 

ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο προστασίας. Επίσης, στο παραδοσιακό 

οικιστικό περιβάλλον μπορούν να ενταχθούν και τμήματα κωμοπόλεων ή/και αστικών κέντρων 

που διατηρούν τοπικά τον ιδιαίτερο οικιστικό τους χαρακτήρα. Παράδειγμα τέτοιων περιοχών 
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είναι το τμήμα του ιστορικού κέντρου (παλαιά – μεσαιωνική πόλη) της ευρύτερης πόλης του 

Ρεθύμνου και των Χανίων. 

5.7.2. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια – Σχέδια Χωρικής Οικιστικής 
Οργάνωσης ‘Ανοικτής Πόλης’ 

Τα  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (εφεξής ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 

‘Ανοικτής Πόλης’ (εφεξής ΣΧΟΟΑΠ), βάσει του Νόμου 2508/97, αφορούν στη ρύθμιση των 

πόλεων των οικισμών της χώρας, αλλά, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο Νόμο 1337/83, 

καλύπτουν μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά κανόνα, συμπίπτει με τα όρια 

της νέας πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (νέου ∆ήμου). Ειδικότερα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα 

οποία αποτελούν ‘εργαλείο’ σχεδιασμού του Νόμου 2508/97, συνιστούν κατ’ αντιστοιχία τα 

ΓΠΣ του μη αστικού χώρου (Νόμος 2508/97 αρ.1 παρ.3), εφόσον οι αντίστοιχοι οικισμοί είναι 

όλοι μικρότεροι των 2000 κατοίκων54. 

Το ΓΠΣ και το ΣΧΟΟΑΠ καλύπτουν την εδαφική περιφέρεια τουλάχιστον ενός πρωτοβάθμιου 

ΟΤΑ βάσει του σχεδίου ‘Καποδίστριας’. Στην ΠΚ έχουν ξεκινήσει 43 μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 

σύμφωνα με το ν. 2508/98, σε σύνολο 71 δήμων και κοινοτήτων. Ειδικότερα, οι μελέτες 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ανά ΟΤΑ για κάθε Νομό είναι: 

• 14 μελέτες από 25 ΟΤΑ για το Νομό Χανίων, 

• 9 μελέτες από 12 ΟΤΑ για το Νομό Ρεθύμνου, 

• 13 μελέτες από 26 ΟΤΑ για το Νομό Ηρακλείου και 

• 7 μελέτες από 8 ΟΤΑ για το Νομό Λασιθίου. 

Στο Νομό Χανίων έχουν εγκριθεί τα παρακάτω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ: 

• Έγκριση ΓΠΣ του ∆ήμου Χανίων της κοινότητας Σούδας και τμημάτων των ∆ήμων 

Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας και των κοινοτήτων Νεροκόρου, Περιβολίων 

Βαμβακόπουλου, Νομού Χανίων – Απόφαση 34039/1680/27-4-88. 

• Εγκριση ΓΠΣ της κοινότητας Παλαιοχώρας, Ν. Χανίων – Απόφαση 67194/3438/23-5-

92/ΦΕΚ 575/∆/92). 

• Έγκριση ΓΠΣ ∆ήμου Πλατανιά, Νομού Χανίων – Απόφαση ΦΕΚ 472/ΑΑΠ/10-2007. 

• Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Αρμένων, Νομού Χανίων – Απόφαση ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/3-2-2009. 

 

54 Κοιλάδη Κ., Κουρουπάκη Αικ., Κουτσουμπού Φ., Νικολιδάκης Π. ‘Ομάδα Εργασίας με Θέμα: Χωροταξικός & 
Πολεοδομικός Σχεδιασμός (Περίληψη)’, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Μάϊος 2009 
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• Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Γεωργιούπολης, Νομού Χανίων – Απόφαση ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/22-

1-2009. 

Στο Νομό Ρεθύμνου έχουν εγκριθεί τα παρακάτω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ: 

• Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Λαπαίων, Νομού Ρεθύμνου – Απόφαση ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/23-2-

2009. 

Στο Νομό Ηρακλείου έχουν εγκριθεί τα παρακάτω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ: 

• Έγκριση ΓΠΣ οικισμού Σταλίδας ∆ήμου Μαλίων Ν. Ηρακλείου – Απόφαση 50281/02 

ΦΕΚ 443/∆/28-5-02. 

• Έγκριση ΓΠΣ οικισμού Μαλίων Νομού Ηρακλείου. 

• Έγκριση ΓΠΣ οικισμού Αρχανών, ∆ήμου Αρχανών – Απόφαση 44316/2373/23-5-89. 

• ΓΠΣ Μοιρών ΦΕΚ 752/∆/28-8-89. 

• Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Γουβών, Νομού Ηρακλείου – Απόφαση ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/26-2-

2010. 

Στο Νομό Λασιθίου έχουν εγκριθεί τα παρακάτω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ: 

− Έγκριση ΓΠΣ ∆ήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου – Απόφαση ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/29-12-2006 και 

ΦΕΚ 477/ΑΑΠ/10-2007. 

− Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Ιτάνου, Νομού Λασιθίου – Απόφαση ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/2-10-2009. 

− Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Λεύκης, Νομού Λασιθίου – Απόφαση ΦΕΚ 539/ΑΑΠ/21-10-

2009. 

Σύμφωνα επίσης με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου 

Ανάπτυξης της ΠΚ, υπάρχουν επιπρόσθετα τα εξής θεσμοθετημένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ επί των 

οποίων βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης, ή έχει ανατεθεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης. Η 

παράθεση γίνεται ανά Νομό. 

Στο Νομό Χανίων έχει ανατεθεί μελέτη για εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που αφορά στις ακόλουθες 

περιοχές: 

− ∆ήμος Ιναχωρίου ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Ιναχωρίου, Νομού Χανίων’, 

− ∆ήμος Πελεκάνου ‘Μελέτη ΓΠΣ στα ∆ιοικητικά Όρια του ∆ήμου Πελεκάνου’, 

− ∆ήμος Χανίων ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Χανίων, Νομού Χανίων’, 

− ∆ήμος Κισσάμου ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων’, 

− ∆ήμος Σούδας ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Σούδας, Νομού Χανίων’. 

Στο Νομό Ρεθύμνου έχει ανατεθεί μελέτη για εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που αφορά στις 

ακόλουθες περιοχές: 

− ∆ήμος Ανωγείων ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Ανωγείων, Νομού Ρεθύμνου’, 

− ∆ήμος Γεροποτάμου ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Γεροποτάμου, Νομού Ρεθύμνου’, 

− ∆ήμος Λάμπης ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Λάμπης, Νομού Ρεθύμνου’, 
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− ∆ήμος Ρεθύμνου ‘Αναθεώρηση ΓΠΣ ∆ήμου Ρεθύμνου, Νομού Ρεθύμνου’, 

− ∆ήμος Νικηφόρου Φωκά ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Νικηφόρου Φωκά, Νομού Ρεθύμνου’. 

Στο Νομό Ηρακλείου έχει ανατεθεί μελέτη για εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που αφορά στις 

ακόλουθες περιοχές: 

− ∆ήμος Νέας Αλικαρνασσού ‘Επέκταση ΓΠΣ & Αναθεώρηση Εγκεκριμένου ΓΠΣ ∆ήμου Νέας 
Αλικαρνασσού, Νομού Ηρακλείου’, 

− ∆ήμοι Αρχανών, Νίκου Καζαντζάκη & Επισκοπής ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμων Αρχανών, Νίκου 
Καζαντζάκη & Επισκοπής, Νομού Ηρακλείου’, 

− ∆ήμος Βιάννου ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Βιάννου, Νομού Ηρακλείου’, 

− ∆ήμος Ζαρού ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Ζαρού, Νομού Ηρακλείου’, 

− ∆ήμος Κρουσώνα ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Κρουσώνα, Νομού Ηρακλείου’, 

− ∆ήμος Τυμπακίου ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Τυμπακίου, Νομού Ηρακλείου’, 

− ∆ήμος Γαζίου ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Γαζίου, Νομού Ηρακλείου’, 

− ∆ήμος Ηρακλείου ‘Μελέτη ΓΠΣ ∆ήμου Ηρακλείου, Νομού Ηρακλείου’. 

Στο Νομό Λασιθίου έχει ανατεθεί μελέτη για εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που αφορά στις 

ακόλουθες περιοχές: 

− ∆ήμος Αγίου Νικολάου ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Τμήματος Περιοχής ∆ήμου Αγίου Νικολάου, 
Νομού Λασιθίου’, 

− ∆ήμος Ιεράπετρας ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Ιεράπετρας, Νομού Λασιθίου’, 

− ∆ήμος Μακρύ Γιαλού ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Μακρύ Γιαλού, Νομού Λασιθίου’, 

− ∆ήμος Νεάπολης ‘Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήμου Νεάπολης, Νομού Λασιθίου’. 

5.7.3. Λοιπές Πολεοδομικά Οργανωμένες Περιοχές Χρήσεων Πλην 
Κατοικίας 

Ως λοιπές πολεοδομικά οργανωμένες περιοχές για χρήσεις γης πλήν κατοικίας ορίζονται οι 

περιοχές που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες55: 

Βιομηχανική Περιοχή (εφεξής ΒΙΠΕ). Ως ΒΙΠΕ ορίζεται ο χώρος εντός εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως, ο οποίος ιδρύεται, οριοθετείται, οικοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου 2545/1997 ‘Περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών’, 

προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής 

δραστηριότητας. 

Βιομηχανικό Πάρκο (εφεξής ΒΙΠΑ). Ως ΒΙΠΑ ορίζεται ο χώρος εντός εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως, ο οποίος ιδρύεται, οριοθετείται, οικοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις 

 

55 Κ. Ι. Φαλιάγκας, ‘Χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης’, ∆ιπλωματική Εργασία, Τομέας Γεωγραφίας 
& Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Οκτώβριος 2009. 
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διατάξεις του Νόμου 2545/1997 ‘Περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών’, 

προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής 

δραστηριότητας, μέσης και χαμηλής όχλησης. 

Βιοτεχνικό Πάρκο (εφεξής ΒΙΟΠΑ). Ως ΒΙΟΠΑ ορίζεται ο χώρος εντός εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως, ή σε μικρή απόσταση από αυτό, ο οποίος ιδρύεται, οριοθετείται, οικοδομείται και 

οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2545/1997 ‘Περί Βιομηχανικών και 

Επιχειρηματικών Περιοχών’, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε 

βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, χαμηλής όχλησης και επαγγελματικών 

εργαστηρίων. 

Οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες διακρίνονται σε υψηλής, μέσης ή χαμηλής 

όχλησης σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ΚΥΑ 10537/1993 (ΦΕΚ Β’ 139) σε συνδυασμό με την 

ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β’ 678). 

Στην Περιφέρια Κρήτης βρίσκονται οι ακόλουθες πολεοδομικά οργανωμένες περιοχές με 

χρήσεις γης εκτός από κατοικία: 

ΒΙΠΕ Ηρακλείου. 

Η ΒΙΠΕ Ηρακλείου, απέκτησε εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, αρχικά για τμήμα αυτής, με το 

από 17-11-75 Π.∆. ΦΕΚ 55/∆/19-2-76. Στη συνέχεια διευρύνθηκαν τα όρια της με την υπ’ 

αριθμό 24740/287/81 Κ.Υ.Α. ΥΧΟΠ και Υπ. Βιομηχανίας (ΦΕΚ 323/Β/1981). Με το από 26-5-

93 Π.∆. ΦΕΚ 758/∆/1993 έγινε τροποποίηση και νέα επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της 

Βιομηχανικής περιοχής. Τέλος, με την υπ’ αριθμό 1874/16-9-2002 απόφαση του Γ.Γ. 

Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 894/∆/2002) τροποποιήθηκε εκ νέου το ρυμοτομικό σχέδιο της 

ΒΙΠΕ. Με την Απόφαση αριθμ. 1732, ΦΕΚ 122/23-2-2009, Τεύχος Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, στο τμήμα επέκτασης της ΒΙΠΕ που είχε 

προταθεί από τη μελέτη Γ.Π.Σ. Π.Σ. Ηρακλείου μεταξύ των λόφων «∆ύο Αοράκια» και του 

Β.Ο.Α.Κ. έως τον κόμβο τουαεροδρομίου, τροποποιήθηκαν οι χρήσεις γης του από βιοτεχνία 

σε βιομηχανία και εξομαλύνθηκε το ανατολικό όριο της ΒΙ.ΠΕ. έως την οδό Ηρακλείου − 

Βιάννου.  

ΒΙΟΠΑ Χανίων. 

Το ΒΙΟΠΑ Χανίων ολοκληρώθηκε το 1994 και καταλαμβάνει έκταση 136 στρεμμάτων. 

Βρίσκεται στα Τσικαλαριά Σούδας πλησίον του οδικού κόμβου Χανίων – Ρεθύμνου. Φορέας 

ίδρυσης του ΒΙΟΠΑ Χανίων είναι ο ΕΟΜΜΕΧ, σύμφωνα με το Νόμο 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α’). 

ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου. 

Το ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου είναι η πρώτη περιοχή στην ΠΚ που χωροθετήθηκε ως βιομηχανική 

εκταση. Η έγκριση χωροθέτησης του ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου κυρώθηκε το 1999 βάσει της ΚΥΑ 

8433/395 (ΦΕΚ 304Β’/1999) με φορέα ίδρυσης τη ‘ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ’. Η χωροθέτηση 
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του Έργου έγινε στη θέση ‘Φούσκαλι – Λάκκος’ και καταλαμβάνει έκταση 285 στρέμματα, στα 

διοικητικά όρια του ∆ήμου Αρκαδίου. Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 

2007, ενώ η λειτουργία του εγκαινιάστηκε το Μάϊο του 2009. 

ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου. 

Η χωροθέτηση του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου εγκρίθηκε το 2003 με την ΚΥΑ 14722/808. Το 

2005 εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κρήτης (ΠΕΠ Κρήτης) και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας. Με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Λασιθίου, εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 

2008. 

ΒΙΟΠΑ Ανώπολης Ηρακλείου. 

Το ΒΙΟΠΑ Ανώπολης Ηρακλείου έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί καταλαμβάνοντας μια έκταση 

71 στρεμμάτων. Υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με άντληση κονδυλίων απότο 

ΠΕΠ Κρήτης. 

Σε ότι αφορά στο Νομό Ηρακλείου βάσει της απόφασης 22292/4915/1999 (ΦΕΚ 1768/Β/20-9-

99) των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε χωροθετούνται εκτάσεις για εγκατάσταση 

βιομηχανιών – βιοτεχνιών στις εξής περιοχές: 

• Πεζών, 

• Φοινικιάς, 

• Περιοχή στο επαρχιακό δρόμο 
Κρουσώνα,  

• Γαζίου,  

• Τυλίσσου, 

• Επισκοπής,  

• Ανώπολης, 

• Αρχάνων,  

• Γουβών, 

• Μαλλίων,  

• Χερσονήσου και 

• Λινοπεραμάτων. 

Επιπλέον, χωροθετείται έκταση στο ∆ήμο Σητείας, Νομού Λασιθίου, για ανάλογου 

περιεχομένου εφαρμογή. 

5.7.4. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 

Οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (εφεξής ΖΟΕ), του Ν. 1337/83, άρθρο 29 παράγραφος 2 

(ΦΕΚ33/Α/83), είναι ζώνες προστασίας, που καθoρίζονται κατ΄εξουσιοδότηση του νόμου 

1650/1986 (Α160) ‘Για την προστασία του περιβάλλοντος’56. Αποσκοπούν στην άμεση 

προστασία και έλεγχο της δόμησης και των χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή και 

εκτός ορίων οικισμών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η 

 

56http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=515&language=el-
GR&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+C
ontainer&dnnprintmode=true 2 ∆εκεμβρίου 2010. 
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άναρχη ανάπτυξη με τη δημιουργία πραγματικών καταστάσεων που υπονομεύουν τον 

ορθολογικό σχεδιασμό. Χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός εφαρμογής, για τη θεσμοθέτηση των 

προτάσεων των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (εφεξής ΕΧΜ), και εγκρίνονται με Προεδρικό 

∆ιάταγμα. 

Η ΕΧΜ είναι μία διαδικασία για τον ορθολογικό σχεδιασμό μιας ευαίσθητης και προβληματικής 

περιοχής με στόχο την ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του φυσικού–ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος καθώς και των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της αειφορίας και βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

Στην περιοχή μελέτης εξετάζονται όλα τα δεδομένα του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και γίνονται προτάσεις που αφορούν τη ρύθμιση των όρων δόμησης και των 

χρήσεων γης, τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, λειτουργιών και έργων τεχνικής 

υποδομής, καθορίζοντας και οριοθετώντας ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας. 

Η έννοια και το περιεχόμενο των ΖΟΕ καθορίζεται προσδιορίζεται βάσει προεδρικού 

διατάγματος στα ακόλουθα άρθρα νόμων: 

• Άρθρο 29 ν.1337/1983,  

• Άρθρο 8 παρ. 14 ν. 1512/1985,  

• Άρθρο 5 παρ. 8 ν. 1929/1991 και  

• Άρθρο 14 παρ. 6 ν. 2289/1995. 

Βάσει των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων που εκδόθηκαν με πρόταση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε ορίζονται οι πόλεις και οικισμοί γύρω από τα όρια των οποίων καθορίζεται η ΖΟΕ. Με 

τις διατάξεις αυτές, καθορίζεται και το πλάτος των ΖΟΕ σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 

οικισμού ή θέσης οικισμού. Επίσης, προσδιορίζονται τα όρια της ΖΟΕ σε χάρτη κατάλληλης 

κλίμακας που δημοσιεύεται με σμίκρυνση μαζί με την ισχύουσα νομοθεσία. Το πλάτος κάθε 

ΖΟΕ υπολογίζεται από τα αντίστοιχα ακραία όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή του 

οικισμού προ του 1923. Με τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις καθορίζονται, κατά τη 

συγκεκριμένη περίπτωση οι όροι και περιορισμοί χρήσεων γης, ή άλλοι όροι και περιορισμοί, 

που επιβάλλονται μέσα στις ΖΟΕ και ιδιαίτερα το όριο εμβαδού, κάτω από το οποίο δεν 

επιτρέπεται η κατάτμηση της γης. Το πλάτος μιας ΖΟΕ μετά τον προσδιορισμό του μπορεί 

μόνο να αυξηθεί με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση που 

επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο μέσα στη ΖΟΕ ή και έξω από αυτήν, μπορεί να επεκταθεί 

η ΖΟΕ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο57. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης με βάση το προεδρικό διάταγμα 22-3-90 ΦΕΚ 211/∆/10-4-90 έχει 

καθορισθεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης λοιπών όρων και 

 

57 http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108183.html  
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περιορισμών στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 

έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Καλαμίτσι – Αμυγδάλι, Μάζης, Γεωργιούπολης, Κουρνά, 

Φυλακής, Καστέλλου (Ν. Χανίων) και Επισκοπής (Ν. Ρεθύμνου). ΖΟΕ έχει καθορισθεί επίσης 

και στην πόλη του Ρεθύμνου καθώς επίσης και στους γύρω οικισμούς. 

5.7.5. Λατομικές Περιοχές 

Οι λατομικές περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης είναι οι ακόλουθες: 

• Στο Νομό Ηρακλείου έχουν ήδη χωροθετηθεί και λειτουργούν από το 1985 λατομικές 

ζώνες αδρανών υλικών εντός των οποίων θα επιτρέπεται η εκμετάλλευση λατομείων 

αδρανών υλικών. Οι ζώνες αυτές βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές58: 

o ∆αμάστας ∆ήμου Τυλίσου, η οποία χωροθετήθηκε με το ΦΕΚ 93 Β/21-2-1985 

και περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους λατομικούς χώρους Α και Β σε δημόσιες 

εκτάσεις, τους οποίους έχουν μισθώσει και εκμεταλλεύονται η εταιρία με την 

επωνυμία ‘Λατομεία ∆αμάστας Α.Ε.’ και η εταιρία με την επωνυμία «Γ. 

Μαυρογιαννάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» συνολικής εκτάσεως 794145 τ.μ.. 

o Πόμπιας στο ∆.∆. Πόμπιας στο ∆ήμο Μοιρών, η οποία καθορίσθηκε με την 

υπ’αριθ. 762/6-4-2004 (ΦΕΚ 978 Β/30-6-2004) και περιλαμβάνει κατά 

τεκμήριον δύο λατομικούς χώρους, έναν ιδιωτικό συνολικής εκτάσεως 

98.486,41 τ.μ. και έναν δημόσιο συνολικής εκτάσεως 38.311,08 τ.μ. 

αντίστοιχα, τους οποίους εκμεταλλεύεται η εταιρία ‘Μπετόν Μεσσαρά Α.Ε.’. Η 

συνολική έκταση της εν λόγω λατομικής περιοχής είναι 136797,49 τ.μ.. 

o Παρθενίου στο ∆.∆. Μεταξοχωρίου στο ∆ήμο Ν. Καζαντζάκη, η οποία 

καθορίσθηκε με την υπ’αριθ. 762/6-4-2004 (ΦΕΚ 978 Β/30-6-2004) κι έχει 

εμβαδόν 45034 τ.μ. και η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί έως σήμερα. 

o Βαχού Κοινότητας Βιάννου59, η οποία καθορίσθηκε με τη με αριθ. 29771/11-

1-1985 (ΦΕΚ 93Β/21-2-1985) απόφαση του τότε Νομάρχη Ηρακλείου και 

αποτελείται από δύο λατομικούς χώρους σε έκταση του ∆ημοσίου. Εκ των 

χώρων αυτών, ο ένας εκτάσεως 200000 τ.μ. έχει κατακυρωθεί και 

εκμεταλλεύεται από την εταιρία με την επωνυμία ‘Α. Κεγκέρογλου & ΣΙΑ 

Ο.Ε.’, ενώ ο άλλος εκτάσεως 236500 τ.μ. έχει κατοχυρωθεί από την εταιρία 

‘Πρωτέας Α.Τ.Ε.’. Η συνολική έκταση της εν λόγω λατομικής περιοχής είναι 

 

58 http://www.patris.gr/articles/131349/73728?PHPSESSID=5djb1h53aukdqsm5koi8ncc8r7  
59 http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6316&Itemid=82  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-218 

436500 τ.μ.. Το εν λόγω λατομείο είναι παράνομο καθώς η περιοχή που 

βρίσκεται είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000. 

• Στο Νομό Ρεθύμνου, με την Απόφαση 31/Φ24/98 (ΦΕΚ-118/Β/13-2-98) έχει 

χωροθετηθεί και λειτουργεί στη θέση Λατζιμά ∆.∆. Πρίνου Μυλοποτάμου, ∆ήμου 

Αρκαδίου, λατομική περιοχή (για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών). 

• Στο Νομό Χανίων, με την Απόφαση Φ14.Λ/1315/99 (ΦΕΚ-2194/Β/21-12-99) 

παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος των παρακάτω λατομικών περιοχών αδρανών υλικών 

του Νομού Χανίων που έχουν καθοριστεί με την κοινή Υπουργική Απόφ-15367/83 

(ΦΕΚ-580/Β/7-10-83) και την Απόφαση 1153/30-12-94(ΦΕΚ-32/Β/20-1-95) του 

Νομάρχη Χανίων όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Φ5.3/362/11-4-95 (ΦΕΚ-

338/Β/3-5-95) του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Νομού Χανίων. Οι σχετικές λατομικές 

ζώνες βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές: 

o Ροδωπού ∆ήμου Κολυμβαρίου, 

o Κανδάνου ∆ήμου Κανδάνου, 

o Παναγιάς (πρώην κοινότητας Παπαδιανών) ∆ήμου Κεραμειών), 

o Σφακίων (πρώην κοινότητα Χ. Σφακίων) ∆ήμου Σφακίων, 

o Περιοχή στη θέση Κράπη (πρώην κοινότητας Ασκύφου) ∆ήμου Σφακίων, 

o Περιοχή στη θέση Κεφάλα Κόπρανα (πρώην κοινότητας Μαλάξας) ∆ήμου 

Κεραμειών). 

• Στο Νομό Λασιθίου, με την Απόφαση ΦΕΚ-716/Β/14-6-2006) έχει χωροθετηθεί και 

λειτουργεί στη θέση Τάπες, ∆.∆. Κριτσάς, ∆ήμου Αγίου Νικολάου, λατομική περιοχή 

έκτασης 243933 τ.μ. με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ‘Λατομική Α.Ε.’  

5.7.6. Υποδομές 

Ως υποδομές της Περιφέρειας Κρήτης ορίζεται το σύνολο των αναπτυξιακών έργων που 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• ∆ίκτυα μεταφορών και συγκεκριμένα, περιγραφή του οδικού δικτύου, των λιμανιών 

και των αεροδρομίων κάθε Νομού. 

• ∆ίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας που περιλαμβάνει περιγραφή των δικτύων 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των δικτύων τηλεπικοινωνιών. 

• ∆ίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, όπου περιγράφονται στοιχεία 

υδατοποιότητας, τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα και τα αποχετευτικά δίκτυα. 
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• Ενεργειακές υποδομές, όπου περιλαμβάνουν τους κύριους σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής, εγκατεστημένες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(υδροηλεκτρικά έργα, αιολικά πάρκα), στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

ανά Νομό και περιπτώσεις εκμετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας (π.χ. καύση 

βιομάζας). 

• Λοιπές υποδομές και συγκεκριμένα, υποδομές υγείας και πρόνοιας (π.χ. νοσοκομεία), 

καθώς επίσης και υποδομές εκπαίδευσης (πανεπιστήμια). 

5.7.7. Δίκτυα Μεταφορών 

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). 

5.7.7.1. Νομός Ηρακλείου 

5.7.7.1.1. Οδικό δίκτυο 

Το πρωτεύον δίκτυο διανομαρχιακής σημασίας αποτελούν: 

• Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (εφεξής ΒΟΑΚ) εξυπηρετεί τα μεγάλα αστικά κέντρα 

στο βόρειο τμήμα του Νομού. Ανήκει στο σύνολο του στο ∆ιευρωπαϊκό 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 χιλιόμετρα60. 

 

60 Α. Πιταριδάκης, Π. Ινιωτάκης, ‘Υποδομές & Περιβάλλον στην Κρήτη Υπάρχουσα κατάσταση – Ανάγκες – 
Προοπτικές’, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ‘Των Κρητών οι μειονότητες – Όραμα  & 
∆ράση’ Λασίθι 30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου 2010 
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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 Περιφέρειας61. 

• Ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης (εφεξής ΝΟΑΚ) ο οποίος συνδέει το Νομό Ηρακλείου 

με το Νομό Ρεθύμνου και μέσω των οικισμών Τυμπάκι – Μοίρες – Αγ. ∆έκα – Κάτω 

Βιάννος διασχίζει όλο το νότιο τμήμα του Νομού και φθάνει έως το Νομό Λασιθίου 

στην Ιεράπετρα. 

• Ο άξονας Ηρακλείου – Αγ. ∆έκα – Μοιρών – Τυμπακίου που συνδέει τους βασικούς 

διαμετακομιστικούς σταθμούς του νομού και τα μεγάλα οικιστικά κέντρα. 

Αναλυτικότερα, με την Απόφαση ∆ΜΕΟ/Ε/Ο/266/95 (ΦΕΚ-293/Β/17-4-95) στο Πρωτεύον 

Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο του Νομού Ηρακλείου κατατάσσονται τα παρακάτω τμήματα: 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 1: ‘Τύλισσος’ (από χιλιομετρική θέση 10000 της Εθν. 

Οδού Ηρακλείου – Ρεθύμνου) – Γωνιές προς Ανώγεια (όρια Νομού) 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμ. 2: ‘Γάζι’ (χ.θ. 7000 της Εθν. Οδού Ηρακλείου – 

Ρεθύμνου) – Αλμυρός – Ρογδιά – Φόδελε )συνάντηση με Εθν. Οδό Ηρακλείου – 

Ρεθύμνου. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 3: ‘Γάζι’ (χ.θ. 6000 της Εθν. Οδού Ηρακλείου – 

Ρεθύμνου) –Καραβοχώρι – Κεραμούτσι – Καμάρι μέχρι συνάντηση με Επαρχ. Οδό 1’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 4: ‘Γάζι’ (από Επαρχ. Οδό 3) – Κορφές – Κρουσώνας’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 5: ‘Γάζι’ Επάνω και Κάτω Καλέσα ως παρακαμπτήριος 

της Επ. Οδού 4’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 7: ‘Ηράκλειο’ (από χ.θ. 3000 Εθν. Οδού Ηρακλείου – 

Φαιστός) – Βούτες (και μέσω παρακαμπτήριας Πεπαγνή – Βούτες) – Πετροκέφαλο – 

Πενταμόδι – Καθαρίδα – Κρουσώνας. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 8: ‘Σίβα’ (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού στη θέση 

Σιβιανή Καμάρα) – Πυργού – Άγιος Μύρωνας – Πενταμόδι (συν. Με Επαρχ. Οδό 7). 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 9: ‘Σταυράκια – ∆αφνές – Σίβα ως παρακαμπτήριος της 

Εθν. Οδού Ηρακλείου - Φαιστού’. 

 

61 Κ. Ι. Φαλιάγκας, ‘Χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης’, ∆ιπλωματική Εργασία, Τομέας Γεωγραφίας 
& Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Οκτώβριος 2009. 
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• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 10: ‘Αγία Βαρβάρα’ (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – 

Φαιστού)- Πρινιάς – Κάτω Ασίτες – Άγιος Μύρωνας (μέχρι την Επαρχ. Οδό 7)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 11: ‘Αγία Βαρβάρα – Πανασός – Γέργερη – Άνω Ζαρός 

– Βορίζια – Καμάρες – Λοχριά’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 12: ‘Γόρτυς – Πλουτή – Μορόνι – Παναγιά – Κάτω 

Ζαρός’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 13: ‘Μοίρες (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού – 

Ρουφάς – Γαλιά – Μορόνι – Γέργερη (μέχρι συνάντηση με την Επαρχ. Οδό 11)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 14: ‘Βόρροι (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού – Αγ. 

Γαλήνης) – Φανερωμένη – Σκούρβουλα – Άνω Ζαρός (μέχρι Επαρχ. Οδό 11)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 16: ‘Τυμπάκι (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού - Αγ. 

Γαλήνης) – Καλοχωραφίτης – Μαγαρικάρι – Γρηγορία – Καμάρες (συν. Με Επαρχ. Οδό 

11)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 17: ‘Τυμπάκι- Κλήμα – Σάτα’ (όρια Νομού). 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 18: ‘Γόρτυς – Χουστουλιανά – Πλάτανος – Πέρι – 

Αληθινή – Πόμπια – Πετροκεφάλι – Σίβας – Πιτσίδια – Μάταλα (Λιμάνι)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 19: ‘Φαιστός – Σίβας – Λίσταρος – Μονή Οδηγητρίας – 

Καλοί Λιμένες’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 20: ‘Μοίρες – Πόμπια μέχρι την Επαρχ. Οδό 18’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 21: ‘Πλάτανος (από Επαρχ. Οδό 18) – Απεσωκάρι – 

Φλαθιάκες – Βασιλικά – Ανώγεια – Βαγιωνιά – Λούκια – Χάρακας’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 22: ‘Απεσωκάρι – Μιαμού – Πηγές Λέντα’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 23: ‘Άγιοι ∆έκα 9απο Επ. Οδό 18) – Βαγιωνιά (μέχρι 

Επ. Οδό 21)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 24: ‘Άγιοι ∆έκα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού) – 

Στάλοι – Λαύρες – Ασήμι – Σοκάρας - Πραιτώρια’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 25: ‘Άγιος Θωμάς (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού) 

– Πρεβελιανά – Λαράνι – Ατσιπάδες – Άκρια – Λούρες’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 26: ‘Άγια Βαρβάρα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – 

Φαιστού) – Μεγάλη Βρύση (συν. Με Επ. Οδό 25)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 27: ‘Ηράκλειο – Μαλάδες – Κανλί Καστέλλι – Προφήτης 

Ηλίας – Κυπάρρισος – Ρουκάνι – Μελιδοχώρι – Σοκαράς - Αποίνι - Πραιτώρια’. 
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• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 28: ‘Βενεράτο (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Φαιστού) – 

Κυπάρρισος (Επ. Οδό 27)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 30: ‘Κνωσός (από Λιμάνι Ηρακλείου – ΒΙΠΕ – Καλλιθέα) 

– Σκαλάνι – Κουνάβοι – Πεζά – Καλλονή Χουδέτσι – Τεφέλι – Πραιτώρια – Χάρακας’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 31: ‘Κνωσός (από Επαρχ. Οδό 30) – Άνω και Κάτω 

Αρχάνες – Βαθίπετρο – μέχρι της Επ. Οδό 30’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 33: ‘Καλλονή (από Επαρχ. Οδό 30) Μελέσες – Χουμέρι 

– Αρκαλοχώρι – Παναγιά – Έμπαρος – Βιάννος – Αμιράς – Κεφαλοβρύσι – Πεύκος 

προς Γδόχια (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 36: ‘Χάρακας – Πύργος – Μεσοχώρι – Καστελλιανά – 

Σκινιάς – Βιάννος (συν. Με Επαρχ. Οδό 33)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 38: ‘∆ιακλάδωση όρμου Τσούτσουρα από Επαρχ. Οδό 

36 (μεταξύ Μεσοχωρίου και Καστελλιανών)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 39: ‘Αγία Σεμνή (από Επαρχ. Οδό 35) – Πουλιά – Ίνι – 

Βακιώτες – Σχινιάς (συν. Με Επαρχ. Οδό 36)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 42: ‘Κάτω Βιάννος – Χόνδρος - Κερατόκαμπος’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 43: ‘Αμυράς (από Επαρχ. Οδό 33) – Άρβη’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 44: ‘Άγιες Παρασκιές (από Επαρχ. Οδό 33) – Απόστολοι 

– Καστέλι Πεδιάδος – Ξιδάς – Κασταμονίτσα – προς Τζερμιάδες (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 47: ‘Καστέλι Πεδιάδας (από Επαρχ. Οδό 44) – Λιλιανά 

– Νιπιδητός (συν. Με Επαρχ. Οδό 33)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 48: ‘Καρτερός (από χ.θ. 8000 Εθν. Οδού Ηρακλείου – 

Αγίου Νικολάου) – Σταμνοί – Επισκοπή – Σγουροκεφάλι – Μονή Αγκαράθου (συν με 

Επαρχ. Οδό 44)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 51: ‘Καλό Χωριό (από Εθν. Οδό Αεροδρομίου – 

Καστελλίου) – Κόξαρη – Γαλύφα (συν. Με Επαρχ. Οδό 50) ‘. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 52: ‘Κόξαρη (από Επαρχ. Οδό 51) Γούβες (μέχρι Εθν. 

Οδό Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 53: ‘ Ποταμιές (από Εθν. Οδό Αεροδρομίου – 

Καστελλίου) – Αβδού – Γωνιές – Κράσι – Κερά – Αυχένας Αμπέλου προς Τζερμιάδω’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 54: ‘Σταλίδα (από χ.θ. 30000 Εθν. Οδού Ηρακλείου – 

Αγίου Νικολάου) – Μοχός – Γωνιές (μέχρι Επαρχ. Οδό 53)’. 
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• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμ. 55: ‘Πραιτώρια (από Επαρχ. Οδό 30) – Πύργος (συν. με 

Επαρχ. Οδό 36)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 58: ‘Νέα Φορτέτσα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – 

Κνωσού) – Βασιλιές – Αγ. Σύλλας (συν. με Επαρχ. Οδό 27)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 64: ‘Κλήμα (από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Αγ. Γαλήνης) – 

Λαγωλιό – Σκούρβουλα (συν. με Επαρχ. Οδό 14)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 65: ‘Τυμπάκι – Καμηλάρι (συν. με Επαρχ. Οδό 19)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμ. 73: ‘Καμάρες προς Ιδαίο Άντρο και Ανώγεια (όρια 

Νομού)’. 

Το δευτερεύον δίκτυο αποτελεί το υπόλοιπο τμήμα του βασικού οδικού δικτύου του νομού, 

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 Β∆-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 ∆ευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο του Νομού. 

Γενικά, το οδικό δίκτυο του Νομού 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. 

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. 

 

5.7.7.1.2. Λιμάνια 

Στο Νομό 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 
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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 λιμένα62. 

• 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 θέσεις63. 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 

κόσμο64. 

• Επιβατικό Λιμάνι.  

Η λειτουργία του επιβατικού λιμένα προσδίδει ζωή και κίνηση στο λιμάνι, στην πόλη 

του Ηρακλείου και στο Νομό 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 (3ο) σε διακίνηση επιβατών στην 

Ελλάδα και εξυπηρετεί ετησίως περίπου 2.000.000 επιβάτες και πάνω από 300.000 

οχήματα65. 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 

 

62 http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=21  
63 Α. Πιταριδάκης, Π. Ινιωτάκης, ‘Υποδομές & Περιβάλλον στην Κρήτη Υπάρχουσα κατάσταση – Ανάγκες – 
Προοπτικές’, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ‘Των Κρητών οι μειονότητες – Όραμα  & 
∆ράση’ Λασίθι 30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου 2010 
64 http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=22  
65 http://www.portheraklion.gr/olh/frontend/index.jsp?page=23  
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το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ‘Νίκος Καζαντζάκης’ και είναι το μοναδικό λιμάνι στην 

Ελλάδα που 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 

∆ιοίκηση 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, στο Νομό υπάρχουν 2 αλιευτικά καταφύγια, στους Καλούς Λιμένες και στα 

Λινοπεράματα. 
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5.7.7.1.3. Αεροδρόμια 

Στο Νομό 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 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 δεκαετία66. 

Στο Νομό και πιο συγκεκριμένα στο ∆ήμο Τυμπακίου υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο. Τέλος, 

το Μάρτιο του 2011 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο 

Καστελλί του ∆ήμου Μινώα Πεδιάδος.  

5.7.7.2. Νομός Λασιθίου 

5.7.7.2.1. Οδικό δίκτυο 

Το βασικό οδικό δίκτυο του Νομού 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 του Νομού Λασιθίου. 

Στο πρωτεύον δίκτυο του Νομού κατατάσσονται επίσης οι άξονες που συνδέουν τα κέντρα 

των οικιστικών ενοτήτων μεταξύ τους και με τους ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ. Στο ∆ευτερεύον οδικό 

δίκτυο περιλαμβάνονται οι βασικότεροι άξονες σύνδεσης των οικισμών μεταξύ τους καθώς και 

με το πρωτεύον οδικό δίκτυο. 

Με την Αποφαση ∆ΜΕΟ/Ε/Ο/266/95 (ΦΕΚ-293/Β/17-4-95) στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό 

∆ίκτυο του Νομού Λασιθίου κατατάσσονται τα παρακάτω τμήματα: 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 1 στο τμήμα του: ‘Άγιος Νικόλαος- Σχίσμα – Ελούντα - 

Πλάκα’. 

 

66 Κ. Ι. Φαλιάγκας, ‘Χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης’, ∆ιπλωματική Εργασία, Τομέας Γεωγραφίας 
& Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Οκτώβριος 2009. 
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• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 4: ‘Νεάπολη – ∆ρήρος’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 7: ‘Από Εθν. Οδό Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου – 

διακλάδωση προς Σείσι’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 9: ‘Νεάπολη – Βρύσες – ∆ράση – Ζένια – Αμυγδάλοι – 

Έξω Ποταμοί – Μέσα Λασίθι – Μαρμακέτου – Τζερμιάδες – Λαγού – Πινακιανό προς 

Αβδού και Χερσόνησο (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος 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 ∆ρόμος με αριθμό 12: ‘Ψυχρό – ∆ικταίο Άντρο’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 15: ‘Άγιος Νικόλαος (από Εθν. Οδό Αγίου Νικολάου – 

Σητείας) – Λακώνια – Πεπόνηδες (συν. με Επαρχ. Οδό 14)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμ. 16 στο τμήμα του: ‘Αγ. Νικόλαος - Κριτσά’. 

• ο Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 17 στο τμήμα του: ‘Κριτσά (από Επαρχ. Οδό 16) – 

Λατώ (συν. με Επαρχ. Οδό 15)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 20 στο τμήμα του: ‘Παχειά Άμμος – Κάτω Χωριά - 

Ιεράπετρα’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 28 στο τμήμα του: ‘Ιεράπετρα – Μακρύγιαλος – 

Ανάληψη – Πηλαλήματα - Λιθίνες - Πισκοκέφαλο - Σητεία’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 41 στο τμήμα του: ‘Ζάκρος – Κελλάρια – Χοχλακιές - 

Παλαιόκαστρο’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 42 στο τμήμα του: ‘Σητεία – Αγ. Φωτιά - 

Παλαιόκαστρο’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 47 στο τμήμα του: ‘Μονή Τοπλού (από Επαρχ. Οδό 42) 

– Βάι - Ερμούπολη’. 

Οι υπόλοιποι δρόμοι που χαρακτηρίστηκαν με το Β∆-31/6-2-56 Επαρχιακοί και δεν 

αναφέρονται στον ανωτέρο κατάλογο ή τμήματα των Επαρχιακών δρόμων που αναφέρονται 

σε αυτήν και αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις κατατάσσονται στο ∆ευτερεύον Επαρχιακό 

Οδικό ∆ίκτυο του Νομού Λασιθίου. 
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5.7.7.2.2. Λιμάνια 

Ένα από τα λιμάνια του νομού 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 πλοιών: Ε/Γ-Ο/Γ, Φ/Γ, ∆/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 5000 2m  (υπαίθριος χώρος, χερσαία ζώνη) και 765 2m  (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 χωροτηκότητα δέκα (10) θέσεων μικρών πλοίων Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων 

και 150 μικρών αλιευτικών σκαφών. Η γεωγραφική θέση του λιμανιού είναι 35º 00΄03΄΄ 

βόρεια και 25º 44΄04΄΄ ανατολικά. 

 

5.7.7.2.3. Αεροδρόμια 

Ο ∆ημοτικός Αερολιμένας Σητείας, βρίσκεται στην περιοχή ‘Μπόντα’ του ∆ήμου Σητείας, σε 

απόσταση 1 km απο το κέντρο της πόλης67. Είναι το τρίτο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης και 

από το 2003 λειτουργεί ο νέος διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης αεροσκαφών, με μήκος 

 

67 http://www.hcaa-eleng.gr/sitiahist.htm  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-229 

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 

αεροσκάφη68. 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 (∆ευτέρα –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. 

5.7.7.3. Νομός Ρεθύμνου 

5.7.7.3.1. Οδικό δίκτυο 

Το πρωτεύον οδικό δίκτυο του Νομού 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 του νομού. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

• Τη παλαιά εθνική οδό Ρεθύμνου – Επισκοπής (Χανιά) και Ρεθύμνου – Περάματος – 

∆ροσιάς – Ηρακλείου για την κύρια εξυπηρέτηση του ∆. 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). 

 

68http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE 
%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82  
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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 το Νομό είναι και οι άξονες (ή τμήματα αξόνων) που ολοκληρώνουν 

‘παράλληλες’ αρτηρίες, διασυνδέουν ‘άμεσα’ τα οικιστικά κέντρα του νομού 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 του Νομού. 

Με την Απόφαση ∆ΜΕΟ/Ε/Ο/266/95 (ΦΕΚ-293/Β/17-4-95) στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό 

∆ίκτυο του Νομού Ρεθύμνου κατατάσσονται τα παρακάτω τμήματα: 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 1 στο τμήμα του: ‘Επισκοπή – Αργυρούπολη – 

διακλάδωση προς Βιλανδρέδο’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 3 στο τμήμα του: ‘Ρέθυμνο – Σπήλι – Μέλαμπες – 

διακλάδωση προς Εθν. Οδό Φαιστού – Αγ. Γαλήνης’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 4: ‘Μπαλέ (από Επαρχιακή Οδό 3) – Αγ. Βασίλειος – 

Αγκουσελιανά – Αγ. Ιωάννης – Σελλία – Ροδάκινο προς Χώρα Σφακίων (όρια Νομού)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 5: ‘Αγ. Κων/νος (επί Εθν. Οδού Ρεθύμνου – Χανίων) – 

Ρούστικα – Σαϊτούρες (συνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 4)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 9: ‘Κοξαρέ (από Επαρχ. Οδό 3) – Φαράγγι 

Κουρταλιώτη – Ασώματος – Λευκώγεια – Πρέβελη – διακλάδωση προς Μονή 

Πρεβέλης’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 10 στο τμήμα του: ‘∆ιχαλόστρατα (από Επαρχιακή Οδό 

με αριθμό 4) – Μύρθιος – Μαριού (διακλάδωση προς Ασώματο)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος 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 ∆ρόμος με αριθμό 14: ‘Ρέθυμνο – Μικρά Ανώγεια – Αγία Ειρήνη – 

Ρουσσοσπίτι – Χρωμοναστήρι – Πρασσιές (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 

13)’. 
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• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 15: ‘Περιβόλια (από Επαρχιακή Οδό με αριθμό 13) – 

Χρωμοναστήρι (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 14)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος 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 ∆ρόμος με αριθμό 22: ‘Πλατανιές (από χ.θ. 5000 της Παλαιάς Εθνικής 

Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Άδελε – Πηγή – Λουτρά – Κυριάννα – Αμνάτο  – 

Μονή Αρκαδίου)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 23: ‘Βιράν Επισκοπή (από χ.θ. 14000 έως Παλαιά 

Εθνική Οδό Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Ρούπες – Μονή Αρκαδίου’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος 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 ∆ρόμος με αριθμό 25: ‘Πέραμα – Πάνορμο (μέχρι Πλατεία Λιμενίστου)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 26: ‘Πέραμα (διακλάδωση με Παλαιά Εθνική Οδού 

Ρεθύμνου – Ηρακλείου) – Χουμέρι – Κρασσούνα – Κεραμωτά – Αβδελά – Αγ. Μάμα – 

Αγ. Ιωάννης’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 27 στο τμήμα του: ‘Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντι 

(σύνδεση με Νέα Εθνική Οδό Ρεθύμνου – Ηρακλείου)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος με αριθμό 28: ‘Χουμέρι (διακλάδωση με Επαρχιακή Οδό με αρθμό 

26) – Πασσαλίτες – Ορθές – Πηγουνιανά – Ποινές (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με 

αριθμό 24)’. 

• Επαρχιακός ∆ρόμος 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 ∆ρόμος με αριθμό 32: ‘Λούτρα (από Επαρχιακή Οδό με αριθμό 22) – 

Βιράν Επισκοπή (σύνδεση με Επαρχιακή Οδό με αριθμό 23)’. 

Τους υπόλοιπους ∆ρόμους, που χαρακτηρίστηκαν με το Β∆-40/6-2-56 Επαρχιακοί και δεν 

αναφέρονται στον ανωτέρο κατάλογο, ή τμήματα των Επαρχιακών ∆ρόμων που αναφέρονται 

σε αυτόν και που αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις, κατατάσσονται στο ∆ευτερεύον 

Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο του Νομού Ρεθύμνου. 
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5.7.7.3.2. 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 τμήματα69: 

• 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 m2, 

που μπορούν να 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 

20.000m2 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.)70. 

Στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου υπάρχει το ενετικό λιμάνι στο οποίο προσδένουν κυρίως 

αλιευτικά σκάφη αλλά και σκάφη αναψυχής71. 

Επίσης, αλιευτικά καταφύγια υπάρχουν στους οικισμούς Αγία Γαλήνη και Γεράνι. 

 

69 http://www.rethymno.gr/visitor/port/port-reth.html  
70 http://www.rethymno.gr/visitor/marine/marina.html  
71 http://www.rethymno.gr/visitor/venetian-harbour/venetian-port.html  
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5.7.7.4. Νομός Χανίων 

5.7.7.4.1. Οδικό δίκτυο 

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου στο Νομό 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 ∆ημοτικό ή 

εσωτερικό δίκτυο οικισμών. 

Το κύριο οδικό δίκτυο του Νομού αποτελείται ασπό το τμήμα του ΒΟΑΚ που διασχίζει το 

Νομό Χανίων και συνδέει μεταξύ τους Κίσσαμο – Χανία – Γεωργιούπολη – Ρέθυμνο. 

Στο Επαρχιακό δίκτυο περιλαμβάνονται οι άξονες: 

• Κίσσαμος – Αργούλες – Ανω Ροδάκινο (στο Νομό Ρεθύμνου) στο νότιο τμήμα του 

Νομού καθώς και 

• Οι αρτηρίες Ταυρωνίτης – Παλαιοχώρα – Χανιά – Σούγια και Χανιά – Ομαλός, οι 

οποίες ενώνουν το Βόρειο με το Νότιο τμήμα του Νομού. 

Επίσης, στο επαρχιακό δίκτυο του Νομού περιλαμβάνονται οι οδικές αρτηρίες72: 

• Καλουδιανά – Τοπόλια – Έλος – Χρυσοσκαλίτισσα, 

• Φουρνές – Λάκκοι – Ομαλός, 

• Βρύσσες – Χώρα Σφακίων - (διασύνδεση με το Βάμο), 

• Αλικιανός – Πρασσές – Σούγια, 

• Νοπήγεια – Σάσσαλο – Αλιγούς, 

• Κολυμπάρι – ∆ελιανά – Ζυμβραγού, 

• Χανιά – Μουρνιές – Κεραμιά και 

• Καλύβες – Βάμος – Γεωργιούπολη. 

 

 

72 http://www.istologos.gr/2008-06-23-10-18-00/2008-06-19-08-42-29/124-2008-06-22-19-12-36  
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5.7.7.4.2. 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 το Νομό 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 πόλης73. 

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 

κίνηση74. 

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. 

5.7.7.4.3. Αεροδρόμια 

Στο Νομό Χανίων υπάρχει ο Κρατικός Αερολιμένας Χανίων ‘Ι. ∆ασκαλογιάννης’. 

Εξυπηρετώντας τη ∆υτική 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 περίπου75. 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 

 

73 http://www.ltnx.gr/index.php?harbour=1  
74 http://www.ltnx.gr/index.php?harbour=5  
75 Α. Πιταριδάκης, Π. Ινιωτάκης, ‘Υποδομές & Περιβάλλον στην Κρήτη Υπάρχουσα κατάσταση – Ανάγκες – 
Προοπτικές’, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ‘Των Κρητών οι μειονότητες – Όραμα  & 
∆ράση’ Λασίθι 30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου 2010 
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κτίριο συνολικής επιφανείας 14.650 m2, 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)76.  

5.7.8. Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας & τηλεπικοινωνιών 

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εκτείνεται σε όλη την περιφέρεια και αποτελείται 

από δίκτυο υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης. Το επίπεδο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

της Περιφέρειας είναι αρκετά υψηλό. Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει σε σημαντικό βαθμό το 

εκτεταμένο δίκτυο των οικισμών της Περιφερείας. 

Στον τομέα των επικοινωνιών η Κρήτη έχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω θέσης και 

υφιστάμενης τεχνολογικής υποστήριξης, έναντι των άλλων περιφερειών. Έτσι διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο ως τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Η συγκέντρωση ακαδημαϊκών, ερευνητικών και 

τεχνολογικών ιδρυμάτων δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του νησιού, ως 

Κέντρο Τηλεματικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών, διασυνδέοντας την Ε.Ε. με την ανατολική 

Μεσόγειο. 

Συστήματα οπτικών ινών έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος του Βόρειου παραλιακού άξονα του 

νησιού, με σκοπό να στηρίξουν τις υψηλής ταχύτητας λεωφόρους των επικοινωνιών. Τα 

βασικά κέντρα βρίσκονται στα 5 μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Κρήτης, το Ηράκλειο, τα 

Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία. Ταυτόχρονα ένας δακτύλιος οπτικών ινών 

αναπτύσσεται στους 4 νομούς καλύπτοντας τα πιο σημαντικά αστικά κέντρα. Κάθε ενδιάμεσος 

σταθμός είναι μέρος του δικτύου και της πύλης του όλου συστήματος. Η διαθεσιμότητα και η 

αξιοπιστία του συστήματος αυξάνεται από τη συμπληρωματική υποστήριξη των 

ραδιοφωνικών δικτύων που είναι εγκατεστημένα στο βόρειο τμήμα του νησιού. 

Η σύνδεση μεταξύ του νησιού και της υπόλοιπης χώρας υλοποιείται διαμέσου οπτικών ινών 

που συνδέουν την Κρήτη με την Αθήνα. Επίσης, υπάρχει ένα σύστημα οπτικών ινών που 

συνδέει την Κρήτη με τη Μασσαλία, καθώς και την Κρήτη με την Κύπρο και τη μέση Ανατολή. 

Ο ΟΤΕ, επίσης, έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού στην Κρήτη ξεκινώντας από το Ηράκλειο και τα Χανιά για την ανάπτυξη του 

EURO/ΙSDN. Οι χρήστες των συστημάτων δεδομένων είναι συνδεμένοι με τα αντίστοιχα 

δίκτυα χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία (modem, ψηφιακές και αναλογικές γραμμές 

ή ΙSDN) με ελάχιστη ταχύτητα 64 kbps. Περίπου το 90% των τηλεφωνικών συστημάτων είναι 

 

76 Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
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σήμερα ψηφιακά, ενώ στην Κρήτη πλέον δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες σταθερής 

τηλεφωνίας, πλην του ΟΤΕ77. 

5.7.9. Υποδομές σχετικές με τη 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. 

Απεικονιστικά, τα εν λόγω έργα αποτυπώνονται στο Χάρτη 4, Παράρτημα. 

5.7.9.1. Νομός Ηρακλείου 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό Ηρακλείου βασίζεται στη λειτουργία των εξής 

εγκαταστάσεων:  

(α) Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου 

(β) Κέντρο ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ηρακλείου 

(γ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηρακλείου  

(δ) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μοιρών 

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

(στ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χερσονήσου 

(ζ) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καζαντζάκη 

(η) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Βιάννου 

Αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω έργα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου  

Από το ∆εκέμβριο του 2009 λειτουργεί η μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία 

είναι εγκατεστημένη σε γήπεδο έκτασης περίπου 16 στρεμμάτων εντός των ορίων του ∆. 

Νέας Αλικαρνασσού. Σήμερα, με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η μονάδα 

εξυπηρετεί τους ∆ήμους Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού. 

Η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε από τη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με κύριο του έργου τον 

Ενιαίο Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ) στο Ηράκλειο Κρήτης και με 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Στις υποχρεώσεις της εταιρείας είναι και η 

δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας για 1 έτος και η κανονική λειτουργία για 3 έτη. Με την 

πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος ο ΕΣ∆ΑΚ θα αναλάβει τη λειτουργία της εν λόγω 

μονάδας. 

 

77 Πηγή: Ανάπτυξης Μητροπολιτικών ∆ικτύων στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης 
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Πρόκειται για μονάδα όπου η μέθοδος επεξεργασίας είναι η βιολογική ξήρανση, με 

δυναμικότητα 75.000 τόνων ετησίως που σχεδιάστηκε για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 

190.939 κατοίκους.  

Κατά τη βιολογική ξήρανση, το οργανικό μέρος των απορριμμάτων υποβάλλεται σε αερόβια 

επεξεργασία και η εκλυόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για ξήρανση και θερμική 

υγιειονοποίηση όλων των κλασμάτων. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται 

στη μάζα (50-600C), πραγματοποιείται ξήρανση, σταθεροποίηση και αποστείρωση του υλικού. 

Στην πράξη, στη διαδικασία βιοξήρανσης, μέρος της οργανικής ύλης χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο για τη διαδικασία βιοξήρανσης (2-5% του βάρους των συνολικών εισερχόμενων 

απορριμμάτων). Τα εναπομείναντα κλάσματα είναι αφυδατωμένα (σε επίπεδο που δεν 

επιτρέπει περαιτέρω βιολογική διεργασία, κάτω του 20%)78. 

Η εγκατάσταση στεγάζεται σε κλειστό κτήριο. Αυτόματες γερανογέφυρες με ηλεκτρο-

υδραυλικές αρπαγές μεταφέρουν τα σκουπίδια. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στάδια:  

• Υποδοχή, 

• Τεμαχισμό, 

• Αερόβια διαδικασία (βιοξήρανση) σε χώρους ελεγχόμενου εξαερισμού, 

• Εξαγωγή στο χώρο δεματοποίησης, 

• Απομάκρυνση των μετάλλων που περιέχουν σίδηρο  

• ∆εματοποίηση του βιοξηραμένου υλικού. 

Με τον τρόπο αυτό παράγεται τελικό δεματοποιημένο υλικό, τουλάχιστον 25% μειωμένο σε 

υγρασία και σταθεροποιημένο, ενώ ταυτόχρονα έχει ανακτηθεί το ρεύμα των μετάλλων. Στην 

παρούσα φάση το αποτέλεσμα της βιοξήρανσης που έχει δεματοποιηθεί οδηγείται εν τέλει 

στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, ενώ ανακτάται και μικρή ποσότητα μετάλλων. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας 

προεπεξεργασίας του Ηρακλείου. 

 

78 Πηγή: Χρήστου Ο. ΕΣ∆ΑΚ, «ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣ∆ΑΚ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» 3ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με θέμα: «∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: 
Στοχεύοντας σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων», Αθήνα, 30-31/10/2009 
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Πίνακας 5-43: Εισερχόμενες ποσότητες ΑΣΑ στη Μονάδα Προεπεξεργασίας Ηρακλείου  

Μήνας αναφοράς 
Εισερχόμενη 
ποσότητα ΑΣΑ 

(τόνοι) 

Εξερχόμενη 
ποσότητα ΑΣΑ 

(τόνοι) 

Ανακτημένο ρεύμα 
σιδηρούχων 
μετάλλων 

(τόνοι) 
2009 ∆εκέμβριος 2.313     691 13 

Ιανουάριος 4.399 1.764 65 

Φεβρουάριος 2.462 3.007 110 

Μάρτιος 4.002 1.643 64 

Απρίλιος 3.206 2.159 60 

Μάιος 3.793 2.072 92 

Ιούνιος 4.031 2.216 69 

Ιούλιος 5.787 3.022 111 

Αύγουστος 6.260 3.415 135 

Σεπτέμβριος 6.297 4.645 143 

Οκτώβριος 5.584 3.634 125 

2010 

Νοέμβριος 6.134 4.135 147 

Σύνολο 54.268 32.403 1.134 

Κέντρο ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ηρακλείου 

Το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ∆ΑΥ) εξυπηρετεί ΟΤΑ των Νομών Ηρακλείου 

και Λασιθίου. Έχει κατασκευαστεί σε έκταση 8,5 στρεμμάτων εντός των ορίων του ∆. Νέας 

Αλικαρνασσού και η εγκατάσταση είναι όμορη με αυτή της μονάδας προεπεξεργασίας (θέση 

«Μάντρα» Ηρακλείου). Η μονάδα αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υπογραφείσας σύμβασης 

συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΑ, του ∆. Ηρακλείου και του ΕΣ∆ΑΚ.  

Από την 1η Μαΐου 2010 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ λειτουργεί το Κ∆ΑΥ 

στα πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογράψει με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης ΑΕ με επίβλεψη από τον ΕΣ∆ΑΚ.  

Ο σχεδιασμός του Κ∆ΑΥ έγινε για ημερήσια υποδοχή 120 τόνων ανακυκλώσιμων. Στην 

παρούσα φάση, εξυπηρετεί τους ∆ήμους Ηρακλείου, Ν. Αλικαρνασσού, Γαζίου, 

Αρκαλοχωρίου, Βιάννου, Αστερούσιων, Γουβών, Μαλλίων, Χερσονήσου, Καστελίου, Ζαρού, 

Ρουβά, Γοργολαϊνης, Παλιανής, Κρουσώνα, Τυλίσσου, Αγ. Βαρβάρας, Καζαντζάκη, Αρχανών, 

Επισκοπής, Θραψανού, Τεμένους, Τυμπακίου, Μοιρών, Κόφινα και Γόρτυνας του Ν. Ηρακλείου 

και τους ∆ήμους Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Σητείας, Ιεράπετρας, Ιτάνου και Λεύκης του Νομού 

Λασιθίου. 

Στο Κ∆ΑΥ πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: 

• υποδοχή υλικών, 
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• προδιαλογή ογκωδών (χειροδιαλογή), 

• διαχωρισμός ανακυκλώσιμων συσκευασιών μικρών και μεγάλων διατομών καθώς και 

πολύ μικρών διατομών (οι οποίες οδηγούνται κατευθείαν στο υπόλειμμα) μέσω 

τυμπάνου κοσκινίσματος, 

• χειροδιαλογή σε δυο ταινίες, συσκευασιών μικρών και μεγάλων διατομών και 

απομάκρυνση μετάλλων με μαγνήτη, 

• εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών σε διαφορετικές κατηγορίες στο χώρο 

δεματοποίησης, 

• δεματοποίηση των υλικών, 

• προσωρινή αποθήκευση  

• φόρτωση των υλικών σε φορτηγά και απομάκρυνση από το Κ∆ΑΥ. 

Κατά την παραγωγική διαδικασία, διαχωρίζονται τα εξής δευτερογενή υλικά: ανάμεικτο χαρτί, 

χαρτόνι, PET, φίλμ PE, Tetrapack, HDPE, PP-PS, σίδηρος, αλουμίνιο, γυαλί και ανάμεικτο 

πλαστικό.  

Στον Πίνακα 5-44 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα από τη λειτουργία του Κ∆ΑΥ για 

τα έτη 2008 και 2009, ενώ στον Πίνακα 5-45 δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για την 

επιτευχθείσα ανάκτηση ανά κατηγορία υλικού για τα έτη 2008 και 2009, σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της ΕΕΑΑ για τα έτη αυτά. 

Πίνακας 5-44:  Εισερχόμενες ποσότητες και ανάκτηση από το πρόγραμμα ΔσΠ Ν. Ηρακλείου 

και δήμων Ν. Λασιθίου στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου για τα έτη 2008 και 200979,80 

2008 2009 

 Ποσότητα 
(τόνοι) 

% επί της 
συλλογής 

Ποσότητα 
(τόνοι) 

% επί της 
συλλογής 

Συλλογή 16.851 20.099 

Ανάκτηση * 12.269 73% 14.388 72% 

Ανάκτηση 
συσκευασιών * 7.923 47% 9.413 47% 

Υπόλειμμα 4.582 27% 5.711 28% 

* Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών, ανάκτηση και ανάκτηση συσκευασιών αποτελεί την ανάκτηση 
του έντυπου χαρτιού 

 

79 Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου Κρήτης, 
“Ετήσια Απολογιστική Έκθεση προς τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, 
Αποτελέσματα έτους 2009” 
80 Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου Κρήτης, 
“Ετήσια Απολογιστική Έκθεση προς τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, 
Αποτελέσματα έτους 2008” 
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Πίνακας 5-45:  Ποσότητες ανά κατηγορία υλικού που ανακτήθηκαν στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου για 

τα έτη 2008 και 2009 46, 47 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

2008 2009 

1 Χάρτινη Συσκευασία 5.473 6.024 

2 Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 43 63 

3 Φιάλες PΕΤ 473 611 

4 Aνάμικτες πλαστικές συσκ/σίες 263 377 

5 Φιλμ PΕ 743 1.194 

6 Φιάλες PE 182 241 

7 Κουτιά Αλουμινίου 45 45 

8 Κουτιά σιδήρου 377 481 

9 Γυαλί 324 377 

 Σύνολο Αποβλήτων Συσκευασίας  7.923  9.413 

10 Χαρτί Εντύπων 4.200 4.788 

11 Λοιπά Υλικά, Μη Συσκευασίας 146 187 

 Σύνολο ανάκτησης 12.269 14.388 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΑΑ για το 2008 και 2009, το ποσοστό του υπολείμματος των 

διεργασιών αντιστοιχεί στο 27% και 28% της εισερχόμενης ποσότητας στο Κ∆ΑΥ, αντίστοιχα. 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηρακλείου  

Ο ΣΜΑ βρίσκεται εντός των ορίων του ∆. Νέας Αλικαρνασσού, σε κοντινή απόσταση από τη 

μονάδα προεπεξεργασίας. Πρόκειται για κινητό ΣΜΑ. 

Ο ΣΜΑ κατασκευάστηκε σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆. Ηρακλείου, το οποίο ο ∆ήμος απέκτησε 

με διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ 518/τεύχος ∆/12-06-86). Η κήρυξη αφορά 

σε ευρύτερη έκταση 286.212 στρεμμάτων στην περιοχή «Μαύρος Σπήλιος». 

Το παραπάνω ακίνητο εκτός από το ΣΜΑ εξυπηρετεί και άλλες χρήσεις, όπως είναι το 

μηχανοστάσιο του ∆. Ηρακλείου, το Κ∆ΑΥ και η ∆ημοτική Λαχαναγορά. 

Ο  ΣΜΑ εξυπηρετεί τους ∆. Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού σε ότι αφορά στις επιπλέον 

ποσότητες απορριμμάτων που δεν είναι δυνατόν λόγω δυναμικότητας να εισέλθουν στη 

μονάδα προεπεξεργασίας. Είναι κινητός σταθμός μεταφόρτωσης με ημιρυμουλκούμενα 

οχήματα με ενσωματωμένο συμπιεστή και ωθητήρα εκκένωσης. 

Στην παρούσα φάση, φορέας λειτουργίας του ΣΜΑ Ηρακλείου είναι ο ∆ήμος Ηρακλείου. 
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Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Μοιρών 

Ο ΣΜΑ Μοιρών βρίσκεται στο τεμάχιο με αριθμό 58 της περιφέρειας «Αναδασμού 

Πετροκεφαλίου», ∆.∆. Πετροκεφαλίου, ∆ήμου Μοιρών και καταλαμβάνει έκταση 5.133m2. 

Πρόκειται για κινητό ΣΜΑ, ο οποίος δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη 

μεταφόρτωσης των Α.Σ.Α. των οικισμών του ∆ήμου Μοιρών από τα απορριμματοφόρα του 

δήμου σε μεγαλύτερα οχήματα – περιέκτες (containers), με σκοπό τη μείωση των 

δρομολογίων στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι του εν λόγω ΣΜΑ εγκρίθηκαν 

με την υπ’ αρ. πρωτ. 4214/10/β212/29-12-2010 Απόφαση Νομάρχη. 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣ∆Α Κρήτης, ο προ καλλικρατικός ∆ήμος Μοιρών άνηκε στην 7η 

∆Ε, της οποίας οι ανάγκες διαχείρισης των Α.Σ.Α. θα καλύπτονταν από το νέο ΧΥΤΑ που θα 

κατασκευάζονταν στην περιοχή της Μεσσαράς. Στην πραγματικότητα το έργο αυτό δεν 

πραγματοποιήθηκε λόγω έντονης αντίδρασης των κατοίκων, με αποτέλεσμα τα ΑΣΑ των 

δήμων της 7ης ∆Ε να οδεύουν στο ΧΥΤΑ Π. Γαλήνων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 3495/15-5-2009 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Κρήτης, 

πραγματοποιήθηκε και η συνένωση της 6ης και 7ης ∆Ε με σκοπό οι ΟΤΑ που ανήκουν στις 

παραπάνω ενότητες να εξυπηρετηθούν από το ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.  

Σήμερα, ο ΣΜΑ είναι περιφραγμένος με συρματόπλεγμα και διαθέτει ράμπα που καταλήγει στη 

θέση μεταφόρτωσης. Η πρόσβαση γίνεται μέσω χωμάτινης αγροτικής οδού 5,5 m. Βάσει των 

εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων προβλέπονται συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατασκευή νέας περίφραξης με 

ελεγχόμενη, ηλεκτροκίνητα συρόμενη πύλη εισόδου – εξόδου, η κατασκευή μεταλλικής 

χοάνης με σκέπαστρο και ειδικών μεταλλικών πετασμάτων για τη διοχέτευση των 

απορριμμάτων στο εσωτερικό των οχημάτων – περιεκτών, η εγκατάσταση δυο 

πυροσβεστικών φωλιών και ενός πυροσβεστικού σταθμού, η εγκατάσταση συστήματος 

παρακολούθησης κ.α. 

Ο φορέας λειτουργίας του ΣΜΑ Μοιρών είναι ο προ Καλλικρατικός ∆ήμος Μοιρών. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  Πέρα Γαλήνων 

Ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων βρίσκεται στο χώρο όπου λειτουργούσε από το 1992 ο ΧΑ∆Α που 

εξυπηρετούσε τους ∆ήμους Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Γαζίου, Τυλίσσου, Κρουσώνα και 

Γεροποτάμου. Σήμερα έχει κατασκευαστεί ένα κύτταρο ΧΥΤΑ έκτασης περίπου 40 

στρεμμάτων επί τμήματος του αναγλύφου του ΧΑ∆Α, ενώ η υπόλοιπη έκταση του ΧΑ∆Α 

(περίπου 70 στρέμματα) έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το εν λόγω έργο ανέλαβε η Μεσόγειος 

Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης που υπέγραψε με τον ΕΣ∆ΑΚ. 

Η λειτουργία του ΧΥΤΑ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009. Το Μάιο του 2009, στο πλαίσιο 

εναρμόνισης του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆ΑΚ με έργα και δραστηριότητες που συμβάλουν στην 
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επίτευξη των στόχων του, πραγματοποιήθηκε συνένωση της 6ης και 7ης ∆Ε με σκοπό οι ΟΤΑ 

που ανήκουν στις παραπάνω ενότητες να εξυπηρετηθούν από το ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων. 

Σήμερα, ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων λειτουργεί και εξυπηρετεί τους ∆ήμους της 6ης και 7ης ∆Ε του 

μεταβατικού σταδίου. Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας 

Προεπεξεργασίας του Ηρακλείου ο κύριος όγκος του εισερχόμενου στο ΧΥΤΑ φορτίου από 

τους ∆ήμους Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού αφορά σε υπόλειμμα από την επεξεργασία 

στη μονάδα αυτή. Πέρα από τις παραπάνω ποσότητες ΑΣΑ, στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων 

εισέρχεται και σημαντική ποσότητα ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό του Ηρακλείου. Από τα 

δεδομένα λειτουργίας του ΧΥΤΑ αναφοράς για το διάστημα λειτουργίας Φεβρουάριος  2009  

έως  Ιανουάριος  2010, η ποσότητα ιλύος που εισήλθε στο ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 14.000 τόνους 

περίπου. Για το ίδιο χρονικό διάστημα στον εν λόγω ΧΥΤΑ εισέρχεται το υπόλειμμα από το 

Κ∆ΑΥ και της μονάδας προεπεξεργασίας. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής είναι 7 μήνες και στην παρούσα φάση εκπονείται Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για επέκταση. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι η 

Μεσόγειος Α.Ε. μέχρι πλήρωσης του νέου κυττάρου. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χερσονήσου 

Το γήπεδο εγκατάστασης του ΧΥΤΑ ανήκει στους ∆ήμους Χερσονήσου και Μαλίων και 

βρίσκεται στη θέση Πυργιά του ∆.∆. Ποταμιών του ∆ήμου Χερσονήσου. Αγοράστηκε από την 

κοινότητα Ποταμιών στο όνομα του Συμβουλίου Περιοχής της 9ης Εδαφικής Περιφέρειας που 

περιελάμβανε τους δύο προαναφερθέντες δήμους (με το με αρ. 803/08-04-98 πωλητήριο 

αγροτικού ακινήτου) και αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης 193.854,37m2.  

Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται σήμερα από τη νοτιανατολική πλευρά του οικισμού 

Χερσονήσου με διαπλάτυνση και βελτίωση του παλαιότερα υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. 

Από το σημείο διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό η προσπέλαση προς το ΧΥΤΑ γίνεται με 

ασφαλτοστρωμένη οδό πλάτους περίπου 6m και μήκους 4 km.  

Η κατασκευή του ΧΥΤΑ χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999. Φορέας 

υλοποίησης ήταν ο ΟΑΝΑΚ, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των έργων, τον Ιούλιο του 2002, 

παρέδωσε για χρήση το ΧΥΤΑ στους ∆ήμους Χερσονήσου και Μαλίων. 

Για το ΧΥΤΑ Χερσονήσου έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1270/19-10-98 απόφαση προέγκρισης 

χωροθέτησης από τη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κρήτης και η με αρ.πρωτ. 530/1514/02-

06-99 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας 

Κρήτης, ενώ για τα έργα της επέκτασης έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 1901/22-08-03 απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τη ∆/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης. Ο ΧΥΤΑ έχει 

λάβει επίσης την υπ’αριθμό πρωτοκόλλου 21/05/474/11-02-05 άδεια διάθεσης με απόφαση 

του Νομάρχη Ηρακλείου. 
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Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2003 και αρχικά εξυπηρετούσε τους ∆. 

Χερσονήσου και Μαλίων. Ακολούθως και σε εφαρμογή του ΠΕΣ∆Α Κρήτης (2006), ο ΧΥΤΑ 

εξυπηρετεί εκτός των ∆ήμων Χερσονήσου και Μαλίων και τους ∆ήμους Γουβών (από το Μάιο 

2007) και Καστελίου (από τον Απρίλιο 2008). Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Φο∆ΣΑ 

Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ. 

Το σύνολο του ΧΥΤΑ προβλεπόταν να λειτουργήσει για 10 έτη από την έναρξη λειτουργίας 

του (Αύγουστος 2003). Η λεκάνη του ΧΥΤΑ πριν τις εργασίες επέκτασης (εξυπηρέτηση ∆ήμων 

Γουβών και Καστελλίου) είχε χωρητικότητα λεκάνης 248.428m3 και εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 

πλέον των 6 ετών. Με την επέκταση του ΧΥΤΑ στη νέα λεκάνη έκτασης 16,5 στρέμματα 

εξασφαλίστηκε επιπλέον χωρητικότητα 156.000m3 και πρόσθετη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 

έτη. Στην παρούσα φάση, η εναπομένουσα διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 2,5-3 έτη 

από σήμερα.  

Στο πλαίσιο συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ο Φο∆ΣΑ Β. 

Πεδιάδας έχει εγκαταστήσει στο χώρο εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ, μονάδα αποξήρανσης ιλύος 

όπου με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και ενός ρομποτικού συστήματος 

ανάδευσης πραγματοποιείται μείωση της υγρασίας της ιλύος. Η μονάδα επεξεργάζεται ετησίως 

περί τους 2.000 τόνους και καλύπτει τις ανάγκες των ∆ΕΥΑ Χερσονήσου και Μαλίων. 

Συγκεκριμένα, έχει κύκλο λειτουργίας 14 ημέρες. Σε κάθε κύκλο επεξεργάζεται 80 τόνους 

υγρής ιλύος και αποδίδει περίπου 24 τόνους ξηρής ιλύος (υγρασία 20%). Η ξηρή ιλύς οδεύει 

στον παρακείμενο ΧΥΤΑ προς ταφή.  

Για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει πραγματοποιηθεί προμήθεια του κατάλληλου 

εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ερπυστριοφόρο φορτωτή και ένα συμπιεστή 

απορριμμάτων. Επιπλέον με ιδία κεφάλαια ο Φο∆ΣΑ για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει 

προμηθευτεί τα εξής: δύο φορτηγά αυτοκίνητα 30 τόνων για τη μεταφορά του υλικού 

επικάλυψης, έναν εκσκαφέα ερπυστριοφόρο 26 τόνων, ένα ελαφρύ όχημα για τη μεταφορά 

ογκωδών απορριμμάτων καθώς και ένα μικρό φορτωτή για την τροφοδοσία της μονάδας 

ξήρανσης ιλύος. Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.3688/9-8-2010η 

Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώσε την ένταξη (ημ/νια ένταξης: 

30/11/2010) της πράξης «Μηχανολογικός εξοπλισμός διαχείρισης Απορριμμάτων» με 

∆ικαιούχο το Φο.∆.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 

(Κωδ. Θ.Π.44). Η πράξη έχει προϋπολογισμό συνολικής δαπάνης 2.450.500€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από την οποία το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης είναι 1.997.277€. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  Νίκου Καζαντζάκη 
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Ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2001. Αρχικά ο ΧΥΤΑ 

εξυπηρετούσε τους ∆ήμους Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη. Η έκταση που καταλαμβάνει το 

συνολικό γήπεδο του ΧΥΤΑ είναι 50 περίπου στρέμματα  και ανήκει στους ∆ήμους Αρχανών, 

Τεμένους και Ν. Καζαντζάκη, οι οποίοι διαθέτουν μια συνολική έκταση περίπου 162 

στρεμμάτων δίπλα στο χώρο του ΧΥΤΑ.  

Ο χώρος ανήκε αρχικά στην ιερά Μονή Επανωσήφη και αγοράστηκε από τους ∆ήμους 

Τεμένους, Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη με τα υπ’αριθμόν 11062, 11063, 11064, 11064 /01-02-

99 συμβόλαια από πιστώσεις του ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999. Η συνολική έκταση που 

αγοράστηκε ήταν 161.074,57m3 και το πρώτο κύτταρο του ΧΥΤΑ κατασκευάστηκε σε τμήμα 

του χώρου έκτασης 50 στρεμμάτων. Από το ίδιο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε και η 

κατασκευή του ΧΥΤΑ. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν ο ΟΑΝΑΚ, ο οποίος μετά την 

ολοκλήρωση των έργων παρέδωσε για χρήση το ΧΥΤΑ στο φορέα λειτουργίας, το Σύνδεσμο 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος των ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών και Τεμένους. 

Για το ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 88/340/28-01-98 απόφαση 

προέγκρισης χωροθέτησης από τη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της περιφέρειας Κρήτης και η με αρ.πρωτ. 

111209/05-08-98 ΚΥΑ για την των περιβαλλοντικών όρων, ενώ για τα έργα της επέκτασης 

έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2426/06-10-03 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τη 

∆/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης. 

Από τον Αύγουστο του 2008, ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί και το ∆ήμο Τεμένους, ενώ από τον Ιούλιο 

του 2009 και το ∆ήμο Επισκοπής. Η ποσότητα των ΑΣΑ που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ εκτιμάται 

σε 14.000 περίπου τόνους ετησίως. Με βάση τις εισερχόμενες ποσότητες στο ΧΥΤΑ και τη 

διαθέσιμη χωρητικότητα, εκτιμάται ότι η εναπομένουσα διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 

4 έτη. Στην παρούσα φάση, φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Βιάννου 

Πρόκειται για το μικρότερο ΧΥΤΑ του Ν. Ηρακλείου, με έκταση μόλις 19 στρεμμάτων εκ των 

οποίων τα 8,6  στρέμματα αφορούν τη λεκάνη απόθεσης του ΧΥΤΑ. Ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί το 

∆ήμο Βιάννου. Μετά από τα έργα αναβάθμισης του ΧΥΤΑ, που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων 

και την εγκατάσταση ζυγιστικού μηχανισμού για τα εισερχόμενα φορτία, προκύπτουν 

αξιόπιστα στοιχεία για τα εισερχόμενα φορτία στο ΧΥΤΑ. 

Για το ΧΥΤΑ Βιάννου εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 27687/5001/25-09-97 απόφαση προέγκρισης 

χωροθέτησης από τη ∆/νση Xωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και η με αρ. πρωτ. 111208/05-08-98 

ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 4593/27-06-03 

προσωρινή άδεια διάθεσης από το Νομάρχη Ηρακλείου, η οποία έχει ανανεωθεί με τη νεώτερη 

απόφαση 1147/28-04-05.  
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Ο ΧΥΤΑ Βιάννου βρίσκεται σε περιοχή που ανήκει στο ∆ίκτυο Natura και δεν θα είναι 

δυνατή η ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων οι οποίοι λήγουν στις 31/12/2010. 

Συνεπώς από 1/1/2011, ο εν λόγω ΧΥΤΑ πρέπει να παύσει τη λειτουργία του. 

Η εναπομένουσα διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 1 έτος. Στην παρούσα φάση, φορέας 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο ∆ήμος Βιάννου.  

Στο Νομό Ηρακλείου σήμερα υπάρχει ένας (1) ανενεργός ΧΑ∆Α στη θέση Σαραφαλή Μάντρα, 

∆. Αρκαλοχωρίου. Ο ΧΑ∆Α Αρκαλοχωρίου χαρακτηρίστηκε με βαθμό επικινδυνότητας 51. Στην 

παρούσα φάση εκπονείται η οριστική μελέτη αποκατάστασης. 

5.7.9.2. Νομός Λασιθίου 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό 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  

(ε) Κέντρο ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ηρακλείου  

Αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω έργα, εκτός από το Κ∆ΑΥ Ηρακλείου που αναλύθηκε 

ανωτέρω, παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου  

Το γήπεδο εγκατάστασης του ΧΥΤΑ βρίσκεται στη θέση Κερατίδια του ∆. Αγίου Νικολάου και 

έχει έκταση 121 περίπου στρεμμάτων. Αρχικά ο ΧΥΤΑ αναπτύχθηκε σε έκταση 30 

στρεμμάτων περίπου. Μετά από τα έργα επέκτασης που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 

2008, στο ΧΥΤΑ εγκαταστάθηκαν όλες οι απαραίτητες υποδομές και εφοδιάστηκε με ένα 

συμπιεστή και  ένα ερπυστιοφόρο φορτωτή προκειμένου να είναι εφικτή η σωστή λειτουργία 

του χώρου. 

Για το ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 27687/5001/25-09-97 απόφαση 

προέγκρισης χωροθέτησης από τη ∆/νση Xωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και η με αρ. πρωτ. 

110023 /10-07-98 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (αφορά στην 

υφιστάμενη κυψέλη). Για τα έργα της επέκτασης του ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 

2619/14-10-03 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τη ∆/νση ΠΕΧΩ της 

Περιφέρειας Κρήτης. 
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Αρχικά ο ΧΥΤΑ εξυπηρετούσε τους ΟΤΑ που αποτελούσαν τον Ενιαίο Σύνδεσμο Αγίου 

Νικολάου. Σήμερα  και μετά την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης, ο ΧΥΤΑ εξυπηρετεί τους 

∆ήμους Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου και Νεάπολης. Σύμφωνα με τον προγενέστερο 

ΠΕΣ∆Α Κρήτης (2006), ο ΧΥΤΑ πρέπει να δέχεται και τα απορρίμματα του ∆ήμου Ιεράπετρας, 

αλλά το ενδεχόμενο αυτό αντιμετώπισε σημαντικές αντιδράσεις από τους δημότες και τη 

δημοτική αρχή του Αγ. Νικολάου. Παρόλο που κατασκευάστηκε Σταθμός Μεταφόρτωσης για 

το λόγο αυτό στην Ιεράπετρα, μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργός και τα απορρίμματα του 

∆ήμου οδηγούνται σε ΧΑ∆Α. 

Η εναπομένουσα διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ εκτιμάται σε λιγότερο από 3 έτη. Στην παρούσα 

φάση, φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο ∆ήμος Αγ. Νικολάου.  

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σητείας 

Ο ΧΥΤΑ Σητείας λειτουργεί από τα μέσα του 2000 και αρχικά εξυπηρετούσε το ∆. Σητείας. Το 

κύτταρο του ΧΥΤΑ έχει αναπτυχθεί σε έκταση 21 στρεμμάτων. Το γήπεδο εγκατάστασης του 

ΧΥΤΑ έχει έκταση 40 περίπου στρεμμάτων και ανήκει στην εδαφική περιφέρεια του οικισμού 

Ρούσα Εκκλησιά, στο ∆ήμο Σητείας και βρίσκεταο στη θέση Παναγιά. Στο ΧΥΤΑ Σητείας 

ολοκληρώθηκαν εντός του 2008 τα έργα αναβάθμισής του, τα οποία περιελάμβαναν την 

κατασκευή των αναγκαίων υποδομών που θα υποστηρίξουν την υγειονομική ταφή των 

απορριμμάτων (γεφυροπλάστιγγα, μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων, κτίριο διοίκησης 

κ.λπ). Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών, ο ΧΥΤΑ, πέρα από το ∆ήμο Σητείας, εξυπηρετεί 

και τους ∆ήμους Ιτάνου, Λεύκης και περιστασιακά το ∆ήμο Μακρύ Γιαλού. 

Για το ΧΥΤΑ Σητείας έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 55616/1495/11-03-93 απόφαση προέγκρισης 

χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, η με αρ. πρωτ. 30329/27-06-94 απόφαση έγκρισης περ/κών 

όρων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ για τα έργα της αναβάθμισης έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 

2727/15-10-03 απόφαση έγκρισης περ/κών όρων από τη ∆/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας 

Κρήτης. Επίσης έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 16879/918/12-05-00 άδεια διάθεσης από το 

Νομάρχη Λασιθίου. Με την αρ. πρ. 7481/18.11.09 ΑΕΠΟ έγινε η ανανέωση των ΠΟ του εν 

λόγω ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια υποβλήθηκε το αίτημα για επέκταση του ΧΥΤΑ με προσθήκη νέου 

κυττάρου για το οποίο έχει εγκριθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 

Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και έχει εκπονηθεί ΜΠΕ και είναι υπό αξιολόγηση.  

Η εναπομένουσα διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 1,5 έτος. Στην παρούσα φάση, φορέας 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο ∆ήμος Σητείας. 

 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Σητείας  
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Ο ΣΜΑΥ Σητείας βρίσκεται πλησίον του ΧΥΤΑ Σητείας. Το έργο κατασκευής του εν λόγω ΣΜΑ 

συμπεριλήφθηκε στην υπ’ αρ. πρ. 7481/18.11.09 ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Σητείας ως προτεινόμενο 

έργο. 

Ο εν λόγω ΣΜΑΥ λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010 και δέχεται τους μπλε κάδους των 

∆ήμων Σητείας, Ιτάνου και Λεύκης του Νομού Λασιθίου. Στον Πίνακα 5-42 δίνονται οι 

συλλεχθείσες ποσότητες για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβρίο του 

έτους 2010. 

Πίνακας 5-46: Συλλεχθείσες ποσότητες μπλέ κάδου στο ΣΜΑΥ Σητείας  

(01/08/20110-30/11/2010) 

ΜΗΝΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (t) 

Αύγουστος 26,53 

Σεπτέμβριος 48,79 

Οκτώβριος 56,58 

Νοέμβριος 44,73 

 

Τέλος, στο Ν. Λασιθίου εντοπίζεται ένας ΧΑ∆Α στη θέση Πλατειά Όψη στο ∆ήμο Ιεράπετρας. 

Σήμερα ο ΧΑ∆Α Ιεράπετρας είναι ενεργός και εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστον το ∆ήμο Ιεράπετρας. 

Συγκεκριμένα έχει εκδοθεί Απόφαση Παύσης Νομάρχη (αρ. πρ. 76/2010), Απόφαση Παύσης 

∆ημοτικού Συμβουλίου (αρ. πρ. 18688/16-08-10), έχει εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) (αρ. πρ. παραλαβής ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 1072/22-02-10) 

και απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης αποκατάστασης. 

5.7.9.3. Νομός Ρεθύμνου 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό Ρεθύμνου βασίζεται στη λειτουργία των εξής υποδομών:  

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

∆.∆. Καλογέρου, ∆. Σιβρίτου και  

(β) το Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Ρεθύμνου, στη θέση «Τρία 

Μοναστήρια» στο ∆. Ρεθύμνου  

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  Αμαρίου 

Ο ΧΥΤΑ αυτός δημιουργήθηκε και οργανώθηκε πλήρως από το Σύνδεσμο επαρχίας Αμαρίου το 

1997, σε δημοτική έκταση 277162m2 ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Καλογέρου του ∆. 

Σιβρύτου), για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πρώην Επαρχίας Αμαρίου του Νομού 

Ρεθύμνου. Ο χώρος πήρε την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1070/17-08-95 απόφαση προέγκρισης 
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χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου εγκρίθηκαν με την 

91440/05-12-95 ΚΥΑ. Το πρώτο κύτταρο είχε έκταση 10 στρέμματα, χωρητικότητα 87.000 m3 

και η διάρκεια ζωής του εκτιμήθηκε σε 16 χρόνια. Ο ΧΥΤΑ έχει λάβει άδεια διάθεσης 

απορριμμάτων σύμφωνα με την 6996/09-09-05 απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνου. Η 

λειτουργία του ΧΥΤΑ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1997 και από το 1999 δεχόταν τα 

απορρίμματα 7 δήμων του Ν. Ρεθύμνου (∆. Κουρητών, ∆. Συβρίτου, ∆.  Νικηφόρου Φωκά, ∆. 

Λάμπης, ∆. Φοίνικα, ∆. Λαππαίων και ∆. Γεροποτάμου). Στη συνέχεια προ του κορεσμού του 

πρώτου κυττάρου, ο φορέας λειτουργίας του χώρου, η ΑΜΑΡΙ ΑΕ, μερίμνησε για την 

επέκτασή του. Συντάχθηκε η αναγκαία ΜΠΕ, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 

1082/1301/5.6.2001 Απόφαση της ∆/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης. Η χρηματοδότηση 

του έργου εξασφαλίστηκε από το Β’ ΚΠΣ. Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε με 

το σύστημα μελέτη-κατασκευή και το έργο ανατέθηκε στις 22-12-04.  

Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του Ν. Ρεθύμνου (∆. Ρεθύμνου, ∆. Αρκαδίου και της κοινότητας 

Αργυρούπολης) λειτουργούσε και ο ΧΥΤΑ Ρεθύμνου. Από το 2008, λόγω της παύσης 

λειτουργίας και της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Ρεθύμνου, το σύνολο των ∆ήμων του Νομού 

εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ Αμαρίου, του οποίου φορέας λειτουργίας είναι η ΑΜΑΡΙ ΑΕ. 

Αυτή τη στιγμή η λειτουργία του ΧΥΤΑ πραγματοποιείται στο νέο κύτταρο που αποτελεί 

επέκταση του παλαιού. Το κύτταρο αυτό είχε διαστασιολογηθεί για να δέχεται  τα 

απορρίμματα των 7 δήμων που εξυπηρετούσε μέχρι το 2007 ο ΧΥΤΑ. Από το 2008 όμως ο 

ΧΥΤΑ εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους δήμους του Νομού με αποτέλεσμα η διάρκεια ζωής του 

να έχει μειωθεί δραματικά και να εκτιμάται σε 10 μήνες περίπου. Σημειώνεται ότι η ο ΧΥΤΑ 

Αμαρίου εκτός από τα σύμμεικτα ΑΣΑ των δήμων του Νομού Ρεθύμνου δέχεται επιπρόσθετα 

και ξηρή ιλύ υγρασίας 30% (εκτιμώμενη ποσότητα 1.000 τόνους το έτος) από το Βιολογικό 

Καθαρισμό της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (∆ΕΥΑΡ). 

Η ΑΜΑΡΙ Α.Ε έχει καταθέσει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

Εγκατάσταση Μονάδας Προεπεξεργασίας και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στο 

οικόπεδο όπου σήμερα λειτουργεί ο ΧΥΤ Αμαρίου. Η αναγκαιότητα της μονάδας κατ’ αρχήν 

τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι σήμερα ο ΧΥΤ Αμαρίου δέχεται το σύνολο των Α.Σ.Α του 

νομού Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα να αποτίθεται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από την αρχικά 

προβλεπόμενη.  

Στην εν λόγω Μ.Π.Ε υπάρχει κεφάλαιο επιλογής τεχνολογίας όπου μέσω κριτηρίων τεχνικών, 

περιβαλλοντικών και οικονομικών αξιολογούνται οι διάφορες τεχνολογίες επεξεργασίας και 

επιλέγεται τελικά η μέθοδος της «Ξηράς Ζύμωσης (dry fermentation)». Η μονάδα έχει 

διαστασιολογηθεί για δυναμικότητα 70.000 τόνους. 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ)  Ρεθύμνου  
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Ο ΣΜΑΥ Ρεθύμνου που βρίσκεται στη θέση «Τρία Μοναστήρια» στο ∆. Ρεθύμνου, λειτουργεί 

με ευθύνη του ∆ήμου Ρεθύμνου. Ο ΣΜΑΥ αποτελείται από μια υποτυπώδης κατασκευή ικανή 

να υποδέχεται επικαθήμενο κοντέϊνερ 56 κυβικών μέτρων με συμπιεστή, στο οποίο 

απορρίπτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης των ∆ήμων του 

Νομό Ρεθύμνου.  

Στο Νομό Ρεθύμνου υλοποιείται πρόγραμμα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) Συσκευασιών για τους 

δήμους Ρεθύμνου, Ανωγείων, Αρκαδίου, Γεροποτάμου και Νικηφόρου Φωκά.  

Τα απόβλητα συσκευασίας (πλην των γυάλινων συσκευασιών) συλλέγονται από τους ∆ήμους 

και μεταφέρονται: (α) απευθείας στο ΕΜΑΚ Χανίων με απορριμματοφόρα οχήματα που τους 

έχει διαθέσει αποκλειστικά για το σκοπό αυτό η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης & 

Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ) είτε (β) στο ΣΜΑΥ Ρεθύμνου και στη συνέχεια στο ΕΜΑΚ Χανίων με 

οχήμα (ελκυστήρα ρυμουλκό του επικαθήμενου) που έχει διαθέσει στο ∆ήμο Ρεθύμνου προς 

χρήση, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

5.7.9.4. Νομός Χανίων 

Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό 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 ∆. Ακρωτηρίου, 

(γ) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Άσπρος Πόρος, ∆.∆. 

Σκλαβοπούλας στο ∆. Πελεκάνου.  

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕ∆Α) Χανίων 

Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕ∆Α) περιλαμβάνει το 

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και το Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου. Το ΕΜΑΚ (και ο ΧΥΤ) Χανίων έχουν εγκατασταθεί 

στη θέση Κορακιά νότια της χαράδρας του Κουρουπητού στο Ακρωτήρι Χανίων. Το ΕΜΑΚ 

Χανίων, ξεκίνησε να λειτουργεί την άνοιξη του 2005 (ο ΧΥΤΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του 

νωρίτερα, το 2003). Το ανωτέρω έργο υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το 

Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000 – 2006) της ΕΕ και κατά 25% από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων 

Επενδύσεων. Οι περιβαλλοντικοί όροι και οι απαλλοτριώσεις για τη χωροθέτηση της μονάδας 

εγκρίθηκαν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 152/τεύχος Α/30-06-00). Φορέας 

υλοποίησης του έργου ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και ανάδοχος η εταιρεία 
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ENVITEC ΑΕ81. Ο Φο∆ΣΑ του ΕΜΑΚ και του ΧΥΤΥ είναι η ∆ιαδημοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (∆Ε∆ΙΣΑ) Χανίων. Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) συστάθηκε με την υπ' αριθ. 

14210/19.7.1993 απόφαση του Νομάρχη Χανίων, η οποία δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ611Β/13.8.1993 και μετατράπηκε σε Φο∆ΣΑ υπό τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας Ο.Τ.Α., 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007, το Σεπτέμβριο του 2009 (ΦΕΚ 

ΑΕ & ΕΠΕ 11808/01.10.2009).  

Η συνολική εγκατάσταση είχε σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται τα απορρίμματα της Ε’ 

∆ιαχειριστικής Ενότητας που αποτελούνταν από 9 ∆ήμους (∆ήμοι Χανίων, Σούδας, 

Ακρωτηρίου, Κεραμιών, Πλατανιά, Μουσούρων, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας και Ελευθερίου 

Βενιζέλου) με συνολικό πραγματικό πληθυσμό 107.344 (ΕΣΥΕ, 2001) και με μέγιστη 

προβλεπόμενη παραγωγή απορριμμάτων να ανέρχεται σε 70.000 τόνους ετησίως για το έτος 

2015. Ο ΧΥΤΥ είχε σχεδιαστεί για να υποδέχεται σύμμεικτα ΑΣΑ πριν την έναρξη λειτουργίας 

της ΕΜΑΚ ή υπολείμματα κατά τη λειτουργία της. Τα υπολείμματα της επεξεργασίας 

εκτιμούνταν σε ποσοστό ίσο με το 35% των προσκομιζομένων στη μονάδα απορριμμάτων. 

Με βάση την παραπάνω θεώρηση η διάρκεια ζωής του χώρου είχε υπολογιστεί σε 13 έτη. 

Η μονάδα περιλαμβάνει τα εξής βασικά τμήματα82:  

• Είσοδος /αποδοχή απορριμμάτων - Ζυγιστήριο 

• Υποδοχή Απορριμμάτων – απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών 

• Μηχανική διαλογή και χειροδιαλογή για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων (σιδηρούχα και 

αλουμινούχα, χαρτί, χάρτινες συσκευασίες, πλαστικά, συνδυασμένες συσκευασίες) 

• ∆εξαμενές ταχείας κομποστοποίησης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος 

των ΑΣΑ και κλαδοκάθαρων 

• Εξευγενισμός, πλατεία ωρίμανσης και αποθήκευση κόμποστ 

• Συσκευαστήριο κόμποστ 

• Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) που οδηγούνται τα υπολείμματα 

του εργοστασίου 

• Μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και λυμάτων προσωπικού 

 

81 Πηγή: Φλεμετάκη Μ. et al., «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των 
Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές 
Εφαρμογές», 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με θέμα: «∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων: Στοχεύοντας σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων», Αθήνα, 30-31/10/2009 
82 Πηγή: Κονταξάκης Μ. et al, «Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Όρων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων και Χώρου ∆ιάθεσης Υπολειμμάτων – Σχέσεις Εμπιστοσύνης με την Κοινωνία για Ολοκληρωμένη 
∆ιαχείριση Α.Σ.Α. και Λιγότερους Χ.Υ.Τ.», 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων με θέμα: «∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Στοχεύοντας σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων», 
Αθήνα, 30-31/10/2009 
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Σήμερα, στο ΕΜΑΚ εισέρχονται τα σύμμεικτα ΑΣΑ 20 ∆ήμων και μίας Κοινότητας του Ν. 

Χανίων και συγκεκριμένα των ∆ήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Βάμου, Βουκολίων, 

Γεωργιουπόλεως, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσσου, Ινναχωρίου, Καντάνου, Κεραμιών, 

Κισσάμου, Κολυμβαρίου, Κρυονερίδας, Μουσούρων, Μυθήμνης, Νέας Κυδωνίας, Πλατανιά, 

Σούδας, Φρε ενώ πρόσφατα το ΕΜΑΚ υποδέχθηκε και τα ΑΣΑ του ∆ήμου Σφακίων και της 

Κοινότητας Ασή Γωνιάς. Αναμένεται στο άμεσο μέλλον να εξυπηρετήσει το ∆ήμο Αρμένων και 

μεσοπρόθεσμα τους ∆ήμους Αν. Σελίνου και Πελεκάνου και πιθανά της Κοινότητας Γαύδου. 

Ακόμα, στο ΕΜΑΚ εισέρχονται από το πρόγραμμα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) Συσκευασιών 

(«μπλέ κάδοι», δεν συμπεριλαμβάνονται οι γυάλινες συσκευασίες), τα απόβλητα συσκευασιών 

22 ∆ήμων του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα των ∆ήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Βάμου, 

Βουκολίων, Γεωργιουπόλεως, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Ινναχωρίου, Καντάνου, 

Κεραμιών, Κισσάμου, Κολυμβαρίου, Κρυονερίδας, Μουσούρων, Μυθήμνης, Νέας Κυδωνίας, 

Πλατανιά, Σούδας, Φρε, Ανατολικού Σελίνου, Αρμένων και Πελεκάνου, ενώ επίσης εισέρχονται 

για προσωρινή αποθήκευση προς μεταφόρτωση οι γυάλινες συσκευασίες («κίτρινοι κάδοι») 

από 8 δήμους του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα των ∆ήμων Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Νέας 

Κυδωνίας, Πλατανιά, Θερίσου, Σούδας, Ακρωτηρίου και Βουκολιών.  

Επιπλέον, στο ΕΜΑΚ εισέρχονται και τα απόβλητα συσκευασιών (πλην των γυάλινων 

συσκευασιών) από τους δήμους Ρεθύμνου, Γεροποτάμου, Νικηφόρου Φωκά και Αρκαδίου του 

Νομού Ρέθυμνου.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση δέχεται ποσότητα ιλύος από τη ∆ημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Χανίων, κλαδοκάθαρα προς κομποστοποίηση, 

καθώς και ογκώδη απορρίμματα του ∆ήμου Χανίων. Προβληματισμός υπάρχει για την 

υποδοχή στο άμεσο μέλλον ποσοτήτων ιλύος από τη ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (∆ΕΥΑΒΑ) Βορείου Άξονα Ν. Χανίων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ΕΜΑΚ σχεδιάστηκε με ονομαστική δυναμικότητα 70.000 τόνους 

σύμμεικτα ΑΣΑ ετησίως. Όμως η λειτουργία του στην πράξη έχει διαφοροποιηθεί και δέχεται 

τόσο τα απόβλητα συσκευασιών από το ρεύμα του «μπλε» κάδου, όσο και σύμμεικτα ΑΣΑ.  

Τυπικά, στο ΕΜΑΚ εισέρχονται περί τους 33.000-35.000 τόνους απόβλητα, εκ των οποίων τα  

11.000 - 13.000 αποτελούν τα ανακυκλώσιμα και τα υπόλοιπα αποτελούν τα σύμμεικτα ΑΣΑ 

(έτος 2009: 34.240 τόνοι εκ των οποίων τα σύμμεικτα ΑΣΑ υπολογίζονται σε 21.307 τόνους 

και το ρεύμα ∆σΠ των Ν. Χανίων και Ν. Ρεθύμνου σε 12.933 τόνους). Το υπόλοιπο των 

παραγόμενων απορριμμάτων (σύνολο παραγωγής ΑΣΑ στο Νομό αυτή τη στιγμή περίπου 

90.000 τόνοι), οδηγείται στο ΧΥΤΥ. Λόγω της αυξημένης ποσότητας αποβλήτων που 

εισέρχονται στο ΧΥΤΥ, η διάρκεια ζωής του έχει μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα ο χώρος 

να μπορεί να δέχεται απόβλητα μέχρι το τέλος του 2012. Σημειώνεται ότι το παραγόμενο 

κόμποστ αντιστοιχεί στο 15% της ποσότητας επί του αρχικού οργανικού υλικού. 
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Στον Πίνακα 5-47 παρουσιάζονται δεδομένα επεξεργασίας από την ΟΕ∆Α Χανίων.  

Πίνακας 5-47: Δεδομένα επεξεργασίας ΑΣΑ στην ΟΕΔΑ Χανίων  

Ποσότητες ρευμάτων 
(τόνοι ανά έτος) Κατηγορίες ρευμάτων 

2007 2008 

Συνολικά εισερχόμενη ποσότητα*1  88.746 92.499 

Ποσότητα που διατίθεται κατευθείαν στο ΧΥΤΥ  59.867 58.533 

Ποσότητα που εισέρχεται στο ΕΜΑΚ 28.879 33.966 

Ποσότητες ανακτηθέντων υλικών 

Χαρτί 5.112 7.196 

Πλαστικό 585 987 

RDF 8.105 8.591 

Γυαλί 72 96 

Σιδηρούχα 608 970 

Αλουμίνιο 12 20 

Σύνολο Ανακτηθέντων 14.494 17.860 

Οργανικό κλάσμα για κομποστοποίηση 11.940 11.053 

Υπόλειμμα προς ταφή*2  10.550 13.644 

Συνολική ποσότητα που διατίθεται στο  
ΧΥΤ 70.417 72.177 

*1 Στην ποσότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται η ιλύς 
*2 Στην ποσότητα αυτή περιέχεται το RDF που δεν αξιοποιείται 

ΧΥΤΑ Πελεκάνου 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετεί τη Γ’ ∆ιαχειριστική Ενότητα (βάσει του ΠΕΣ∆Α 

Κρήτης του έτους 2000) που περιελάμβανε τους ∆ήμους Ανατολικού Σελίνου, Πελεκάνου και 

Κανδάνου. Ο αρχικός Φορέας που ανέλαβε την κατασκευή του έργου ήταν ο Σύνδεσμος 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ν∆ Σελίνου, ο οποίος έλαβε εντολή εκτέλεσης του έργου, 

από την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήμων & Κοινοτήτων (ΤΥ∆Κ). 

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣ∆Α, ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει τους 

∆ήμους Πελεκάνου και Ανατολικού Σελίνου (2η ∆ιαχειριστική Ενότητα) μέχρι το 2010 για το 

μεταβατικό στάδιο, ενώ για το τελικό στάδιο θα μετατρεπόταν σε ΣΜΑ προκειμένου να 

οδηγηθούν τα απορρίμματα στην ΕΜΑΚ & ΧΥΤΥ Νομού Χανίων. Στην παρούσα φάση τη 

διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής έχει αναλάβει η Ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης και Καθαριότητας (∆ΕΥΑΚΑ) Σελίνου (ΦΕΚ 484/Β/19-04-02). Σήμερα ο ΧΥΤΑ 
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Πελεκάνου λειτουργεί και εξακολουθεί να εξυπηρετεί τους ∆ήμους της 2ης ∆Ε του μεταβατικού 

σταδίου. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΠΟ) του ΧΥΤΑ έχουν λήξει από το 1999. Ο εκτιμώμενος 

χρόνος ζωής είναι 1 έτος. 

Ο χώρος έχει συνολική έκταση 10 στρέμματα και είναι ιδιοκτησία του ∆ήμου Πελεκάνου. 

Βρίσκεται στη θέση Άσπρος Πόρος του ∆.∆. Σκλαβοπούλας και λειτουργεί πάνω από 10 

χρόνια. Ο ΧΥΤΑ έχει λάβει προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 

99469/7866/21.12.92 Απόφαση, από τη ∆/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι υποδομές που 

υπάρχουν στο χώρο είναι: 

• Περιμετρική περίφραξη 

• Οικίσκος προσωπικού 

• ∆ίκτυο και δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων 

• ∆εξαμενή πυρόσβεσης. 

Σύμφωνα με τον ΠΕΣ∆Α Κρήτης 2006 στο Νομό Χανίων λειτουργούσαν και οι ΧΥΤΑ Σφακίων 

και Αρμένων. Ο ΧΥΤΑ Σφακίων (θέση Πεζούλι, ∆.∆. Χώρας Σφακίων, ∆. Σφακίων) είχε 

σχεδιασθεί για να εξυπηρετεί το ∆ήμο Σφακίων. Λόγω αδυναμίας επέκτασης του υφιστάμενου 

ΧΥΤΑ τα απορρίμματα του ∆ήμου Σφακίων οδεύουν πλέον στην ΕΜΑΚ Χανίων (από 

01/06/2010). Ο ΧΥΤΑ Αρμένων (θέση Μοδακιά, ∆.∆. Καλυβών, ∆. Αρμένων) είχε αρχικά 

σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τους δήμους Βάμου, Κρυονερίδας, Φρε, Γεωργιουπόλεως, 

Αρμένων και Κοιν. Ασή Γωνιάς. Στην πορεία της λειτουργίας του ο ΧΥΤΑ χαρακτηρίσθηκε ως 

Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑ∆Α). Σήμερα, ο ΧΑ∆Α Αρμένων είναι ενεργός 

και εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστον το ∆ήμο Αρμένων. Συγκεκριμένα έχει εκδοθεί Απόφαση Παύσης 

Νομάρχη (αρ. πρ. 17981/29-12-08), έχει εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής 

Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) (αρ. πρ. παραλαβής ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 7385/08-11-10) και αναμένεται 

άμεσα η έκδοση άδειας. Τέλος, στην παρούσα φάση στο Νομό Χανίων υπάρχει ο ενεργός 

ΧΑ∆Α της Κοινότητας Γαύδου (θέση Λυδία), καθώς επίσης και ο ανενεργός ΧΑ∆Α Ασή Γωνιάς 

στη θέση Σπηλιά για τον οποίο εκπονείται οριστική μελέτη αποκατάστασης. 

5.7.10. Δίκτυα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης 

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 ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων’ και υπάγεται 

στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (βάσει του Ν. 2503/97), 
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µε χωρική αρµοδιότητα το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης (βάσει του Π.∆. 60/98)83. 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, ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και τοπικά οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι ∆ημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (εφεξής ∆ΕΥΑ) ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου και οι ΟΤΑ. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων στους 

κυριότερους ∆ήμους της Περιφέρειας Κρήτης, αυτή συντελείται από τις ακόλουθες ∆ΕΥΑ: 

• 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. 

 

83 ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, ‘Σχέδιο Προγράμματος ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας’, Υπουργείο 
Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Υδατικού ∆υναμικού και Φυσικών Πόρων, Αθήνα, Ιανουάριος 2003. 
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Η διαχείριση των αρδευτικών έργων στην Περιφέρια Κρήτης γίνεται από τους ακόλουθους 

φορείς84: 

• ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων όπου ανάλογα µε το Νομό ορίζεται και ως 

Τµήµα ∆ιαχείρισης 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). 

Στο Νομό 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 στην περιοχή. Τέλος 

προτείνονται αρδευτικά έργα στις περιοχές Αμοίρων – Αγ. Βασιλείου και Καλαμίου. 

Στο Νομό 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 – ∆ράσι, 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 στο Νομό 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 επίσης και άλλα μικρότερα. 

Τέλος, τα πιο σημαντικά αρδευτικά έργα του Νομού Χανίων είναι του Κολυμβαρίου, του 

Αποκορώνου, του Ακρωτηρίου, του Κισσάμου και του Κουρνά. Επίσης λειτουργούν τα 

 

84 ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ, ‘Σχέδιο Προγράμματος ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας’, Υπουργείο 
Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Υδατικού ∆υναμικού και Φυσικών Πόρων, Αθήνα, Ιανουάριος 2003 
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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 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. 

5.7.11. Ενεργειακή Υποδομή 

5.7.11.1. Εισαγωγή 

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.  
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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 2009 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 5-48: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της περιφέρειας  Κρήτης  κατά νομό και 

κατά κατηγορία χρήσης για το 2009 (σε χιλιάδες KWh) 

Περιφέρεια 
& Νομοί 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   

5.7.11.2. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής Κρήτης 

Σήμερα στην Κρήτη λειτουργούν τρεις σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της ∆.Ε.Η., όπως 

αναφέρεται στη συνέχεια:  
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• Λινοπεράματα Ηρακλείου, με συνολική θερμοηλεκτρική ισχύ 265 MW, που συντίθεται 

από έξι (6) Ατμομονάδες, τέσσερις (4) Diesel, πέντε (5) Αεριοστρόβιλους  

• Ξηροκαμάρα Χανίων, με συνολική θερμοηλεκτρική ισχύ 348 MW, που συντίθεται από 

ένα (1) Συνδυασμένο Κύκλο και πέντε (5) Αεριοστρόβιλους  

• Αθερινόλακος Λασιθίου, με συνολική θερμοηλεκτρική ισχύ 200 MW, που συντίθεται 

από δύο (2) Diesel και δύο (2) Ατμομονάδες.  

Παράλληλα, λειτουργούν από τη ∆ΕΗ δυο μικρά υδροηλεκτρικά συνολικής ισχύος 0,6 MW, 

ενώ τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα το δίκτυο της ∆ΕΗ ανεμογεννήτριες συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος 17,4 MW. Σημαντική είναι και η λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη 

Σητεία του Νομού Λασιθίου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,2 MW. Αξιοσημείωτη είναι η 

συμβολή της βιομάζας (κυρίως πυρηνόξυλου) στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης όπου 

φτάνει περίπου το ποσοστό του 12%. 

Ο Σταθμός της Ξυλοκαμάρας χρησιμοποιεί για την ηλεκτροπαραγωγή πετρέλαιο ντήζελ, ο 

Σταθμός του Αθερινόλακκου βαρύ πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και ο Σταθμός 

στα Λινοπεράματα πετρέλαιο ντήζελ και βαρύ πετρέλαιο χαμηλού περιεκτικότητας σε θείο. 

Ο βαθμός απόδοσης των αεριοστρόβιλων είναι χαμηλός σε σχέση με τις ατμομονάδες και τις 

diesel με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η σχέση κόστους.  

Το μέσο κόστος συμβολής καυσίμου ανά είδος μονάδας το ∆εκέμβριο του 2008 ήταν: 

• ατμομονάδες: 60 €/MWh 

• diesel: 44 €/MWh  

• συνδυασμένος Κύκλος: 127 €/MWh  

• αεριοστρόβιλοι: 165 €/MWh.  

Ρύπανση μονάδων ∆ΕΗ 

Σύμφωνα με το ΕΣΚ∆Ε (2008-2012), οι μονάδες της ∆ΕΗ Α.Ε στην Κρήτη έχουν εξασφαλίσει 

δικαιώματα παραγωγής CO2 σε ποσότητες, οι οποίες αναγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-259 

Πίνακας 5-49: Κατανομή ποσοτήτων CO2 κατά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Κρήτης 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-
2012  (τόνοι CO2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-
2012   (τόνοι  CO2) 

1 
∆ΕΗ Α.Ε. -  ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ (AΗΣ) 
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 

781.366 3.906.830 

2 ∆ΕΗ Α.Ε. -  ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΗΣ) ΧΑΝΙΩΝ 637.028 3.185.140 

3 ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
(ΑΗΣ) ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 305.240 1.526.200 

Η ∆ΕΗ έχει λάβει ήδη άδεια για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 260 MW στην 

Κορακιά, που υπεγράφη στις 23.08.2007, ενώ έχει λάβει έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας για την κατασκευή και δεύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 260 MW στην 

Κορακιά, ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του Ενεργειακού Κέντρου 520 MW στην 

περιοχή.  

Πλησίον του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου η ∆ΕΗ Α.Ε. σχεδιάζει να 

αναπτύξει και να εγκαταστήσει σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο αποτελούμενο 

από δύο Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 250 MW περίπου η κάθε μία. Η πρώτη θα 

τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2012, ενώ η δεύτερη στις αρχές του 2014. 

Επιπλέον, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης εγκρίθηκαν, στις 

02.12.2009, τα τεύχη της ∆ιακήρυξης για Μονάδες ντίζελ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 

95 – 105 MW στον Αθερινόλακκο Κρήτης. Ο διαγωνισμός έγινε το Φεβρουάριο του 2010. 

Αναφορικά με το νέο Σταθμό της Κορακιάς στην Κρήτη (δύο Νέες Μονάδες Συνδυασμένου 

Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 260 MW έκαστη) βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση 

του ζητήματος της επιλογής του τύπου του φυσικού αερίου (συμπιεσμένο - CNG, ή 

υγροποιημένο - LNG) που θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο, ενώ λόγω αδυναμίας επίτευξης 

συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες της έκτασης, για την αγορά της απαιτούμενης γης, η ∆ΕΗ 

σκοπεύει να προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες για απαλλοτρίωση της υπόψη 

έκτασης. 

Στα τέλη του 2012 προβλέπεται να μετεγκατασταθούν στο νέο Σταθμό της Κορακιάς τρεις 

αεριοστρόβιλοι, συνολικής ισχύος 86 MW, από το Σταθμό των Λινοπεραμάτων, οι οποίοι θα 

μετατραπούν, ώστε να είναι κατάλληλοι για καύση φυσικού αερίου. Παράλληλα με τις 

εργασίες ανάπτυξης του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, η ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. θα 

προχωρήσει στην κατασκευή δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέσει την 

Κορακιά με το Σταθμό της Ξυλοκαμάρας στα Χανιά. Με προοπτική ολοκλήρωσης του εν λόγω 

δικτύου το έτος 2012, η ∆ΕΗ Α.Ε. θα μετατρέψει την υφιστάμενη Μονάδα Συνδυασμένου 
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Κύκλου Χανίων (132 MW) και τρεις αεριοστρόβιλους του Σταθμού της Ξυλοκαμάρας (ισχύος 

59 MW, 59 MW και 28 MW) για καύση φυσικού αερίου. Παράλληλα, οι δύο αεριοστρόβιλοι 

των 59 MW θα μετατραπούν σε Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 180 MW, με την 

προσθήκη δύο λεβήτων ανάκτησης θερμότητας και ενός ατμοστροβίλου. Η ολοκλήρωση των 

μετατροπών των Μονάδων της Ξυλοκαμάρας θα επιτρέψει την απόσυρση τριών 

αεριοστρόβιλων του Σταθμού συνολικής ισχύος 62 MW (14 MW, 20 MW και 28 MW), ενώ η 

θέση σε λειτουργία της πρώτης Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στην Κορακιά την απόσυρση 

τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος 42 MW από τα Λινοπεράματα. 

Η θέση σε λειτουργία της δεύτερης Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στην Κορακιά στις αρχές 

του 2014 θα επιτρέψει την απόσυρση πέντε ατμοηλεκτρικών μονάδων, συνολικής ισχύος 99 

MW, και δύο αεριοστροβιλικών, συνολικής ισχύος 30 MW, από τα Λινοπεράματα και την 

οριστική θέση εκτός λειτουργίας του υπόψη Σταθμού.  

Στο σταθμό του Αθερινόλακκου λειτουργούν ήδη από το 2004 δύο σύγχρονα 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συνολικής ισχύος 102 MW, ενώ έχει ολοκληρωθεί από το 2007 η 

κατασκευή δύο ατμοηλεκτρικών μονάδων συνολικής ισχύος 93 MW. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί 

η εγκατάσταση δύο ακόμη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος 100 MW το έτος 

2009. Η σύνδεση του Σταθμού στον Αθερινόλακκο με το δίκτυο φυσικού αερίου 

προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το έτος 2016. ∆εδομένου ότι ο σχεδιασμός των Μονάδων 

του Σταθμού επιτρέπει τη μετατροπή τους για καύση φυσικού αερίου, η ∆ΕΗ Α.Ε. σχεδιάζει η 

μετατροπή των εν λόγω Μονάδων να έχει, επίσης, ολοκληρωθεί το εν λόγω έτος.  

Έχει ήδη ολοκληρωθεί τεχνική μελέτη σκοπιμότητας για το έργο, τα αποτελέσματα της οποίας 

υπέδειξαν ότι ο σταθμός θα έχει τη δυνατότητα ελλιμενισμού πλοίων από 65.000 m3 ΥΦΑ έως 

145.000 m3 ΥΦΑ, ενώ η αποθηκευτική δυνατότητα του σταθμού θα είναι 164.000 m3. Στην 

εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ στην Κρήτη. 

 

Εικόνα 5-15: Μονάδες Η/Π ΔΕΗ στην Κρήτη 

Ο ∆ΕΣΦΑ και η ∆ΕΗ έχουν προχωρήσει στην εκπόνηση συνολικού χρονοδιαγράμματος για το 

έργο. Η βασικότερη εκκρεμότητα είναι η απόκτηση της γης στην περιοχή που θα γίνουν οι 
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εγκαταστάσεις. Ο βασικός σχεδιασμός του έργου αναμένεται να εκπονηθεί το έτος 2011, 

εφόσον η απόκτηση γης συντελεσθεί μέχρι το τέλος του 2010. 

Η ανάπτυξη δικτύου υψηλής πίεσης για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο των αστικών και 

βιομηχανικών περιοχών του νησιού, αλλά και των άλλων ενεργειακών κέντρων της ∆ΕΗ 

(Χανιά, Αθερινόλακος), εκτιμάται ότι θα κοστίσει επιπλέον 120.000.000 €. 

Για το έργο έχει προεγκριθεί χρηματοδότηση της τάξης των 105.000.000 €. Το κόστος του 

έργου που δεν θα επιδοτηθεί θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του ∆ΕΣΦΑ και δανεισμό και θα 

ενταχθεί στη ΡΠΒ του ΕΣΦΑ, ώστε να ανακτηθεί είτε από όλους τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, είτε 

από τους Χρήστες της Κρήτης. Η τελική απόφαση για τον τρόπο ανάκτησης του μη 

συγχρηματοδοτούμενου κόστους της επένδυσης θα ληφθεί από το ΥΠΕΚΑ με τη σύμφωνη 

γνώμη της ΡΑΕ. 

Πλην των προαναφερθεισών, υπάρχουν επίσης τρεις (3) μονάδες σε ψυχρή εφεδρεία (ένας 

ατμοστρόβιλος και ένας αεριοστρόβιλος στα Λινοπεράματα, ένας αεριοστρόβιλος στην 

Ξηροκαμάρα). 

Το πρόγραμμα αποσύρσεων-εντάξεων της ∆ΕΗ, όπως παρουσιάσθηκε από τον Πρόεδρο της 

∆ΕΗ στη Βουλή των Ελλήνων στις 20 Φεβρουαρίου 2008 σε συνδυασμό με στοιχεία από τη 

∆ιεύθυνση Στρατηγικής και Προγραμματισμού της ∆ΕΗ και το επιχειρησιακό σχέδιο που 

ανακοίνωσε η ∆ΕΗ το Νοέμβριο του 2008 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω 

αναφερόμενες  αποσύρσεις παλαιών μονάδων της ∆ΕΗ στην περιφέρεια Κρήτης.  

Πίνακας 5-50: Αποσύρσεις παλαιών μονάδων ΔΕΗ (ΚΑΠΕ, 2009) 

Μονάδα Καύσιμο Καθ, Ισχύς (MW) Απόσυρση 

Λινοπεράματα ΜΕΚ 1,2,3,4 Μαζούτ 42 

Αεριοστρόβιλοι Χανίων 1,4,5 Ντήζελ 62 
1/2012 

Λινοπεράματα 1-6 Μαζούτ 104 

Αεριοστρόβιλοι 1,2 Λινοπεραμάτων Ντήζελ 31 
1/2014 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μελλοντικές εντάξεις νέων θερμικών μονάδων της 

∆ΕΗ στην περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με το πρόγραμμα αποσύρσεων εντάξεων της ∆ΕΗ. 

Πίνακας 5-51: Εντάξεις νέων θερμικών μονάδων ΔΕΗ 

Μονάδα Καύσιμο Καθ, Ισχύς (MW) Απόσυρση 

Αθερινόλακος (Κρήτη) Μαζούτ/Φ. Αέριο 100 

Κορακιά (Κρήτη) Φ. Αέριο 250 
1/2012 

Χανιά CCGT Φ, Αέριο 1862 1/2014 
1Το φυσικό αέριο θα χρησιμοποιηθεί στη μονάδα του Αθερινόλακου από το 2016. 
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2Προέρχεται από μετατροπή των υπαρχόντων αεριοστροβίλων 11 και 12 του ίδιου σταθμού με συνολική 
καθαρή ισχύ116 MW με την προσθήκη ενός ατμοστροβίλου καθαρής ισχύος 70 ΜW. 

5.7.11.3. Αιολική ενέργεια στην Κρήτη 

Επιπλέον, στο υφιστάμενο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης περιλαμβάνονται και αιολικά πάρκα 

με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 166,15 MW.  

Στο Σχήμα 5-38 φαίνεται η ποσοστιαία κατανομή της εγκατεστημένης ισχύος στην Κρήτη σε 

διαφορετικού τύπου μονάδες. 

 

Σχήμα 5-38: Μονάδες παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας στην Κρήτη 2009 

 

Τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη στο τέλος του 2009 παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 5-52: Εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Κρήτη στο τέλος του 2009 

Α/Α Φορέας Τοποθεσία Εγκατεστημένη 
Ισχύς (MW) 

1 ∆.Ε.Η. A.E. Ι.Μ. Τοπλού Σητείας Λασιθίου 5,10 

2 ∆.Ε.Η. A.E. Ι.Μ. Τοπλού Σητείας Λασιθίου 1,00 

3 ∆.Ε.Η. A.E. Ι.Μ. Τοπλού Σητείας Λασιθίου 0,50 

4 ∆.Ε.Η. A.E. Ξηρολίμνη Ι ∆.Σητείας 4,80 

5 ∆.Ε.Η. A.E. Ξηρολίμνη Ι ∆.Σητείας 5,40 

6 ∆.Ε.Η. A.E. Ξηρολίμνη ΙΙ ∆.Σητείας 3,00 

7 Ρόκας Αιολική Κρήτη A.B.E.E. Ξηρολίμνη Σητείας 3,00 

9 Ρόκας Αιολική Κρήτη A.B.E.E. Πλακοκερατιά ∆.Ιτάνου Λασιθίου 15,00 

10 AEOLOS Α.Ε. Χανδράς Λεύκης Λασιθίου 9,90 
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Α/Α Φορέας Τοποθεσία Εγκατεστημένη 
Ισχύς (MW) 

11 Αιολικά Πάρκα Κρυών Α.Ε. Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου 10,00 

12 Αιολικά Πάρκα Αχλαδιών Α.Ε. Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου 10,00 

13 Αιολικά Πάρκα Ανεμόεσσα 
Α.Ε. Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου 5,00 

14 Οργανισμός Ανάπτυξης 
Σητείας Α.Ε. Καμινάκια - Χορδάκι Λασιθίου 0,50 

15 IWECO Α.Ε. Μεγάλη Βρύση Ηρακλείου 4,95 

16 ENERCON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πλατύβολα Αχλαδίων Λασιθίου 2,50 

17 Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. Βρουχάς Λασιθίου 5,94 

18 Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. Βρουχάς Λασιθίου 5,96 

19 WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πλατύβολα Κρυών Λασιθίου 2,40 

20 WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πλατύβολα Κρυών Λασιθίου 0,60 

21 ∆ομική Κρήτης Α.Ε. Βοσκερό Ηρακλείου 5,95 

22 ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. Ξηρολίμνη Ι ∆.Σητείας 2,70 

23 Υδροαιολική Κρήτης Α.Ε. Ρόβας Καστελίου Χανίων 9,35 

24 IWECO Χώνος Κρήτης Α.Ε. Χώνος Σητείας 4,50 

25 ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε. Αγ. Βαρβάρα Ηρακλείου 14,45 

26 ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε. (ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ) Αντισκάρι ∆. Μοιρών Ηρακλείου 5,25 

27 ENVITEC Α.Ε. Βάρδια Ν. Χανίων 5,40 

28 ENVITEC Α.Ε. Βατάλι Ν. Χανίων 5,40 

29 ∆ιεθνής Αιολική Κρήτης Α.Ε. Αγ. Κύριλλος Ηρακλείου 7,20 

30 ΡΟΚΑΣ Αιολική Κρήτης 
Α.Β.Ε.Ε. Καλόγηρος ∆. Γαζίου Ηρακλείου 3,60 

31 Οργανισμός Ανάπτυξης 
Σητείας Α.Ε. Καμινάκια - Χορδάκι Λασιθίου 0,50 

32 Άνεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε. Προφήτης Ηλίας - Παπούρα ∆. 
Κισσάμου Χανίων 

6,30 

ΣΥΝΟΛΟ 166,15 

Η ποσοστιαία κατανομή της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στους νομούς της Κρήτης, βάσει 

των στοιχείων του Πίνακα 5.48, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.39. 

Παρατηρείται ότι ποσοστό της τάξης του 59% της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην 

Κρήτη βρίσκεται στο νομό Λασιθίου. Επιπλέον, στο νομό Ρεθύμνου δεν υπάρχει ακόμα καμία 

εγκατάσταση αιολικού πάρκου. 
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Σχήμα 5-39: Ποσοστιαία κατανομή της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων στους 

Νομούς της Κρήτης το 2009 

Εκτός των αιολικών πάρκων στην Κρήτη υπάρχει και ένας μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 

(ΜΥΗΣ) ισχύος 0,3 ΜW. Βρίσκεται στο νομό Χανίων, στο ∆ήμο Γεωργιούπολης και αξιοποιεί 

μέρος από τις απορροές των Λευκών Ορέων, οι οποίες συγκεντρώνονται στη λίμνη του 

Αλμυρού. Ο σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία από το 1954 και έχει μέση ετήσια παραγωγή 

ενέργειας 1,25 GWh. Επιπλέον, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ∆ΕΗ ανανεώσιμες,  

υπάρχουν δύο (2) ακόμη αιολικά πάρκα υπό κατασκευή στην περιφέρεια Κρήτης στην περιοχή 

του Ρεθύμνου, στις περιοχές Ακούμια και Κοπρινό ισχύος 9,9 και 7,2 MW αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ψηφίστηκε στις 09/09/2010 επεκτείνεται το 

πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 KWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

στην Κρήτη. 

5.7.11.4. Ηλιακή ενέργεια στην Κρήτη 

Σύμφωνα με στοιχεία του ενεργειακού κέντρου περιφέρειας Κρήτης, τα υπάρχοντα 

φωτοβολταϊκά συστήματα στην Περιφέρεια Κρήτης περιλαμβάνουν: (Φάρους, μικρές μονάδες 

οικολογικού τουρισμού, ξενοδοχεία, κλπ) και αποτελούνται στο σύνολο από 50 εγκαταστάσεις 

ισχύος 1 MW (200 x 80 KW), εκ των οποίων σε λειτουργία βρίσκονται μονάδες συνολικής 

παραγωγής 16 MW. Αναμένονται επιπλέον περίπου 500 μονάδες των 80 KW που θα 

προκύψουν από τα προγράμματα φωτοβολταικά στις στέγες και φωτοβολταικά για τους 

αγρότες με τη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε εντός του 2010. Επιπλέον, στην Κρήτη οι 

υπάρχοντες ηλιακοί θερμοσίφωνες μαζί με τα κεντρικά ηλιακά συστήματα, καταλαμβάνουν 

συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 400.000 m2 και η παραγωγή ενέργειας αυτών των 

συστημάτων είναι περίπου ίση με το 1,8 % της συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Τέλος, η ∆ΕΗ 
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Α.Ε. υλοποιεί την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στον Αθερινόλακκο Κρήτης και στην 

Ξηρολίμνη Κρήτης ισχύος 480 και 720 ΚW αντίστοιχα. 

5.7.12. 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 ∆ημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιων (Κ.∆.Α.Π.). 

Σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχουν τα παρακάτω θεραπευτήρια και η κατανομή τους κατά 

νομική μορφή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5-53: 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) ∆εν περιλαμβάνονται τα Στρατιωτικά Θεραπευτήρια και οι κλίνες τους. 
(2) Περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΝΠ∆∆,σύμφωνα με το Ν.∆.2592/1953), ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών,καθώς και τα νοσοκομεία των Νομικών 
Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου: 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 
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δυνατοτήτων-δεξιοτήτων τους. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο λόγος 

μαθητές/καθηγητές είναι σχεδόν ο ίδιος με εκείνον της χώρας. 

Στην Κρήτη λειτουργούν τα παρακάτω Ανώτατα Ιδρύματα Εκπαίδευσης85: 

• 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 

και Φυσικής, ενώ η Σχολή Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής. Το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί με 544 μέλη ∆ΕΠ και διδάσκοντες σύμφωνα με το 

Π∆ 407 και έχει 11.918 προπτυχιακούς και 2.130 μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

• 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 ∆ιοίκησης 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. Τα τμήματα που 

περιλαμβάνει είναι: το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκηση, το Τμήμα 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βρίσκεται στα Χανιά, και 

λειτουργεί με 127 καθηγητές και 2.897 προπτυχιακούς, 369 μεταπτυχιακούς φοιτητές 

και 177 Υποψήφιους ∆ιδάκτορες. 

• 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 

 

85 Κ. Ι. Φαλιάγκας, ‘Χωροθέτηση Βιοτεχνικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης’, ∆ιπλωματική Εργασία, Τομέας Γεωγραφίας 
& Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Οκτώβριος 2009. 
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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 ινστιτούτα86. 

 

 

86 Πηγή: Ιστοσελίδες T.E.I. Κρήτης, Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης και Ι.Τ.Ε. 
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5.8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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 Κλασικών Αρχαιοτήτων καθώς και οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες 

που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 

Υπουργείου Πολιτισμού και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 5-54: Εφορείες Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και Εφορείες Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Κρήτης87 

Ονομασία Έδρα Περιοχή αρμοδιότητας 

ΚΓ΄ΕΠΚΑ Ηράκλειο Νομός Ηρακλείου 

Κ∆΄ΕΠΚΑ Άγιο Νικόλαο Νομός Λασιθίου 

ΚΕ΄ΕΠΚΑ Χανιά Νομοί Χανίων και Ρεθύμνου 

13η ΕΒΑ Ηράκλειο Νομοί Ηρακλείου και Λασιθίου 

28η ΕΒΑ Ρέθυμνο Νομοί 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 ∆ιαρκή Καταλόγου των Αρχαιολογικών 

Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος. Ο ∆ιαρκής Κατάλογος των Αρχαιολογικών Χώρων και 

Μνημείων της Ελλάδος88 συντάσσεται και εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση 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 

 

87 Πηγή: http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=11 
88 Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010 5-269 

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. ∆ιευκρινίζεται 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. 

5.8.1. Νομός Ηρακλείου 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που εντοπίζονται στο Νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με το 

∆ιαρκή Κατάλογο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5-55 89. 

5.8.2. Νομός Λασιθίου 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που εντοπίζονται στο Νομό Λασιθίου, σύμφωνα με το 

∆ιαρκή Κατάλογο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5-56 69. 

5.8.3. Νομός Ρεθύμνου 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που εντοπίζονται στο Νομό Ρεθύμνου, σύμφωνα με το 

∆ιαρκή Κατάλογο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5-57 69. 

5.8.4. Νομός Χανίων 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που εντοπίζονται στο Νομό Χανίων, σύμφωνα με το 

∆ιαρκή Κατάλογο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5-58 69. 

Σημειώνεται ότι στους πίνακες που ακολοθούν, ως ∆ήμοι νοούνται οι ∆ήμοι όπως ίσχυαν προ 

της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτη. 

 

89 http://listedmonuments.culture.gr 
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Πίνακας 5-55: Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στο Ν. Ηρακλείου 

Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Αστερούσια όρη ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα         Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Κτίριο ιδιοκτ. Εμμ. Σηφάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2277/35600/1-7-1996, ΦΕΚ 
666/Β/1-8-1996 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας 
Αγίας 
Βαρβάρας     Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτ. Μαρίκας Ν. Ανωγειανάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/812/12763/14-3-1997, ΦΕΚ 
255/Β/2-4-1997 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας 
Αγίας 
Βαρβάρας     Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτ. Ελ. Βλασιάδη - Παπαδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1560/27034/23-5-1995, 
ΦΕΚ 540/Β/21-6-1995 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας 
Αγίας 
Βαρβάρας   συνοικισμός 

Παπαδιανά Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στην Αγ. Βαρβάρα, ιδ. Κων/νου και 
Όλγας Παπαδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/177/23656/13-5-1998, ΦΕΚ 
520/Β/28-5-1998 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας 
Αγίας 
Βαρβάρας 

Αγία 
Βαρβάρα   Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτ. Μαρ. Κιούλπαλη και Ευγ. 
Χριστινάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1937/34889/27-6-1995, 
ΦΕΚ 675/Β/31-7-1995 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας Αγίου Θωμά     Αστικά Κτίρια 

Νερόμυλος στη θέση Παναγία Καρδιώτισσα ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3598/2287/13-1-2000, ΦΕΚ 
76/Β/1-2-2000 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας Αγίου Θωμά   Παναγία 
Καρδιώτισσα Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

∆ύο κρήνες στη θέση Κάτω Χωριό ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3010/54231/10-11-1999, 
ΦΕΚ 2114/Β/6-12-1999 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας Αγίου Θωμά Άγιος 
Θωμάς Κάτω Χωριό Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Πρινιάς. Αρχαϊκή πόλη και ναός. ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Αγίας 
Βαρβάρας Πρινιά Πρινιάς   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι 
Κτίριο του παλιού ∆ημοτικού Σχολείου στον 
Πρινιά Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/9254/493/1-3-1985, ΦΕΚ 
191/Β/9-4-1985 Νεοελληνική Αγίας 

Βαρβάρας Πρινιά Πρινιάς   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας 

Αρχαιολογικός χώρος Προφήτη Ηλία 
Αρκαλοχωρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/63397/2789 π.ε/16-9-
1994, ΦΕΚ 748/Β/5-10-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/45467/2795/25-9-1997, 
ΦΕΚ 926/Β/21-10-1997 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Αρχαϊκή, 
Ελληνιστική 

Αρκαλοχωρίου Αρκαλοχωρίου   Προφήτης 
Ηλίας 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Συγκρότημα παλαιού δημοτικού σχολείου με 
Εκκλησία και περίβολο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/48318/1639/7-11-
1997, ΦΕΚ 1072/Β/4-12-1997 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρκαλοχωρίου Αρκαλοχωρίου Πατσίδερος   

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, 
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Γαλατιανή 
Κεφάλα" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60975/3091/22-12-
1992, ΦΕΚ 16/Β/22-1-1993 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Αρκαλοχωρίου Αρκαλοχωρίου Χουμέριον 

Μεταξύ των 
οικισμών 
Γαλατά και 
Χουμερίου, 
περιοχή 
Αρκαλοχωρίο
υ 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Γέφυρα στον ποταμό Αναποδάρη 
(«Παλιοκαμάρα») στο ∆εμάτι Αρκαλοχωρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3106/62325/16-11-2001, 
ΦΕΚ 1617/Β/6-12-2001 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου ∆εματίου ∆εμάτιον   Γέφυρες 

Καραβάδο. ∆ημοτικό Σχολείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3758/9719/23-1-1991, ΦΕΚ 
158/Β/21-3-1991 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου Καραβάδου Καραβάδος   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-271 

Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Καραβάδο. Κοινοτική Κρήνη. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3758/9719/23-1-1991, ΦΕΚ 
158/Β/21-3-1991 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου Καραβάδου Καραβάδος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ανώνυμος Ναός Ι στο λόφο Καστέλλο ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38219/1213 
π.ε./3-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών   Λόφος 

Καστέλλο 
Θρησκευτικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί 

Ανώνυμος Ναός ΙΙ στο λόφο Καστέλλο ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38219/1213 
π.ε./3-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών   Λόφος 

Καστέλλο 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας στο λόφο 
Καστέλλο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38219/1213 
π.ε./3-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών   Λόφος 

Καστέλλο 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο λόφο 
Καστέλλο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38219/1213 
π.ε./3-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών   Λόφος 

Καστέλλο 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου στο λόφο 
Καστέλλο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38219/1213 
π.ε./3-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών   Λόφος 

Καστέλλο 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στο λόφο 
Καστέλλο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38219/1213 
π.ε./3-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών   Λόφος 

Καστέλλο 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Λείψανα φρουριακού συγκροτήματος στο 
λόφο Καστέλλο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38219/1213 
π.ε./3-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Βυζαντινή 
Ύστερη Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών   Λόφος 

Καστέλλο 
Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / 
Φρούρια 

Αρχαιολογικός χώρος περιοχής 
"Τσούτσουρος" (αρχ. Ίνατος) 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ23/2637/102/29-3-1980, 
ΦΕΚ 400/Β/22-4-1980 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική Αρκαλοχωρίου Καστελλιανών Τσούτσουρ

ος 

"Λαρνάκι" , 
"Αλιόρι", 
"Κράσα" 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Το κτίριο του παλαιού Ειρηνοδικείου στο 
Καλό Χωριό Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/12099/369/7-4-2005, ΦΕΚ 
554/Β/25-4-2005 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου Λευκοχωρίου Καλόν 

Χωρίον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Νιπηδητός. Μύλος "Γαζέπη" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1826/39580/21-7-1994, 
ΦΕΚ 629/Β/22-8-1994 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου Νιπιδιτού Νιπιδιτός   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Παναγιά. Ελαιοτριβείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/50624/3063/21-1-1988, 
ΦΕΚ 67/Β/4-2-1988 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου Παναγίας Παναγία   Αγροτική Οικονομία, Βιοτεχνία / 

Βιομηχανία 

Παναγιά. Κοινοτική βρύση. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/50624/3063/21-1-1988, 
ΦΕΚ 67/Β/4-2-1988 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου Παναγίας Παναγία   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Νερόμυλος στο Σκινιά, ιδ. Καραμανωλάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/549/23682/13-5-1998, ΦΕΚ 
520/Β/28-5-1998 Νεοελληνική Αρκαλοχωρίου Σκινιά Σκινιάς   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Λόφος Φουρνί Αρχανών 

ΥΑ Α1/Φ23/39299/3924/30-8-1974, ΦΕΚ 
867/Β/7-9-1974 
ΥΑ Α/Φ22/58651/5387/28-12-1974, ΦΕΚ 
15/Β/15-1-1975 

Νεοελληνική Αρχανών Αρχανών     
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι 
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Ενετικό υδραγωγείο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Αρχανών Αρχανών   Καρυδάκη Συστήματα Ύδρευσης 

Αρχαιολογικός Χώρος όρους Γιούχτα 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ23/2637/102/29-3-1980, 
ΦΕΚ 400/Β/22-4-1980 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική Αρχανών Αρχανών   

σπήλαια 
Στραβομύτη 
και Χωστό 
Νερό, Ιερό 
κορυφής 
στην "Ψηλή 
Κορφή", 
Σώπατα, 
Ανεμοσπήλια 
και Καρνάρη 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Οικισμός Βαθυπέτρου ΥΑ Γ/3070/9415/14-2-1980, ΦΕΚ 289/Β/21-3-
1980 Νεοελληνική Αρχανών Αρχανών Βαθύπετρο   Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός Χώρος Βαθυπέτρου 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ23/2637/102/29-3-1980, 
ΦΕΚ 400/Β/22-4-1980 

Αρχαιότητα Αρχανών Αρχανών Βαθύπετρο Πίσω 
Λειβάδια Αρχαιολογικές Θέσεις, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Αρχαιολογικός χώρος συνοικίας "Τρούλλος" 
Αρχανών 

ΥΑ 131203/5780/15-11-1956, ΦΕΚ 248/Β/24-
11-1956 Αρχαιότητα Αρχανών Αρχανών Επάνω 

Αρχάναι   Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχάνες ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Αρχανών Αρχανών Επάνω 
Αρχάναι   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχοντικό ιδιοκτησίας κληρονόμων Αννίκας 
Λυδάκη στις Άνω Αρχάνες Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/499/9149/1-3-1985, ΦΕΚ 
184/Β/8-4-1985 Νεοελληνική Αρχανών Αρχανών Επάνω 

Αρχάναι   Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια 

Επάνω Αρχάνες. ∆ιδακτήριο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/50205/3051/12-1-1988, 
ΦΕΚ 50/Β/2-2-1988 Νεοελληνική Αρχανών Αρχανών Επάνω 

Αρχάναι   Φυσικοί Χώροι, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας 

Επάνω Αρχάνες. Νέο ∆ημαρχείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1824/34891/5-7-1994, ΦΕΚ 
555/Β/18-7-1994 Νεοελληνική Αρχανών Αρχανών Επάνω 

Αρχάναι   Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Επάνω Αρχάνες. Κτίριο ιδιοκτ. Μ. Ψαλτάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2279/35874/2-7-1996, ΦΕΚ 
679/Β/19-8-1996 Νεοελληνική Αρχανών Αρχανών Επάνω 

Αρχάναι   Αστικά Κτίρια 

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/58148/2157π.ε./10-
12-1998, ΦΕΚ 18/Β/21-1-1999 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρχανών Αρχανών Επάνω 

Αρχάναι   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/62571/1447/8-6-1995, 
ΦΕΚ 594/Β/7-7-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αρχανών Αρχανών Επάνω 

Αρχάναι Αγία Φωτιά Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Οινοποιείο Μπαμεδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1524/37696/14-7-1993, 
ΦΕΚ 602/Β/12-8-1993 Νεοελληνική Αρχανών Κάτω 

Αρχανών 
Κάτω 
Αρχάναι   Βιοτεχνία / Βιομηχανία 
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Αρχαιολογικοί Χώροι Ροτασίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/59927/3602/9-11-2001, 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28557/1733π.ε./16-3-
1999, ΦΕΚ 265/Β/29-3-1999 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28557/1733π.ε./16-3-
1999, ΦΕΚ 576/Β/24-4-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/43823/2284/8-9-2000, 
ΦΕΚ 1205/Β/2-10-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/43823/2284/8-9-2000, 
ΦΕΚ 1563/Β/23-11-2001 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Αρχαϊκή, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή 

Αστερουσίων Εθιάς Ροτάσιον 

Κεφάλας, 
Εμπασός, 
Φαρμακαρά, 
Ξηρόκαμπος, 
Ασπρολείβαδ
α 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Κτίριο ∆ημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1344/22889/10-5-1999, 
ΦΕΚ 1045/Β/4-6-1999 Νεοελληνική Αστερουσίων Μεσοχωρίου Μεσοχώριον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 

Τρεις Εκκλησιές. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52744/1172/4-10-1983, 
ΦΕΚ 632/Β/4-11-1983 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αστερουσίων Παρανύμφων Τρεις 

Εκκλησιές   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Τρεις Εκκλησιές. Λατρευτικό χριστιανικό 
κτήριο. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52744/1172/4-10-1983, 
ΦΕΚ 632/Β/4-11-1983 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αστερουσίων Παρανύμφων Τρεις 

Εκκλησιές   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Τρεις Εκκλησιές. Μεταβυζαντινός ναός. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52744/1172/4-10-1983, 
ΦΕΚ 632/Β/4-11-1983 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αστερουσίων Παρανύμφων Τρεις 

Εκκλησιές   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Γέφυρα του Αναποδάρη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/338/22920/11-5-1999, ΦΕΚ 
1045/Β/4-6-1999 Νεοελληνική Αστερουσίων Προτορίων Προτόρια   Γέφυρες 

Κτίριο ιδ. Μ. Βασιλάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1954/29883/4-6-1996, ΦΕΚ 
537/Β/5-7-1996 Νεοελληνική Αστερουσίων Χαρακίου Χαράκιον   Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια 

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου ή Αγίου Νικήτα 
στο ύψωμα Χαράκι στο Χάρακα Αστερουσίων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/7442/232/8-2-
2002, ΦΕΚ 169/Β/14-2-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αστερουσίων Χάρακος   Ύψωμα 

Χαράκι 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Κρήνη στον οικισμό Αγία Φωτιά Χάρακος ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1399/54141/16-10-2001, 
ΦΕΚ 1350/Β/17-10-2001 Νεοελληνική Αστερουσίων Χάρακος Αγία Φωτιά   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κοινοτική κρήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3090/42096/8-8-1997, ΦΕΚ 
834/Β/17-9-1997 Νεοελληνική Αστερουσίων Χάρακος Χάρακας   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ανεμόμυλος στο Χάρακα, ιδ. της κοινότητας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/48250/3903/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1030/Β/24-11-1997 Νεοελληνική Αστερουσίων Χάρακος Χάρακας   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στο ύψωμα 
Χαράκι στο Χάρακα Αστερουσίων 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38220/1216/31-
12-2001, ΦΕΚ 77/Β/28-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αστερουσίων Χάρακος Χάρακας Ύψωμα 

Χαράκι 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στο ύψωμα Χαράκι 
στο Χάρακα Αστερουσίων 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38220/1216/31-
12-2001, ΦΕΚ 77/Β/28-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αστερουσίων Χάρακος Χάρακας Ύψωμα 

Χαράκι 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Φρουριακό συγκρότημα στο ύψωμα Χαράκι 
στο Χάρακα Αστερουσίων 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38220/1216/31-
12-2001, ΦΕΚ 77/Β/28-1-2002 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Αστερουσίων Χάρακος Χάρακας Ύψωμα 

Χαράκι 
Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 
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Αστερούσια όρη ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Βιάννου       Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Όρος ∆ίκτη ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Βιάννου       Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Ληστής" 
Κερατόκαμπου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40287/2606/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1804/Β/29-9-1999 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Βιάννου Άνω Βιάννου   

"Ληστής", 
∆υτικά του 
Κερατόκαμπο
υ 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Μιτατούλια" 
Κερατόκαμπου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40287/2606/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1804/Β/29-9-1999 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Βιάννου Άνω Βιάννου   

"Μιτατούλια" 
, ∆υτικά του 
Κερατόκαμπο
υ 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πλάκα" 
Κερατόκαμπου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40287/2606/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1804/Β/29-9-1999 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Βιάννου Άνω Βιάννου   

"Πλάκα" , 
∆υτικά του 
Κερατόκαμπο
υ 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Σκουροχάρακο" ή "Σκούρος" Κερατόκαμπου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40287/2606/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1804/Β/29-9-1999 

Χαλκοκρατία 
Πρώιμη Βιάννου Άνω Βιάννου   

"Σκουροχάρα
κο" ή 
"Σκούρος" 
Κερατόκαμπο
υ 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Άνω Βιάννος. Βρύση. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/56857/2243/29-9-1987, 
ΦΕΚ 554/Β/23-10-1987 Νεοελληνική Βιάννου Άνω Βιάννου Άνω 

Βιάννος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Άνω Βιάννος. ∆ημοτικό Σχολείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/56857/2243/29-9-1987, 
ΦΕΚ 554/Β/23-10-1987 Νεοελληνική Βιάννου Άνω Βιάννου Άνω 

Βιάννος   Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας 

Άνω Βιάννος. Νερόμυλος. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/56857/2243/29-9-1987, 
ΦΕΚ 554/Β/23-10-1987 Νεοελληνική Βιάννου Άνω Βιάννου Άνω 

Βιάννος   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Αρχαιολογικός χώρος Κερατόκαμπου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28492/1734π.ε./16-3-
1999, ΦΕΚ 265/Β/29-3-1999 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/44783/2837/1-10-1999, 
ΦΕΚ 1971/Β/4-11-1999 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή 

Βιάννου Άνω Βιάννου Κερατόκαμπ
ος 

Καστρί, 
Τράπεζα Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Νερόμυλος στη Μονή Σπηλιώτισσας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/547/23683/13-5-1998, ΦΕΚ 
520/Β/28-5-1998 Νεοελληνική Βιάννου Αγίου 

Βασιλείου   Μονή 
Σπηλιώτισσας Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Κρήνη "Σπαρτόβρυση" σε αγροτικό δρόμο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1526/24144/2-4-1997, ΦΕΚ 
461/Β/6-6-1997 Νεοελληνική Βιάννου Αγίου 

Βασιλείου   

στον 
παράπλευρο 
αγροτικό 
δρόμο του 
οδικού άξονα 
Ηρακλείου - 
Μοιρών 

Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 
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Ι. Ναός Αγ. Ιωάννου Προδρόμου. ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Βιάννου Αγίου 

Βασιλείου 
Άγιος 
Βασίλειος   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Αρχαιολογικός Χώρος στις θέσεις "Καμίνι", 
"Ξενοτάφοι", "Αγία Ειρήνη" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40285/2608/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1834/Β/4-10-1999 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Βιάννου Αγίου 
Βασιλείου Νέα Άρβη 

"Καμίνι", 
"Ξενοτάφοι", 
"Αγία Ειρήνη"

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Αμιράς. Τόπος εκτελέσεων ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1503/24998/22-4-1997, 
ΦΕΚ 465/Β/6-6-1997 Νεοελληνική Βιάννου Αμιρά   θέση Αμπέλια Ιστορικοί Τόποι 

Η κρήνη «Αναβάλλουσας» στον οικισμό 
Μουρί, του συνοικισμού Αμυράς ∆ήμου 
Βιάνου, Νομού Ηράκλειου Κρήτης. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/106998/2731, ΦΕΚ 134/Β/6-
2-2006 Νεοελληνική Βιάννου Αμιρά Αμιράς   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Αρχαιολογικός χώρος Προφήτη Ηλία (αρχ. 
Αρκάδες) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/19274/597/17-4-1981, 
ΦΕΚ 345/Β/16-6-1981 Αρχαιότητα Βιάννου Αφρατίου   Προφήτης 

Ηλίας Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Έμπαρος. Ι. Ναός Κάτω Κεράς. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/35786/774/15-7-1983, 
ΦΕΚ 485/Β/22-8-1983 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Βιάννου Εμπάρου Έμπαρος   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Φαφλάγκο" 
Βιάννου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40283/2610/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1840/Β/5-10-1999 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Βιάννου Καλαμίου Φαφλάγκος   Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Ψαρή 
Φοράδα" Βιάννου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40283/2610/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1840/Β/5-10-1999 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία 

Βιάννου Καλαμίου Ψαρή 
Φοράδα   Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Κάτω Βιάννος. Κοινοτική κρήνη. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1766/27743/19-8-1988, 
ΦΕΚ 663/Β/9-9-1988 Νεοελληνική Βιάννου Κάτω Βιάννου Κάτω 

Βιάννος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου στην Κάτω 
Βιάννο Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/20989/429/19-5-1994, 
ΦΕΚ 440/Β/13-6-1994 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Βιάννου Κάτω Βιάννου Κάτω 

Βιάννος   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Κάτω Βιάννος. Παλαιό ∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3087/41241/8-8-1997, ΦΕΚ 
788/Β/1-9-1997 Νεοελληνική Βιάννου Κάτω Βιάννου Κάτω 

Βιάννος   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας 

Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Ερμή και 
Αφροδίτης στην "Κρύα Βρύση" 

ΥΑ Α1/Φ23/35749/1936/6-7-1978, ΦΕΚ 
730/Β/29-8-1978 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία 
Ιερά, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Βιάννου Κάτω Σύμης   "Κρύα 
Βρύση" 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Κρήνη "το Χάνι" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2745/31300/30-7-1998, 
ΦΕΚ 964/Β/9-9-1998 Νεοελληνική Βιάννου Πεύκου Πεύκος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κρήνη "του Πιτρόπου" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2745/31300/30-7-1998, 
ΦΕΚ 964/Β/9-9-1998   Βιάννου Πεύκου Πεύκος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κρήνη "των Μηλιαράδων" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2745/31300/30-7-1998, 
ΦΕΚ 964/Β/9-9-1998 Νεοελληνική Βιάννου Πεύκου Πεύκος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Χόνδρος. Κοινοτική Βρύση ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/477/25992/4-4-1996, ΦΕΚ 
446/Β/14-6-1996 Νεοελληνική Βιάννου Χόνδρου     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 
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∆ύο κρήνες στο χωριό Αχλάδα ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1431/47397/6-9-2000, ΦΕΚ 
1250/Β/13-10-2000 Νεοελληνική Γαζίου Αχλάδας Αχλάδα   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Παλαιό κτιριακό συγκρότημα στο «Μετόχι 
Κατεχάκη» στον οικισμό Καλεσσών, ιδ. 
Παύλου Κόρπη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1821/54220/16-10-2001, 
ΦΕΚ 1354/Β/17-10-2001 Νεοελληνική Γαζίου Γαζίου   «Μετόχι 

Κατεχάκη» Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Μπαϊρια" ή 
"Τζαφέρ Παπούρα" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-
1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Γαζίου Γαζίου   

Λόφος 
"Μπαϊρια" ή 
"Τζαφέρ 
Παπούρα" 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Λίθινη γέφυρα και της παλαιά κρήνη στο 
Καβροχώρι του ∆ήμου Γαζίου Ν.Ηρακλείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/64906/1580/22-9-2004, 
ΦΕΚ 1519/Β/11-10-2004 Νεοελληνική Γαζίου Γαζίου Καβροχώριο

ν   Κρήνες, Γέφυρες 

Ροδιά. Κουμπέδες. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/77593/1700π.ε./26-1-
1983, ΦΕΚ 153/Β/7-4-1983 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γαζίου Ροδιάς   

"Σκάλα του 
Στρούμπουλα
" 

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Παλαιόκαστρο Ηρακλείου ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γαζίου Ροδιάς Παλαιόκαστ

ρο   Φυσικοί Χώροι, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια 

Ροδιά. Ι. Ναός Ευαγγελισμού. ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γαζίου Ροδιάς Ροδιά   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ροδιά. Συγκρότημα Ενετικής επαύλεως. ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γαζίου Ροδιάς Ροδιά   Αστικά Κτίρια 

Ροδιά. ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γαζίου Ροδιάς Ροδιά   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Φόδελε. Συγκρότημα αγροικίας. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/33842/823/16-8-1990, 
ΦΕΚ 621/Β/27-9-1990 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γαζίου Φόδελε   Θέση 

"Λουμπινιές" Αγροτική Οικονομία 

Φόδελε. Ι. Ναός Παναγίας. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/27749/652/18-9-1990, 
ΦΕΚ 701/Β/7-11-1990 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γαζίου Φόδελε   Θέση 

"Λουμπινιές" 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο 
Φόδελε Ηρακλείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-1993, 
ΦΕΚ 388/Β/28-5-1993 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Γαζίου Φόδελε Φόδελε Στον όρμο 
Φόδελε. Ενάλιοι Χώροι 

Κτίριο ιδ. Γ. Χρονάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1753/27843/17-5-1996, 
ΦΕΚ 468/Β/20-6-1996 Νεοελληνική Γοργολαίνη Άνω Ασιτών     Αστικά Κτίρια 

Κοινοτική Κρήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2272/35697/1-7-1996, ΦΕΚ 
666/Β/1-8-1996 Νεοελληνική Γοργολαίνη Άνω Ασιτών     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κτίριο ιδ. Κοινότητας Άνω Ασιτών ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/932/23997/2-4-1997, ΦΕΚ 
443/Β/30-5-1997 Νεοελληνική Γοργολαίνη Άνω Ασιτών     Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ∆ημοτικού Σχολείου Άνω Ασιτών 
Μαλεβυζίου μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο 
του 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3410/62638/18-11-1993, 
ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993 Νεοελληνική Γοργολαίνη Άνω Ασιτών Άνω Ασίται   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 
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Κτίριο στις Άνω Ασίτες, ιδ. Γεωργίου 
Μπαντουβά 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2445/42765/26-8-1998, 
ΦΕΚ 987/Β/18-9-1998 Νεοελληνική Γοργολαίνη Άνω Ασιτών Άνω Ασίται   Αστικά Κτίρια 

Παλαιά κρήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/567/39558/1-8-2000, ΦΕΚ 
1025/Β/21-8-2000 Νεοελληνική Γοργολαίνη Αγίου 

Μύρωνος 
Άγιος 
Μύρων   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κτίριο ιδ. Εμμανουήλ Μανουσάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1395/54240/16-10-2001, 
ΦΕΚ 1353/Β/17-10-2001 Νεοελληνική Γοργολαίνη Αγίου 

Μύρωνος 
Άγιος 
Μύρων   Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στον Άγιο Μύρωνα Γοργολαϊνης 
Ηρακλείου (κτίριο αρ. 1), φερομένης 
ιδιοκτησίας Καλλιόπης Ιεραπετρίτη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/1064/51274/1187/5-7-
2004, ΦΕΚ 1114/Β/23-7-2004 Νεοελληνική Γοργολαίνη Αγίου 

Μύρωνος 
Άγιος 
Μύρων   Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στον Άγιο Μύρωνα Γοργολαϊνης 
Ηρακλείου (κτίριο αρ. 2), φερομένης 
ιδιοκτησίας Καλλιόπης Ιεραπετρίτη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/1064/51274/1187/5-7-
2004, ΦΕΚ 1114/Β/23-7-2004 Νεοελληνική Γοργολαίνη Αγίου 

Μύρωνος 
Άγιος 
Μύρων   Αστικά Κτίρια 

Το κτίριο, φερομένης ιδιοκτησίας Καλλιόπης 
Ιεραπετρίτη, στον Άγιο Μύρωνα, του ∆ήμου 
Γοργολαϊνης, στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης 
(κτίριο αρ. 1). 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/1064/51274/1187/5-7-
2004, ΦΕΚ 1114/Β/23-7-2004 Νεοελληνική Γοργολαίνη Αγίου 

Μύρωνος 
Άγιος 
Μύρων   Αστικά Κτίρια 

Κάτω Ασίτες. ∆ημοτικό Σχολείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/50254/3142/30-12-1988, 
ΦΕΚ 34/Β/20-1-1989 Νεοελληνική Γοργολαίνη Κάτω Ασιτών Κάτω Ασίται   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 
Κτίριο παλαιάς κατοικίας - φάμπρικας, ιδ. 
Φρειδερίκης Χατζάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3783/1371/28-12-1998, 
ΦΕΚ 26/Β/25-1-1999 Νεοελληνική Γοργολαίνη Πυργούς Πυργού   Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αστικά Κτίρια 

Βασιλική Αγίου Τίτου στους Αγίους ∆έκα ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Βασιλική Κατσανέβα στους Αγίους ∆έκα ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Βασιλική στη Ρωμαϊκή Αγορά ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Βυζαντινό Μοναστήρι Ακροπόλεως στους 
Αγίου ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Παλαιοχριστιανικές οδοί στο Πραιτώριο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Οικιστικά Σύνολα 

Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ακροπόλεως 
στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Σαράντα έξι παλαιοχριστιανικές και βυζαντινές 
κρήνες στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Τρίκογχο Μαρτύριο με ψηφιδωτό δάπεδο 5ου 
αι. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Θρησκευτικοί Χώροι 

Υδρόμυλος στη Γόρτυνα ιδ. Μ. Παπαχατζάκη 
και κληρονόμων Γεωργομανωλάκη, 
Σκορφαλάκη και Ηλιάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2292/63683/16-11-2001, 
ΦΕΚ 1620/Β/6-12-2001 Νεοελληνική Γόρτυνας Αγίων ∆έκα     Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 
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Παλαιοχριστιανικό νεκτροταφείο στη θέση 
Αγία Λίμνη των Αγίων ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   Αγία Λίμνη Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Παλαιοχριστιανικό νεκτροταφείο στους 
αγρούς νότια των Αγίων ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   
Αγροί νότια 
των Αγίων 
∆έκα 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Παλαιοχριστιανικό νεκτροταφείο στον αγρό 
Νικολάου Σκαλιδάκη στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   
Αγρός 
Νικολάου 
Σκαλιδάκη 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Παλαιοχριστιανικό νεκτροταφείο ΒΑ του 
ρωμαϊκού Ωδείου στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   
ΒΑ του 
ρωμαϊκού 
Ωδείου 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Τετράκογχο Μαρτύριο στη Γεωργική Σχολή 
Μεσαράς 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   
Γεωργική 
Σχολή 
Μεσαράς 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Παλαιοχριστιανικό νεκτροταφείο στο 
ελαιόφυτο Στυλιανού Σαβαϊδάκη στους 
Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   
ελαιόφυτο 
Στυλιανού 
Σαβαϊδάκη 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Τάφοι παρακείμενοι στη Βασιλική Αγίου Τίτου 
στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   
παρακείμενοι 
στη Βασιλική 
Αγίου Τίτου 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Τάφοι παρακείμενοι στην Παλαιοχριστιανική 
Βασιλική Ακροπόλεως στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   

παρακείμενοι 
στην 
Παλαιοχριστι
ανική 
Βασιλική 
Ακροπόλεω 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Βυζαντινές οχυρώσεις Ακροπόλεως στις 
θέσεις Περβολόπετρας, Αρμή, Προφήτη Ηλία 
στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 Βυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   

Περβολόπετρ
α, Αρμή, 
Προφήτη 
Ηλία 

Αμυντικά Συγκροτήματα 
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Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Γόρτυνας 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/16202/687/24-4-1987, 
ΦΕΚ 371/Β/22-7-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/12601/283/31-5-1987, 
ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα   στην πεδιάδα 
της Μεσαράς Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Ενετικές θολωτές δεξαμενές στην ιδιοκτησία 
Λουκή στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Γόρτυνας Αγίων ∆έκα Άγιοι ∆έκα   Συστήματα Ύδρευσης 

Ι. Ναός Αγίας Μαρίνας στους Αγίους ∆έκα ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα Άγιοι ∆έκα   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Μεσοβυζαντινή Βασιλική Αγίων ∆έκα στους 
Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή 
Μέση Γόρτυνας Αγίων ∆έκα Άγιοι ∆έκα   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Άγιοι ∆έκα. Επισκοπικό Μέγαρο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/27744/1763/19-8-1988, 
ΦΕΚ 671/Β/13-9-1988 Νεοελληνική Γόρτυνας Αγίων ∆έκα Άγιοι ∆έκα   Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης, 

Εκκλησιαστική ∆ιοίκηση 

Κτίριο στους Αγίους ∆έκα, ιδ. Γ. Καταχανάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/339/22778/11-5-1999, ΦΕΚ 
1045/Β/4-6-1999 Νεοελληνική Γόρτυνας Αγίων ∆έκα Άγιοι ∆έκα   Αστικά Κτίρια 

Αψιδωτό οικοδόμημα στο οικόπεδο Χρήστου 
στους Αγίους ∆έκα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Αγίων ∆έκα Άγιοι ∆έκα 

οικόπεδο 
Χρήστου, 
παράλληλα 
και βόρεια 
της 
Μεσοβυζαντι
νής Βασιλικής

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά Κτίρια 

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Γόρτυνας 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/16202/687/24-4-1987, 
ΦΕΚ 371/Β/22-7-1987 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Γόρτυνας Αμπελούζου   στην πεδιάδα 
της Μεσαράς Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Βενετσιάνικο οικιστικό συγκρότημα "Πύργος" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/1395/17/22-1-1986, 
ΦΕΚ 104/Β/14-3-1986 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Γόρτυνας Αμπελούζου Αμπελούζος   Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στον Αμπελούζο Γόρτυνας, ιδ. 
κληρονόμων Χρήστου Μαράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/798 π.ε./1623/10-1-2002, 
ΦΕΚ 58/Β/24-1-2002 Νεοελληνική Γόρτυνας Αμπελούζου Αμπελούζος   Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτ. Παπαδόπουλου Γεωργ. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3891/55569/15-11-1995, 
ΦΕΚ 965/Β/22-11-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3891/55569/15-11-1995, 
ΦΕΚ 1026/Β/12-12-1995 

Νεοελληνική Γόρτυνας Βασιλικής Κανδήλα   Αστικά Κτίρια 
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περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Παλαιοχριστιανικό νεκτροταφείο στον 
Ξηρόκαμπο Μητροπόλεως 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Μητροπόλεως     Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία 

Νερόμυλος με τον επι τόπου εξοπλισμό ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3093/42588/8-8-1997, ΦΕΚ 
847/Β/24-9-1997 Νεοελληνική Γόρτυνας Μητροπόλεως     Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Γόρτυνας 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/16202/687/24-4-1987, 
ΦΕΚ 371/Β/22-7-1987 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Γόρτυνας Μητροπόλεως   στην πεδιάδα 
της Μεσαράς Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Βασιλική Μαυρόπαπα στη Μητρόπολη 
Γόρτυνας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Μητροπόλεως Μητρόπολις   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Μεταβυζαντινός Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στη 
Μητρόπολη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Μητροπόλεως Μητρόπολις   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Παλιοχριστιανικές συνοικίες Μητροπόλεως 
Γόρτυνας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιαν
ική 

Γόρτυνας Μητροπόλεως Μητρόπολις   Οικιστικά Σύνολα 

Μνημείο το «Παλαιό Ελαιουργείο» που 
βρίσκεται στο ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα 
Μητρόπολης του ∆ήμου Γόρτυνας, επί της 
Εθνικής Οδού Αγ. ∆έκα - Μοίρες στο Νομό 
Ηρακλείου Κρήτης. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/Γ/32114/901/18-7-2005, ΦΕΚ 
1079/Β/1-8-2005 Νεοελληνική Γόρτυνας Μητροπόλεως Μητρόπολις   Αγροτική Οικονομία, Βιοτεχνία / 

Βιομηχανία 

Βαπτιστήριο στο κτήμα Στυλιανού Σκαλιδάκη 
στη Μητρόπολη Γόρτυνας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Μητροπόλεως Μητρόπολις

κτήμα 
Στυλιανού 
Σκαλιδάκη 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Μεγάλη Βασιλική στο κτήμα Κατσανεβάκη 
στη Μητρόπολη Γόρτυνας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-
1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γόρτυνας Μητροπόλεως Μητρόπολις κτήμα Κατσανεβάκη

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Αρχαιολογικός χώρος Τρυπητής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/41301/1834/29-9-1993, 
ΦΕΚ 805/Β/6-10-1993 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή 

Γόρτυνας Μιαμούς   

Αδάμη 
Κορφάλι, 
Φύλακας, 
Καλόκαμπος, 
Μαρουλά 
Φαράγγι, 
Αποθήκες, 
Τράπεζα, 
Τρυπητή 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
"Αγκιναροπάπουρο" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-
1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980 Αρχαιότητα Γόρτυνας Μιαμούς Λέντας "Αγκιναροπά

πουρο" Αρχαιολογικές Θέσεις 
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Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Γερόκαμπος" ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-
1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980 Αρχαιότητα Γόρτυνας Μιαμούς Λέντας "Γερόκαμπος

" Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παπούρα" ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-
1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Γόρτυνας Μιαμούς Λέντας "Παπούρα" Αρχαιολογικές Θέσεις 

Μιαμού. Αρχαιολογικός χώρος Λέντας. 

ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/10513/541/5-3-1991, 
ΦΕΚ 209/Β/9-4-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/10513/541/5-3-1991, 
ΦΕΚ 430/Β/24-6-1991 

Αρχαιότητα, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Γόρτυνας Μιαμούς Λέντας 

Μεταξύ 
ακρωτηρίων 
Λέοντος και 
Ξαμμιδούρι 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Λιμήν Αγίων Θεοδώρων ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Γουβών       Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Νίρου Χάνι ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Γουβών Ανωπόλεως Χάνιον του 
Κοκκίνη   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Ανεμόμυλος Καλού Χωριού ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3700/59505/3-11-1995, 
ΦΕΚ 1038/Β/14-12-1995 Νεοελληνική Γουβών Γουβών Καλόν 

Χωρίον   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Άγ. 
Γεώργιος" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39809/2276/9-10-1996, 
ΦΕΚ 991/Β/31-10-1996 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Γουβών Γουβών Κάτω 

Γούβαι 
Άγιος 
Γεώργιος 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Ανισαρά" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39809/2276/9-10-1996, 
ΦΕΚ 991/Β/31-10-1996 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή 

Γουβών Γουβών Κάτω 
Γούβαι Ανισαρά Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Ξεπάτωμα" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39809/2276/9-10-1996, 
ΦΕΚ 991/Β/31-10-1996 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Γουβών Γουβών Κάτω 

Γούβαι Ξεπάτωμα Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Χαρασό. Ι. Μονή Κεράς Ελεούσας. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/69789/1519/29-10-1982, 
ΦΕΚ 17/Β/20-1-1983 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Γουβών Γουβών Χαρασόν   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Αμνισός ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Γουβών Ελαίας     Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου Ειλειθυίας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/36965/1542/9-9-1988, 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-
1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική Γουβών Ελαίας     

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Αμνισός. Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο 
"Παλιόχωρα" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-
1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980 Αρχαιότητα Γουβών Ελαίας   

επάνω και 
γύρω από το 
λόφο 
"Παλιόχωρα"

Αρχαιολογικές Θέσεις 
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Λιθόκτιστη γέφυρα στην περιοχή «Κακιά 
Ράχη» στο ∆ήμο Επισκοπής του Ν. Ηρακλείου 
(Κρήτης). 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/64910/1579/22-9-2004, ΦΕΚ 
1547/Β/15-10-2004 Νεοελληνική Επισκοπής       Γέφυρες 

Νερόμυλος στην περιοχή «Κακιά Ράχη» στο 
∆ήμο Επισκοπής του Ν. Ηρακλείου (Κρήτης). 

Α ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/64910/1579/22-9-2004, ΦΕΚ 
1547/Β/15-10-2004 Νεοελληνική Επισκοπής Επισκοπής     Μύλοι 

Καινούργιο Χωριό. Ενετικός πύργος 
ιδιοκτησίας Εμ. Μπαλμπακάκη. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/64926/1455/29-11-1982, 
ΦΕΚ 1080/Β/31-12-1982 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Επισκοπής Καινούργιου 
Χωρίου 

Καινούργιον 
Χωρίον   Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι 

Καινούργιο Χωριό. Ενετικοί ληνοί ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50809/1483/14-11-
1995, ΦΕΚ 994/Β/1-12-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Επισκοπής Καινούργιου 
Χωρίου 

Καινούργιον 
Χωρίον   Αγροτική Οικονομία 

Καινούργιο Χωριό. Παραδοσιακός Οικισμός 
Π∆ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/∆/13-11-1978 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50809/1483/14-11-
1995, ΦΕΚ 994/Β/1-12-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Επισκοπής Καινούργιου 
Χωρίου 

Καινούργιον 
Χωρίον   Οικιστικά Σύνολα 

Ι. Μονή Βαλσαμονέρου ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ζάρου Βοριζίων   Βαλσαμόνερο Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ζαρός. Υδρόμυλος. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/807/24990/23-4-1991, ΦΕΚ 
431/Β/24-6-1991 Νεοελληνική Ζάρου Ζαρού   Βόταμος Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Κτίριο του Καπετάν ∆ημήτρη Τσικριτζή στο 
Ζαρό Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Μηνά Τσικριτζή 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2550/67266/22-12-1993, 
ΦΕΚ 11/Β/14-1-1994 Νεοελληνική Ζάρου Ζαρού Ζαρός   Αστικά Κτίρια 

Ι. Μονή Βροντησίου ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ζάρου Ζαρού 

Μονή Αγίου 
Αντωνίου 
Βροντησίου

Μονή Αγίου 
Αντωνίου 
Βροντησίου 

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Βροντήσι. ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ζάρου Ζαρού 

Μονή Αγίου 
Αντωνίου 
Βροντησίου

Μονή Αγίου 
Αντωνίου 
Βροντησίου 

Φυσικοί Χώροι 

Κρήνη στη θέση "Καλαθιανά" στις Μάκρες ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/337/22600/11-5-1999, ΦΕΚ 
896/Β/26-5-1999 Νεοελληνική Ζάρου Μορονίου Μάκραι "Καλαθιανά" Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κρήνη στη θέση "Κυρμουσή" στις Μάκρες ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/337/22600/11-5-1999, ΦΕΚ 
896/Β/26-5-1999 Νεοελληνική Ζάρου Μορονίου Μάκραι "Κυρμουσή" Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Αρχαιολογικός χώρος Προφήτη Ηλία ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Ηρακλείου       Αρχαιολογικές Θέσεις 

Γέφυρα Αγίας Ειρήνης ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Ηρακλείου       Γέφυρες, Αρχαιολογικές Θέσεις 

∆αφνές. Παλαιό σχολείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1823/39295/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου ∆αφνέ ∆αφνές   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 

Κρήνη Μοροζίνη Β∆ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 
Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Τέμενος και νεκροταφείο Χουγκίαρ Β∆ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου     Ισλαμικά Τεμένη, Νεκρικοί Χώροι και 

Μνημεία, Θρησκευτικοί Χώροι 
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Παναγία Μπαροτσιανή Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Νήσος "∆ίας" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/5978/232/9-2-1988, 
ΦΕΚ 87/Β/15-2-1988 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Νεολιθική, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Ηρακλείου Ηρακλείου     

Φυσικοί Χώροι, Συστήματα Ύδρευσης, 
Αμυντικά Συγκροτήματα, Ενάλιοι 
Χώροι, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, 
Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, 
Οικιστικά Σύνολα 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βορείως 
των Γουρνών Ν. Ηρακλείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-1993, 
ΦΕΚ 388/Β/28-5-1993 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Ενάλιοι Χώροι, 
Ενάλιοι Χώροι Ηρακλείου Ηρακλείου   βορείως των 

Γουρνών Ενάλιοι Χώροι 

Γυψάδες ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Ηρακλείου Ηρακλείου   Γυψάδες Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Μακρυτοίχος ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Ηρακλείου Ηρακλείου   Μακρυτοίχος Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Μπουγάδα Μετόχι ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Ηρακλείου Ηρακλείου   Μπουγάδα 
Μετόχι Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Οικία Μ.Ε. Παπαδάκη στη Φασκομηλιά 
Φορτέτσας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3089/45434/4-9-1997, ΦΕΚ 
887/Β/8-10-1997 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου   

Περιοχή 
"Φασκομηλιά
" Φορτέτσας 

Αγροτική Οικονομία 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο άκρο 
∆ιακόρι Ηρακλείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-1993, 
ΦΕΚ 388/Β/28-5-1993 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Ενάλιοι Χώροι, 
Ενάλιοι Χώροι Ηρακλείου Ηρακλείου   στο άκρο 

∆ιακόρι Ενάλιοι Χώροι 

Αγιος Βλάσιος. Οθωμανικό κτίσμα. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19284/539/27-5-1980, 
ΦΕΚ 532/Β/14-6-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Άγιος 

Βλάσιος   Αστικά Κτίρια 

Λίθινη Γέφυρα - υδραγωγείο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Ηρακλείου Ηρακλείου Αγία Ειρήνη Νότια της 
Κνωσού Συστήματα Ύδρευσης, Γέφυρες 

Ηράκλειο. Ενετικά τείχη 
Π∆ 8-6-1931, ΦΕΚ 159/Α/13-6-1931 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52868/1318/10-9-1981, 
ΦΕΚ 568/Β/16-9-1981 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Αμυντικά Συγκροτήματα 

Ηράκλειο. Κτίριο Ενετικής Λέσχης Π∆ 8-6-1931, ΦΕΚ 159/Α/13-6-1931 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κρήνη Σαν Σαλβατώρ. Β∆ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ι. Ναός Αγίου Μηνά ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
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Ηράκλειο. Άγιος Γεώργιος Γλυκοκαρίδων και 
Τεκές Κεϋλανί. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ισλαμικά Τεμένη, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ηράκλειο. Άγιος Γεώργιος ∆ωριανός (Άγιος 
Ιωάννης Αρμενίων) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Άγιος Γεώργιος στη Βόλτα. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Ηράκλειο. Άγιος Ιωάννης Ελεήμων ή της 
Βαγιάς Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Άγιος Ιωάννης. (Μονή 
Φραγκισκανών) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ηράκλειο. Άγιος Ματθαίος. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Ηράκλειο. Άγιος Μηνάς και Παντάνασσα 
(Μικρός Άγ. Μηνάς) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Άγιος Νικόλαος στα Μουρχαταριά 
(Μικρό Χαμαράκι) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Άγιος Παύλος (Μονή Σερβιτών) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Ηράκλειο. Άγιος Πέτρος (Μονή ∆ομηνικανών) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί 

Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ηράκλειο. Αγία Αικατερίνη (Μονή Σιναϊτών) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί 

Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ηράκλειο. Ενετικά Νεώρια. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Λιμενικές Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής 

Ηράκλειο. Ενετική οικία Μπαρότσι. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίας Αναστασίας. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Ανδρόνικου. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Βενέτικου 
(Μονή Αυγουστινιανών) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου ∆ημητρίου. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Μάρκου (Ναός της 
Μητροπόλεως Ενετίας) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
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Ηράκλειο. Ι. Ναός Σίμωνος και Ανδρέου 
Αποστόλων. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Κρήνη Μελέκ Ιμπραήμ Πασά. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ηράκλειο. Κρήνη Πρίουλι. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ηράκλειο. Κρήνη Φιντίκ Πασά. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ηράκλειο. Κρήνη Χάνιαλη. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ηράκλειο. Μανωλίτισσα στο Ξώπορτο (Αγία 
Παρασκευή) Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Οικία Στρατηγού Βερντμίλλερ. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Παναγία Θεοσκέπαστη. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ηράκλειο. Παναγία Σταυροφόρων. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ηράκλειο. Παναγία των Αγγέλων. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Ηράκλειο. Περίβολος Μονής Παναγίας 
Ακρωτηριανής. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Ηράκλειο. Υπόγειες δεξαμενές Αγίου Γεωργίου 
Πολυστύλου. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Συστήματα Ύδρευσης 

Παναγία του Φόρου (Μαντονίνα) 
(Αποχαρακτηρισμός) 

Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
Β∆ 543/14-8-1961, ΦΕΚ 137/Α/25-8-1961 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

∆ήμος Ηρακλείου και ανάπλαση Παλαιάς 
Πόλης 

ΥΑ 6525/7-5-1965, ΦΕΚ 360/Β/12-6-1965 
ΥΑ 9582/1877/7-4-2000, ΦΕΚ 236/∆/12-4-2000
ΥΑ 9583/1878/7-4-2000, ΦΕΚ 249/∆/21-4-2000
ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/45145/36/10-1-2002, ΦΕΚ 
89/∆/12-2-2002 

Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου και Νικολάου των 
Μαρτζέρων (Αποχαρακτηρισμός) 

Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
Β∆ 543/14-8-1961, ΦΕΚ 137/Α/25-8-1961 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ηράκλειο. Κρήνη Πηγαϊδας. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/75879/2918 π.ε./25-2-
1980, ΦΕΚ 323/Β/29-3-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-286 

Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Ηράκλειο. Άγιος Ονούφριος. 
Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/65074/1453/29-10-1982, 
ΦΕΚ 1080/Β/31-12-1982 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Οικία ιδιοκτησίας οικογενείας Ματζαπετάκη 
στον Αμπελούζο Καινούργιου Ν. Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/27625/1422/21-6-1983, ΦΕΚ 
427/Β/25-7-1983 Ενετοκρατία Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Αμυντικά Συγκροτήματα 

Παλαιό Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/480/11926/6-2-1996, ΦΕΚ 
190/Β/21-3-1996 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, Αστικά 

Κτίρια 
Κτιριακό συγκρότημα Κυλινδρόμυλων, ιδ. Α. 
και Γ. Καστρινάκη Α.Ε.Ε. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1232/23980/2-4-1997, ΦΕΚ 
427/Β/27-5-1997 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον   Βιοτεχνία / Βιομηχανία 

Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου ∆ημητρίου εις 
Πλατέαν Στράταν Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Πλατέα 
Στράταν 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Πρόσοψη κτιρίου ιδιοκτ. κληρ. Καλιωράκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1633/34808/12-7-1995, 
ΦΕΚ 727/Β/24-8-1995 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 25ης 

Αυγούστου Αστικά Κτίρια 

Οικιστικό Σύνολο "Λαβυρίνθου" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19654/393/30-4-1993, 
ΦΕΚ 356/Β/17-5-1993 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/35301/710/8-7-1993, 
ΦΕΚ 554/Β/27-7-1993 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

επί των 
Ενετικών 
τειχών 

Οικιστικά Σύνολα 

Κτίριο στην οδό Ευγενικού 4, ιδ. Οικονόμου - 
Κωστάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2015/29368/10-6-1996, 
ΦΕΚ 512/Β/3-7-1996 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Ευγενικού 4 Αστικά Κτίρια 

θολωτό κτίσμα ΥΑ 9605/4-11-1964, ΦΕΚ 37/Β/19-1-1965 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Ηράκλειο Τμήματα Κτιρίου 
Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Καλοκαιρινού αρ. 
170, ιδιοκτησίας Σταύρου Θεοδωράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1752/27844/17-5-1996, 
ΦΕΚ 468/Β/20-6-1996 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Καλοκαιρινού 

170 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Καλοκαιρινού αρ. 
188 και Ματίου 4, ιδιοκτησίας Ζαχαριά Εμμ. 
Τζουλιαδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/708/19121/29-3-1994, ΦΕΚ 
332/Β/4-5-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Καλοκαιρινού 
188 και 
Ματίου 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Ενετική οικία. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον κοντά στην 
Ωραία Πύλη Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στη Λεωφ. Καλοκαιρινού 24, ιδ. 
Ανδρέα Κασαπάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/336/22585/13-5-1998, ΦΕΚ 
498/Β/22-5-1998 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Λεωφ. 
Καλοκαιρινού 
24 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδ. κληρ. Ρασιδάκη και κληρ. 
Μανασσάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1630/38126/27-6-1995, 
ΦΕΚ 748/Β/30-8-1995 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Λεωφόρος 
25ης 
Αυγούστου 
14 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτιριακό συγκρότημα στη 
Λεωφόρο ∆ικαιοσύνης (στεγάζονται ∆ημόσιες 
Υπηρεσίες) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/931/15502/22-5-1987, ΦΕΚ 
313/Β/22-6-1987 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Λεωφόρος 
∆ικαιοσύνης 

Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 
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Κέλυφη των κτιρίων Α, Β, Γ, του 
Βιομηχανικού Συγκροτήματος πρώην 
«ΑΘΗΝΑ ΑΒΕΕ» στη Λεωφόρο Ικάρου και 
Εθνικής Αντίστασης μαζί με την πλινθόκτιστη 
καπνοδόχο τους 

YA YΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/586/32433/10-6-2002, ΦΕΚ 
813/Β/1-7-2002 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Λεωφόρος 
Ικάρου και 
Εθνικής 
Αντίστασης 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία 

Κρήνη ιδιοκτ. Γ. Μπαλαχούτη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56008/1512π.ε./22-12-
1996, ΦΕΚ 205/Β/18-3-1997 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Λεωφόρος 

Κνωσού Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Τεκές ιδιοκτ. Γ. Μπαλαχούτη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56008/1512π.ε./22-12-
1996, ΦΕΚ 205/Β/18-3-1997 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Λεωφόρος 

Κνωσού Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι 

Κτίριο "Καστέλλα" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/296/9185/23-2-1990, ΦΕΚ 
141/Β/7-3-1990 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδ. αρχιεπ. 
Μακαρίου-
Μητσοτάκη-
Θεοτοκοπούλ
ου 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στις οδούς 1770 αρ.40 και Καζαντζάκη, 
ιδιοκτησίας Βλαστού 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/182/46115/4-8-1980, ΦΕΚ 
1252/Β/4-12-1980 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδοί 1770 
αρ.40 και 
Καζαντζάκη 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στη διασταύρωση των οδών Αγ. Τίτου 
και Ιδομενέως, ιδιοκτησίας Παύλου ∆ιαλυνά 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/62421/2417/14-11-1980, 
ΦΕΚ 1226/Β/25-11-1980 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδοί Αγ. 
Τίτου και 
Ιδομενέως 

Αστικά Κτίρια 

Οικία Σαριδάκη στις οδούς Βιάννου 44 και 
Λεράτου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1519/22888/10-5-1999, 
ΦΕΚ 1045/Β/4-6-1999 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδοί Βιάννου 
44 και 
Λεράτου 

Αστικά Κτίρια 

Μέγαρο Φυτάκη στις οδούς ∆ουκός Μποφώρ 
και Επιμενίδου στο Ηράκλειο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3389/57228/3-1-1986, ΦΕΚ 
47/Β/19-2-1986 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδοί ∆ουκός 
Μποφώρ και 
Επιμενίδου 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στις οδούς Μαρτύρων 25ης Αυγούστου 
56-64 και Κορωναίου, ιδ. ΕURΟΒΑΝΚ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1155/51614/17-7-1981, ΦΕΚ 
548/Β/15-9-1981 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2387/5750/1-2-2001, ΦΕΚ 
172/Β/21-2-2001 

Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδοί 
Μαρτύρων 
25ης 
Αυγούστου 
56-64 και 
Κορωναίου 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο Μποδοσακείου 2ου ∆ημοτικού 
Σχολείου, στην οδό "1878" αρ. 2. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1548/22918/10-5-1999, 
ΦΕΚ 1045/Β/4-6-1999 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός "1878" 

αρ. 2 
Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας 

Κτίριο ιδ. Ουρανίας Χανιωτάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/720/26816/23-4-1981, ΦΕΚ 
276/Β/13-5-1981 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 1770 
αρ. 40 και 
Καζαντζάκη 

Αστικά Κτίρια 
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Ι. Ναός Φανερωμένης στο Μαρτινέγκο 
(Αποχαρακτηρισμός) 

Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/58889/1589/18-10-1980, 
ΦΕΚ 1195/Β/25-11-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Οδός 1866. 
Κτίριο 
Γιαννακουδά
κη 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Κτίριο ιδ. κληρ. Αντ. Μανασσάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 25ης 
Αυγούστου 
40 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Μέγαρο στις οδούς 25ης 
Αυγούστου και Επιμενίδου, ιδ. Κοθρή - κληρ. 
Τζωρτζάκη Τζωρτζάκη. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/21276/2292/27-7-1976, 
ΦΕΚ 1033/Β/19-8-1976 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 25ης 
Αυγούστου 
και 
Επιμενίδου 

Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ηράκλειο. Κτίριο επί των οδών 25ης 
Αυγούστου και Κορωναίου , ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2722/42558/16-10-1990, 
ΦΕΚ 757/Β/30-11-1990 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 25ης 
Αυγούστου 
και 
Κορωναίου 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Οδός 

Άλμπερτ 
Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας 

Ηράκλειο. Κτίριο "ΒΟΝ ΜΑRCΗΕ". ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Οδός Αγίου 

Μηνά Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Οικία Μηλιαρά. ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός Αγίου 
Μηνά 14 και 
Ιωαννίνων 2 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο κληροδοτήματος 
Τριανταλλίδου επί των οδών Αγ. Τίτου και 
Μιλάτου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/239/9703/5-2-1991, ΦΕΚ 
158/Β/21-3-1991 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός Αγίου 
Τίτου και 
Μιλάτου 

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας 

Ηράκλειο. Ξενοδοχείον ΚRΕΤΑ. ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Οδός 

Αναπόλεως Καταλύματα, Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Αρχοντικό Μπέη Σεκεριά. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49016/1845/10-10-1979, 
ΦΕΚ 195/Β/26-2-1980 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Αποκορώνου 
15 

Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Αριάδνης αρ. 32, 
ιδιοκτησίας ∆ιαλυνά. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3151/62640/18-11-1993, 
ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Αριάδνης 32, Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Αριάδνης αρ. 39, 
ιδιοκτησία Ελπινίκης Βουκυκλάρη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1847/39299/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Αριάδνης 39 Θέατρα / Ωδεία 

Κτίριο ιδιοκτ. Θωμά Τσουδή ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3235/59370/3-11-1995, 
ΦΕΚ 1038/Β/14-12-1995 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Βαλέστρα 19 Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτ. Παπαδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2961/1949/27-11-1995, 
ΦΕΚ 68/Β/31-1-1996 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Βουρβάχων 1 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Βύρωνος αρ. 13, 
ιδιοκτησίας Μ. Σακελλαρίδου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1768/27705/19-8-1988, 
ΦΕΚ 661/Β/9-9-1988 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Βύρωνος 13 Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στην οδό Γιαμαλάκη 35, ιδιοκτησίας 
Αλίκης Σουργιαδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/62421/2417/14-11-1980, 
ΦΕΚ 1226/Β/25-11-1980 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Γιαμαλάκη 35 Αστικά Κτίρια 
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Ηράκλειο. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/928/15500/22-5-1987, ΦΕΚ 
313/Β/22-6-1987 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Γρεβενών και 
Καλοκαιρινού

Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας 

Ηράκλειο. Οικία στην οδό Έβανς αρ. 24, 
ιδιοκτησίας κληρονόμων Μηλιαρά. 

ΥΑ Α/Φ31/30803/2403/24-11-1975, ΦΕΚ 
1436/Β/5-12-1975 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Έβανς 

24 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο ιδ. Αφών Πετράκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1947/31796/16-6-1995, 
ΦΕΚ 610/Β/12-7-1995 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Οδός Έβανς 

26 Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στην οδό Έβανς 9, ιδ. Ευσ. 
Λασηθιωτάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/171/23220/13-5-1998, ΦΕΚ 
545/Β/3-6-1998 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Έβανς 9 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο ιδ. Αικ. Μαρίνας και Ιωάννας 
Μπραγάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1942/31786/16-6-1995, 
ΦΕΚ 613/Β/12-7-1995 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Οδός Έβανς 

και Πεδιάδος Αστικά Κτίρια 

Μέγαρο Ιττάρ Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Επιμενίδου Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Επιμενίδου αρ. 7, 
ιδιοκτησίας Περδικογιάννη και Παυλάκη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1619/27233/14-6-1989, 
ΦΕΚ 503/Β/26-6-1989 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Επιμενίδου 7 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Ευγενικού 7 ιδιοκτ. 
κληρ. Γριβάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/215/8752/24-1-1995, ΦΕΚ 
136/Β/1-3-1995 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Ευγενικού 7 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Μικρό Σεράγι. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49016/1845/10-10-1979, 
ΦΕΚ 195/Β/26-2-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Ευρώπης 26 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Οικία Τσαχάκη. ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Θεσσαλονίκη
ς 17 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Καλοκαιρινού αρ. 
151, ιδιοκτησίας κληρ. Ελένης 
Χριστοδουλάκη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1836/39296/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Καλοκαιρινού 
151 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Καλοκαιρινού 190, 
ιδιοκτησίας Κοινότητας Φόδελε. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1822/39128/30-6-1994, 
ΦΕΚ 622/Β/11-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Καλοκαιρινού 
190 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Εργαστήριο Καστρινογιάννη. ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Οδός 
Καλοκαιρινού 
Ιδομενέως 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Καλοκαιρινού 191 
και Σάθα, ιδιοκτησίας Λογιάδη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1827/39578/21-7-1994, 
ΦΕΚ 629/Β/22-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Καλοκαιρινού 
και Σάθα 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Καντανολέοντος 
αρ. 11, ιδιοκτησίας ∆. Ζέη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/43599/1843/27-7-1994, 
ΦΕΚ 713/Β/22-9-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Καντανολέον
τος 11. 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στην οδό Κοραή 1, ιδ. «∆ΑΦΝΗ Α.Ε» 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1840/39121/30-6-1994, 
ΦΕΚ 603/Β/4-8-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4005/54711/16-10-2001, 
ΦΕΚ 1371/Β/18-10-2001 

Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Οδός Κοραή 
1 Αστικά Κτίρια 
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Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Κοραή 12, 
ιδιοκτησίας Γρ. και Αν. Ιντζέ. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1851/39125/30-6-1994, 
ΦΕΚ 620/Β/11-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Κοραή 

12 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Κοραή αρ. 2, 
ιδιοκτησίας κληρ. Ξηρουδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1850/39227/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Κοραή 

2 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο Λυκείου Κοραής . ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1850/39227/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Κοραή 

3 
Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Κοραή αρ. 4, 
ιδιοκτησίας Ελευθερίας Χατζηγιάννη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1821/39124/30-6-1994, 
ΦΕΚ 622/Β/11-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Κοραή 

4 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Κοραή 7 
ιδιοκτησίας Χρυσ. Πετράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3206/57154/18-11-1994, 
ΦΕΚ 922/Β/14-12-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Κοραή 

7 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Κοραή 9 
ιδιοκτησίας Χρυσ. Πετράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3206/57154/18-11-1994, 
ΦΕΚ 922/Β/14-12-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Κοραή 

9 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Κοραή και Μιλάτου 
αρ. 8, ιδιοκτησίας Αθανασίου Μπαρνιά. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1849/39127/3-6-1994, ΦΕΚ 
620/Β/11-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός Κοραή 
και Μιλάτου 
8 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στις οδούς Κοραή και Περδικάρη στο 
Ηράκλειο Κρήτης, ιδιοκτησίας Νικολάου και 
Γεωργίου Βαρούχα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/205/19854/21-4-1992, ΦΕΚ 
313/Β/8-5-1992 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός Κοραή 
και 
Περδικάρη 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στις οδούς Κοραή και 
Περδικάρη, ιδιοκτησίας Βαρούχα. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/205/19854/21-4-1992, ΦΕΚ 
313/Β/30-6-1992 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός Κοραή 
και 
Περδικάρη 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο ιδιοκτ. Αγγελικής 
Καστρινάκη, Μαρίκας Παπαχαντζάκη και 
Εμμανουήλ Κουρή 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2278/35599/1-7-1996, ΦΕΚ 
666/Β/1-8-1996 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2278/35599/1-7-1996, ΦΕΚ 
42/Β/27-1-1997 

Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Κυδωνίας 15 
και Καπ. 
Χαραλάμπη 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Τουρκική κρήνη στην οδό Κων/νου 
Παλαιολόγου. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 
Οδός 
Κων/νου 
Παλαιολόγου

Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Σωτηριάκη. 
Αποχαρακτηρισμός. 

Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 
ΥΑ 3759/8-4-1969, ΦΕΚ 264/Β/19-4-1969 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Λασηθίου 8 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Κτίριο ιδιοκτ. Μ. Ζηδιανάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1520/29443/2-5-1997, ΦΕΚ 
634/Β/30-7-1997 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Λασιθίου 11-
13 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο επί της Λεωφ. Σοφοκλή 
Βενιζέλου και Θεοτοκοπούλου, ιδιοκτησίας 
Καληωράκη. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός Λεωφ. 
Σοφοκλή 
Βενιζέλου και 
Θεοτοκοπούλ
ου 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Μαστραχά αρ. 11, 
ιδιοκτησίας Κ. Κουτρούλη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1846/39229/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Μαστραχά 11 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Μιλάτου 10, 
ιδιοκτησίας Χρυσ. Πετράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3206/57154/18-11-1994, 
ΦΕΚ 922/Β/14-12-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός Μιλάτου 

10 Αστικά Κτίρια 
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∆ύο κτίσματα δίπλα στον Αγ. Ματθαίο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/19127/1335/9-6-1986, ΦΕΚ 
582/Β/17-9-1986 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Οδός Μονής 
Σινά και 
Μονής 
Απεζανών 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Μύσωνος αρ. 4, 
ιδιοκτησίας Μ. Μηλιαράκη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/39015/1852/4-7-1994, ΦΕΚ 
617/Β/10-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Μύσωνος 4 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Οικία Χρονάκη. ΥΑ 27702/25-1-1969, ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Οδός 

Παλαιολόγου Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στην οδό Πλαστήρα 106, ιδ. 
κληρονόμων Στρατάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2137/35181/19-7-1999, 
ΦΕΚ 1566/Β/4-8-1999 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Πλαστήρα 
106 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο Ηλεκτρικής . ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1825/39579/21-7-1994, 
ΦΕΚ 642/Β/26-8-1994 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Οδός 
Σοφοκλή 
Βενιζέλου 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία 

Ηράκλειο. Οικία Μαυράκη στην οδό Σφακίων 
7. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/24937/1118/16-7-1979, ΦΕΚ 
750/Β/6-9-1979 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Σφακίων 7 Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στην οδό Χάνδακος 38, ιδιοκτησίας 
Ουρ. Χανιωτάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/182/46115/4-8-1980, ΦΕΚ 
1252/Β/4-12-1980 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον οδός 

Χάνδακος 38 Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο επί των οδών Χορτατσών 
και Πρεβελάκη, ιδιοκτησίας Κλεάνθη 
Μαθιουδάκη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2499/62662/18-11-1993, 
ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

οδός 
Χορτατσών 
και 
Πρεβελάκη 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στην οδό Ψαρομηλίγκων 21, ιδ. Μ. 
Κουναλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2299/54250/17-10-2001, 
ΦΕΚ 1355/Β/17-10-2001 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Οδός 
Ψαρομηλίγκ
ων 21 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Κτίριο στην οδό Ψαρομηλίγκων 23, 
ιδ. Ερασμίας και Ευαγγέλου Γρηγοράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/886/23454/11-4-1995, ΦΕΚ 
462/Β/24-5-1995 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Οδός 
Ψαρομηλίγκ
ων 23 

Αστικά Κτίρια 

Κτίριο στις οδούς Ζωγράφου και Αβέρωφ 
(Γαλλικό Ινστιτούτο), ιδιοκτησίας Χατζηδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/442/9512/14-6-1983 ΥΑ 
ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/442/9512/14-6-1983, ΦΕΚ 
427/Β/25-7-1983 

Σύγχρονη Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 
οδούς 
Ζωγράφου 
και Αβέρωφ 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Πανάνειο Νοσοκομείο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2499/62662/18-11-1993, 
ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Παρά την 
πύλη του 
Αγίου 
Ανδρέου. 
Λεωφ. 
Πλαστήρα 

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας 

Κτίριο ιδιοκτ. Κων/νου Λεμονάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/932/38303/15-9-1987, ΦΕΚ 
547/Β/14-10-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/932/38303/15-9-1987, ΦΕΚ 
61/Β/3-2-1988 

Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον πάροδος 
Αγίου Τίτου Αστικά Κτίρια 
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Ηράκλειο. Ι. Ναός Αγίου Τίτου. ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Πλατεία 
Αγίου Τίτου. 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ηράκλειο. Τούρκικο χαμάμ. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/69854/1523/29-10-1982, 
ΦΕΚ 17/Β/20-1-1983 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Πλατεία 
Κόρακα 
(Χανιόπορτα)

Λουτρά 

Ηράκλειο. Τμήμα όψης πλατείας Κόρακα. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/69854/1523/29-10-1982, 
ΦΕΚ 17/Β/20-1-1983 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Πλατεία 
Κόρακα 
Ηράκλειο. 

Οικιστικά Σύνολα 

Ηράκλειο. Κρήνη Μπέμπο. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Πλατεία 
Κορνάρου Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ηράκλειο. Τουρκικός Σεμπιλχανές. Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Πλατεία 
Κορνάρου Συστήματα Ύδρευσης 

Κτίριο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου 3, ιδ. Μ. 
Ακράτου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/5040/63481/19-12-1997, 
ΦΕΚ 1192/Β/30-12-1997 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον πλατεία Ρήγα 

Φερραίου 3 Αστικά Κτίρια 

Ιδιοκτησία Περίδου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49016/1845/10-10-1979, 
ΦΕΚ 195/Β/26-2-1980 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Σ. Βενιζέλου 

και Χάνδακος Αστικά Κτίρια 

Συγκρότημα παλαιάς εξοχικής κατοικίας στο 
Ινστιτούτο Αμπέλου, ιδ. ΕΘΙΑΓΕ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/334/23801/11-5-1999, ΦΕΚ 
1175/Β/15-6-1999 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

στο 
Ινστιτούτο 
Αμπέλου 

Βοηθητικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, 
Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδ. ∆έσποινας, Γεωργίου, Ελένης και 
Ιωάννη Μαδαριωτάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2664/44401/6-8-1997, ΦΕΚ 
876/Β/2-10-1997 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Συνοικία 
Αγίας 
Τριάδας 

Αστικά Κτίρια 

Ηράκλειο. Υπόγειος δεξαμενή Αγίου Τίτου. Β∆ 21-2-1947, ΦΕΚ 45/Α/18-3-1947 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον 

Υπό το 
παλαιό 
παγοποιείο 
Μιστίλογλου, 
Β∆ του Αγίου 
Τίτου 

Συστήματα Ύδρευσης 

Κτίριο ιδ. Γ. Βλαστού 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/720/26816/23-4-1981, ΦΕΚ 
276/Β/13-5-1981 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1854/38806/27-7-1995, 
ΦΕΚ 741/Β/28-8-1995 

Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Χάνδακος 38 Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτ. Αικατερίνης Ρεϊζόγλου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2798/45504/16-7-1997, 
ΦΕΚ 899/Β/14-10-1997 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Χάνδακος 45 Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτ. Μ. Περδικάρη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2104/34567/18-6-1996, 
ΦΕΚ 612/Β/22-7-1996 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Ηράκλειον Χάνδακος 71 Αστικά Κτίρια 

Κνωσός. Βίλλα Αριάδνη. ΥΑ 1466/12776/6-8-1968, ΦΕΚ 418/Β/29-8-
1968 Νεοελληνική Ηρακλείου Ηρακλείου Κνωσός   Αστικά Κτίρια 
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Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2848/107/20-1-1988,  
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
Π∆ 6-11-1976, ΦΕΚ 373/∆/10-11-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/40046/1411 π.ε./7-3-
1983, ΦΕΚ 143/Β/21-2-1989 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2440/129/17-2-1998, 
ΦΕΚ 217/Β/6-3-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2562/1427/2-6-1999, 
ΦΕΚ 1554/Β/3-8-1999 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική Ηρακλείου Ηρακλείου Κνωσός   Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Γαλατιανή 
Κεφάλα" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/60975/3091/22-12-
1992, ΦΕΚ 16/Β/22-1-1993 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Θράψανου Βόνης Γαλατάς 

μεταξύ των 
οικισμών 
Γαλατά και 
Χουμερίου, 
περιοχή 
Αρκαλοχωρίο
υ 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Κτίριο ∆ημοτικού Σχολείου Θραψανού ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/50256/3143/30-12-1988, 
ΦΕΚ 34/Β/20-1-1989 Νεοελληνική Θράψανου Θραψανού Θραψανόν   Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, Αστικά 

Κτίρια 

Αμαριανό. Κοινοτική κρήνη. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1766/27743/19-8-1988, 
ΦΕΚ 663/Β/9-9-1988 Νεοελληνική Καστελλίου Αμαριανού Αμαριανόν   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κτίριο στους Αποστόλους, ιδ. Ζαχαρία 
Πετρομιχελάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2138/54767/10-11-1999, 
ΦΕΚ 2118/Β/6-12-1999 Νεοελληνική Καστελλίου Αποστόλων Απόστολοι   Αστικά Κτίρια 

Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου Σκοτεινού ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/16685/532/6-4-1981, 
ΦΕΚ 278/Β/14-5-1981 Νεοελληνική Καστελλίου Καστελλίου     

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Αρχαιολογικός χώρος Καστελλίου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22171/1244/3-7-1995, 
ΦΕΚ 627/Β/18-7-1995 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Καστελλίου Καστελλίου   

μεταξύ 
Πολυθέας και 
∆αβαϊδέ 
∆ήμου 
Καστελλίου 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Καστέλλι. Παλαιό Ειρηνοδικείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2163/41235/25-8-1997, 
ΦΕΚ 788/Β/1-9-1997 Νεοελληνική Καστελλίου Καστελλίου Καστέλλιον   Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Αρχαιολογικός χώρος Καστελλίου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22171/1244/3-7-1995, 
ΦΕΚ 627/Β/18-7-1995 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Καστελλίου Καστελλίου Καστέλλιον 

τμήμα του 
οικισμού 
Καστέλλιον 
και μεταξύ 
των οικισμών 
∆αβαϊδέ 
∆ήμου 
Καστελλίου 
και Πολυθέας

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-294 

Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Μπιζαριανό. Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονος. ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Καστελλίου Καστελλίου Μπιτζαριανό   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ξιδάς. Αρχαία Λύττος ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Καστελλίου Λυττού (Ξιδά) Λυττός   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος και σπήλαιο "Κορυφή 
Προφήτη Ηλία" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Καστελλίου Σμαρίου   "Κορυφή" Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 

Θέσεις 

Σμάρι. Ελληνικά - ελληνιστικά λείψανα. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Ελληνιστική Καστελλίου Σμαρίου   "Λενικά" Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Σμάρι. Αρχαιολογικός χώρος. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 Αρχαιότητα Καστελλίου Σμαρίου   Αγκάραθος Αγροτική Οικονομία, Αρχαιολογικές 

Θέσεις 

Σμάρι. Μινωϊκά κτίσματα. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Καστελλίου Σμαρίου   Θέση 

"Γερολάκκος" Αρχαιολογικές Θέσεις 

Σμάρι. Μινωϊκό νεκροταφείο. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Καστελλίου Σμαρίου   Θέση 

"Λειβαδίτσα" 
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 

Σμάρι. Υστερομινωϊκοί τάφοι. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία 
Ύστερη 

Καστελλίου Σμαρίου   Θέση "Πίθος" Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Σμάρι. Νεκροταφείο υπομινωϊκής - 
ανατολίζουσας εποχής. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Καστελλίου Σμαρίου   Θέση "Ρίζα" Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

Σμάρι. Μινωϊκός οικισμός. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Καστελλίου Σμαρίου   Θέση 

"Σπιτάκια". Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Σμάρι. Υστερομινωϊκά λείψανα. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία 
Ύστερη 

Καστελλίου Σμαρίου   Θέση 
"Σπυλιαρίδα" Αρχαιολογικές Θέσεις 

Σμάρι. Μινωϊκός οικισμός και τάφοι. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Καστελλίου Σμαρίου   

Περιοχή 
Μονής 
Καλλέργη 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Σμάρι. Παραδοσιακός οικισμός. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/3-11-1982, 
ΦΕΚ 130/Β/28-3-1983 Νεοελληνική Καστελλίου Σμαρίου Σμάριον   Οικιστικά Σύνολα 

Ασήμι. Ι. Ν. Αγίου Τίτου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10236/259/21-3-1986, 
ΦΕΚ 304/Β/24-4-1986 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Κόφινα Ασημίου Ασήμιον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ασήμι. Κρήνη κοντά στον Ι. Ναό Αγ. Τίτου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10236/259/21-3-1986, 
ΦΕΚ 304/Β/24-4-1986 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Κόφινα Ασημίου Ασήμιον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Αρχαιολογικοί χώροι στο Σοκαρά Κόφινα στη 
θέση Κεφάλα στους Βάκιωτες 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54176/3258/17-10-
2001, ΦΕΚ 1463/Β/26-10-2001 

Αρχαιότητα, 
Νεολιθική, 
Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή 

Κόφινα Σοκαρά   
Κεφάλα 
στους 
Βάκιωτες 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 
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Αρχαιολογικοί χώροι στο Σοκαρά Κόφινα στις 
θέσεις Μέλισσες, Αγία Αναστασία, Χαλικιάς, 
Κούτσουρου και Γυροχώρι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54176/3258/17-10-
2001, ΦΕΚ 1463/Β/26-10-2001 

Αρχαιότητα, 
Νεολιθική, 
Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή 

Κόφινα Σοκαρά   

Μέλισσες, 
Αγία 
Αναστασία, 
Χαλικιάς, 
Κούτσουρου, 
Γυροχώρι 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

Οικία ιδιοκτ. Μ. Γιαμιαδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3086/42509/7-8-1997, ΦΕΚ 
842/Β/23-9-1997 Νεοελληνική Κόφινα Σταβιών     Αστικά Κτίρια 

Αρχαιολογικός χώρος Τρυπητής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/41301/1834/29-9-1993, 
ΦΕΚ 805/Β/6-10-1993 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή 

Κόφινα Σταβιών   

Αδάμη 
Κορφάλι, 
Φύλακας, 
Καλόκαμπος, 
Μαρουλά 
Φαράγγι, 
Αποθήκες, 
Τράπεζα και 
Τρυπητή 

Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Κτιριακό Συγκρότημα στον οικισμό 
Καπετανιανά 

ΥΑ 87208/5961/27-9-1994, ΦΕΚ 1081/∆/20-10-
1994 Σύγχρονη Κόφινα Σταβιών Καπετανιαν

ά   Αστικά Κτίρια 

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Ιωάννη 
Καπετανιανών 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22335/1358/13-5-1998, 
ΦΕΚ 590/Β/16-6-1998 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή 

Κόφινα Σταβιών Καπετανιαν
ά   

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Αστερούσια όρη (ιερό κορυφής Κόφινα). ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Κόφινα Σταβιών Καπετανιαν
ά Κόφινας Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ι. Μονή Κουδουμά ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/26166/521/20-7-1989, 
ΦΕΚ 618/Β/23-8-1989 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Κόφινα Στερνών Μονή 

Κουδουμά   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι 

Κρουσώνας. Κτίριο ιδ. Παπασηφάκη - 
Ιερονυμίδη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3006/51951/20-10-1994, 
ΦΕΚ 859/Β/18-11-1994 Νεοελληνική Κρουσώνα Κρουσώνος     Αστικά Κτίρια 

Ι. Μονή Παναγίας Ελεούσης - Αγίου 
Φανουρίου Κιθαρίδος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/26166/521/20-7-1989, 
ΦΕΚ 618/Β/23-8-1989 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Κρουσώνα Κρουσώνος Κιθαρίς   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι 

Σάρχος. Παλιά φάμπρικα ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/371/25106/15-4-1992, ΦΕΚ 
385/Β/11-6-1992 Νεοελληνική Κρουσώνα Σάρχου Σάρχος   Βιοτεχνία / Βιομηχανία 
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Αρχαιολογικός χώρος Μαλίων 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/75895/2465/24-11-1981, 
ΦΕΚ 28/Β/26-1-1982 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/50948/1914/2-10-1984, 
ΦΕΚ 784/Β/1-11-1984 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/29902/1535/2-7-1991, 
ΦΕΚ 678/Β/8-8-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26142/1578/24-5-
2001, ΦΕΚ 699/Β/5-6-2001 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Μαλίων Μαλίων     
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Κράσι. Θολωτός Μινωϊκός τάφος ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία Μαλίων Μαλίων Κράσιον   Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και 

Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Κράσι. Υδραγωγείο "Μεγάλη Βρύση" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/562/26939/25-5-2001, ΦΕΚ 
706/Β/6-6-2001 Νεοελληνική Μαλίων Μαλίων Κράσιον   Συστήματα Ύδρευσης 

Κτίριο Παρθεναγωγείου Μαλίων ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2799/35839/17-7-1997, 
ΦΕΚ 660/Β/4-8-1997 Νεοελληνική Μαλίων Μαλίων Μάλια   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 

Μοχός. Κτίριο ιδιοκτ. της Κοινότητας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2787/42110/21-7-1997, 
ΦΕΚ 834/Β/17-9-1997 Νεοελληνική Μαλίων Μοχού     Αστικά Κτίρια 

Μοχός. Κρήνη - δεξαμενή ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3807/55700/3-11-1997, 
ΦΕΚ 1035/Β/24-11-1997 Νεοελληνική Μαλίων Μοχού     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Σταλίδα. ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Νεοελληνική Μαλίων Μοχού Σταλίς   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αστερούσια όρη ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Μοιρών       Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Ακρωτήριο Τραχήλι Ηρακλείου. Επιτρεπόμενη 
περιοχή καταδύσεων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-
1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, 
ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Αρχαιότητα Μοιρών Αντισκαρίου   

θαλάσσια 
περιοχή στο 
ακρωτήριο 
Τραχήλι 

Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Καστέλλι. Παλαιό Γυμνάσιο. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1853/39230/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Μοιρών Καστελλίου Καστέλλιον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 

Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Κουσέ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/72196/2801 π.ε./8-1-
1980, ΦΕΚ 194/Β/26-2-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Μοιρών Κουσέ     
Ισλαμικά Τεμένη, Αγροτική Οικονομία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Θρησκευτικοί Χώροι 

Κουσές. Άνω πύργος Κουρμούλη. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/72196/2801 π.ε./8-1-
1980, ΦΕΚ 194/Β/26-2-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Μοιρών Κουσέ Κουσές   Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι 
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Κουσές. Πύργος Κουρμούλη. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/72196/2801 π.ε./8-1-
1980, ΦΕΚ 194/Β/26-2-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Μοιρών Κουσέ Κουσές   Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι 

Κουσές. Κοινοτική Κρήνη. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1819/39122/30-6-1994, 
ΦΕΚ 603/Β/4-8-1994 Νεοελληνική Μοιρών Κουσέ Κουσές   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κτίριο παλαιού ∆ημοτικού Σχολείου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4801/1286/9-1-1998, ΦΕΚ 
47/Β/28-1-1998 Νεοελληνική Μοιρών Κουσέ Κουσές   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας 
Κτίριο στον Κουσέ, ιδ. Γεωργίου και Χρυσ. 
Καλλεργάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/546/23616/13-5-1998, ΦΕΚ 
520/Β/28-5-1998 Νεοελληνική Μοιρών Κουσέ Κουσές   Αστικά Κτίρια 

Τουρκικό πυργόσπιτο ιδ. Κ. Χουστουλάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/17965/402/22-6-1995, 
ΦΕΚ 610/Β/12-7-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Μοιρών Μοιρών     Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι 

Κτίριο ιδ. Αντ. Αστρινάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1945/31787/16-6-1995, 
ΦΕΚ 613/Β/12-7-1995 Νεοελληνική Μοιρών Μοιρών Μοίραι οδός Ρήγα 

Φεραίου Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτησίας Αντωνίου Αστρινάκη στην 
οδό Ρήγα Φεραίου στις Μοίρες Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1946/34471/19-6-1995, 
ΦΕΚ 661/Β/26-7-1995 Νεοελληνική Μοιρών Μοιρών Μοίραι οδός Ρήγα 

Φεραίου Αστικά Κτίρια 

Μοίρες. ∆εξαμενή με βρύση. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1857/29848/13-8-1987, 
ΦΕΚ 509/Β/22-9-1987 Νεοελληνική Μοιρών Μοιρών Μοίραι 

Πάροδος 
λεωφόρου 
25ης 
Μαρτίου 

Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Μοίρες. Κτίριο κληρ. Μ. Λιονάκη. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1848/34907/30-6-1994, 
ΦΕΚ 555/Β/18-7-1994 Νεοελληνική Μοιρών Μοιρών Μοίραι 

Πλατεία 
∆ασκαλογιάν
νη 

Αστικά Κτίρια 

Μοίρες. Κτίριο κληρ. Στ. Στρατιδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2868/2000/28-11-1995, 
ΦΕΚ 55/Β/26-1-1996 Νεοελληνική Μοιρών Μοιρών Μοίραι 

Πλατεία 
∆ασκαλογιάν
νη-Μοίρες 

Αστικά Κτίρια 

Πετροκεφάλι. Οικία ιδιοκτησίας Εμ. 
Σπυριδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/12780/338/30-3-1981, 
ΦΕΚ 221/Β/15-4-1981 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Μοιρών Πετροκεφαλίο

υ 
Πετροκεφάλ
ιον   Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια 

Πετροκεφάλι. Οικία ιδιοκτησίας Κοινότητας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/26534/937/22-4-1994, ΦΕΚ 
484/Β/28-6-1994 Νεοελληνική Μοιρών Πετροκεφαλίο

υ 
Πετροκεφάλ
ιον   Αστικά Κτίρια 

∆ύο κτίρια ιδιοκτ. ∆. Ηλιάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2910/1938/27-11-1995, 
ΦΕΚ 68/Β/31-1-1996 Νεοελληνική Μοιρών Πετροκεφαλίο

υ 
Πετροκεφάλ
ιον   Αστικά Κτίρια 

Πετροκεφάλι. Οικία ιδιοκτησίας Ψυλλάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1227/22295/5-4-1996, ΦΕΚ 
375/Β/24-5-1996 Νεοελληνική Μοιρών Πετροκεφαλίο

υ 
Πετροκεφάλ
ιον   Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, 

Αστικά Κτίρια 

Αρχαιολογικός χώρος "Καλοί Λιμένες" ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Μοιρών Πηγαϊδακίων Καλοί 
Λιμένες   Αρχαιολογικές Θέσεις 
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Αρχαιολογικός χώρος Λασαίας (* Πρόκειται 
για το Λιμάνι της αρχαίας Γόρτυνας) 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/32140/1442/14-7-1979, ΦΕΚ 
767/Β/8-9-1979 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/62953/3706/18-12-
1997, ΦΕΚ 39/Β/27-1-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21084/1003/19-5-2000, 
ΦΕΚ 822/Β/6-7-2000 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Μοιρών Πηγαϊδακίων Καλοί 
Λιμένες 

Άγιος 
Χρυσόστομος
, 
Καραβόβρυσ
η, νήσος 
Τράφος 

Ενάλιοι Χώροι, Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Ι. Μονή Οδηγητρίας ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Μοιρών Πηγαϊδακίων Μονή 
Οδηγητρίας   

Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Πόμπια. Κρήνη. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/16393/382/5-4-1985, ΦΕΚ 
242/Β/2-5-1985 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1766/27743/19-8-1988, 
ΦΕΚ 663/Β/9-9-1988 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Μοιρών Πόμπιας Πόμπια   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Πόμπιας ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/54264/2121/10-12-
1998, ΦΕΚ 24/Β/25-1-1999 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Μοιρών Πόμπιας Πόμπια   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Υδρόμυλος γνωστός ως "Κουμπελή Μύλος" ή 
Λαλάκου στο Μέσα Καρτερό Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/7542/169/3-3-1988, 
ΦΕΚ 192/Β/6-4-1988 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νέας 
Αλικαρνασσού Καλλιθέας Καρτερός Μέσα 

Καρτερός Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Οικοδομικό συγκρότημα γνωστό ως "Σιγανού 
Μετόχι" ή "Χανιαλή" στο Φαράγγι του Μέσα 
Καρτερού Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42907/1084/23-12-
1988, ΦΕΚ 105/Β/15-2-1989 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νέας 
Αλικαρνασσού Καλλιθέας Καρτερός 

Φαράγγι του 
Μέσα 
Καρτερού 

Οικιστικά Σύνολα 

Αρκάδι. Κρήνη - ∆εξαμενή ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1502/42104/25-8-1997, 
ΦΕΚ 834/Β/17-9-1997 Νεοελληνική Νίκου 

Καζαντζάκη ∆αμανίων Αρκάδιον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Χουδέτσι. Κτιριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας 
Φ. Πεζανάκη, Ε. Μαλλιωτάκη και κληρ. 
Σηφάκη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/13607/295/23-3-1983, 
ΦΕΚ 239/Β/3-5-1983 Νεοελληνική Νίκου 

Καζαντζάκη 
Νίκου 
Καζαντζάκη     Οικιστικά Σύνολα 

Ενετοτουρκική γέφυρα "του Σουλάχη η 
Καμάρα" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/17964/403/13-7-1995, 
ΦΕΚ 676/Β/31-7-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη     Γέφυρες 

Κτίριο καφενείου με πατητήρια και αποθήκες 
ιδιοκτ. Καλλιόπης Σπυριδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/555/29087/7-6-2001, ΦΕΚ 
756/Β/15-6-2001 Νεοελληνική Νίκου 

Καζαντζάκη 
Νίκου 
Καζαντζάκη     Αγροτική Οικονομία, Βοηθητικοί Χώροι, 

Καφενεία, Αστικά Κτίρια 
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Κρήνη στη θέση "Άγιος Ιωάννης" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/36190/1060/7-11-
1997, ΦΕΚ 1059/Β/3-12-1997 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   

"'Αγιος 
Ιωάννης", σε 
μικρή 
απόσταση 
από τον 
επαρχιακό 
δρόμο 
Ηρακλείου - 
Καστελλίου 
Πεδιάδος. 

Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ενετικός ληνός ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/17964/403/13-7-1995, 
ΦΕΚ 676/Β/31-7-1995 Ενετοκρατία Νίκου 

Καζαντζάκη 
Νίκου 
Καζαντζάκη   "Αϊ Νικόλας" Αγροτική Οικονομία 

Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/17964/403/13-7-1995, 
ΦΕΚ 676/Β/31-7-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   "Αϊ Νικόλας" Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στη θέση "Θόλοι" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22368/685/24-5-1996, 
ΦΕΚ 537/Β/5-7-1996 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   "Θόλοι" Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Φρούριο στη θέση "Θόλοι" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22368/685/24-5-1996, 
ΦΕΚ 537/Β/5-7-1996 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   

"Θόλοι" , 
ανατολικά 
του ναού 
των Αγίων 
Αποστόλων 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / 
Φρούρια 

Σκεπαστός ενετικός ληνός ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/17964/403/13-7-1995, 
ΦΕΚ 676/Β/31-7-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   Κορακιά Αγροτική Οικονομία 

Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19683/597/24-5-1996, 
ΦΕΚ 433/Β/6-6-1996 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   Παλαιοχώρα Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Λαξευτοί ληνοί ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19683/597/24-5-1996, 
ΦΕΚ 433/Β/6-6-1996 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Βυζαντινή 
Πρώτη 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   Παλαιοχώρα Αγροτική Οικονομία, Βιοτεχνία / Βιομηχανία 

Φρούριο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19683/597/24-5-1996, 
ΦΕΚ 433/Β/6-6-1996 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   Παλαιοχώρα Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια 

Αρχαιολογικός χώρος Κεφάλας ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/40769/1389/15-7-1981, 
ΦΕΚ 591/Β/26-9-1981 

Αρχαιότητα, 
Αρχαϊκή, 
Κλασική, 
Ελληνιστική 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   Περιοχή 

"Κεφάλα" Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 
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∆ύο λαξευτοί ληνοί ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/17964/403/13-7-1995, 
ΦΕΚ 676/Β/31-7-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   

Περιοχή 
"κεφάλα" 
μεταξύ 
Κουνάβων 
και Αχαρνών, 
θέση 
"Συμιανού 
Λάκκος" 

Αγροτική Οικονομία 

Σκεπαστός ληνός ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/17964/403/13-7-1995, 
ΦΕΚ 676/Β/31-7-1995 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη   Σκεπαστά 

Πατητήρια Αγροτική Οικονομία 

Κρήνη - δεξαμενή "Παλαιά Βρύση" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1259/23998/2-4-1997, ΦΕΚ 
443/Β/30-5-1997 Νεοελληνική Νίκου 

Καζαντζάκη 
Νίκου 
Καζαντζάκη 

Άγιος 
Βασίλειος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κρήνη - ∆εξαμενή "Φουντάνα" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1527/24315/22-4-1997, 
ΦΕΚ 461/Β/6-6-1997 Νεοελληνική Νίκου 

Καζαντζάκη 
Νίκου 
Καζαντζάκη 

Άγιος 
Βασίλειος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κρήνη στη Μονή Σπηλιώτισσας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3081/42109/8-8-1997, ΦΕΚ 
834/Β/17-9-1997 Νεοελληνική Νίκου 

Καζαντζάκη 
Νίκου 
Καζαντζάκη 

Άγιος 
Βασίλειος   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Μελέσες. Φρούριο "Κάστελλος". ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15009/347/4-4-1985, ΦΕΚ 
224/Β/25-4-1985 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη Μελέσαι   

Συστήματα Ύδρευσης, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Οικιστικά Σύνολα, 
Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

"Χάνι Αντωνάκη", ιδ. Μηλιαράκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3011/54298/10-11-1999, 
ΦΕΚ 2129/Β/8-12-1999 Νεοελληνική Νίκου 

Καζαντζάκη 
Νίκου 
Καζαντζάκη Πεζά   Καταλύματα, Αστικά Κτίρια 

Χουδέτσι. Κτίριο ιδιοκτ. κληρ. Ανδρουλάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/62715/1630 π.ε./2-6-
1997, ΦΕΚ 567/Β/10-7-1997 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Νίκου 
Καζαντζάκη 

Νίκου 
Καζαντζάκη Χουδέτσιον ΒΑ του 

οικισμού Αστικά Κτίρια 

Οικοδομικό Συγκρότημα στη θέση 
"Στεργιανό" περιοχής Συλάμου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/77774/3005 π.ε./30-1-
1980, ΦΕΚ 300/Β/24-3-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή, 
Νεοελληνική 

Τεμένους Τεμένους   
"Στεργιανό" 
περιοχής 
Συλάμου 

Οικιστικά Σύνολα 

Κτίριο ιδιοκτησίας των κληρονόμων Μαρίας 
Μοσχαπιδάκη-Ξυδάκη στον Προφήτη Ηλία 
Τεμένους Ηρακλείου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/17217/190/17-5-1985, ΦΕΚ 
345/Β/31-5-1985 Νεοελληνική Τεμένους Τεμένους Προφήτης 

Ηλίας   Αστικά Κτίρια 

Αρχαιολογικός χώρος Προφήτη Ηλία (Κανλί 
Καστέλλι) 

Π∆ 31-7-1925, ΦΕΚ 226/Α/28-8-1925 
ΥΑ 27702/25-1-1969, ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/77661/2563/14-12-1982, 
ΦΕΚ 300/Β/31-5-1983 

Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή 

Τεμένους Τεμένους Προφήτης 
Ηλίας 

ύψωμα Ρόκα, 
Λύκαστος: 
στους 
πρόποδες 
του 
υψώματος 
"Ρόκα" 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Κάστρα / Φρούρια 

Γέφυρα στη θέση "Καμάρα" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4146/1442/28-12-1998, 
ΦΕΚ 35/Β/26-1-1999 Νεοελληνική Τετραχωρίου Αυγενικής Αυγενική Καμάρα Γέφυρες 

Κρήνη στη θέση "Καμάρα" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4146/1442/28-12-1998, 
ΦΕΚ 35/Β/26-1-1999 Νεοελληνική Τετραχωρίου Αυγενικής Αυγενική Καμάρα Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 
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Κρήνη στη θέση "Κάτω Βρύση" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4146/1442/28-12-1998, 
ΦΕΚ 35/Β/26-1-1999 Νεοελληνική Τετραχωρίου Αυγενικής Αυγενική Κάτω Βρύση Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κτίριο ιδιοκτησίας Εμμ. Λυδαδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4347/4647/8-1-1996, ΦΕΚ 
85/Β/12-2-1996 Νεοελληνική Τετραχωρίου Σίβας     Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτησίας Α. Κοκοδρούλη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2051/29223/10-6-1996, 
ΦΕΚ 506/Β/1-7-1996 Νεοελληνική Τετραχωρίου Σίβας     Αστικά Κτίρια 

Κοινοτική Βρύση ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3021/49523/8-10-1998, 
ΦΕΚ 1127/Β/29-10-1998 Νεοελληνική Τετραχωρίου Σίβας Σίβα   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

∆αμάστα. Τόπος ταφής εκτελεσθέντων ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4603/58416/20-11-1997, 
ΦΕΚ 1093/Β/10-12-1997 Νεοελληνική Τυλισού ∆αμάστας   "Κερατίδι" Ιστορικοί Τόποι 

Νερόμυλος στη θέση Αργομυλάρι και της 
Καράς ο Μύλος, ιδ. Ευ. Βασιλογιαννάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/944/26/25-2-2000, ΦΕΚ 
363/Β/22-3-2000 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Τυλισού Τυλίσου   

Αργομυλάρι 
και "της 
Καράς ο 
Μύλος" 

Αγροτική Οικονομία, Βοηθητικοί Χώροι, 
Μύλοι, Αστικά Κτίρια 

Τύλισος. Μινωϊκός οικισμός και ιερό κορυφής. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2650/39774/3-10-1990, 
ΦΕΚ 671/Β/22-10-1990 Νεοελληνική Τυλισού Τυλίσου Τύλισος   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι 

Τύλισος. Κτίριο Ελ. Βαμβουκάκη - Χορευτάκη. ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Τυλισού Τυλίσου Τύλισος   Αστικά Κτίρια 

Τύλισος. Κτίριο Ιωάννου Βαμβουκάκη. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2650/39774/3-10-1990, 
ΦΕΚ 671/Β/22-10-1990 Νεοελληνική Τυλισού Τυλίσου Τύλισος   Αστικά Κτίρια 

Αστερούσια όρη ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Τυμπακίου       Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Βώροι. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Κονταράτου. ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Τυμπακίου Βώρων Βώροι   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 
Οικισμός Βώροι Τυμπακίου Ηρακλείου. Τόπος 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και εξαιρετικού 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/2389/7417/3-2-1979, ΦΕΚ 280/Β/20-
3-1979 Νεοελληνική Τυμπακίου Βώρων Βώροι   Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, 

Οικιστικά Σύνολα 

Βώροι. Κτιριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας 
Στεφανίδη. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2470/38162/6-8-1992, ΦΕΚ 
533/Β/18-8-1992 Νεοελληνική Τυμπακίου Βώρων Βώροι   Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια 

Κτίριο ιδιοκτησίας Ι. Καμπουράκη, στους 
Βώρους - Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/64947/1576/22-9-2004, 
ΦΕΚ 1519/Β/11-10-2004 Νεοελληνική Τυμπακίου Βώρων Βώροι   Αστικά Κτίρια 

Καμάρες. Μινωϊκό λατρευτικό σπήλαιο. ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία 

Τυμπακίου Καμαρών Καμάραι   
Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Τριάδας 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67886/2611/29-4-1981, 
ΦΕΚ 273/Β/12-5-1981 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Τυμπακίου Καμηλαρίου   

κοντά στον 
οικισμό Άγιος 
Ιωάννης 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Γεροντόμυλος. ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/39038/2778 π.ε./9-2-1979, 
ΦΕΚ 288/Β/22-3-1979 Νεοελληνική Τυμπακίου Καμηλαρίου Άγιος 

Ιωάννης   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 
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Οικισμός Αγ. Γιάννη Καμηλαρίου ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/39038/2778 π.ε./9-2-1979, 
ΦΕΚ 288/Β/22-3-1979 

Αρχαιότητα, 
Νεοελληνική Τυμπακίου Καμηλαρίου Άγιος 

Ιωάννης   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/39038/2778 π.ε./9-2-1979, 
ΦΕΚ 288/Β/22-3-1979 

Αρχαιότητα Τυμπακίου Καμηλαρίου Άγιος 
Ιωάννης 

λόφος 
Φαιστού, 
λόφος του 
Αφέντη 
Χριστού , 
Γεροπόταμος
, οδός 
Μοιρών - 
Ματάλων και 
οικισμός του 
Αγ. Γιάννη 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Καλαμακίου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/39587/1363/7-7-1981, 
ΦΕΚ 588/Β/25-9-1981 Αρχαιότητα Τυμπακίου Καμηλαρίου Καλαμάκιον   Αρχαιολογικές Θέσεις 

Καμηλάρι. Πύργος Αγριολίδη. ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/39038/2778 π.ε./9-2-1979, 
ΦΕΚ 288/Β/22-3-1979 

Αρχαιότητα, 
Νεοελληνική Τυμπακίου Καμηλαρίου Καμηλάριον   Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι 

Λαγολιό. Κοινοτική κρήνη. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1766/27743/19-8-1988, 
ΦΕΚ 663/Β/9-9-1988 Νεοελληνική Τυμπακίου Λαγολίου Λαγολίον   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19684/598/29-5-1996, 
ΦΕΚ 537/Β/5-7-1996 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19684/598/29-5-1996, 
ΦΕΚ 69/Β/8-2-1999 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Τυμπακίου Μαγαρικαρίου Καλοχωραφίτης   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Μαγαρικάρι. Τουρκικό Φρούριο. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38648/253/9-8-1989, 
ΦΕΚ 705/Β/25-9-1989 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Τυμπακίου Μαγαρικαρίου Μαγαρικάριον   Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / 

Φρούρια 

Αρχαιολογικός Χώρος Κομμού 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/9197/3075 π.ε./2-2-1979, 
ΦΕΚ 269/Β/19-3-1979 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40286/2607/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1834/Β/4-10-1999 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/8642/405/23-2-2000, 
ΦΕΚ 277/Β/9-3-2000 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Τυμπακίου Πιτσιδίων     

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Αρχαιολογικός χώρος Ματάλων 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ Α/Φ31/19182/2253/5-7-1977, ΦΕΚ 759/Β/9-
8-1977 

Αρχαιότητα, 
Ρωμαϊκή Τυμπακίου Πιτσιδίων Μάταλα   Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις 

Πιτσίδια. Τρεις βρύσες. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1845/39226/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική Τυμπακίου Πιτσιδίων Πιτσίδια   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Κτίριο ιδιοκτ. Αλεξίου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2962/1950/27-11-1995, 
ΦΕΚ 68/Β/31-1-1996 Νεοελληνική Τυμπακίου Σίβα     Αστικά Κτίρια 
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Κρήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1820/39190/30-6-1994, 
ΦΕΚ 622/Β/11-8-1994 Νεοελληνική Τυμπακίου Σίβα   

Στη 
διασταύρωση 
των 
επαρχιακών 
δρόμων προς 
κοιν. 
Πιτσιδίων, 
Σίβας και 
Λιστάρου. 

Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες 

Σίβας. Παραδοσιακός οικισμός. ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/77782/3004 π.ε./30-1-
1980, ΦΕΚ 300/Β/24-3-1980 

Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Τυμπακίου Σίβα Σίβας   Οικιστικά Σύνολα 

Σίβας. Συγκρότημα ύδρευσης. ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2456/51276/18-11-1993, 
ΦΕΚ 900/Β/13-12-1993 Νεοελληνική Τυμπακίου Σίβα Σίβας   Συστήματα Ύδρευσης 

Κτίριο στο Σίβα, ιδ. κληρονόμων Αρ. 
Μανιδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3672/55703/3-11-1997, 
ΦΕΚ 1039/Β/25-11-1997 Νεοελληνική Τυμπακίου Σίβα Σίβας   Αγροτική Οικονομία 

"Εργοστάσιο του Μάμαλου" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4337/1382/19-12-1995, 
ΦΕΚ 49/Β/19-1-1996 Νεοελληνική Τυμπακίου Τυμπακίου     Βιοτεχνία / Βιομηχανία 

Αβδού. Ι. Ναός Αγίου Κωνσταντίνου. ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Χερσονήσου Αβδού Αβδού   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Αβδού. Ι. Ναός Ευαγγελισμού. ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ
αβυζαντινή Χερσονήσου Αβδού Αβδού   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι 

Οικία οπλαρχηγού Ξανθουδίδη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2669/53238/13-10-1983, 
ΦΕΚ 642/Β/9-11-1983 Νεοελληνική Χερσονήσου Αβδού Αβδού   Αστικά Κτίρια 

Γωνιές. Υδρόμυλος ιδιοκτησίας Εμμ. 
Κοτσυφού. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/27800/1769/4-8-1988, ΦΕΚ 
629/Β/30-8-1988 Νεοελληνική Χερσονήσου Γωνιών 

Πεδιάδος   Θέση 
"Παλιόμυλος" Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Όρος Καρφί. ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Αρχαιότητα Χερσονήσου Κεράς     Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Κερά. ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 Νεοελληνική Χερσονήσου Κεράς Κερά   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του 
λιμένα Χερσονήσου για υποβρύχιες 
δραστηριότητες Ηρακλείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997, 
ΦΕΚ 564/Β/10-7-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, 
ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998, 
ΦΕΚ 923/Β/27-8-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Ενάλιοι Χώροι, 
Ενάλιοι Χώροι Χερσονήσου 

Λιμένος 
Χερσονήσου   

θαλάσσια 
περιοχή 
νότια του 
λιμένα 
Χερσονήσου 

Ενάλιοι Χώροι 

Ποταμιές. Ι. Ναός Παναγίας 
Γκουβερνιώτισσας. ΥΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946 Βυζαντινή/Μετ

αβυζαντινή Χερσονήσου Ποταμιών   
Παρά το 
χωριό 
Ποταμιές 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι 
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Χερσόνησος Ηρακλείου.Αποδέσμευση 
θαλάσσιας περιοχής στο Ακρωτήριο 
Χερσόνησος. 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Ενάλιοι Χώροι, 
Ενάλιοι Χώροι Χερσονήσου Χερσονήσου Χερσόνησος   Ενάλιοι Χώροι 
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Πίνακας 5-56: Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στο Ν. Λασιθίου 

Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Νησίδες Αγίων Πάντων και Μικρονησιού 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/27642/1266/14-7-1979, ΦΕΚ 
683/Β/16-8-1979 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29104/1808/28-8-
2001, ΦΕΚ 1163/Β/6-9-2001 

Αρχαιότητα Αγίου Νικολάου Αγίου 
Νικολάου     

Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση Καστέλλι ή 
Βουρκιάς Αγ. Νικολάου. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/68547/2351/5-11-1982, 
ΦΕΚ 136/Β/1-4-1983 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/26644/1346/10-9-1996, 
ΦΕΚ 902/Β/24-9-1996 

Ρωμαϊκή Αγίου Νικολάου Αγίου 
Νικολάου   Καστέλλι ή 

Βουρκιάς 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Μινωικός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Αγίου Νικολάου Αγίου 

Νικολάου   Σαρακήνου 
Κεφάλα 

Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Κτίριο ιδιοκτ. κληρ. Καληωράκη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/758/13490/4-4-1983, ΦΕΚ 
237/Β/23-4-1983 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Αγίου 

Νικολάου 
Άγιος 
Νικόλαος 

Ρ. 
Κούνδουρου 
και 
Σφακιανάκη 

Αστικά Κτίρια  

Κτίριο στη συμβολή των οδών Ρούσσου 
Κούνδουρου και Σφακιανάκη, ιδιοκτ. κληρ. 
Καληωράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/13490/4-4-1983, ΦΕΚ 
237/Β/29-4-1983 
ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/30571/1123/21-3-1989, ΦΕΚ 
186/∆/30-3-1989 

Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Αγίου 
Νικολάου 

Άγιος 
Νικόλαος 

Ρ. 
Κούνδουρου 
και 
Σφακιανάκη 

Αστικά Κτίρια  

Αρχαιολογικός χώρος του Ναού του Άρη και 
της Αφροδίτης στα Ελληνικά Λασιθίου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ24/31767/1149/24-5-1982, ΦΕΚ 
628/Β/26-8-1982 

Αρχαιότητα, 
Ρωμαϊκή  Αγίου Νικολάου Αγίου 

Νικολάου Ελληνικά   
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Οριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου στη θέση 
Αμπέλια Λενικών 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22747/1303/14-5-1997, 
ΦΕΚ 489/Β/13-6-1997 Χαλκοκρατία Αγίου Νικολάου Αγίου 

Νικολάου Ελληνικά Αμπέλια Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια 
κόλπου Μιραμπέλλου και δυτικά περιοχής 
Ελληνικά για υποβρύχιες δραστηριότητες 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997, 
ΦΕΚ 564/Β/10-7-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, 
ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998, 
ΦΕΚ 923/Β/27-8-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-
9-2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Αγίου Νικολάου Αγίου 
Νικολάου Ελληνικά 

θαλάσσια 
περιοχή 
Βόρεια 
κόλπου 
Μιραμπέλλου 
και δυτικά 
περιοχής 
Ελληνικά 

Ενάλιοι Χώροι  
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Αρχαιολογικός Χώρος νησίδας Μικρονησίου. 
Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/27642/1266/14-7-1979, ΦΕΚ 
683/Β/16-8-1979 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/19889/982/26-4-1986, 
ΦΕΚ 436/Β/10-6-1996 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/19889/982/26-4-1996, 
ΦΕΚ 572/Β/16-7-1996 

Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Αγίου 
Νικολάου 

Μικρονήσιο
ν (νησίς) 

στην είσοδο 
του λιμανιού 
του Αγ. 
Νικολάου 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο "Τρύπα" ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Αγίου Νικολάου Αγίου 

Νικολάου 
Ξηρόκαμπο
ς 

∆ του Αγ. 
Νικολάου 
παράτην 
Εθνική οδό 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

∆εξαμενή ιδ. Γεωργίου Αρχαυλάκη και 
Φωτεινής Χαλκιαδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10509/374/22-3-
2002, ΦΕΚ 408/Β/4-4-2002 

Μεταβυζαντι
νή  Αγίου Νικολάου Αγίου 

Νικολάου Πίσσιδος   Συστήματα Ύδρευσης  

Ανεμόμυλοι ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/21709/1331/15-6-1987, 
ΦΕΚ 377/Β/27-7-1987 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Βρουχά     Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Μινωϊκός Οικισμός ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35674/2096/16-7-1998, 
ΦΕΚ 927/Β/27-8-1998 Χαλκοκρατία Αγίου Νικολάου Βρουχά Πλάκα " Κοπράνι" Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Παράρτημα Ελούντας. Καθορισμός Ζωνών 
προστασίας Α και Β. 

YA YΠΠE/APX/A1/Φ24/35209/1213/28-6-1984, 
ΥΑ ΥΠΠΟ/APX/A1/Φ24/27108/1062/30-6-1986, 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5681/215/29-1-1982, 
ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982 

Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Ελούντας     Αρχαιολογικές Θέσεις  

Τσιφλίκι Ελούντας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/46229/1258/9-9-1980, 
ΦΕΚ 969/Β/26-9-1980 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50098/1163 π.ε./22-1-
1988, ΦΕΚ 86/Β/15-2-1988 

Ενετοκρατία Αγίου Νικολάου Ελούντας     Αγροτική Οικονομία  

Νησίδα Καλυδώνα 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5681/215/29-1-1982, 
ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή
, 
Ενετοκρατία 

Αγίου Νικολάου Ελούντας     Φυσικοί Χώροι, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια  

Νησίδα Σπιναλόγκα 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5681/215/29-1-1982, 
ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/53979/2092/27-
11-1998, ΦΕΚ 1264/Β/21-12-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28625/1732 π.ε./16-3-
1999, ΦΕΚ 278/Β/31-3-1999 

Αρχαιότητα, 
Μεταβυζαντι
νή  

Αγίου Νικολάου Ελούντας     
Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / 
Φρούρια  
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Νησίδα Κολοκύθα 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5681/215/29-1-1982, 
ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28625/1732 π.ε./16-3-
1999, ΦΕΚ 278/Β/31-3-1999 

 
Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή 

Αγίου Νικολάου Ελούντας     Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός Χώρος Ελούντας. Καθορισμός 
Ζωνών προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28625/1732 π.ε./16-3-
1999, ΦΕΚ 278/Β/31-3-1999 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5842/278/14-2-2000, 
ΦΕΚ 304/Β/10-3-2000 

Αρχαιότητα, 
Πρωτοχριστι
ανική, 
Ενετοκρατία 

Αγίου Νικολάου Ελούντας     
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Ανεμόμυλος στο " Κανάλι " Ελούντας, ιδ. 
Ευαγγ. Φουντουλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2821/31536/6-9-2000, ΦΕΚ 
1178/Β/25-9-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2822/31534/6-9-2000, ΦΕΚ 
1188/Β/27-9-2000 

Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Ελούντας   " Κανάλι" Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Αρχαιολογικός χώρος "Πύργου Πινών" 
Ελούντας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/542/22/14-5-1997, 
ΦΕΚ 489/Β/13-6-1997 

Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική  Αγίου Νικολάου Ελούντας   "Πύργος 

Πινών" 
Συστήματα Ύδρευσης, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ανεμόμυλος στο " Κανάλι " Ελούντας, ιδ. 
Αντώνη Καψωριτάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1950/27479/7-6-1999, ΦΕΚ 
1305/Β/24-6-1999 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Ελούντας   Κανάλι Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Ρωμαϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/38195/1300/7-7-1981, 
ΦΕΚ 731/Β/4-12-1981 Ρωμαϊκή  Αγίου Νικολάου Ελούντας   

Λαγκάδια 
Τσιφλίκι - 
Πετσοφάς 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στα Α 
παράλια της Νήσου Κολοκυθάς έως τα Ν∆ 
της άκρας Βαγί Λασιθίου,για υποβρύχιες 
δραστηριότητες 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997, 
ΦΕΚ 564/Β/10-7-1997ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, 
ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998, 
ΦΕΚ 923/Β/27-8-1998ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Αγίου Νικολάου Ελούντας   

Μεταξύ Α 
παραλίων Ν. 
Κολοκυθάς 
και Ν∆ άκρας 
Βαγί. 

Ενάλιοι Χώροι  

Αρχαίοι πύργοι και δεξαμενές ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Ελούντας   όρος Οξά 

Συστήματα Ύδρευσης, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Πύργοι, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικισμός Μαυρικιανό: Τόπος ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Κ/2078/68763/6-11-1979, ΦΕΚ 
1148/Β/29-12-1979 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Ελούντας Μαυρικιανό

ν   Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα  
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Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος Σπιναλόγκας, 
Βαθέως και Πόρου Ελούντας, Νομού 
Λασιθίου 

ΥΑ YΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46162/3173/20-
8-2003, ΦΕΚ 1262/Β/4-9-2003 

Αρχαιότητα, 
Ρωμαϊκή  Αγίου Νικολάου Ελούντος   

Όρμοι 
Σπιναλόγκας, 
Βαθέως και 
Πόρου 
Ελούντας. 

Ενάλιοι Χώροι  

Βρόκαστρο 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5560/213/29-1-1982, ΦΕΚ 
185/Β/23-4-1982 

Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου     Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ίστρων (αρχαία πόλη) 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5560/213/29-1-1982, ΦΕΚ 
185/Β/23-4-1982 

Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Υδρόμυλος στην Αγία Βαρβάρα ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/32825/1295/14-7-
1998, ΦΕΚ 840/Β/12-8-1998 Ενετοκρατία Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   Αγία 

Βαρβάρα 
Συστήματα Ύδρευσης, Αγροτική 
Οικονομία, Μύλοι  

Υστερομινωϊκός οικισμός και νεκροταφείο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη  Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   

Βρόκαστρο 
κ.α. (βλ. 
κείμενο) 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαίο καμίνι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   Καλός 

ποταμός 
Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Υδρόμυλος στα "Μάρμαρα" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/32825/1295/14-7-
1998, ΦΕΚ 840/Β/12-8-1998 Ενετοκρατία Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   Μάρμαρα Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Υστερομινωϊκός οικισμός στη χερσόνησο 
Νησί 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/14784/555/2-3-1979, ΦΕΚ 
338/Β/7-4-1979 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/56518/1865/29-9-1981, 
ΦΕΚ 681/Β/9-11-1981 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη  Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   Νησί Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Αρχαιολογικός χώρος Βρυονησιού ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26007/1053/7-6-1980, 
ΦΕΚ 852/Β/3-9-1980 

Αρχαιότητα, 
Κλασική  Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   

νησίδα 
Βρυονήσι και 
απέναντι 
ακτή 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Υπολείμματα Υδαταγωγών στη θέση 
Νικολάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/32825/1295/14-7-
1998, ΦΕΚ 840/Β/12-8-1998 Ενετοκρατία Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   Νικολάκη Συστήματα Ύδρευσης  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Πρινιάτικος 
Πύργος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   Πρινιάτικος 

Πύργος 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Υδρόμυλος "του Αρχαύλη" στη θέση Τσούδα ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/32825/1295/14-7-
1998, ΦΕΚ 840/Β/12-8-1998 Ενετοκρατία Αγίου Νικολάου Καλού Χωρίου   Τσούδα Μύλοι, Αγροτική Οικονομία  

Παναγία Κερά Κριτσάς (Κοίμηση Θεοτόκου). 
Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας. 

ΥΑ 77305/3603/5-11-1951, ΦΕΚ 224/Β/13-11-
1951ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/44981/1286/21-9-
1995, ΦΕΚ 847/Β/10-10-1995 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Αγίου Νικολάου Κριτσάς     Θρησκευτικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί  
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Μινωϊκός οικισμός 

ΥΑ 77305/3603/5-11-1951, ΦΕΚ 224/Β/13-11-
1951 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/44981/1286/21-9-1995, 
ΦΕΚ 847/Β/10-10-1995 

Χαλκοκρατία Αγίου Νικολάου Κριτσάς     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Νεολιθικό σπήλαιο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Αγίου Νικολάου Κριτσάς     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία Λατώ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Νεολιθική Αγίου Νικολάου Κριτσάς     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Τρεις κρήνες και πλακόστρωτο 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83598/2732/23-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 

Κλασική  Αγίου Νικολάου Κριτσάς     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες  

Σειρά μικρών αρχαίων φρουρίων στο δρόμο 
προς Μάλλες 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/484/21564/24-3-1994, ΦΕΚ 
384/Β/24-5-1994 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Κριτσάς   δρόμος προς 

Μάλλες 
Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ρωμαϊκοί τοίχοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Κριτσάς   Ελληνικά Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις  

Γεωμετρικός οικισμός στη θέση Κουκίστρες 
της Φορτέτσας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Ρωμαϊκή  Αγίου Νικολάου Κριτσάς   

Κουκίστρες 
της 
Φορτέτσας 

Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Θολωτοί τάφοι στη θέση Λαγάρι ή Λάκκοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι  

Αγίου Νικολάου Κριτσάς   Λαγάρι ή 
Λάκκοι 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Θολωτοί τάφοι (2) στη θέση Λάκκους ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική Αγίου Νικολάου Κριτσάς   Λάκκους Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία λατομεία ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Κριτσάς Βαθύ "Ποριά" ή 

"Στο πηγάδι"

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / Παραγωγής  

Υστερομινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1Φ24/38592/1259/15-7-1983, 
ΦΕΚ 504/Β/31-8-1983 Αρχαιότητα  Αγίου Νικολάου Λούμα     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Ανεμόμυλοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη  Αγίου Νικολάου Λούμα Επάνω 

Λούμας   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Ανεμόμυλοι ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/21709/1331/15-6-1987, 
ΦΕΚ 377/Β/27-7-1987 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Λούμα Σέλλαι   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Ανεμόμυλος ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/21709/1331/15-6-1987, 
ΦΕΚ 377/Β/27-7-1987 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Μέσα 

Λακκωνίων Σχίσμα   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Μινωϊκός οικισμός και τάφοι στη θέση Λενικό ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4342/4664/18-12-1995, 
ΦΕΚ 85/Β/12-2-1996 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Πρίνας   Λενικό 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-310 

Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Ανεμόμυλοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Αγίου Νικολάου Σκινιά   Αγριλιά Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Αρχαιολογικός χώρος Σχοινιά ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/21709/1331/15-6-1987, 
ΦΕΚ 377/Β/27-7-1987 Νεοελληνική Αγίου Νικολάου Σκινιά   

λόφος Προφ. 
Ηλία και 
Λενικά 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ρωμαϊκές δεξαμενές ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46870/2462/28-9-1994, 
ΦΕΚ 772/Β/12-10-1994 

Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή 

Ιεράπετρας Αγίου Ιωάννου Αγία Φωτιά   Συστήματα Ύδρευσης, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια της 
Αγίας Φωτιάς Ιεράπετρας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Ρωμαϊκή  Ιεράπετρας Αγίου Ιωάννου Αγία Φωτιά νότια της 

Αγίας Φωτιάς Ενάλιοι Χώροι  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής 
νοτιοδυτικά της Αγίας Φωτιάς Λασιθίου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/51742/3188/8-11-1999, 
ΦΕΚ 2114/Β/6-12-1999ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Ιεράπετρας Αγίου Ιωάννου Αγία Φωτιά
νοτιοδυτικά 
της Αγίας 
Φωτιάς 

Ενάλιοι Χώροι  

Ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/51742/3188/8-11-1999, 
ΦΕΚ 2114/Β/6-12-1999 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-
9-2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Ιεράπετρας Αγίου Ιωάννου Φέρμα   Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / Παραγωγής  

Νεολιθικό σπήλαιο ΥΑ Φ31/13932/1269/10-8-1974, ΦΕΚ 
815/Β/17-8-1974 Ρωμαϊκή  Ιεράπετρας Αγίου Ιωάννου Φέρμα   Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκά οικήματα και τάφοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Νεολιθική  Ιεράπετρας Αγίου Ιωάννου Φέρμα Στα Φέρμα 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Η ∆ημοτική Κρήνη«Κάτω Βρύση» που 
βρίσκεται στο χωριό Ανατολή του ∆ήμου 
Ιεράπετρας στο Νομό Λασιθίου Κρήτης. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ιεράπετρας Ανατολής Ανατολή   Κρήνες, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/62831/1627/22-7-2005, ΦΕΚ 
1165/Β/23-8-2005 Νεοελληνική Ιεράπετρας Γδοχίων   Σταύλος Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις  

Νήσος Χρυσέα (Γαϊδουρονήσι) 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83607/2735/28-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 

Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Ιεραπέτρας     Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ενετικό φρούριο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Ενετοκρατία Ιεράπετρας Ιεραπέτρας     Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / 

Φρούρια  

Μουσουλμανικό τέμενος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Μεταβυζαντι
νή  Ιεράπετρας Ιεραπέτρας     Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι  

Οθωμανικό Σχολείο Ιεράπετρας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/105/1579/7-2-1989, ΦΕΚ 
183/Β/10-3-1989 

Μεταβυζαντι
νή  Ιεράπετρας Ιεραπέτρας     Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας  
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Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Γεωργίου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/2498/600/29-6-1995, 
ΦΕΚ 613/Β/12-7-1995 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ιεράπετρας Ιεραπέτρας     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανατολικά 
του όρμου Ιεράπετρας Λασιθίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/51742/3188/8-11-1999, 
ΦΕΚ 2114/Β/6-12-1999 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-
9-2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Ιεράπετρας Ιεραπέτρας   
ανατολικά 
του όρμου 
Ιεράπετρας 

Ενάλιοι Χώροι  

Ιεράπυτνα (αρχαία πόλη) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/15236/628/24-3-1982, ΦΕΚ 
384/Β/16-6-1982 

Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Ιεραπέτρας   Βιγλιά Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμού Ιεράπετρας ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/9472/478 π.ε./27-3-
2000, ΦΕΚ 517/Β/11-4-2000 

Νεολιθική, 
Χαλκοκρατία, 
Πρωτοχριστι
ανική  

Ιεράπετρας Ιεραπέτρας   

Λατσίδα, 
Κάτω Μεριά, 
Μασχάλια, 
Μπολιού , 
Κουδουμά, 
Καζάρμα 
Επισκοπής 

Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά 
Σύνολα, Κάστρα / Φρούρια  

Κτίριο ∆ήμου Ιεράπετρας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3406/51867/12-12-1989, 
ΦΕΚ 907/Β/20-12-1989 Νεοελληνική Ιεράπετρας Ιεραπέτρας   

οπλαρχηγού 
Νικ. 
Φωνιαδάκη 
12 

Αστικά Κτίρια  

Κτίριο ιδιοκτ. Αννας Στεφανίδου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3186/48740/8-11-1989, 
ΦΕΚ 869/Β/21-11-1989 Νεοελληνική Ιεράπετρας Ιεραπέτρας   Οπλαρχηγού 

Φωνιαδάκη 8 Αστικά Κτίρια  

Κτίριο ιδ. Μ. Τρουλινού - Ευ. Μαρικάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/984/26565/29-3-1995, ΦΕΚ 
558/Β/28-6-1995 Νεοελληνική Ιεράπετρας Ιεραπέτρας Κεντρίον   Αστικά Κτίρια  

Υστερομινωϊκός οικισμός στη θέση Άγιος 
Αντώνιος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη  Ιεράπετρας Καβουσίου   Άγιος 

Αντώνιος 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαίες οικίες και νεκροταφείο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία 

Ιεράπετρας Καβουσίου   

«Βρόντο» ή 
«Βρουτά» 
παρά το 
«Κάστρον», 
«Αξογυριά», 
«Μαυρί», 
«Σκουριασμέ
νος» 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Αρχαία Ακρόπολη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Καβουσίου   Αύγο Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος Εβραϊκής Καβουσίου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44767/2254/22-12-
1992, ΦΕΚ 33/Β/1-2-1993 

Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή  Ιεράπετρας Καβουσίου   Εβραϊκή και 

Παλαικλησιά 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαίο οικοδόμημα ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ23/50314/1901/16-10-1985, ΦΕΚ 
682/Β/13-11-1985 Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Καβουσίου   Θόλοι Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ρωμαϊκά οικοδομήματα στη θέση 
Κεφαλόλιμνος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Ρωμαϊκή  Ιεράπετρας Καβουσίου   Κεφαλόλιμνο

ς Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ιερό στη θέση Μάκελλος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Καβουσίου   Μάκελλος Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Ιερό σπήλαιο Ψαθί ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Καλαμαύκας     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Λάρισα (αρχαία πόλη) ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Καλαμαύκας   Κάστελλος Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Κάστελλος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ιεράπετρας Καλαμαύκας   Κάστελλος Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Αρχαία πόλη Όλερος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Ιεράπετρας Μεσελέρων     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Ακρόπολη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Μύθων   Κάστελλος Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Λενικό ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ιεράπετρας Μύθων   Λενικό Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  
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Πρωτομινωϊκός Οικισμός Φούρνου Κορυφής 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5683/216/29-1-1982, ΦΕΚ 
155/Β/8-4-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ24/38152/1597π.ε./27-2-
1991, ΦΕΚ 157/Β/21-3-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54175/3259/17-
10-2001, ΦΕΚ 1462/Β/22-10-2001 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54175/3259/17-
10-2001, ΦΕΚ 205/Β/21-2-2002 

Χαλκοκρατία 
Πρώιμη  Ιεράπετρας Μύρτου     Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις  

Γέφυρα Κρυοποτάμου ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1420/22337/11-6-1985, 
ΦΕΚ 409/Β/4-7-1985 Νεοελληνική Ιεράπετρας Μύρτου     Γέφυρες  

Ρωμαϊκή πόλη Μύρτου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5683/216/29-1-1982, ΦΕΚ 
155/Β/8-4-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Φ24/38152/1597π.ε./27-2-
1991, ΦΕΚ 157/Β/21-3-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54175/3259/17-
10-2001, ΦΕΚ 1462/Β/22-10-2001 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54175/3259/17-
10-2001, ΦΕΚ 205/Β/21-2-2002 

Χαλκοκρατία 
Πρώιμη  Ιεράπετρας Μύρτου   

∆υτικά του 
σύγχρονου 
οικισμού 
Μύρτου 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Πρωτομινωϊκός Οικισμός Πύργου 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54175/3259/17-
10-2001, ΦΕΚ 1462/Β/22-10-2001 

Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Μύρτου   λόφος 
Πύργος 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος Μύρτου Ιεράπετρας ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Μύρτου Μύρτος   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Αρχαία πόλη "Μάλλα" ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Νεολιθική  Ιεράπετρας Νέων Μαλών     

Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Νεολιθικό σπήλαιο "Κλεισίδι" 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/5559/214/29-1-
1982, ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3007/262/17-
12-2004, ΦΕΚ 328/Β/11-2-2004 

Αρχαιότητα  Ιεράπετρας Νέων Μαλών Μεταξοχώρι
ον   Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Παχύαμμος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ιεράπετρας Παχείας 

Άμμου     

Φυσικοί Χώροι, Εγκαταστάσεις 
Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις Υποδομής / 
Παραγωγής  

Μινωϊκό νεκροταφείο 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, 
ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/62611/2014/29-9-1981, 
ΦΕΚ 780/Β/29-12-1981ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/5559/214/29-1-1982, 
ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/47660/2488/22-10-1991, 
ΦΕΚ 997/Β/9-12-1991 

Χαλκοκρατία Ιεράπετρας Παχείας 
Άμμου     Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκός οικισμός Γουρνιών. Καθορισμός 
Ζωνών προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Ρωμαϊκή  Ιεράπετρας Παχείας 

Άμμου   Γουρνιά Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ελληνορωμαϊκό οικοδόμημα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ιεράπετρας Παχείας 

Άμμου   Ελληνικά Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκό νεκροταφείο Σφουγγαρά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ιεράπετρας Παχείας 

Άμμου   Σφουγγαράς Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολγικός χώρος σε τμήμα του όρμου 
της Παχειάς Άμμου Ιεράπετρας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3007/262/17-
12-2004, ΦΕΚ 328/Β/11-2-2004 

Χαλκοκρατία 
Πρώιμη  Ιεράπετρας Παχείας 

Άμμου   

τμήμα του 
όρμου της 
Παχειάς 
Άμμου, στον 
κόλπο του 
Μιραμπέλλου

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Θολωτός τάφος στη θέση Άγιος Θεόδωρος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική Ιεράπετρας 

Παχείας 
Άμμου Βασιλική Άγιος 

Θεόδωρος 
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  
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Αρχαιολογικός χώρος Βασιλικής. Καθορισμός 
Ζώνης Α απολύτου προστασίας. 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5685/218/28-1-1982, ΦΕΚ 
178/Β/21-4-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/38153/1596/27-12-
1990, ΦΕΚ 83/Β/21-2-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/21904/1184/5-7-1994, 
ΦΕΚ 574/Β/26-7-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/21904/1184/5-7-1994, 
ΦΕΚ 723/Β/26-9-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5101/250/1-2-1995, 
ΦΕΚ 89/Β/10-2-1995 

Χαλκοκρατία, 
Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι, 
Ρωμαϊκή  

Ιεράπετρας Παχείας 
Άμμου Βασιλική Κεφάλι Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμού Ιεράπετρας ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/9472/478 π.ε./27-3-
2000, ΦΕΚ 517/Β/11-4-2000 

Χαλκοκρατία 
Πρώιμη, 
Χαλκοκρατία 
Ύστερη, 
Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι  

Ιεράπετρας Παχείας 
Άμμου Βασιλική Κεφάλι, 

Καμαράκι 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ανώνυμος Ναός ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14769/464/19-4-1996, 
ΦΕΚ 374/Β/24-5-1996 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ιεράπετρας 

Παχείας 
Άμμου 

Μοναστηρά
κιον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι  

Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14769/464/19-4-1996, 
ΦΕΚ 374/Β/24-5-1996 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ιεράπετρας 

Παχείας 
Άμμου 

Μοναστηρά
κιον   Θρησκευτικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί  

Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14769/464/19-4-1996, 
ΦΕΚ 374/Β/24-5-1996 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ιεράπετρας 

Παχείας 
Άμμου 

Μοναστηρά
κιον   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι  

Οχυρωματικός περίβολος ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14769/464/19-4-1996, 
ΦΕΚ 374/Β/24-5-1996 

Βυζαντινή 
Πρώτη  Ιεράπετρας Παχείας 

Άμμου 
Μοναστηρά
κιον   Αμυντικά Συγκροτήματα  

Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμού Ιεράπετρας ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/9472/478 π.ε./27-3-
2000, ΦΕΚ 517/Β/11-4-2000 

Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι 

Ιεράπετρας Παχείας 
Άμμου 

Μοναστηρά
κιον 

Χαλασμένο, 
Καταλύματα Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκές επαύλεις ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ίτανου Ζάκρου     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  
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Σπήλαιο Κατσιμπουρδού ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Ζάκρου     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο Λυγιάς ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Ζάκρου     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ιερό κορυφής στη θέση Ανθρωπόλιθοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Ζάκρου   Ανθρωπόλιθο

ι 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Ιερό κορυφής στη θέση Τραόσταλος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Ζάκρου   Τραόσταλος Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι  

Μινωϊκή έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ίτανου Ζάκρου Αζοκέραμος   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Φαράγγι "των νεκρών" ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Ίτανου Ζάκρου Κάτω 

Ζάκρος   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος Ζάκρου. Καθορισμός 
Ζωνών προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5682/220/29-1-1982, 
ΦΕΚ 534/Β/13-9-1983 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/33439/1716/19-8-1991, 
ΦΕΚ 751/Β/17-9-1991 

Χαλκοκρατία Ίτανου Ζάκρου Κάτω 
Ζάκρος   

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Κέντρα ∆ιοίκησης  

Σπήλαιο Περιστεράς ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Καρυδίου 

Σητείας     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο "Κατωφύγι" ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Καρυδίου 

Σητείας   Λιμνιόλακος Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ι. Ναός του Τιμίου Σταυρού ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/43600/1774/25-
11-1998, ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ίτανου Παλαικάστρου     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι  
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Αρχαιολογικός Χώρος - θαλάσσια περιοχή 
Παλαικάστρου - Ν. Γράντες Σητείας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5686/219/29-1-1982, 
ΦΕΚ 534/Β/13-9-1983 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6674/318/30-3-1999, 
ΦΕΚ 993/Β/27-5-1999 

Αρχαιότητα  Ίτανου Παλαικάστρου     Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός Χώρος Ιτάνου. Καθορισμός 
Ζώνης Α Προστασίας 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83600/2731/28-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46515/2763 π.ε./16-3-
1999, ΦΕΚ 278/Β/31-3-1999 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/61046/3631/27-12-
1999, ΦΕΚ 123/Β/9-2-2000 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι  

Ίτανου Παλαικάστρου   Ερημούπολη 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ναός Σαμωνίας Αθηνάς 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83600/2731/28-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 

Αρχαιότητα  Ίτανου Παλαικάστρου   Κάβο Σίδερο Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Καρούμες ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ίτανου Παλαικάστρου   Καρούμες Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Αρχαιολογικός χώρος Παλαικάστρου. 
Καθορισμός Ζωνών και χρήσεων γης. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/25134/1268/5-7-1996, 
ΦΕΚ 645/Β/30-7-1996 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/25134/1268/5-7-1996, 
ΦΕΚ 1021/Β/11-11-1996 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική, 
Χαλκοκρατία 

Ίτανου Παλαικάστρου   

Καστρί, 
Κουρεμένος, 
Πετσοφάς, 
Μόδι, 
Ρουσόλακος, 
νησίδα 
Γράντες 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Νεολιθική οικία στη θέση Μαγγασάς ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Νεολιθική  Ίτανου Παλαικάστρου   

Μαγγασάς, 
Ν∆ 
Παλαικάστρο
υ 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ιερό κορυφής στη θέση Μόδι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Παλαικάστρου   Μόδι Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 

Θρησκευτικοί Χώροι  
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Μινωϊκά κτίρια ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Ίτανου Παλαικάστρου   νησίδα 

Γράντες Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός Χώρος - θαλάσσια περιοχή 
όρμου Ερημουπόλεως ∆. Ιτάνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21086/1004/19-5-2000, 
ΦΕΚ 822/Β/6-7-2000 Αρχαιότητα  Ίτανου Παλαικάστρου   

όρμος 
Ερημουπόλε
ως 

Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκή κεραμεική κάμινος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Ίτανου Παλαικάστρου   

Πεζούλες 
Μαυροκουκο
ύληδων 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου στη 
θέση "Σκαριά" Παλαικάστρου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44652/2348/16-9-1994, 
ΦΕΚ 748/Β/5-10-1994 

Χαλκοκρατία 
Μέση  Ίτανου Παλαικάστρου   Σκαριά 

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / Παραγωγής  

Λείψανα κλασικών οικιών ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Κλασική  Ίτανου Παλαικάστρου Άγιος 

Νικόλαος   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Κουρεμένος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ίτανου Παλαικάστρου Αγκάθια Κουρεμένος Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Ιερό κορυφής στη θέση Πετσοφά 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5686/219/29-1-1982, 
ΦΕΚ 534/Β/13-9-1983 

Αρχαιότητα Ίτανου Παλαικάστρου Αγκάθια Πετσοφά Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι  

Ναός ∆ικταίου ∆ιός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Παλαικάστρου Αγκάθια Ρουσόλακος Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι  

Ι. Μονή Τοπλού 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
, ΦΕΚ 969/Β/26-9-1980 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83606/2734/28-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22663/497/8-6-1983, 
ΦΕΚ 401/Β/12-7-1983 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/43600/1774/25-
11-1998, ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ίτανου Παλαικάστρου Τοπλού   Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Ι. Ναός του Αγίου Ιωάννη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/43600/1774/25-
11-1998, ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ίτανου Παλαικάστρου Τοπλού   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι  
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Ι. Ναός του Προφήτη Ηλία - Χριστού ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/43600/1774/25-
11-1998, ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Ίτανου Παλαικάστρου Τοπλού   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι  

Παλαιοχριστιανικό Υδραγωγείο Βαϊου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/43600/1774/25-
11-1998, ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998 

Πρωτοχριστι
ανική Ίτανου Παλαικάστρου Τοπλού   Συστήματα Ύδρευσης  

Μινωϊκή έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Ίτανου Παλαικάστρου Χοχλακιαί   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Αρχαιολογικός χώρος Καρούμες - Χοχλακιές 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54707/2879π.ε./8-2-
1995, ΦΕΚ 127/Β/27-2-1995ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/6491/318/8-2-1995, ΦΕΚ 
183/Β/17-3-1995ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/6491/318/8-2-1995, ΦΕΚ 
454/Β/23-5-1995ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/40284/2609/2-9-1999, 
ΦΕΚ 1803/Β/29-9-1999 

Αρχαιότητα, 
Νεολιθική, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή  

Ίτανου Παλαικάστρου Χοχλακιαί 

Κάστελλος, 
σπήλαια 
"Σπηλιάρα" 
και 
"Κατωφύγι" 
Μαυρομούρι 
και 
φαραγγιού 
Χοχλακιών 

Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ιερό κορυφής στη θέση Τραόσταλος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Ίτανου Παλαικάστρου Χοχλακιαί Τραόσταλος Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι  

Οικία Κων/νου ∆ιαλυνά ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/57520/1206, ΦΕΚ 
820/Β/31-12-1985 Ενετοκρατία Λατσίδας Νεάπολης Λατσίδα Κοινότητα 

Λατσίδας Αστικά Κτίρια  

Νησίδα Κουφονήσι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Λεύκης Αγίας Τριάδος Κουφονήσιον   Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ενετική έπαυλη De Μezzo ΥΑ 156170/6751 π.ε./10-2-1959, ΦΕΚ 
60/Β/18-2-1959 Ενετοκρατία Λεύκης Αρμένων Ετιά   Αστικά Κτίρια  

Αρχαϊκό χωρίο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαϊκή  Λεύκης Ζίρου   Αγ. Ιωάννης Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα  

Πρωτογεωμετρικός οικισμός ανατολικά της 
θέσης Σταλό 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι  

Λεύκης Ζίρου   
Ανατολικά 
της θέσης 
Σταλό 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

ΥΜ κτίριο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη  Λεύκης Ζίρου   Ανεμομύλια Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαϊκό χωρίο στη θέση Κατεργάρη πηγάδι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαϊκή  Λεύκης Ζίρου   Κατεργάρη 

πηγάδι 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Κυκλικοί και θολωτοί τάφοι στις θέσεις Κάτω 
Σταλό και Κατσουλιανό 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Λεύκης Ζίρου   

Κάτω Σταλό 
και 
Κατσουλιανό

Αρχαιολογικές Θέσεις, Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία  

Μινωϊκή ακρόπολη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Λεύκης Ζίρου   Πεντάλιτρο Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ρωμαϊκός οικισμός και τάφος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Ρωμαϊκή  Λεύκης Ζίρου   Πλακόσπηλιο

ς 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Μεσομινωϊκή έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Χαλκοκρατία 
Μέση Λεύκης Ζίρου   Πυργάλες Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Αρχαίος οικισμός στη θέση Σταλό ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Λεύκης Ζίρου   Σταλό Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Φουκάς  ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976  Χαλκοκρατία Λεύκης Ζίρου   Φουκάς Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος Ξεροκάμπου Ζίρου 
Σητείας. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1Φ43/44796/2551/21-9-1995, 
ΦΕΚ 1037/Β/14-12-1995ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44796/2551/21-9-1995, 
ΦΕΚ 49/Β/19-1-1996ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61204/3607/9-12-1997, 
ΦΕΚ 1215/Β/31-12-1997ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/62951/3709/18-12-1997, 
ΦΕΚ 97/Β/10-2-1998ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/62951/3709/18-12-1997, 
ΦΕΚ 283/Β/20-3-1998 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική  

Λεύκης Ζίρου Ξερόκαμπος   Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Λεύκης Ζίρου Χαμαίτουλο

ν Βρύση Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Λεύκης Ζίρου Χαμαίτουλο

ν 

Λιμνία ή 
Παραλάκη 
μάντρα 

Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Κοινοτική κρήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4795/59706/17-12-1991, 
ΦΕΚ 2/Β/7-1-1992 Νεοελληνική Λεύκης Παππαγιαννάδ

ων     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες  
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Παλαιό ελαιοτριβείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4237/59704/17-12-1991, 
ΦΕΚ 2/Β/7-1-1992 Νεοελληνική Λεύκης Παππαγιαννάδ

ων     Αγροτική Οικονομία, Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία  

Ιερό κορυφής στη θέση Αηλιάς ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Λεύκης Παππαγιαννάδ

ων Συκέα Αηλιάς Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Μινωϊκός οικισμός στις θέσεις 
Παληοταβέρνες και Μοναστηράκια 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Λεύκης Παππαγιαννάδ

ων Συκέα 

Παληοταβέρ
νες και 
Μοναστηράκι
α 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Προϊστορική Ακρόπολη στη θέση "Κορφή" 
στο Κοπράνι 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Προϊστορική Λεύκης Χανδρά   "Κορφή", 

Κοπράνι 
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μεσαιωνικό χωριό Βόϊλα 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83608/2636/28-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 

Μεταβυζαντι
νή Λεύκης Χανδρά   Βόϊλα Οικιστικά Σύνολα  

Μινωϊκή οικία στη θέση Περιβολάκια ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Λεύκης Χανδρά   Περιβολάκια Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα  

Κυκλώπεια τείχη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Λεύκης Χανδρά 

Άγιος 
Παντελεήμ
ων 

Γρας Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκές αρχαιότητες και τάφοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Λεύκης Χανδρά 

Άγιος 
Παντελεήμ
ων 

Πλακαλώνια Αρχαιολογικές Θέσεις, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία  

Μινωϊκή Ακρόπολη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Λεύκης Χανδρά Κατελιώνας

Αγ. 
Σταυρωμένο
ς 

Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ιερό κορυφής στη θέση Ξυκέφαλο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Λεύκης Χανδρά Κατελιώνας Ξυκέφαλο Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Λεύκης Χανδρά Κατελιώνας Σταυρός Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 

Θέσεις  

Γεωμετρική ακρόπολη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι 

Μακρύ Γιαλού Αγίου 
Στεφάνου     Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  
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Μινωϊκή έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Μακρύ Γιαλού Αγίου 

Στεφάνου   Πλακάκια Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Νεκροταφείο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Μακρύ Γιαλού Αγίου 

Στεφάνου   
Σαρακήνα θ. 
Στεφανούλη 
ή Σκίστρα 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωικός Ελληνορωμαϊκός οικισμός στη θέση 
Κατωβίγλι Μακρυγιαλού Αγίου Στεφάνου 
Σητείας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 112/Β/10-2-1978 

Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή  Μακρύ Γιαλού Αγίου 

Στεφάνου 
Μακρυγιαλό
ς Κατωβίγλι Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Παραδοσιακός οικισμός Λιθινών Σητείας. ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/42391/1610/31-8-1979, ΦΕΚ 
1073/Β/24-11-1979 

Μεταβυζαντι
νή  Μακρύ Γιαλού Λιθινών     Οικιστικά Σύνολα  

Παλαιό ∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/463/11208/8-3-1993, ΦΕΚ 
196/Β/26-3-1993 Νεοελληνική Μακρύ Γιαλού Λιθινών     Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας  

Ομάδα θολωτών τάφων στη θέση Άγιος 
Αντώνιος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Μακρύ Γιαλού Λιθινών   Άγιος 

Αντώνιος 
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Θολωτοί τάφοι (15) στη θέση 
Χονδροβολάκκοι 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Μακρύ Γιαλού Λιθινών   Χονδροβολά

κκοι 
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Οικισμός "Πεύκοι" ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/663/14786/29-3-1990, ΦΕΚ 
254/Β/9-4-1990 Νεοελληνική Μακρύ Γιαλού Πεύκων     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα, Αστικά Κτίρια  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Βίγλα 
∆ιασκαρίου Πεύκων Σητείας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 112/Β/10-2-1978 

Χαλκοκρατία Μακρύ Γιαλού Πεύκων   Βίγλα 
∆ιασκαρίου 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος ∆ιασκαρίου. 
Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14235/869/24-3-1998, 
ΦΕΚ 425/Β/6-5-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26340/1642/3-6-1998, 
ΦΕΚ 611/Β/18-6-1998 

Χαλκοκρατία Μακρύ Γιαλού Πεύκων   ∆ιασκάρι Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Νεολιθικό σπήλαιο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Νεολιθική  Μακρύ Γιαλού Πεύκων   Λατσίδα 

Βρέικου 
Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Νεκροταφείο και ερείπια μινωϊκού λιμένος 
στις θέσεις Κηπούρος, Λενικά, Σπηλιαρίδια 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Μακρύ Γιαλού Σταυροχωρίου Κουτσουρά

ς 

Κηπούρος, 
Λενικά, 
Σπηλιαρίδια 

Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / Παραγωγής  

Οικισμός Σταυροχωρίου Σητείας ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/9011/275/27-3-1980, 
ΦΕΚ 389/Β/18-4-1980 

Μεταβυζαντι
νή  Μακρύ Γιαλού Σταυροχωρίου Σταυροχώρι

ον   Οικιστικά Σύνολα  

Μινωϊκά οικήματα στις θέσεις Ελληνικό και 
Σκάφη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Μακρύ Γιαλού Χρυσοπηγής   Ελληνικό και 

Σκάφη 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κτίριο ιδιοκτησίας Ιωάννη Φούσκη, στη 
Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/60756/1460/19-8-2004, 
ΦΕΚ 1345/Β/31-8-2004 Νεοελληνική Νεάπολης     Νεάπολης Αστικά Κτίρια  

Ναός Αγ. Γεωργίου Βραχασιώτη ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15006/342/4-4-1985, ΦΕΚ 
226/Β/25-4-1985 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Νεάπολης Βραχασίου     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 

Χώροι  

Οχυρώσεις και θολωτοί τάφοι στη θέση 
Ανάβλοχος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Νεάπολης Βραχασίου   Ανάβλοχος 

Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί 
Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Πρωτογεωμετρικοί τάφοι στη θέση Λάμι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι  

Νεάπολης Βραχασίου   Λάμι Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/29902/1535/2-7-1991, 
ΦΕΚ 678/Β/8-8-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ24/61426/2515/30-1-
2001, ΦΕΚ 234/Β/6-3-2001 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26142/1578/24-5-
2001, ΦΕΚ 699/Β/5-6-2001 

Χαλκοκρατία, 
Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή 

Νεάπολης Βραχασίου   Μάλια Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Κέντρα ∆ιοίκησης  

Ακρόπολη Ομαλέ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Νεάπολης Βραχασίου   Ορος Σελένα Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο Περιστεράς (Ιερό Σπήλαιο Μαλίων) ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ24/15501/567/4-4-1985, ΦΕΚ 
244/Β/2-5-1985 Αρχαιότητα  Νεάπολης Βραχασίου   Πύργος 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι  
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Φαράγγι Σεληνάρι Βραχασίου Μιραμπέλλου ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5684/217/29-1-1982, ΦΕΚ 
189/Β/26-4-1982 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Νεάπολης Βραχασίου Σεληνάρι   Φυσικοί Χώροι  

Γεωμετρικός και ρωμαϊκός οικισμός παρά το 
Σίσι 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι, 
Ρωμαϊκή  

Νεάπολης Βραχασίου Σίσιον   Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΒΑ του 
όρμου Χάρκωμα μέχρι την άκρα Πόντα για 
υποβρύχιες δραστηριότητες 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997, 
ΦΕΚ 564/Β/10-7-1997ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, 
ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998, 
ΦΕΚ 923/Β/27-8-1998ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Νεάπολης Βραχασίου Σίσιον 

Βορειοανατο
λικά του 
όρμου 
Χάρκωμα 
μέχρι την 
άκρα Πόντα 

Ενάλιοι Χώροι  

Αρχαιολογικός Χώρος "Μπούφος". 
Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7294/330/9-2-1996, 
ΦΕΚ 152/Β/13-3-1996 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/35503/2069 π.ε./5-7-
1996, ΦΕΚ 597/Β/19-7-1996 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη  Νεάπολης Βραχασίου Σίσιον 

ύψωμα 
Κρέμασμα ή 
Μπούφος 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κτίριο ιδ. Αρετής Μεθυμάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2545/43578/10-9-1997, 
ΦΕΚ 858/Β/25-9-1997 Νεοελληνική Νεάπολης Λατσίδας     Αστικά Κτίρια  

Παραδοσιακός οικισμός στους Αγόρους 
Μιραμπέλλου Λασιθίου. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ32/42382/1611/31-8-1979, ΦΕΚ 
1073/Β/24-11-1979 

Μεταβυζαντι
νή  Νεάπολης Λατσίδας Αγόροι   Οικιστικά Σύνολα  

Μέγα Σπήλαιο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Αρχαιότητα, 
Νεολιθική  Νεάπολης Μιλάτου     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Οικία Λιλής Ζωγράφου ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3218/69568/6-12-1982, 
ΦΕΚ 137/Β/4-4-1983 Νεοελληνική Νεάπολης Μιλάτου     Αστικά Κτίρια  

Οικία ιδιοκτ. Σουζάνας Σταμπούζου ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/20613/1292/12-6-1985, 
ΦΕΚ 409/Β/4-7-1985 Νεοελληνική Νεάπολης Μιλάτου     Αστικά Κτίρια  
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Ανεμόμυλος Χρ. Συλλιγάρδου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1226/22148/5-4-1996, ΦΕΚ 
375/Β/24-5-1996 Νεοελληνική Νεάπολης Μιλάτου     Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Οικία Αντώνη Χουρδάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1291/20612/17-5-1985, 
ΦΕΚ 340/Β/31-5-1985 Νεοελληνική Νεάπολης Μιλάτου Παραλία 

Μιλάτου   Αστικά Κτίρια  

Αρχαιολογικός Χώρος Μιλάτου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18778/961/2-7-1991, 
ΦΕΚ 516/Β/11-7-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/66619/2916/16-9-1994, 
ΦΕΚ 748/Β/5-10-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54103/3255/7-11-1997, 
ΦΕΚ 1048/Β/27-11-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/8324/492/7-11-1997, 
ΦΕΚ 1146/Β/24-12-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/8324/492/7-11-1997, 
ΦΕΚ 681/Β/2-6-2000 

Αρχαιότητα, 
Νεολιθική, 
Χαλκοκρατία, 
Ρωμαϊκή  

Νεάπολης Μιλάτου Παραλία 
Μιλάτου   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

∆ρήρος (αρχαία πόλη) 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, 
ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976ΥΑ 
ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83610/2738/28-12-1981, ΦΕΚ 
50/Β/10-2-1982 

Αρχαιότητα  Νεάπολης Νεαπόλεως     Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικία Μαρίκας Χαρλαύτη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/202/18139/28-3-1980, ΦΕΚ 
364/Β/11-4-1980 Νεοελληνική Νεάπολης Νεαπόλεως     Αστικά Κτίρια  

Συγκρότημα κτιρίων επονομαζόμενο 
"Βερντέν" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/40540/1310/5-9-
1997, ΦΕΚ 868/Β/1-10-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/40540/1310/5-9-
1997, ΦΕΚ 762/Β/24-7-1998 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Νεάπολης Νεαπόλεως   

μεταξύ οδού 
Καρών, 
Πλατείας 
∆ιαλυνομιχάλ
η και οδού 
Καλλιρόης 

Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες, 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Κτίριο ιδιοκτ. Ιωάννη Φαϊτάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1944/16320/10-3-1982, 
ΦΕΚ 133/Β/29-3-1982 Νεοελληνική Νεάπολης Νεαπόλεως   πλ. Αγ. 

Βασιλείου Αστικά Κτίρια  

Κτίριο Παλαιού Γυμνασίου Νεαπόλεως 
Λασιθίου Κρήτης 

ΥΑ 1881/48204/12-9-1978, ΦΕΚ 834/Β/25-9-
1978 Νεοελληνική Νεάπολης Νεαπόλεως Νεάπολις   Αστικά Κτίρια  
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Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Φουρνής Π∆ 27-10-1926, ΦΕΚ 398/Α/6-11-1926 Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Νεάπολης Φουρνής     Θρησκευτικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί  

Κτίριο Επισκοπείου Φουρνής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/34001/923/23-9-1996, 
ΦΕΚ 935/Β/10-10-1996 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Νεάπολης Φουρνής   Επάνω Χωριό Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης, Εκκλησιαστική ∆ιοίκηση  

Κρήνη στην κοινότητα Χουμεριάκου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/287/23071/13-5-1998, ΦΕΚ 
543/Β/3-6-1998 Νεοελληνική Νεάπολης Χουμεριάκου Χουμεριάκο

ς   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες  

Ι.Ν. Αγ. Πνεύματος ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15007/343/29-3-1985, ΦΕΚ 
224/Β/25-4-1985 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή 

Οροπεδίου 
Λασιθίου 

Αγίου 
Γεωργίου 
Λασιθείου 

  Λιμνάκαρο Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Παλαιό ∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/41975/1-9-1992, ΦΕΚ 583/Β/25-9-
1992 Νεοελληνική Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Γεωργίου 
Λασιθίου 

  οροπέδιο 
Λασιθίου 

Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Αρχαία λείψανα στη θέση Καρδαμούτσα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Κωνσταντίνου   Καρδαμούτσ

α Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία λείψανα στη θέση Κεφάλα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Κωνσταντίνου   Κεφάλα Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία λείψανα στη θέση Κολόνα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Κωνσταντίνου   Κολόνα Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία λείψανα στη θέση Μπαγκάλη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Κωνσταντίνου   Μπαγκάλη Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία λείψανα στη θέση Ντοναντή ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976  Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Κωνσταντίνου   Ντοναντή Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία λείψανα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Κωνσταντίνου   Παπούρα Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία λείψανα στη θέση Τα Μνήματα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου 

Αγίου 
Κωνσταντίνου   Τα Μνήματα Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ι. Μ. Βιδιανής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/55994/1162/22-11-
1993, ΦΕΚ 916/Β/21-12-1993 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή 

Οροπεδίου 
Λασιθίου 

Κάτω 
Μετοχίου   οροπέδιο 

Λασιθίου 
Μοναστηριακά Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  
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Μικροί θολωτοί τάφοι στη θέση παπούρα 
Αγίου Γεωργίου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Οροπεδίου 

Λασιθίου Λαγού   
παπούρα 
Αγίου 
Γεωργίου 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Οροπεδίου Λασιθίου Πλάτης     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Θολωτός τάφος στη θέση Στα σκαλιά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική 

Οροπεδίου 
Λασιθίου Πλάτης   Στα σκαλιά Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο Αργουλιά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου Τζερμιάδου     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο Σκαφίδια ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου Τζερμιάδου     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Κάστελλος και 
Πόντα ή Αγία Άννα 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Οροπεδίου 

Λασιθίου Τζερμιάδου   
Κάστελλος 
και Πόντα ή 
Αγία Άννα 

Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο Τράπεζα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου Τζερμιάδου   όρος Καρφί Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκός οικισμός και νεκροταφείο στο όρος 
Καρφί 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Οροπεδίου Λασιθίου Τζερμιάδου   

όρος Καρφί 
(Βιτσιλόβρυσ
η, Κοπράνα, 
Αστοιβαδερό
) 

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Το παλαιό ∆ημοτικό Σχολείο (19ου αιώνα) 
στο ∆.∆. Τζερμιάδου, ∆ήμου Οροπεδίου ν. 
Λασιθίου, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο 
του στα όρια του οικοπέδου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/3938/92/30-1-2006, ΦΕΚ 
150/Β/9-2-2006 Νεοελληνική Οροπεδίου Λασιθίου Τζερμιάδου Τζερμιάδον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας  

∆ικταίο Άντρο (Σπήλαιο Ψυχρού) 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83609/2737/28-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 

Αρχαιότητα  Οροπεδίου Λασιθίου Ψυχρού     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ανεμόμυλοι ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/157/2298/29-1-1986, ΦΕΚ 
104/Β/14-3-1986 Νεοελληνική Οροπεδίου Λασιθίου Ψυχρού   Σελί Αμπέλου Μύλοι, Αγροτική Οικονομία  
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Πρώην ∆ημοτικό Σχολείο Ψυχρού ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4365/54116/16-10-2001, 
ΦΕΚ 1350/Β/17-10-2001 Νεοελληνική Οροπεδίου Λασιθίου Ψυχρού Ψυχρόν   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας  

Μινωϊκά και γεωμετρικά νεκροταφεία και 
οικίες 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Χαλκοκρατία, 
Πρώιμοι 
Ιστορικοί 
Χρόνοι  

Σητείας 
Αγίου 
Γεωργίου 
Σητείας 

    
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Νεολιθικό Σπήλαιο "Μικρό Κατωφύγι" ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Νεολιθική Σητείας 

Αγίου 
Γεωργίου 
Σητείας 

    Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ελληνιστικό Φρουριακό Συγκρότημα ΥΑ Α1/Φ24/26356/1223/18-10-1979, ΦΕΚ 
50/Β/21-1-1980 

Κλασική, 
Ελληνιστική  Σητείας 

Αγίου 
Γεωργίου 
Σητείας 

Επάνω 
Επισκοπή "Τρυπητός" 

Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Κάστρα / 
Φρούρια  

Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση 
"Πλατύσκοινος" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29102/1810/16-
10-2001, ΦΕΚ 1457/Β/26-10-2001 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη Σητείας Αχλαδίων   Πλατύσκοινο

ς 
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκή οικία ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Αχλαδίων   Ρίζα Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Μινωϊκό κτίριο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Σητείας Κατσιδωνίου   

Ζάκαθος - 
Μνήματα 
περιοχής 
Κεφαλάκι 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ιερό κορυφής στη θέση Πατέλα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Κατσιδωνίου   Πατέλα Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Μινωϊκή οικία ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Κατσιδωνίου Σίτανος   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Σητείας Κατσιδωνίου Σίτανος Καταλύματα Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μεσαιωνική κρήνη στα Κρυά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Μεταβυζαντι
νή Σητείας Κρυών     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες  

Μινωϊκό νεκροταφείο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Λάστρου     Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  
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Νησίδα Ψείρα 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83599/2733/23-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29104/1808/28-8-
2001, ΦΕΚ 1163/Β/6-9-2001 

Αρχαιότητα  Σητείας Λάστρου     
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κτίριο ιδιοκτ. Ιωάννας Χατζάκη ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/42290/2113/10-5-1989, ΦΕΚ 
306/∆/22-5-1989 Νεοελληνική Σητείας Λάστρου     Αστικά Κτίρια  

Αρχαϊκό σπήλαιο ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαϊκή  Σητείας Λάστρου   Κυνηγοσπήλι

ος 
Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαϊκός οικισμός στη θέση Κυνηγοσπήλιος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαϊκή Σητείας Λάστρου   Κυνηγοσπήλι

ος 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ανεμόμυλος στο Λάστρος Λασιθίου, ιδ. Νικ. 
Χριστινάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3141/50255 π.ε./24-1-
1989, ΦΕΚ 99/Β/14-2-1989 Νεοελληνική Σητείας Λάστρου Λάστρος   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Ελαιοτριβείο Μαρωνιάς ιδιοκτησίας της 
Κοινότητας Μαρωνιάς, μαζί με το 
μηχανολογικό εξοπλισμό του 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2041/33467/24-7-1989, 
ΦΕΚ 588/Β/10-8-1989 Νεοελληνική Σητείας Μαρωνίας     Αγροτική Οικονομία, Βιοτεχνία / 

Βιομηχανία  

Κτίριο Εμμ. Θαλασσινού ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4239/59703/17-12-1991, 
ΦΕΚ 2/Β/7-1-1992 Νεοελληνική Σητείας Μαρωνίας     Αστικά Κτίρια  

Κτίριο ιδιοκτ. Εμμ. ∆ερμιτζάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4239/59703/17-12-1991, 
ΦΕΚ 2/Β/7-1-1992 Νεοελληνική Σητείας Μαρωνίας     Αστικά Κτίρια  

Παλαιό ∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4239/59703/17-12-1991, 
ΦΕΚ 2/Β/7-1-1992 Νεοελληνική Σητείας Μαρωνίας     Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής 

Ωφελείας  

Παλιά Κοινοτική Κρήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4239/59703/17-12-1991, 
ΦΕΚ 2/Β/7-1-1992 Νεοελληνική Σητείας Μαρωνίας     Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες  

Κτίριο κληρ. Μιχ. Χλουβεράκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/918/11935/4-3-1996, ΦΕΚ 
190/Β/21-3-1996 Νεοελληνική Σητείας Μαρωνίας     Αστικά Κτίρια  

Μινωϊκός οικισμός και θολωτοί τάφοι ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Μέσα 

Μουλιανών   Σελλάδες 
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Υστερομινωικό φρούριο στη θέση Αυγό ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Χαλκοκρατία 
Ύστερη Σητείας Μυρσίνης   Αυγό Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία πόλη στη θέση Κάστελλος ή Λενικά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Μυρσίνης   Κάστελλος ή 

Λενικά 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ιερό κορυφής στη θέση Κατρίνια ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Πισκοκεφάλου   Κατρίνια Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Μινωϊκή έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Πισκοκεφάλου   Φουρκολιά ή 

Κληματαριά 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Οικία Βιτσέντζου Κορνάρου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/32920/656/29-6-1984, 
ΦΕΚ 814/Β/16-11-1984 

Βυζαντινή/Μ
εταβυζαντινή Σητείας Πισκοκεφάλου Πισκοκέφαλ

ον   Αστικά Κτίρια  

Ιερό κορυφής στη θέση Άγιος Ηλίας ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Πραισού   Άγιος Ηλίας Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Σπήλαιο Κυπιά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Πραισού Καλαμαύκι   Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός Χώρος Πραισού 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-1979, 
ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/32794/1987 π.ε./13-5-
1998, ΦΕΚ 620/Β/19-6-1998 

Αρχαιότητα, 
Χαλκοκρατία Σητείας Πραισού Νέα 

Πραισός 

Άγιος 
Κωνσταντίνο
ς, Κάψαλος, 
Κεφάλι, 
Κονάκια, 
Φωτούλα, 
Προφήτης 
Ηλίας, Τζανή 
Μετόχι ή 
Μέσα Φλέγα 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ελληνική ακρόπολη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα Σητείας Ρούσσας 

Εκκλησίας   Καστρί Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κρήνη Αξελού στην Ρούσσα Εκκλησία 
Λασιθίου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/22336/1419/24-5-1985, 
ΦΕΚ 347/Β/31-5-1985 Νεοελληνική Σητείας Ρούσσας 

Εκκλησίας 
Ρούσσα 
Εκκλησία   Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Λαγουδοπάτημα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Ρούσσας 

Εκκλησίας 
Ρούσσα 
Εκκλησία 

Λαγουδοπάτ
ημα, μεταξύ 
των οικισμών 
Αγίας Φωτιάς 
και Ρούσσας 
Εκκλησίας 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Ρωμαϊκή Σητείας Σητείας     Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 

Υποδομής / Παραγωγής  

Αρχαιολογικός Χώρος Τρυπητού ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ24/27783/1396/15-9-
2000, ΦΕΚ 1244/Β/12-10-2000  Αρχαιότητα  Σητείας Σητείας     Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Ανάλουκας ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Σητείας   Ανάλουκας Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Νεοκλασικο κτίριο στις οδούς Γαβριήλ 
Αρκαδίου και Πατριάρχου Μεταξάκη στη 
Σητεία 

ΥΑ Α/Φ31/62591/7178 π.ε./15-3-1977, ΦΕΚ 
316/Β/31-3-1977 Νεοελληνική Σητείας Σητείας   

Γαβριήλ 
Αρκαδίου και 
Πατριάρ-χου 
Μεταξάκη 

Αστικά Κτίρια  

Μινωϊκά κτίρια Παξιμάδας ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α1/Φ24/3666/134/11-8-
1979, ΦΕΚ 1068/Β/21-11-1979 Χαλκοκρατία Σητείας Σητείας   νησίδα 

Παξιμάδα Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κτίριο Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος στην οδό 
Βιτσέντζου Κορνάρου 123 στη Σητεία 
Κρήτης, ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας 
Ελλάδος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2565/56339/17-8-1982, 
ΦΕΚ 899/Β/10-11-1982 Νεοελληνική Σητείας Σητείας   

οδός 
Βιτσέντζου 
Κορνάρου 
123 και 
Κονδυλάκη 

Εμπόριο, Αστικά Κτίρια  

Νεοκλασικό κτίριο στην οδό οδός Βιτσέντζου 
Κορνάρου 3 στη Σητεία 

ΥΑ Α/Φ31/62591/7178 π.ε./15-3-1977, ΦΕΚ 
316/Β/31-3-1977 Νεοελληνική Σητείας Σητείας   

οδός 
Βιτσέντζου 
Κορνάρου 3 

Αστικά Κτίρια  

Α' ∆ημοτικό Σχολείο Σητείας ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2615/43580/7-9-1995, ΦΕΚ 
818/Β/25-9-1995 Νεοελληνική Σητείας Σητείας   οδός Γαβριήλ 

Αρκαδίου 
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, Αστικά 
Κτίρια  

Κτίριο ιδιοκτησίας ∆ήμου Σητείας 
ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ 398/85/8-1-1990, ΦΕΚ 22/∆/25-
1-1990ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1236/33418/15-5-
1991, ΦΕΚ 633/Β/7-8-1991 

Νεοελληνική Σητείας Σητείας   

οδός Ιωάννη 
Κονδυλάκη 
46 και 
Καζαντζάκη 

Αστικά Κτίρια  

Ελληνική Περιηγητική Λέσχη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4235/59705/17-12-1991, 
ΦΕΚ 2/Β/7-1-1992 Νεοελληνική Σητείας Σητείας   

Περογιαννάκ
η και 
Αρκαδίου 12 

Αστικά Κτίρια  

Νεώσοικος ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Σητείας   Τρυπητή 

Λιμενικές Εγκαταστάσεις, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / Παραγωγής  
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Μινωικό νεκροταφείο στην παραλία Αγίας 
Φωτιάς 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Σητείας Αγία Φωτιά   Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Νερόμυλος στην Αγία Φωτιά ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3022/59588/2-12-1998, 
ΦΕΚ 1283/Β/23-12-1998 Νεοελληνική Σητείας Σητείας Αγία Φωτιά   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι  

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Φωτιάς. 
Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/8391/467/9-9-1992, 
ΦΕΚ 620/Β/15-10-1992 
ΥΑ ΥΠΠΟ/39276/2532/25-8-1999, ΦΕΚ 
1732/Β/15-9-1999 

Χαλκοκρατία,
Ρωμαϊκή  Σητείας Σητείας Αγία Φωτιά Γλυφάδα, 

Κουφωτά 
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωικός οικισμός στη θέση Λαγουδοπάτημα ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Σητείας Αγία Φωτιά

Λαγουδοπάτ
ημα, μεταξύ 
των οικισμών 
Αγίας Φωτιάς 
και Ρούσσας 
Εκκλησίας 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Σπήλαιο στην παραλία Αγίας Φωτιάς ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Σητείας Αγία Φωτιά Μινωικό 

νεκροταφείο Αρχαιολογικές Θέσεις  

Παραδοσιακά σπίτια Πετρά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/41114/1083/10-7-1980, 
ΦΕΚ 852/Β/3-9-1980 

Μεταβυζαντι
νή Σητείας Σητείας Πετράς   Αστικά Κτίρια  

Μινωϊκός οικισμός Πετρά 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20151/1253/16-
10-2001, ΦΕΚ 1462/Β/22-10-2001 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20151/1253/16-
10-2001, ΦΕΚ 205/Β/21-2-2002 

Χαλκοκρατία Σητείας Σητείας Πετράς   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος περιοχής 
Παπαδόκαμπου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/25368/1565/28-8-
2001, ΦΕΚ 1169/Β/7-9-2001 

Χαλκοκρατία, 
Βυζαντινή  Σητείας Σκοπής Παπαδιόκα

μπος   Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Μινωϊκή έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Χαλκοκρατία Σητείας Σταυρωμένου Ζου   Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Κτίριο ιδιοκτ. Αντ. Γιαννούρη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧΒ1/Φ38/ΚΗΡ/57101/1932/19-12-
1997, ΦΕΚ 156/Β/24-2-1998 Ενετοκρατία Σητείας Σταυρωμένου Ζου   Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης  
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Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Θολωτός τάφος (α') στη θέση Πατέλες ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 

Αρχαιότητα, 
Προϊστορική Σητείας Σφάκας   Πατέλες Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Θολωτός τάφος (β') στη θέση Πατέλες ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Σφάκας   Πατέλες Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ιερό κορυφής στη θέση Πατέλες ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Σφάκας   Πατέλες Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Μινωϊκός οικισμός στη θέση Καστρί ή 
Κάστελλος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5686/219/29-1-1982, 
ΦΕΚ 534/Β/13-9-1983 

Χαλκοκρατία Σητείας Τουρλωτής   Καστρί ή 
Κάστελλος 

Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Νησίδα Μόχλος 

ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83599/2733/23-12-1981, 
ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29104/1808/28-8-
2001, ΦΕΚ 1163/Β/6-9-2001 

Αρχαιότητα  Σητείας Τουρλωτής Μόχλος   

Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις Υποδομής / 
Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Λουτρές" ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/30759/552/13-7-
2000, ΦΕΚ 982/Β/9-8-2000 

Πρωτοχριστι
ανική  Σητείας Τουρλωτής Μόχλος " Λουτρές " Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 

Σύνολα  

Κλασικός οικισμός, ιχθυοδεξαμενές και 
νεκροταφείο 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29104/1808/28-8-
2001, ΦΕΚ 1163/Β/6-9-2001 

Κλασική  Σητείας Τουρλωτής Μόχλος 

Έναντι της 
νησίδας 
Μόχλου 
ξηράς 

Συστήματα Ύδρευσης, Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαϊκή ακρόπολη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαϊκή  Σητείας Χαμεζίου   Λιόπετρα ή 

Προφητηλίας
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ιερό κορυφής στη θέση Σκινοκέφαλο ή Στα 
Κιόνια 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 Αρχαιότητα  Σητείας Χαμεζίου   Σκινοκέφαλο 

ή Στα Κιόνια 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, 
Θρησκευτικοί Χώροι  
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Ονομασία Μνημείου ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική 
περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Αρχαιολογικός Χώρος στη θέση "Σουβλωτό 
Μουρί" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-
1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29103/1809/16-
10-2001, ΦΕΚ 1457/Β/26-10-2001 

Χαλκοκρατία 
Μέση  Σητείας Χαμεζίου Χαμέζιον Σουβλωτό 

Μουρί 
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Πίνακας 5-57: Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στο Ν. Ρεθύμνου 

Ονομασία Μνημείου 
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Φαράγγι Πατσού ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 Αρχαιότητα          

Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί 
Τόποι, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής 
στο Ακρωτήριο Κορακιάς Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-
1993, ΦΕΚ 388/Β/28-5-1993 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Ανωγείων     Στο Ακρωτήριο 
Κορακιάς. Ενάλιοι Χώροι  

Φαράγγι Κοτσιφού ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 Αρχαιότητα Ανωγείων Ανωγείων     

Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί 
Τόποι, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός Χώρος περιοχής "Πέρα 
Γαληνοί" Σεισών Ρεθύμνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/42883/1915/25-8-
1993, ΦΕΚ 682/Β/3-9-1993 Χαλκοκρατία  Ανωγείων Ανωγείων     Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  

Μιτάτα Νίδας 8) Σάββα Κουνάλη και 
Κουτεντάκη (δύο κτίσματα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική Ανωγείων Ανωγείων   Αρκαλού Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 10) Μιχ. Σταυρακάκη 
(τρία κτίσματα). 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Αστριώτικο Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 9) Βασίλη Σταυρακάκη 
(ή Βασιλέα) (τρία κτίσματα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Αστριώτικο Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 5) Βασίλη Βρέντζου 
(δύο κτίσματα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Βαθύ Λακί Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 3) Μανώλη Κουνάλη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   ∆ιάκου Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 15) κορυφής 
Ψηλορείτη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   

δίπλα στην 
εκκλησία του Τιμίου 
Σταυρού στην 
κορυφή του 
Ψηλορείτη σε 
υψόμετρο 2.456 μ. 

Αγροτική Οικονομία  

Αρχαιολογικός χώρος Ζωμίνθου ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ23/63173/2414/10-12-1984, ΦΕΚ 
53/Β/31-1-1985 Αρχαιότητα  Ανωγείων Ανωγείων   Ζώμινθος, οροπέδιο 

Νίδας 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα  

Μιτάτα Νίδας 11) Σάββα Σμπώκου 
(δύο κτίσματα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Κόκκινες Πλάκες Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 1) Βασ. Κουνάλη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Μεριακό Αγροτική Οικονομία  
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Ονομασία Μνημείου 
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Μιτάτα Νίδας 2) αγνώστου 
ιδιοκτησίας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Μεριακό Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 6) Στελή και Βασίλη 
Κουνάλη Ι 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική Ανωγείων Ανωγείων   Νουρή Αγροτική Οικονομία  

Αρχαιολογικός χώρος Ιδαίου Άντρου 
- Οροπεδίου Νίδας 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 
ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΕ/23/63143/2410/14-12-1984, ΦΕΚ 
54/Β/31-1-1985 

Αρχαιότητα  Ανωγείων Ανωγείων   οροπέδιο Νίδας 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Μιτάτα Νίδας 4) Γιώργου Βρέντζου 
(δύο κτίσματα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική Ανωγείων Ανωγείων   Ρουσιά Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 14) άγνωστης 
ιδιοκτησίας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Σπυριδομανώλη 

(κάμπος) Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 7) Στελή και Βασίλη 
Κουνάλη ΙΙ 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   Σφακιανό Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 12) Χαράλ. 
Σταυρακάκη (ή Λιάπη) στη θέση του 
Πανιά (δύο κτίσματα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων   του Πανιά Αγροτική Οικονομία  

Μιτάτα Νίδας 13) Αντώνη Κουνάλη 
(δύο κτίσματα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3390/57230/9-12-1985, 
ΦΕΚ 837/Β/31-12-1985 Νεοελληνική Ανωγείων Ανωγείων   Τρικοκιά Αγροτική Οικονομία  

Οικία Νίκου Ξυλούρη στα Ανώγεια ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/5105π.ε./14326/16-3-
1999, ΦΕΚ 312/Β/5-4-1999 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων Ανώγεια   Αστικά Κτίρια  

Οικία Γ. ∆ραμουντάνη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10291/188/30-6-
1995, ΦΕΚ 603/Β/10-7-1995 Μεταβυζαντινή  Ανωγείων Ανωγείων Σίσαρχα   Αστικά Κτίρια  

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10293/192/24-10-
1995, ΦΕΚ 960/Β/22-11-1995 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ανωγείων Ανωγείων Σίσαρχα   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Παλαιό δημοτικό σχολείο στα 
Σίσαρχα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1469/35677/6-6-2002, 
ΦΕΚ 854/Β/9-7-2002 Νεοελληνική  Ανωγείων Ανωγείων Σίσαρχα   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  

Ρωμαϊκό φρούριο στη θέση "Σαντίρι" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Ανωγείων Ανωγείων Σίσαρχα "Σαντίρι" 
Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Κάστρα / Φρούρια  
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Αρχαία Αξός 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 

Αρχαιότητα  Ανωγείων Αξού     
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Παλαιός νερόμυλος που βρίσκεται 
στην περιοχή της Αργυρούπολης στο 
Ν. Ρεθύμνου, ιδιοκτησίας Μαρίας 
Τουπαδάκη, κληρ. Ανδρέα 
Σηφογιαννάκη και Ιωάννας 
Λουλούση. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/Γ/1029/51310/1190/5-7-
2004, ΦΕΚ 1114/Β/23-7-2004 Νεοελληνική  Αργυρούπολης       Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Ι.Μ. Αρκαδίου ΥΑ 10129/3-8-1962, ΦΕΚ 279/Β/9-8-1962 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Αρκαδίου Αμνάτου     
Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Ενετικός Πυλώνας με επιγραφή ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία  Αρκαδίου Αμνάτου     Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Αρχαία πόλη ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Αρκαδίου Αμνάτου   Περισάκια 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Κτίριο στον οικισμό Αμνάτου, ιδ. 
Ισαάκ Τσέκου 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/61022/1774/22-
11-2000, ΦΕΚ 1548/Β/19-12-2000 

Ηράκλειο Αρκαδίου Αμνάτου Αμνάτος   Αστικά Κτίρια  

Ενετική Βίλλα των GLΟDΙΟ στο Πίκρι 
Αμνάτου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/20288/576/6-5-2000, 
ΦΕΚ 647/Β/22-5-2000 Ενετοκρατία  Αρκαδίου Αμνάτου Πίκρης   Αστικά Κτίρια  

Παλαιά κτίσματα στο Πίκρι, ιδ. 
Βαλάντη Μανωλεσάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42153/1374/24-
10-2001, ΦΕΚ 1501/Β/8-11-2001 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία  Αρκαδίου Αμνάτου Πίκρης   Αστικά Κτίρια  

Αρχαία Ελεύθερνα 

ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-
1962 
ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 

Αρχαιότητα  Αρκαδίου 
Αρχαίας 
Ελεύθερνας 
(Πρινέ) 

    

Συστήματα Ύδρευσης, 
Ακροπόλεις, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Ιστορικοί 
Τόποι, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα  
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Αρχαία γέφυρα ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Αρχαιότητα  Αρκαδίου 
Αρχαίας 
Ελεύθερνας 
(Πρινέ) 

    Γέφυρες, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαίο λατομείο "Σπήλιος του 
Περιστερέ" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα  Αρκαδίου 

Αρχαίας 
Ελεύθερνας 
(Πρινέ) 

    

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις Υποδομής / 
Παραγωγής  

Οικία Πέτρου Μαρκαντωνάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10292/193/22361/7-
4-1995, ΦΕΚ 430/Β/17-5-1995 Νεοελληνική Αρκαδίου Ελευθέρνης Ελεύθερνα   Αστικά Κτίρια  

Μινωϊκός οικισμός και αρχαία πόλη ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Αρκαδίου Έρφων Βιρανεπισκοπή   Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Κτίριο στην Αγία Τριάδα, ιδ. Μ. Βοριά 
- Καλυμάχου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/27639/853/3-6-
2000, ΦΕΚ 878/Β/17-7-2000 Μεταβυζαντινή  Αρκαδίου Μέσης Αγία Τριάς 

Στο νοτιοδυτικό 
τμήμα του οικισμού 
Αγ. Τριάδα 

Αστικά Κτίρια  

Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Αρσανίου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Αρκαδίου Παγκαλοχωρίου     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Αρχαιολογικός χώρος Σφακακίου - 
Παγκαλοχωρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6494/315/8-2-1995, 
ΦΕΚ 132/Β/27-2-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6494/315/8-2-1995, 
ΦΕΚ 1082/Β/3-12-1996 

Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, Ρωμαϊκή  Αρκαδίου Παγκαλοχωρίου Σφακάκι   Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κτίριο ιδιοκτησίας Αικατερίνης 
Πανδρεμένου - Καλιβρούση, στην 
Πηγή ∆ήμου Αρκαδίου, Ν. Ρεθύμνου.

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/68087/1641/22-10-2004, 
ΦΕΚ 1691/Β/15-11-2004 Νεοελληνική  Αρκαδίου Πηγής     Αστικά Κτίρια  

Το κτιριακό συκρότημα (τέσσερα 
κτίσματα),ιδιοκτησίας Γ.Μανωλακάκη 
στην περιοχή Σκουλούφια του ∆ήμου 
Αρκαδίου του Ν.Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/15455/458/27-4-2005, 
ΦΕΚ 696/Β/24-5-2005 Νεοελληνική  Αρκαδίου Σκουλουφίων Σκουλούφια   Καταλύματα, Αστικά Κτίρια 

Πύργος Αφών Πολιουδάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/46686/1010/24-8-
1983, ΦΕΚ 556/Β/23-9-1983 Ενετοκρατία  Αρκαδίου Χαμαλευρίου     Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Πύργοι  

Οικία Μάρκου Πολιουδάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/26892/571/29-5-1985, ΦΕΚ 
402/Β/28-6-1985 Ενετοκρατία  Αρκαδίου Χαμαλευρίου     Αστικά Κτίρια  

Ερείπια μινωϊκού οικισμού ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Αρκαδίου Χαμαλευρίου   "Κακαβέλλα" Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  
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Ερείπια μινωϊκού και κλασσικού 
οικισμού ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Αρκαδίου Χαμαλευρίου   "Μπλάνη" και 

"Τσικουργιανά" 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Προϊστορικός οικισμός και 
ελληνορωμαϊκή πόλη ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία, Κλασική Αρκαδίου Χαμαλευρίου   "Παλαιόκαστρον" 

και "Βάρδια" 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Ελληνορωμαϊκοί λαξευτοί τάφοι ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική, Ρωμαϊκή  Αρκαδίου Χαμαλευρίου   
Β.Α. πρόποδες των 
λόφων"Κακα-βέλλα" 
και "Κονίδι" 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ερείπια μινωϊκού και κλασσικού 
οικισμού ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Αρκαδίου Χαμαλευρίου   Μανουσές Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  
Ερείπια μινωϊκού και κλασσικού 
οικισμού ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία, Κλασική  Αρκαδίου Χαμαλευρίου   Υψωμα 

"Χατζαμέτης" 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος Σταυρωμένου ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία, Κλασική  Αρκαδίου Χαμαλευρίου Σταυρωμένος   
Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Μυκηναϊκό νεκροταφείο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/45298/2022/9-9-
1993, ΦΕΚ 804/Β/6-10-1993 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/45298/2022/9-9-
1993, ΦΕΚ 35/Β/21-1-1994 

Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, Ρωμαϊκή  Αρκαδίου Χαμαλευρίου Σταυρωμένος Β.Α. κλιτύ του 

λόφου "Βίγλα" 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

«Γέφυρα του Καλλέργω» στο ∆ήμο 
Γεροποτάμου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/45298/2022/9-9-
1993, ΦΕΚ 804/Β/6-10-1993 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/45298/2022/9-9-
1993, ΦΕΚ 35/Β/21-1-1994 

Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, Ρωμαϊκή  Γεροποτάμου       Γέφυρες  

Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή 
Αγγελιανών. Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Ύστερη  Γεροποτάμου Αγγελιανών Αγγελιανά 
Βορείως του 
οικισμού 
Αγγελιανών 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ελληνορωμαϊκό νεκροταφείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/33/11948/9-2-2004, ΦΕΚ 
340/Β/11-2-2004 Νεοελληνική Γεροποτάμου Αλφάς   Στα Μνήματα 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Παλιό ∆ημοτικό Σχολείο Σκορδίλλου-
Καλλέργου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14853/884/24-3-
1998, ΦΕΚ 383/Β/29-4-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/15347/775/29-3-
1999, ΦΕΚ 443/Β/26-4-1999 

Χαλκοκρατία  Γεροποτάμου Αλφάς Σκορδίλον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας  

Κτίριο ελαιοτριβείου στον Αχλαδέ, ιδ. 
Αικ. Ι. Τσιρίτα και οικ. Πολυμήλη ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Γεροποτάμου Αχλαδέ Αχλαδές   Αγροτική Οικονομία, 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κτιριακό συγκρότημα Γ. Νικολακάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3657/78649/17-1-
1983, ΦΕΚ 154/Β/7-4-1983 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών   Κάτω Τριπόδον Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 

Κτίρια  
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Συγκρότημα κατοικίας ιδ. Αθαν. 
Κάντα 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42156/1371/23-
11-2001, ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 

Μεταβυζαντινή  Γεροποτάμου Μαργαριτών Βεργιανά   Αστικά Κτίρια, Οικιστικά 
Σύνολα  

Παλαιό Ελαιοτριβείο Μαραγκουδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1620/32757/13-7-1989, 
ΦΕΚ 561/Β/31-7-1989 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Αγροτική Οικονομία, 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Γιώργου 
∆ροσάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1097/17214/13-5-1985, 
ΦΕΚ 303/Β/20-5-1985 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Γιώργου 
Καρφάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/985/23451/11-4-1995, 
ΦΕΚ 462/Β/24-5-1995 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Γιώργου 
Τεκονάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Εμμ. ∆ηνάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Εμμ. ∆ηνάκι ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Εμμ. 
Συραγόπουλου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Εμμ. 
Τεκονάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Εμμ. 
Τζανακάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Επιμενίδη 
Μαρούλη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Ηλία Σταρά ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Ι. 
Βαμβουδάκη και Κωνστ. Καυγανάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Ι. 
Μαραγκουδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Ι. 
Τουρνοπετράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Ιωάννη 
∆αλαμβέλα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Κωνστ. 
∆αδόλου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Κωνστ. 
∆ρο(σ)άκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Κωνστ. 
Πυθαρούλιου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  
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Κεραμεικό εργαστήριο Κωνστ. 
Σπυριδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Μιχάλη 
Μοάτσου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κεραμεικό εργαστήριο Παντελή 
Καρφάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3957/58359/21-10-1997, 
ΦΕΚ 1223/Β/31-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κτίριο στον οικισμό Μαργαρίτες, ιδ. 
Κων/νου Γιαννουσάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/9882/239/25-2-2000, ΦΕΚ 
308/Β/10-3-2000 Μεταβυζαντινή  Γεροποτάμου Μαργαριτών Μαργαρίται   Βοηθητικοί Χώροι, Αστικά 

Κτίρια  

Ρωμαϊκές θέρμες και οικήματα ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Γεροποτάμου Μαργαριτών Πλευριανά Πλάκα Καλής Λουτρά, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικία στα Τζανακιανά, ιδ. Αν. 
Φρυγανάκη και Ν. Τουρνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3065/57411/30-10-2001, 
ΦΕΚ 1501/Β/8-11-2001 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μαργαριτών Τζαννακιανά   Αστικά Κτίρια  

Προϊστορικός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική Γεροποτάμου Μελιδονίου     Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Σπήλαιο Ερμού Ταλλαίου ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Γεροποτάμου Μελιδονίου     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο Μελιδονίου ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 Αρχαιότητα Γεροποτάμου Μελιδονίου     

Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί 
Τόποι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κτίριο ιδιοκτησίας Χριστίνας 
Χατζηδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/842/12851/18-3-1997, 
ΦΕΚ 255/Β/2-4-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μελιδονίου     Αστικά Κτίρια  

Κτιριακό συγκρότημα στον οικισμό 
Μελιδονίου, ιδ. Ν. Σκλαβάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/3071/83/25-2-2000, 
ΦΕΚ 308/Β/10-3-2000 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία Γεροποτάμου Μελιδονίου Μελιδόνιον   

Βοηθητικοί Χώροι, 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 
Κτίρια  

Το κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας 
Ιωάννη Χωνιανάκη, στο Μελιδόνι, 
∆ήμου Γεροποτάμου, Ν. Ρεθύμνου, 
Κρήτης. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΣΑΚ/61353/1566/9-8-2005, 
ΦΕΚ 1304/Β/16-9-2005 

Μεταβυζαντινή, 
Νεοελληνική  Γεροποτάμου Μελιδονίου Μελιδόνιον   Αστικά Κτίρια  

Μονή Αγ. Ιωάννου στο Μπαλί ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Γεροποτάμου Μελιδονίου Μπαλίον   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  
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Αρχαιολογικός χώρος "Μπαλί" 
(αρχαία Αστάλη). Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/59683/3358/7-12-
1995,  
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/67975/2326/5-11-
1981, ΦΕΚ 299/Β/31-5-1983 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ25/12901/715/15-3-
1995, ΦΕΚ 263/Β/7-4-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ325/12901/715/15-3-
1995, ΦΕΚ 810/Β/15-9-1995 

Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Γεροποτάμου Μελιδονίου Μπαλίον 

"Πυροβολόπετρα" 
1500 μ. Α του 
οικισμού 

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Γεροποτάμου Μελισσουργακίου     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Αρχαία Πάνορμος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα  Γεροποτάμου Πανόρμου     
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Κτίριο ιδιοκτησίας Μαρίας 
Νικολακάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2608/10261/19-2-1981, 
ΦΕΚ 132/Β/10-3-1981 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Πανόρμου     Αστικά Κτίρια  

Κτίριο Μηλιαράκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2472/45358/25-10-1988, 
ΦΕΚ 811/Β/7-11-1988 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Πανόρμου     Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 

Κτίρια  

Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Πανόρμου 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-
1967ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/48858/1020 
π.ε./17-1-1991, ΦΕΚ 346/Β/24-5-1991 

Πρωτοχριστιανική  Γεροποτάμου Πανόρμου     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Κτίσμα με χώρο συγκέντρωσης και 
τροφής ζώων (μαντζαδούρα) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4233/56680/10-11-1997, 
ΦΕΚ 1070/Β/4-12-1997 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Πανόρμου     Αγροτική Οικονομία  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής 
1,5 km δυτικά του Πανόρμου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-
1993, ΦΕΚ 388/Β/28-5-1993 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Γεροποτάμου Πανόρμου   1,5 km δυτικά του 
Πανόρμου Ενάλιοι Χώροι  

Κτίριο στον Πάνορμο, ιδ. Ε. 
Τοσκούδη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ΒΙ/Φ38/9012/274/17-4-1980, 
ΦΕΚ 413/Β/26-4-1980 Νεοελληνική Γεροποτάμου Πανόρμου Πάνορμος   Αστικά Κτίρια  

Οικία ιδ. κληρονόμων Κων/νου 
∆αφνομήλη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/35312/783/13-9-
1989, ΦΕΚ 741/Β/4-10-1989 Μεταβυζαντινή Γεροποτάμου Πανόρμου Πάνορμος   Αστικά Κτίρια  
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Κτίσμα χαρουπόμυλου στον 
Πάνορμο, ιδ. Αγροτικού 
Συνεταιρισμού 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1982/41200/25-8-1997, 
ΦΕΚ 799/Β/5-9-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1982/41200/25-8-1997, 
ΦΕΚ 127/Β/18-2-1998 

Νεοελληνική Γεροποτάμου Πανόρμου Πάνορμος   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Κτιρίο με τον περιβάλλοντα χώρο 
στους Πασαλίτες, ιδιοκτησίας Μαρίας 
και Αναστασίας Κυριακάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/327/43554/7-6-2004, 
ΦΕΚ 928/Β/21-6-2004 Νεοελληνική Γεροποτάμου Πασαλιτών Πασαλίται   Αστικά Κτίρια  

Οικία Σταύρου Καλλέργη στο Πέραμα ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/421/6647/21-2-1986, ΦΕΚ 
207/Β/18-4-1986 Νεοελληνική Γεροποτάμου Περάματος   "Μπραχήμω" Ιστορικοί Τόποι, Αστικά 

Κτίρια  

Προϊστορικός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική Γεροποτάμου Περάματος   Γρίβιλα ή Γρίβαλα Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Η μεταλλική γέφυρα που βρίσκεται 
στη νοτιοανατολική είσοδο του 
οικισμού του Περάματος του ∆ήμου 
Γεροποτάμου στο Νομό Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ39900/1061/ 6-6-2005, ΦΕΚ 
836/Β/21-3-2005 Νεοελληνική Γεροποτάμου Περάματος Πέραμα   Γέφυρες  

Ι. Μ. Αγίου Αντωνίου και Νικολάου 
Βωσάκου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Γεροποτάμου Σισών     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Περιοχή Σεισών ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/68506/2349/5-11-
1982, ΦΕΚ 290/Β/30-5-1983 Κλασική, Ρωμαϊκή Γεροποτάμου Σισών     Φυσικοί Χώροι, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή 
Πέρα Γαληνών Σισών. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/16097/791/20-3-
1996, ΦΕΚ 306/Β/7-5-1996 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/16097/791/20-3-
1996, ΦΕΚ 645/Β/30-7-1996 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/93117/5262/9-12-
2004, ΦΕΚ 1915/Β/24-12-2004 

Χαλκοκρατία Γεροποτάμου Σισών   "Πέρα Γαληνοί" Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κτίριο ιδ. Ιωάν. Βασσάλου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1841/34890/30-6-1994, 
ΦΕΚ 561/Β/19-7-1994 Νεοελληνική Γεροποτάμου Σκεπαστής     Αστικά Κτίρια  

Κτίριο ελαιοτριβείου και παρακείμενη 
οικία στη Σκεπαστή, ιδ. Στ. 
Γεωργιουδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42155/1372/24-
10-2001, ΦΕΚ 1501/Β/8-11-2001 Μεταβυζαντινή Γεροποτάμου Σκεπαστής Σκεπαστή   Αγροτική Οικονομία, 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Οικία Κ. Σπανουδάκη (Στ. Καλλέργη) ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/30390/1932/5-7-1985, 
ΦΕΚ 455/Β/19-7-1985 Νεοελληνική Γεροποτάμου Χουμερίου     Αστικά Κτίρια  

Ελληνορωμαϊκός οικισμός και 
νεκροταφείο 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/30390/1932/5-7-1985, 
ΦΕΚ 455/Β/19-7-1985 Νεοελληνική  Γεροποτάμου Χουμερίου   Λαριά 

Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα  

Πύργος Γερωνυμάκη στον Κρασούνα ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Γεροποτάμου Χουμερίου Κρασούνας   Πύργοι, Αμυντικά 
Συγκροτήματα  
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Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου ∆ισκουρίου ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/35413/1040/17-
7-1997, ΦΕΚ 654/Β/1-8-1997 Ενετοκρατία  Κουλουκώνα       

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Κτίριο ελαιοτριβείου στην Αγιά, ιδ. 
κληρ. Χωνιανάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κουλουκώνα Αγιάς Αγιά   Αγροτική Οικονομία, 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42155/1372/24-
10-2001, ΦΕΚ 1501/Β/8-11-2001 Μεταβυζαντινή  Κουλουκώνα Αϊμονα     Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  

Αρχαία Φαλάννα ή Βήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/50297/3148/23-1-1989, 
ΦΕΚ 72/Β/1-2-1989 Νεοελληνική  Κουλουκώνα Βενίου     Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  

Οικία Νικ. ∆αφνομήλη ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Κουλουκώνα Γαράζου     Αστικά Κτίρια  

«Γέφυρα του Γαράζο» στο ∆ήμο 
Κουλουκώνα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧΒ1/Φ38/1010/3/16-2-1994, 
ΦΕΚ 153/Β/7-3-1994 Μεταβυζαντινή  Κουλουκώνα Γαράζου     Γέφυρες  

Οικία Ιωάννη Βαρδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/33/11948/9-2-2004, ΦΕΚ 
340/Β/11-2-2004 Νεοελληνική  Κουλουκώνα Γαράζου Γαράζον   Αστικά Κτίρια  

Οικία Κωνσταντίνου Αν. Ρουκούνη 
στο Γαράζο Ρεθύμνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/64201/1339/28-12-
1993, ΦΕΚ 12/Β/14-1-1994 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κουλουκώνα Γαράζου Γαράζον   Αστικά Κτίρια  

Κρήνη - δεξαμενή στον οικισμό 
Γαράζο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/66256/1347/4-1-
1994, ΦΕΚ 45/Β/26-1-1994 Περίοδος Μεταβυζαντινή  Κουλουκώνα Γαράζου Γαράζον   Συστήματα Ύδρευσης, 

Κρήνες  

Επαυλη Βενετσιάνου άρχοντα ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3787/94/29-12-1998, ΦΕΚ 
11/Β/18-1-1999 Νεοελληνική  Κουλουκώνα ∆αμαβόλου Αβδανίται   Αστικά Κτίρια  

Νερόμυλος ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22095/554/2-7-1986, 
ΦΕΚ 550/Β/12-8-1986 Ενετοκρατία  Κουλουκώνα ∆αμαβόλου ∆αμαβόλος   Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Νερόμυλος στα όρια της Επισκοπής, 
φερ. ως. ιδ. Χαρ. Κυριμάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/860/26049/4-4-1996, ΦΕΚ 
441/Β/11-6-1996 Νεοελληνική  Κουλουκώνα Επισκοπής   

Στα όρια της 
Επισκοπής, πλησίον 
κρήνης οθωμανικής 
περιόδου 

Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Βενετσιάνικη Κρήνη 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/15396/548/5-4-
2002, ΦΕΚ 474/Β/17-4-2002 

Ενετοκρατία  Κουλουκώνα Επισκοπής Επισκοπή   Κρήνες, Συστήματα 
Ύδρευσης  

Οικία Ευαγγέλου Σταθάκη στην 
Επισκοπή 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/49145/1056/18-10-1985, 
ΦΕΚ 716/Β/27-11-1985 Ενετοκρατία  Κουλουκώνα Επισκοπής Επισκοπή   Αστικά Κτίρια  

Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου 
Επισκοπής 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/31660/635/8-7-1993, 
ΦΕΚ 554/Β/27-7-1993 Νεοελληνική  Κουλουκώνα Επισκοπής Επισκοπή   Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Ενετικό Επισκοπικό Μέγαρο στην 
κοινότητα Επισκοπή, ιδ. Ιω. Κυρίμη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/57709/2146/23-
11-1998, ΦΕΚ 1230/Β/3-12-1998 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κουλουκώνα Επισκοπής Επισκοπή   

Αστικά Κτίρια, Κέντρα 
∆ιοίκησης, Εκκλησιαστική 
∆ιοίκηση  
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Κτιριακό συγκρότημα στην κοινότητα 
Επισκοπής, ιδ. Μιχ. Κυριμάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/41066/1657/23-
11-1998, ΦΕΚ 1247/Β/11-12-1998 Ενετοκρατία  Κουλουκώνα Επισκοπής Επισκοπή   Οικιστικά Σύνολα  

Παραδοσιακός οικισμός Επισκοπής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/53980/2089/23-
11-1998, ΦΕΚ 1247/Β/11-12-1998 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία Κουλουκώνα Επισκοπής Επισκοπή   

Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 
Κτίρια, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί 
Χώροι, Κέντρα ∆ιοίκησης, 
Εκκλησιαστική ∆ιοίκηση  

Ι.Μ. Μεταμόρφωσης Χαλέπας 
Μυλοποτάμου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/29115/897/29-5-
2001, ΦΕΚ 757/Β/15-6-2001 Βυζαντινή, Ενετοκρατία  Κουλουκώνα Κρυονερίου     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Υδραγωγείο με τη Βρύση στο χωριό 
∆ροσιά 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κουλουκώνα Χώνου ∆ροσιά   Συστήματα Ύδρευσης, 

Κρήνες  

Κλασικός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/461/16054/29-3-1993, 
ΦΕΚ 263/Β/15-4-1993 Νεοελληνική  Κουλουκώνα Χώνου ∆ροσιά Στέρνες Μουρί Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  

∆ημοτικό Σχολείο Χώνου ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Κλασική  Κουλουκώνα Χώνου Χώνος   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας  

Ερείπια ρωμαϊκών κτιρίων ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/243/11241/8-2-1996, ΦΕΚ 
177/Β/19-3-1996 Νεοελληνική  Κουρητών Αγίου Ιωάννου 

Αμαρίου     Αρχαιολογικές Θέσεις  

Μινωϊκή έπαυλη 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/68049/2324/5-11-
1982, ΦΕΚ 290/Β/30-5-1983 

Ρωμαϊκή  Κουρητών Αγίου Ιωάννου 
Αμαρίου   Καρτσάλι ή Λίμνη Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  

ΥΜ θολωτός τάφος 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/68049/2324/5-11-
1982, ΦΕΚ 290/Β/30-5-1983 

Χαλκοκρατία  Κουρητών Αποδούλου     
Νεκρικοί Χώροι και 
Μνημεία, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ερείπια μινωϊκού μεγάρου ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Χαλκοκρατία Ύστερη  Κουρητών Αποδούλου     Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Κέντρα ∆ιοίκησης  

Ερείπια ελληνορωμαϊκής πόλης ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Κουρητών Αποδούλου   Καστρί Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κτίριο και βοηθητικά κτίσματα στον 
οικισμό Αποδούλου, ιδ. Κ. και Α. 
Ψαρουδάκη 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Κουρητών Αποδούλου Αποδούλου   Βοηθητικοί Χώροι, Αστικά 
Κτίρια  
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Ερείπια ελληνικής πόλης ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4052/37049/9-7-2001, 
ΦΕΚ 963/Β/26-7-2001 Νεοελληνική  Κουρητών Βιζαρίου     Οικιστικά Σύνολα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Νερόμυλος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα  Κουρητών Βιζαρίου     Αγροτική Οικονομία, Μύλοι 

Κοινοτική Κρήνη - ∆εξαμενή ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2477/61274/18-11-1993, 
ΦΕΚ 900/Β/13-12-1993 Νεοελληνική  Κουρητών Βιζαρίου     Συστήματα Ύδρευσης, 

Κρήνες  

Ερείπια ρωμ. πόλης και βασιλικής ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1258/23996/2-4-1997, 
ΦΕΚ 443/Β/30-5-1997 Νεοελληνική  Κουρητών Βιζαρίου   "Ελληνικά" 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Οικίες Π. Βλαστού - Εμμ. Καούνη ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή, 
Πρωτοχριστιανική  Κουρητών Βιζαρίου Βιζάριον   Αστικά Κτίρια  

Κρήνη και πηγάδι ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1831/29451/3-8-1987, 
ΦΕΚ 466/Β/28-8-1987 Νεοελληνική  Κουρητών Πετροχωρίου     Συστήματα Ύδρευσης, 

Κρήνες  

Λείψανα αρχαίων ναυαγίων ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1847/32167/19-6-1995, 
ΦΕΚ 632/Β/18-7-1995 Νεοελληνική Λάμπης Αγίας Γαλήνης     Ενάλιοι Χώροι, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία πόλη Σουλία. Καθορισμός 
Ζώνης Προστασίας Β. ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα  Λάμπης Αγίας Γαλήνης     

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος Ελληνικών Αγ. 
Γαλήνης 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65156/2864/21-12-
1993, ΦΕΚ 83/Β/10-2-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65156/2864/21-12-
1993, ΦΕΚ 398/Β/31-5-1994 

Αρχαιότητα, Αρχαϊκή  Λάμπης Αγίας Γαλήνης   Ελληνικά Αρχαιολογικές Θέσεις  

Παλαιό ∆ημοτικό Σχολείο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65155/2865/21-12-
1993, ΦΕΚ 83/Β/10-2-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65155/2865/21-12-
1993, ΦΕΚ 418/Β/3-6-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65155/2865/21-12-
1993, ΦΕΚ 637/Β/25-8-1994 

Νεολιθική  Λάμπης Αγίας Γαλήνης Αγία Γαλήνη   Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, 
Αστικά Κτίρια  

Πύργος στις Βρύσες, φερ. ως ιδ. 
Ελένης Γρηγοριάδου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2270/35694/1-7-1996, 
ΦΕΚ 667/Β/1-8-1996 Νεοελληνική  Λάμπης Ακουμίων Βρύσαι   Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Πύργοι  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-347 

Ονομασία Μνημείου 
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Τρία (3) γεφύρια στις Καρίνες 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/8862/300/22-3-
2002, ΦΕΚ 431/Β/8-4-2002 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/8862/300/22-3-
2002, ΦΕΚ 1141/Β/30-8-2002 

Μεταβυζαντινή  Λάμπης Καρινών Καρίναι   Γέφυρες  

Αρχαία πόλη Απολλωνία ή Λάμων. 
Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και 
Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2390/42763/26-8-1998, 
ΦΕΚ 987/Β/18-9-1998 Νεοελληνική  Λάμπης Κεραμέ   Πύργος Οικιστικά Σύνολα, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ι. Μονή Αγ. Πνεύματος 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65152/2868/21-12-
1993, ΦΕΚ 78/Β/7-2-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65152/2868/21-12-
1993, ΦΕΚ 629/Β/22-8-1994 

Χαλκοκρατία, 
Ελληνιστική, Ρωμαϊκή  Λάμπης Κισσού     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Το ∆ημοτικό Σχολείο Κρύας Βρύσης 
που βρίσκεται στο ∆ήμο Λάμπης στο 
Ν.Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Λάμπης Κρύας Βρύσης Κρύα Βρύση   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  

Ρωμαϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/93240ΠΕ/2169/18-1-2005, 
ΦΕΚ 149/Β/7-2-2005 Νεοελληνική  Λάμπης Λαμπινής     Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  

Οικία Θεοχάρη Χριστοφοράκη ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Λάμπης Μελάμπων     Αστικά Κτίρια  

Οικία Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων 
στη θέση «Γειτονιά των Τεσσάρων 
Μαρτύρων», φερ. ως. ιδ. κληρ. Γ. 
Χριστοφοράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14507/332/30-5-
1990, ΦΕΚ 356/Β/14-6-1990 Μεταβυζαντινή Λάμπης Μελάμπων   

«Γειτονιά των 
Τεσσάρων 
Μαρτύρων» 

Αστικά Κτίρια  

Ερείπια αρχαίας πόλης (Κορίου) 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ8858/320/22-3-
2002, ΦΕΚ 431/Β/8-4-2002 

Μεταβυζαντινή  Λάμπης Μελάμπων   Βούλγαρη 
Αρμοκάστελλα 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Οικία Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων 
στη θέση Πρίνος, φερ. ως. ιδ. 
Ενορίας Μελάμπων 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα  Λάμπης Μελάμπων   Πρίνος Αστικά Κτίρια  

Το κτίριο του παλιού ∆ημοτικού 
σχολείου ,στο ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα 
Μυξόρουμα,του ∆ήμου Λάμπης,του 
Ν. Ρεθύμνου,μαζί με τον 
περιβάλλοντα χώρο του. 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ8858/320/22-3-
2002, ΦΕΚ 431/Β/8-4-2002 

Μεταβυζαντινή  Λάμπης Μυξόρρουμα     Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας  

Ερείπια Μινωϊκού οικισμού ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/9419/282/4-2-2005, ΦΕΚ 
226/Β/21-2-2005 Νεοελληνική  Λάμπης Μυξόρρουμα   Κωστέλη Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  
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Παλαιό ∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Λάμπης Ορνές     Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, 
Αστικά Κτίρια  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1505/26504/29-5-1997, 
ΦΕΚ 506/Β/20-6-1997 Νεοελληνική  Λάμπης Σακτουρίων   Αγ. Μάρκος - Αγ. 

Ιωάννης 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Συγκρότημα οικιών της οικογενειας 
Τσουδερού ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Λάμπης Σπηλίου     

Βοηθητικοί Χώροι, 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 
Κτίρια  

Κτίρια δύο (2) νερόμυλων που 
βρίσκονται στην περιοχή Σπήλι του 
∆ήμου Λάμπης του Ν.Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1236/30318/29-4-1982, 
ΦΕΚ 320/Β/2-6-1982 Μεταβυζαντινή  Λάμπης Σπηλίου     Μύλοι  

Γωνία Ενετικού κτιρίου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/667/62428/1510/11-8-
2004, ΦΕΚ 1321/Β/30-8-2004 Νεοελληνική  Λαππαίων Αργυρουπόλεως     Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 

Κτίρια  

Ενετικός πυλών με επιγραφή ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Λαππαίων Αργυρουπόλεως     Αστικά Κτίρια, Τμήματα 
Κτιρίου  

Περιοχή Αργυρούπολης - αρχαίας 
Λάππας ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία  Λαππαίων Αργυρουπόλεως     

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Βιοτεχνική εγκατάσταση 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19283/538/7-6-1980, 
ΦΕΚ 570/Β/25-6-1980 

Αρχαιότητα, Ενετοκρατία Λαππαίων Αργυρουπόλεως     Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κτίριο στην Αργυρούπολη, ιδ. Χ. 
Κιαγιαδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/248/9386/24-1-1996, ΦΕΚ 
153/Β/13-3-1996 Νεοελληνική  Λαππαίων Αργυρουπόλεως Αργυρούπολις   Αστικά Κτίρια  

Αγροτική κατοικία Στ. Κλάδου ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42308/1387/14-
8-2001, ΦΕΚ 1108/Β/22-8-2001 Μεταβυζαντινή  Λαππαίων Επισκοπής     Αγροτική Οικονομία  

Παλαιοχριστιανική βασιλική ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/13462/319/10-4-
1986, ΦΕΚ 350/Β/23-5-1986 Μεταβυζαντινή  Λαππαίων Επισκοπής   ρυάκι Μουσέλλα Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Παραδοσιακός οικισμός Αρχοντική ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Πρωτοχριστιανική  Λαππαίων Επισκοπής Αρχοντική   Οικιστικά Σύνολα  

Κτίρια ιδ. Αφών Χαλκιαδάκη 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/74938/1640/6-12-
1982, ΦΕΚ 94/Β/9-3-1983 
Π∆ 9-8-1995, ΦΕΚ 728/∆/21-9-1995 

Ενετοκρατία  Λαππαίων Επισκοπής Επισκοπή   Αστικά Κτίρια  

Κτίριο στην Επισκοπή, ιδ. Ν. 
Λελεδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42281/997/16-11-
1987, ΦΕΚ 715/Β/10-12-1987 Ενετοκρατία  Λαππαίων Επισκοπής Επισκοπή   Αστικά Κτίρια  

Οικία ιδ. Οδ. Πολομαρκάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4189/32522/5-6-2002, 
ΦΕΚ 793/Β/27-6-2002 Νεοελληνική  Λαππαίων Επισκοπής Καρωτή   Αστικά Κτίρια  
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ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Ι.Μονή Παναγίας Αντιφωνήτριας ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/13435/318/10-4-
1986, ΦΕΚ 331/Β/15-5-1986 Ενετοκρατία  Λαππαίων Μυριοκεφάλων     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Το κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου 
στο ∆.∆. Άνω Βαρσαμόνερου, ∆ήμου 
Νικηφόρου Φωκά, Ν. Ρεθύμνου, μαζί 
με τον περιβάλλοντα χώρο του . 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Νικηφόρου Φωκά 

Άνω 
Βαλσαμονέρου 

Άνω 
Βαλσαμόνερον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  

Οικία στο Ατσιπόπουλο, ιδ. Γ. 
Παπαλεξάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/9263/269/4-2-2005, ΦΕΚ 
211/Β/17-2-2005 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά Ατσιποπούλου Ατσιπόπουλον   Αγροτική Οικονομία, 
Αστικά Κτίρια  

Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής 
στην περιοχή Άκρα Κόρακας 
Ρεθύμνου. 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42154/1373/24-
10-2001, ΦΕΚ 1501/Β/8-11-2001 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία  

Νικηφόρου 
Φωκά Γερανίου     Ενάλιοι Χώροι  

Σπήλαιο Γερανίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-
1997, ΦΕΚ 564/Β/10-7-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-
1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-
1998, ΦΕΚ 923/Β/27-8-1998 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Νικηφόρου 
Φωκά Γερανίου Γεράνιον   

Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί 
Τόποι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Καθορισμός Ζωνών προστασίας 
Αρχαιολογικών Χώρων Γερανίου και 
Αρμένων. Χρήσεις γης στη Ζώνη Α. 
2. ΓΕΡΑΝΙ 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 Αρχαιότητα  Νικηφόρου 

Φωκά Γερανίου Γεράνιον   Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κτίσμα ενετικού πύργου - 
παρατηρητηρίου στο Γεράνι, ιδ. Στ. 
Κωστάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/17808/1003/7-4-
1995, ΦΕΚ 387/Β/10-5-1995 Νεολιθική, Χαλκοκρατία  Νικηφόρου 

Φωκά Γερανίου Γεράνιον   Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Πύργοι  

Σπήλαιο Κυανής Ακτής ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/18579/522/12-5-
2000, ΦΕΚ 708/Β/8-6-2000 Ενετοκρατία  Νικηφόρου 

Φωκά Γερανίου Γεράνιον Κυανή Ακτή Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Το κτίριο του παλιού ∆ημοτικού 
Σχολείου στον οικισμό Αγ.Ανδρέας 
του δήμου Νικηφόρου Φωκά,Ν. 
Ρεθύμνου,μαζί με τον περιβάλλοντα 
χώρο του. 

ΥΑ 7384/4-8-1969, ΦΕΚ 538/Β/29-8-1969 Νεολιθική, Χαλκοκρατία 
Πρώιμη  

Νικηφόρου 
Φωκά Γωνιάς Άγιος Ανδρέας   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  
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Το κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου 
στο ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα Ζουριδίου, 
∆ήμου Νικηφόρου Φωκά, Ν. 
Ρεθύμνου, μαζί με τον περιβάλλοντα 
χώρο του. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/9400/280/4-2-2005, ΦΕΚ 
226/Β/21-2-2005 Νεοελληνική Νικηφόρου 

Φωκά Ζουριδίου     Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας  

Κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου, Άνω 
Μαλακίου, ∆ήμου Νικηφόρου Φωκά, 
Ν. Ρεθύμνου, μαζί με τον 
περιβάλλοντα χώρο του. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/9394/279/4-2-2005, ΦΕΚ 
226/Β/21-2-2005 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά Μαλακίων Άνω Μαλάκιον   Αστικά Κτίρια  

Κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου, Κάτω 
Μαλακίου, ∆ήμου Νικηφόρου Φωκά, 
Ν. Ρεθύμνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/59941/1448/22-9-2004, 
ΦΕΚ 1519/Β/11-10-2004 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά Μαλακίων Άνω Μαλάκιον   Αστικά Κτίρια  

Ενετική Έπαυλη "Πύργος του 
Συγγέλω" στο Κάτω Μαλάκι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/58675/1405/22-9-2004, 
ΦΕΚ 1519/Β/11-10-2004 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά Μαλακίων Κάτω Μαλάκιον   Αστικά Κτίρια  

Ενετική οικία ιδ. Χρ. Λεωνιδάκη ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία  Νικηφόρου 
Φωκά Μούντρου     Αστικά Κτίρια  

Πυλώνας Ενετοκρατίας με επιγραφή ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία  Νικηφόρου 
Φωκά Μούντρου     Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 

Κτίρια  

Το κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου 
στον οικισμό Βελονάδω ∆ήμου 
Νικηφόρου Φωκά, Ν.Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/9382/278/4-2-2005, ΦΕΚ 
211/Β/17-2-2005 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά Μούντρου Βελονάδον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας  

Το κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου 
στο ∆.∆. Μούντρου, ∆ήμου 
Νικηφόρου Φωκά, Ν.Ρεθύμνου, μαζί 
με τον περιβάλλοντα χώρο 
του,ΑΒΓ∆ΕΖΗλκιθηζεδγβαΑ. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/9250/264/4-2-2005, ΦΕΚ 
211/Β/17-2-2005 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά Μούντρου Μούντρος   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας  

Ι. Μονή Προφ. Ηλία ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Νικηφόρου Φωκά Ρουστίκων     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Οικία ιδιοκτ. Κοινότητας Ρουστίκων ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/41399/1058/8-2-
1986, ΦΕΚ 60/Β/5-2-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Νικηφόρου Φωκά Ρουστίκων     Αστικά Κτίρια  

Κτίριο στον οικισμό Ρούστικα, ιδ. Σ. 
Καστρησίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42316/1389/14-
8-2001, ΦΕΚ 1108/Β/22-8-2001 Μεταβυζαντινή  Νικηφόρου 

Φωκά Ρουστίκων Ρούστικα   Αστικά Κτίρια  
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Κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου στο 
∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα Σαϊτουρών, 
∆ήμου Νικηφόρου Φωκά, Ν. 
Ρεθύμνου, μαζί με τον περιβάλλοντα 
χώρο του. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/58672/1404/22-9-2004, 
ΦΕΚ 1519/Β/11-10-2004 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά Σαϊτουρών     Αστικά Κτίρια  

Σχολείο - σπίτι δασκάλου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1829/34455/13-8-1987, 
ΦΕΚ 510/Β/22-9-1987 Νεοελληνική  Νικηφόρου 

Φωκά 
Φραντζεσκιανών 
Μετοχίων     Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  

Κτιριακό συγκρότημα (ελαιοτριβείο - 
οικία) στα Φραντζεσκιανά Μετόχια, 
φερ. ως ιδ. ∆ρουλίσκου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/69921/2293 
π.ε./24-1-2002, ΦΕΚ 147/Β/12-2-2002 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία  

Νικηφόρου 
Φωκά 

Φραντζεσκιανών 
Μετοχίων 

Φραντζεσκιανά 
Μετόχια   Αγροτική Οικονομία, 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Καθορισμός Ζωνών προστασίας 
Αρχαιολογικών Χώρων Γερανίου και 
Αρμένων. Χρήσεις γης στη Ζώνη Α. 
1. ΑΡΜΕΝΟΙ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/17808/1003/7-4-
1995, ΦΕΚ 387/Β/10-5-1995 Νεολιθική, Χαλκοκρατία  Ρεθύμνου Αρμένων     Αρχαιολογικές Θέσεις  

Περιοχή Αρμένων ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 

Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Αρμένων   Πρινοκέφαλο Ιστορικοί Τόποι, 

Αρχαιολογικές Θέσεις  

Κτίριο ελαιοτριβείου στον οικισμό 
Αρμένων 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/60479/1772/22-
11-2000, ΦΕΚ 1482/Β/4-12-2000 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/60479/1772/22-
11-2000, ΦΕΚ 516/Β/8-5-2001 

Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Αρμένων Αρμένοι Στο κέντρο του 
οικισμού Αρμένων 

Αγροτική Οικονομία, 
Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Αρχαία κρήνη Τσίγκουνα ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-
1962  Αρχαιότητα   Ρεθύμνου Γουλεδιανών     

Συστήματα Ύδρευσης, 
Κρήνες, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ακρόπολη (ίσως αρχαία Φαλάννα) ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-
1962 Αρχαϊκή  Ρεθύμνου Γουλεδιανών   Ονιθές 

Ακροπόλεις, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ελληνορωμαϊκό φρούριο ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Ρεθύμνου Καρές Αμπελάκιον Μαντράκια Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Παραδοσιακός οικισμός Μαρουλά 

Π∆ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/∆/13-11-1978 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59736/1617/26-10-
1980, ΦΕΚ 1226/Β/25-11-1980 
Π∆ 9-8-1995, ΦΕΚ 728/∆/21-9-1995 

Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Μαρουλά Μαρουλάς   Οικιστικά Σύνολα  
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Τουρκικό φρούριο ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Πρασιών     Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Κάστρα / Φρούρια  

Μινωϊκός και κλασικός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία, Κλασική Ρεθύμνου Πρασιών   ύψωμα Καστρί Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Κτιριακό συγκρότημα στις Πρασσές, 
ιδ. οικογένειας Σηφουνάκη 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/31851/998/4-
10-2001, ΦΕΚ 1348/Β/17-10-2001 

Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Πρασιών Πρασιαί   
Βοηθητικοί Χώροι, 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 
Κτίρια  

Κτιριακό συγκρότημα κατοικιών στις 
Πρασές, ιδ. οικογενειών 
Γεωργουδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3310 π.ε./1650/10-1-
2002, ΦΕΚ 58/Β/24-1-2002 Νεοελληνική  Ρεθύμνου Πρασιών Πρασιαί   Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 

Κτίρια  

Κτιριακό συγκρότημα στις Πρασές, Ν. 
Ρεθύμνου ιδ. κληρ. Κρίτωνα 
Πατσουράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3306 π.ε./1632/10-1-
2002, ΦΕΚ 58/Β/24-1-2002 Νεοελληνική  Ρεθύμνου Πρασιών Πρασιαί   Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 

Κτίρια  

Συγκρότημα τριών (3) κτιρίων στις 
Πρασές, ιδ. κληρονόμων Σουπασάκη, 
Γερανιωτάκη και Β. Ζακάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3305 π.ε./1683/10-1-
2002, ΦΕΚ 58/Β/24-1-2002 Νεοελληνική Ρεθύμνου Πρασιών Πρασιαί   Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 

Κτίρια  

Κοινοτική κρήνη στην παλαιά πλατεία 
στον οικισμό Πρασιαίί Ν. Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3308 π.ε./1754/10-1-
2002, ΦΕΚ 58/Β/24-1-2002 Νεοελληνική  Ρεθύμνου Πρασιών Πρασιαί Παλαιά Πλατεία Συστήματα Ύδρευσης, 

Κρήνες  

Ενετικό λιμάνι (Μανδράκι) ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Ρεθύμνου Ρεθύμνου     

Φυσικοί Χώροι, Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις Υποδομής / 
Παραγωγής  

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη που 
βρίσκεται στην περιοχή Εβλιγιά του 
∆ήμου Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/8524/562/12-4-2005, ΦΕΚ 
554/Β/25-4-2005 Νεοελληνική Ρεθύμνου Ρεθύμνου     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί  

Ερείπια μινωϊκού οικισμού στη θέση 
"Παπούρα" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   

"Παπούρα", κοντά 
στην περιοχή 
Μισίρια 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Μινωϊκός και κλασικός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία, Κλασική  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   
7ο km οδού 
Ρεθύμνου - 
Ηρακλείου 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Οικία ∆ρανδάκη στην οδό Αρκαδίου 
152-154-156 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 
ΥΑ 19150/17-12-1964, ΦΕΚ 34/Β/18-1-1965 

Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Αρκαδίου 152-154-
156 Αστικά Κτίρια  

Τζαμί Καρά Μουσά Πασά και λουτρό 
(Μονή Φραγκισκανών Αγίας 
Βαρβάρας) 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 
ΥΑ 7063/64/17-5-1965, ΦΕΚ 409/Β/7-7-1965 

Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Αρκαδίου και Βίκτ. 
Ουγκώ 

Ισλαμικά Τεμένη, Λουτρά, 
Θρησκευτικοί Χώροι  
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Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό 
Εθνικής Αντιστάσεως 84 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Εθνικής 

Αντιστάσεως 84 Αστικά Κτίρια  

Συγκρότημα κατοικιών με πύργο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52014/1212 π.ε./26-
1-1987, ΦΕΚ 271/Β/2-6-1987 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Ιρφάν Μετόχι 

Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 
Κτίρια  

Κτιριακό συγκρότημα κληρ. 
Τσουρλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1844/39298/30-6-1994, 
ΦΕΚ 626/Β/16-8-1994 Νεοελληνική  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Μ. Πορτάλιου 23 

και Ζδουνάτσο 
Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 
Κτίρια  

Ι.Ν. Αγίας Μαγδαληνής (Κυρίας των 
Αγγέλων) 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   

Ν. Φωκά και 
Αραμπατζόγλου 
(πρώην 
Θεσσαλονίκης) 

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Οικία Τουρκοκρατίας στις οδούς 
Νικηφόρου Φωκά 122-124-126 και 
Στυλ. Κλειδή 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   
Νικηφόρου Φωκά 
122-124-126 και 
Στυλ. Κλειδή 

Αστικά Κτίρια  

Οικία Τουρκοκρατίας στις οδούς 
Νικηφόρου Φωκά 65-67 και 
Λασθένους 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   
Νικηφόρου Φωκά 
65-67 και 
Λασθένους 

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Ενετική οικία στην οδό Νικηφόρου 
Φωκά 89-91  ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965  Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Νικηφόρου Φωκά 

89-91 Αστικά Κτίρια  

Οικία Τουρκοκρατίας στις οδούς 
Πάνου Κορωναίου 12 και Νεοφ. 
Πατελάρου 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   
οδοί Πάνου 
Κορωναίου 12 και 
Νεοφ. Πατελάρου 

Αστικά Κτίρια  

Οικία στην οδό Αγίας Βαρβάρας 12 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Αγίας 
Βαρβάρας 12 Αστικά Κτίρια  

Ενετική πύλη οικίας στην οδό Αγίας 
Βαρβάρας 21 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Αγίας 

Βαρβάρας 21 
Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Ενετική οικία με πύλη στην οδό 
Αραμπατζόγλου 50 (πρώην οδός 
Θεσσαλονίκης) 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 

Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   

οδός 
Αραμπατζόγλου 50 
(πρώην οδός 
Θεσσαλονίκης) 

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Ηλιακό Ωρολόγιο - Πύργος 
Ωρολογίου 

Β∆ 13-3-1939, ΦΕΚ 102/Α/18-3-1939 
ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-
12-1941 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Αρκαδίου 
Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Ωρολόγια, Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας  

Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό 
Αρκαδίου 198 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Αρκαδίου 198 Αστικά Κτίρια  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-354 

Ονομασία Μνημείου 
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Ενετική οικία με θύρωμα στην οδό 
Αρκαδίου 48 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 

Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Αρκαδίου 48 Αστικά Κτίρια  

Πρόσοψη ενετικού κτιρίου στην οδό 
Αρκαδίου 50 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Αρκαδίου 50 Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 

Κτίρια  

Λότζια (Ενετική Λέσχη) Β∆ 16-8-1937, ΦΕΚ 335/Α/25-8-1937 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Αρκαδίου Κων. 
Παλαιολόγου Αστικά Κτίρια  

Τζαμί Νεραντζές και μιναρές 
Β∆ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 
ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 

Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   
οδός Βερνάρδου - 
πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως 

Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Πυλών "Μεγάλη Πόρτα" (πύλη 
Guora) 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Εθνικής 

Αντιστάσεως 
Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό 
Μανουήλ Βερνάρδου 16 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Μανουήλ 

Βερνάρδου 16 
Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Ενετικό κτίριο στην οδό Μανουήλ 
Βερνάρδου 26-28 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Μανουήλ 

Βερνάρδου 26-28 Αστικά Κτίρια  

Ενετικό θύρωμα στην οδό Μανουήλ 
Βερνάρδου 30 (πρώην 
Κολοκοτρώνη) 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   

οδός Μανουήλ 
Βερνάρδου 30 
(πρώην 
Κολοκοτρώνη) 

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Οικία Τουρκοκρατίας στην οδό 
Μανουήλ Βερνάρδου 45-47 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Μανουήλ 

Βερνάρδου 45-47 Αστικά Κτίρια  

Ενετική οικία στην οδό Νικηφόρου 
Φωκά 66-68 ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Νικηφόρου 

Φωκά 66-68 Αστικά Κτίρια  

Ενετική οικία με θύρωμα στην οδό 
Στυλ. Κλειδή 19-21 (πρώην οδός 
Λυκούργου) 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 

Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   
οδός Στυλ. Κλειδή 
19-21 (πρώην οδός 
Λυκούργου) 

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Τζαμί "Μεγάλης Πόρτας" (Βαλιδέ 
Σουλτάνας) 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Τομπάζη 17 Ισλαμικά Τεμένη, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Ενετική πύλη στην οδό Τομπάζη 61 ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Τομπάζη 61 Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 

Κτίρια  
Πύλη οικίας Τσουδερού στην οδό 
Τσουδερού 12 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   οδός Τσουδερού 12 Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 

Κτίρια 

Ι.Ν. Αγ. Φραγκίσκου και παρεκκλήσιο ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   πάροδος Αγ. 

Φραγκίσκου 
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί Χώροι  
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Πυλώνας "Τουρκικού Σχολείου" ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   

πάροδος Αγίου 
Φραγκίσκου 
(κάθετος Εθνικής 
Αντιστάσεως). 

Τμήματα Κτιρίου, Αστικά 
Κτίρια  

Μουσουλμανικό τέμενος ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/48910/1139 π.ε./17-
1-1991, ΦΕΚ 314/Β/8-5-1991 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Περιοχή Περιβόλια: 

οδός Εμμ. Παχλά 
Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Νεοκλασική οικία ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3253/52607/11-12-1990, 
ΦΕΚ 810/Β/28-12-1990 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   

πλ. Αγνώστου 
Στρατιώτου 31-
32και Ελ. Βενιζέλου 
2 

Αστικά Κτίρια  

Κρήνη Ριμόντι (Rimondi) στον 
"Πλάτανον" 

ΥΑ 38116/1200/31-8-1951, ΦΕΚ 170/Β/8-9-
1951 Ενετοκρατία Ρεθύμνου Ρεθύμνου   

πλατεία Τίτου 
Πετυχάκη και οδός 
∆ιογ. Μοσχοβίτου 

Συστήματα Ύδρευσης, 
Κρήνες  

Συγκρότημα κατοικιών ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52014/1212 π.ε./26-
1-1987, ΦΕΚ 271/Β/2-6-1987 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Ρισβάν Μετόχι Οικιστικά Σύνολα, Αστικά 

Κτίρια  

Φρούριο (Καστέλλι) με τζαμί και 
Ενετοτουρκικά κτίσματα 

Β∆ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 
Β∆ 4-1-1939, ΦΕΚ 13/Α/11-1-1939 
ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-
12-1941 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία Ρεθύμνου Ρεθύμνου   Φορτέτζα 

Ισλαμικά Τεμένη, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, Κάστρα / 
Φρούρια, Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μετόχι Μεταμορφώσεως Γάλλου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου Γάλλος   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Μονή Πέτρου και Παύλου Γάλλου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου Γάλλος   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Κτιριακό συγκρότημα στον οικισμό 
Γάλλου, ιδ. Μ. Παπαδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/23224/711/24-4-
2000, ΦΕΚ 653/Β/22-5-2000 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Γάλλος 

Στα ΝΑ του 
οικισμού του 
Γάλλου 

Οικιστικά Σύνολα  

Ενετική γέφυρα "Μαρουλιανή" ΥΑ 9309/18-4-1969, ΦΕΚ 282/Β/26-4-1969 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Γιαννούδιον   Γέφυρες  

Κτίριο πύργου στον οικισμό 
Γιαννούδι, ιδ. κληρονόμων 
Γιουλούντα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/2690/72/25-2-2000, 
ΦΕΚ 363/Β/22-3-2000 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Γιαννούδιον   Αμυντικά Συγκροτήματα, 

Πύργοι  

Κτιριακό συγκρότημα στον οικισμό 
Γιαννούδι, ιδ. Α. Πουλιάση 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/20287/577/8-5-
2000, ΦΕΚ 653/Β/22-5-2000 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία Ρεθύμνου Ρεθύμνου Γιαννούδιον   Οικιστικά Σύνολα  

Ενετικό Κτιριακό Συγκρότημα Ρισβάν 
Μετόχι, ιδ. Ρωμανιδάκη -Ψαραδέλλη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/34056/669/20-7-
1984, ΦΕΚ 846/Β/29-11-1984 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Ρέθυμνον   Οικιστικά Σύνολα  

Κτίριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1444/26125/11-4-1997, 
ΦΕΚ 484/Β/11-6-1997 Νεοελληνική  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Ρέθυμνον   Αστικά Κτίρια, Κέντρα 

∆ιοίκησης  
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Τμήμα και ζώνη προστασίας Παλιάς 
Πόλης Ρεθύμνου 

ΥΑ 24946/26-8-1967, ΦΕΚ 606/Β/3-10-1967
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/1944/676/12-8-1991, 
ΦΕΚ 700/Β/30-8-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38329/1152/31-
7-1997, ΦΕΚ 753/Β/28-8-1997 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρεθύμνου Ρέθυμνον   Οικιστικά Σύνολα  

Τεκές "Μασταμπά" (Τζαμί Βελή 
Πασά) 

Β∆ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 
ΥΑ Φ31/34484/2789/24-9-1973, ΦΕΚ 
1212/Β/5-10-1973 

Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Ρέθυμνον 
Μασταμπάς: Γ. 
Σάθα και 
Μαρκέλλου 

Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Οθωμανικό λουτρό στην οδό 
Νικηφόρου Φωκά 86, ιδ. κληρ. Ι. 
Σταγάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/22542/628/24-4-
2000, ΦΕΚ 658/Β/23-5-2000 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Ρέθυμνον 

οδός Νικηφόρου 
Φωκά 86, στην 
παλιά πόλη 
Ρεθύμνου 

Λουτρά  

Τουρκικό Λουτρό στην οδό 
Ραδαμάνθυος 25, στην παλιά πόλη 
Ρεθύμνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/61670/1205 π.ε./14-
1-1993, ΦΕΚ 47/Β/5-2-1993 Μεταβυζαντινή  Ρεθύμνου Ρεθύμνου Ρέθυμνον 

οδός Ραδαμάνθυος 
25, στην παλιά 
πόλη Ρεθύμνου 

Λουτρά  

Ι.Μ. Αγ. Ειρήνης ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Ρουσσοσπιτίου     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

∆ίκλιτος Ι. Ναός στη θέση 
"Ποταμίδα" στο Σέλλι Ρεθύμνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/APX/Β1/Φ38/44768/897/8-10-
1992, ΦΕΚ 627/Β/22-10-1992 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Σελλίου Σελλίον θέση "Ποταμίδα" Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Οικισμός Χρομοναστηρίου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19286/535/7-6-1980, 
ΦΕΚ 570/Β/25-6-1980 Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Χρομοναστηρίου     Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά 

Σύνολα  

Ι. Μονή Παναγίας Χαλεβή ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ρεθύμνου Χρομοναστηρίου   περιοχή Χαλεβή 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί Χώροι  

Οικία στο Χρομοναστήρι, ιδ. Α. 
Κωστάκη - Μαραγκάκη 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/7369/231/20-3-
2001, ΦΕΚ 380/Β/6-4-2001 

Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία  Ρεθύμνου Χρομοναστηρίου Χρομοναστήριον   Αστικά Κτίρια  

«Γέφυρα του Σίμα» ή «Γέφυρα των 
Ποταμών» στην περιοχή Αμαρίου του 
∆ήμου Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/33/11948/9-2-2004, ΦΕΚ 
340/Β/11-2-2004 Νεοελληνική  Σιβρίτου Αμαρίου     Γέφυρες  

Φρούριο (Κουλές) και περιβάλλων 
χώρος στην περιοχή Φράγματος 
ποταμών Αμαρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3107 π.ε./2708/18-1-
2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 Νεοελληνική Σιβρίτου Αμαρίου   Περιοχή Φράγματος 

ποταμών Αμαρίου 

Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Αστικά Κτίρια, Κάστρα / 
Φρούρια  

Το κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου, 
στο ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα 
Αμαρίου,του ∆ήμου Συβρίτου, του Ν. 
Ρεθύμνου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/9427/283/ 7-2-2005, ΦΕΚ 
211/Β/17-2-2005 Νεοελληνική  Σιβρίτου Αμαρίου Αμάριον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  
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Κτίριο σε οικισμό Νεύς - Αμάρι, ιδ. Κ. 
Β. Κουμάντου - Γενεράλη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/739/33155/5-6-2002, ΦΕΚ 
770/Β/20-6-2002 Νεοελληνική Σιβρίτου Αμαρίου Αμάριον Οικισμός Νεύς - 

Αμάρι Αστικά Κτίρια  

Οικία Κ. Νεονάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/27145/534/15-6-
1989, ΦΕΚ 533/Β/30-6-1989 Μεταβυζαντινή Σιβρίτου Αποστόλων     Αστικά Κτίρια  

Παλαιό Ελαιοτριβείο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/27147/535/28-8-
1989, ΦΕΚ 652/Β/31-8-1989 Μεταβυζαντινή  Σιβρίτου Αποστόλων     Αγροτική Οικονομία, 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία  

Κλασικό ιερό, οικοδομήματα και 
αγροικία ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Κλασική  Σιβρίτου Αποστόλων Γέννα   

Αγροτική Οικονομία, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Οικισμός ρωμαϊκής εποχής ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Σιβρίτου Βισταγής Μονή 
Ασωμάτων   Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  

Μονή Ταξιαρχών Ασωμάτων Αμαρίου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σιβρίτου Βισταγής Μονή 

Ασωμάτων   
Θρησκευτικοί Χώροι, 
Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Σιβρίτου Ελενών   
Κορυφές Πετρί και 
Κορφή του 
Κουκκογιάνη 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Σπήλαιο ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική, Κλασική Σιβρίτου Ελενών   Μαργιελές Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Ελληνιστική αγροικία ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ελληνιστική  Σιβρίτου Ελενών   Μερωδιανά Αγροτική Οικονομία  

Προϊστορικός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική  Σιβρίτου Ελενών Μεσονήσια Αγιος Ονούφριος Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Σπήλαιο ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική  Σιβρίτου Ελενών Μεσονήσια Καλογερόσπηλιος Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαία πόλη Σύβριτος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα  Σιβρίτου Θρόνου     Οικιστικά Σύνολα, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Περιοχή Συβρίτου ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 Αρχαιότητα  Σιβρίτου Θρόνου     

Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί 
Τόποι, Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-
1962 Χαλκοκρατία  Σιβρίτου Μοναστηρακίου   Χάρακας Αρχαιολογικές Θέσεις, 

Οικιστικά Σύνολα  
Συγκρότημα ύδρευσης στο 
Μοναστηράκι Αμαρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4145/59316/1-12-1998, 
ΦΕΚ 1270/Β/21-12-1998 Νεοελληνική  Σιβρίτου Μοναστηρακίου Μοναστηράκιον   Συστήματα Ύδρευσης, 

Κρήνες  
Παλαιό δημοτικό σχολείο στο 
Μοναστηράκι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4675/15345/17-3-1999, 
ΦΕΚ 439/Β/26-4-1999 Νεοελληνική Σιβρίτου Μοναστηρακίου Μοναστηράκιον   Αστικά Κτίρια, Κτίσματα 

Κοινής Ωφελείας  

Προϊστορικό σπήλαιο Σπηλιάρι ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική  Σιβρίτου Πατσού     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Προϊστορικό σπήλαιο Φουρναρί ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική  Σιβρίτου Πατσού     Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  
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Ρωμαϊκός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή  Σιβρίτου Πατσού   Κεφάλια Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία  Σιβρίτου Πατσού   Πλάκες ή Χάρακες Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Σπήλαιο Ερμού Κραναίου ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα  Σιβρίτου Πατσού   Σπήλαιο Αγίου 
Αντωνίου 

Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Γέφυρα «Κουρταλιώτη» στο ∆ήμο 
Φοίνικα Ρεθύμνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/34/11946/9-2-2004, ΦΕΚ 
340/Β/11-2-2004 Νεοελληνική  Φοίνικα       Γέφυρες  

Γέφυρα «Μπουρτζούκου» στο ∆ήμο 
Φοίνικα Ρεθύμνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/34/11946/9-2-2004, ΦΕΚ 
340/Β/11-2-2004 Νεοελληνική  Φοίνικα       Γέφυρες  

Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φοίνικα Αγίου Βασιλείου     Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, 

Θρησκευτικοί Χώροι  

Αρχαιολογικός Χώρος περιοχής 
ακρωτηρίου Κάστελλος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/42882/1916/25-8-
1993, ΦΕΚ 682/Β/3-9-1993 Χαλκοκρατία  Φοίνικα Αγίου Βασιλείου   

περιοχής 
ακρωτηρίου 
Κάστελλος 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαιολογικός χώρος Πρέβελης 
(Παλαιά Μονή Πρέβελη). Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-
1979, ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-1-
1994, ΦΕΚ 77/Β/7-2-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-
1993, ΦΕΚ 641/Β/26-8-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-
1993, ΦΕΚ 563/Β/5-6-1998 

Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φοίνικα Ασωμάτου Κάτω Μονή 

Πρέβελη 
Κουρταλιώτικο 
φαράγγι 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, Ιστορικοί 
Τόποι, Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Αρχαιολογικός χώρος Πρέβελης (Νέα 
Μονή Πρέβελη). Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-
1967ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973ΥΑ 
ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10-10-1979, 
ΦΕΚ 209/Β/29-2-1980ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-1-1994, 
ΦΕΚ 77/Β/7-2-1994ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-1993, 
ΦΕΚ 641/Β/26-8-1994ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65154/2866/21-12-1993, 
ΦΕΚ 563/Β/5-6-1998 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 
Νεοελληνική  Φοίνικα Ασωμάτου Πίσω Μονή 

Πρέβελη   
Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, Ιστορικοί 
Τόποι, Θρησκευτικοί Χώροι 

Κάστρο (Κούλε) στον Κοξαρέ ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3104/61775/8-11-2001, 
ΦΕΚ 1561/Β/21-11-2001 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φοίνικα Κοξαρές   στην περιφέρεια 

του χωριού Κοξαρέ 
Αμυντικά Συγκροτήματα, 
Κάστρα / Φρούρια  
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Κρήνη στα Λευκόγεια ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1645/42445/26-8-1998, 
ΦΕΚ 980/Β/17-9-1998 Νεοελληνική  Φοίνικα Λευκογείων Λευκόγεια   Συστήματα Ύδρευσης, 

Κρήνες  

Αρχαιολογικός Χώρος Ροδάκινου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65153/2867/21-12-
1993, ΦΕΚ 86/Β/10-2-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65153/2867/21-12-
1993, ΦΕΚ 424/Β/6-6-1994 

Χαλκοκρατία Φοίνικα Ροδακίνου   ακρωτήριο 
"Κάστελλος" Αρχαιολογικές Θέσεις  

Αρχαιολογικός Χώρος Φοινικιάς - 
Σούδα - Βουκελάρης 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65157/2863/21-12-
1993, ΦΕΚ 78/Β/7-2-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/65157/2863/21-12-
1993, ΦΕΚ 629/Β/22-8-1994 

Ρωμαϊκή, Βυζαντινή  Φοίνικα Σελλίων     Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Γιαννιού - Ελληνικό Ρέμα Ν. 
Ρεθύμνου. Επιτρεπόμενη περιοχή 
καταδύσεων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-
1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-
1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Αρχαιότητα  Φοίνικα Σελλίων   
Θαλάσσια περιοχή 
Γιαννιού - Ελληνικό 
Ρέμα. 

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις  

Περιοχή Πλακιά (αρχαία πόλη Φοίνιξ 
Λάμπων) 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 
1242/Β/16-10-1973 Αρχαιότητα  Φοίνικα Σελλίων Πλακιάς   

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Οικιστικά Σύνολα  

Όρμος Πλακιά Ρεθύμνου. 
Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-
1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-
1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Αρχαιότητα  Φοίνικα Σελλίων Πλακιάς Θαλάσσια περιοχή 
όρμου Πλακιά. 

Αρχαιολογικές Θέσεις, 
Ενάλιοι Χώροι  

Πλακιάς Ρεθύμνου, δυτ. Ακρωτηρίου 
Κακομούρη. Επιτρεπόμενη περιοχή 
καταδύσεων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-
11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-
1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-
2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Αρχαιότητα  Φοίνικα Σελλίων Πλακιάς 

Θαλάσσια περιοχή 
Πλακιά, ∆ 
ακρωτηρίου 
Κακομούρη. 

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές Θέσεις 
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Πίνακας 5-58: Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στο Ν. Χανίων 

(Πηγή:http://listedmonuments.culture.gr ) 
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Κόλπος Χανίων ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Αρχαιότητα         Φυσικοί Χώροι, 

Ιστορικοί Τόποι  
Οικία Γεωργίου 
Χατζηδάκη στα Μεγάλα 
Χωράφια Αποκορρώνου 
Χανίων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/27146/533/24-8-1989, ΦΕΚ 
735/Β/2-10-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή       Μεγάλα Χωράφια Αστικά Κτίρια  

Οικία Κ. Γύπαρη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2661/45656/6-10-1989, ΦΕΚ 
836/Β/1-11-1989 Νεοελληνική Άση Γωνίας Ασή Γωνιάς     Αστικά Κτίρια  

Κτήριο ιδ. Ανδρέα 
Πετράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/40798/2164/21-8-1996, ΦΕΚ 
790/Β/29-8-1996 Νεοελληνική Άση Γωνίας Ασή Γωνιάς     Αστικά Κτίρια  

Οικία Ανδρέα Παπαδάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1049/45410/6-9-2001, ΦΕΚ 
1211/Β/18-9-2001 Νεοελληνική Άση Γωνίας Ασή Γωνιάς   Βουρβούρες Αστικά Κτίρια  

Ι. Μονή "Καθολικού" ΥΑ 9252/294/5-2-1948, ΦΕΚ 29/Β/23-2-1948 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου       

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι. Μονή Αγίου 
Ελεήμονος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15674/356/10-3-1982, ΦΕΚ 
168/Β/14-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Αρωνίου Παξινός   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Οικία Μιχ. Πλανάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22922/532/9-8-1989, ΦΕΚ 
633/Β/29-8 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Αρωνίου Παξινός   Αστικά Κτίρια  

Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου 
Κουμπελή 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/15667/352/10-3-1982, ΦΕΚ 
176/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μικρό Νεώριο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/21036/414/4-5-1993, ΦΕΚ 
361/Β/20-5-1993 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών     

Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής  

Αγροτοοικιστικό 
συγκρότημα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38806/931/20-12-1990, ΦΕΚ 
811/Β/28-12-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών   Πλακούρες 

Ακρωτηρίου 

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βοηθητικοί Χώροι 
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Αποδέσμευση 
θαλάσσιας περιοχής 
στον όρμο Καλαθά 
Χανίων για υποβρύχιες 
δραστηριότητες 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997, ΦΕΚ 
564/Β/10-7-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998, ΦΕΚ 
923/Β/27-8-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46835/2750/29-9-1998, ΦΕΚ 
1083/Β/16-10-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Καλαθάς Όρμος Καλαθά Ενάλιοι Χώροι  

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου 
Προδρόμου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15665/350/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Κορακιαί   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Κτιριακό συγκρότημα 
Περιστεράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2661/43422 π.ε./30-7-1986, ΦΕΚ 
732/Β/29-10-1986 Νεοελληνική Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Κορακιαί   Οικιστικά Σύνολα  

Περιοχή Σταυρού ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Αρχαιότητα Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Σταυρός   

Φυσικοί Χώροι, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο "Λερά" ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 ΥΑ και  
3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 Αρχαιότητα Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Σταυρός Λερά 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο Νερόσπηλιος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Σταυρός Νερόσπηλιος 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ελαιοτριβείο 
"Μπεκλίτικο" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15761/313/10-3-1982, ΦΕΚ 
131/Β/26-3-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Χωραφάκια   

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία  

Οικία Αλεξάνδρας 
Μαλινάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10290/187/7-8-1995, ΦΕΚ 
768/Β/6-9-1995 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Χωραφάκια Ακρωτήρι Αστικά Κτίρια  

Μετόχι Αγ. Αντωνίου 
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/10322/185/10-3-1982, ΦΕΚ 
120/Β/22-3-1982 και ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15673/355/10-
3-1982, ΦΕΚ 180/Β/21-4-1982 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Χωραφάκια θ. Βόθωνας 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  
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Μετόχι Εισοδίων 
Θεοτόκου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15666/351/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Μουζουρά Κουμαρές   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Αστικά Κτίρια, 
Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι.Μ. Αγ. Τριάδος 
Τζαγκαρόλων 

ΥΑ 9252/294/5-2-1948, ΦΕΚ 29/Β/23-2-1948 και ΥΑ 
Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-
1973 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Μουζουρά Μονή Αγίας Τριάδος 
των Τζαγκαρόλων   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μινωϊκός οικισμός στη 
θέση Αμμούτσες ή 
Μεγιένο 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Ακρωτηρίου Μουζουρά Μονή Αγίας Τριάδος 
των Τζαγκαρόλων 

Αμμούτσες ή 
Μεγιένο 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κτήριο στο Μουζουρά 
Ακρωτηρίου Χανίων, ιδ. 
Αικ. Βαγιωνή 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42929/1532/20-9-1999, 
ΦΕΚ 1839/Β/5-10-1999 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Μουζουρά Μουζουράς   Αγροτική 

Οικονομία  

Αρχαιολογικός Χώρος 
στο "Αμυγδαλοκεφάλι" 
Ακρωτηρίου. 
Καθορισμός Ζώνης 
Προστασίας Α. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/47661/2489/22-10-1991, ΦΕΚ 
939/Β/14-11-1991 Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία Ακρωτηρίου Στερνών     

Αγροτική 
Οικονομία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Κτήριο ιδ. Κοινότητας 
Στερνών 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/238/13192/8-2-1996, ΦΕΚ 
208/Β/29-3-1996 Νεοελληνική Ακρωτηρίου Στερνών   Ακρωτήρι Αστικά Κτίρια  

Οικία ιερέως Αποστόλου 
∆ιαμαντούδη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/36638/744/12-9-1991, ΦΕΚ 
933/Β/13-11-1991 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Στερνών   Κάτω Μπάντα Αστικά Κτίρια  

Τάφοι Βενιζέλων ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Νεοελληνική Ακρωτηρίου Στερνών Αεροδρόμιον   

Φυσικοί Χώροι, 
Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Ιστορικοί Τόποι  

Αρχαιολογικός Χώρος 
στο Μαράθι 
Ακρωτηρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/5545/261/1-2-1996, ΦΕΚ 
105/Β/22-2-1996 

Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Στερνών Μαράθι Ακρωτήρι Αρχαιολογικές 

Θέσεις  

Αρχαία Μινώα ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Ακρωτηρίου Στερνών Μαράθι Λίμνη 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Φρούριο στη θέση 
"Λουτράκι" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/53385/1078/14-1-1993, ΦΕΚ 
119/Β/5-3-1993 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Στερνών Μαράθι Λουτράκι 

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
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Φρούρια  

Ι.Μ.Αγίου Ιωάννου 
Προδρόμου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/10690/251/7-3-1985, ΦΕΚ 174/Β/1-
4-1985 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Χωρδακίου   "Σαμόλη" 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Σπήλαιο Παναγίας 
Αρκουδιώτισσας 

ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 και ΥΑ 
ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15672/354/10-3-1982, ΦΕΚ 180/Β/21-
4-1982 

Αρχαιότητα Ακρωτηρίου Χωρδακίου 

Μονή Κυρίας των 
Αγγέλων Αγίου 
Ιωάν. Ερ/του 
Γουβερνέτου 

  

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο και Ναός Αγίου 
Ιωάννου Ερημίτου 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 και ΥΑ 
ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/10321/186/16-4-1982, ΦΕΚ 180/Β/21-
4-1982 

Προϊστορική, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Χωρδακίου 

Μονή Κυρίας των 
Αγγέλων Αγίου 
Ιωάν. Ερ/του 
Γουβερνέτου 

Καθολικό 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Σπήλαιο 
"Κουμαροσπήλιο" 

ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 και ΥΑ 
3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 Αρχαιότητα Ακρωτηρίου Χωρδακίου 

Μονή Κυρίας των 
Αγγέλων Αγίου 
Ιωάν.Ερ/του 
Γουβερνέτου 

  

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο Αγ. Γεώργιος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Ακρωτηρίου Χωρδακίου 

Μονή Κυρίας των 
Αγγέλων Αγίου 
Ιωάν.Ερ/του 
Γουβερνέτου 

  

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  
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Σπήλαιο Αχυροσπήλιος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Ακρωτηρίου Χωρδακίου 

Μονή Κυρίας των 
Αγγέλων Αγίου 
Ιωάν.Ερ/του 
Γουβερνέτου 

  

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ι.Μ. Κυρίας των 
Αγγέλων Αγ. Ιωάννου 
Ερημίτου Γκουβερνέτου

ΥΑ 9252/294/5-2-1948, ΦΕΚ 29/Β/23-2-1948 και ΥΑ 
Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-
1973 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ακρωτηρίου Χωρδακίου 

Μονή Κυρίας των 
Αγγέλων Αγίου 
Ιωάν.Ερ/του 
Γουβερνέτου 

  

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Αρχαία Έλυρος 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 και ΥΑ 
Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-
1973 

Αρχαιότητα Ανατολικού 
Σελινού Ροδοβανίου   Κεφάλα 

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαιολογικός Χώρος 
Σούγιας (Συίας). 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967, ΥΑ 
Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-
1973, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8075/472/16-1-1997, 
ΦΕΚ 197/Β/17-3-1997 

Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 

Ανατολικού 
Σελινού Σούγιας   

α) στην κοίτη και 
στα Ανατολικά του 
Σεϋγιανού ποταμού 
β) κοντά στην Αγ. 
Ειρήνη 1 

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ιερό ρωμαϊκής εποχής 
(Ασκληπιείο) ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 Ρωμαϊκή Ανατολικού 

Σελινού Σούγιας   Λισσός 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία 
Ιερά, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Κολπίσκος Αγίου 
Κυρκού ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 Αρχαιότητα Ανατολικού 

Σελινού Σούγιας   Λισσός 

Θέατρα / Ωδεία, 
Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία 
Ιερά, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  
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Αρχαία Υρτακίνα 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 

Αρχαιότητα Ανατολικού 
Σελινού Τεμενίων   Καστρί 

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Νερόμυλος στους 
Αρμένους, ιδ. κληρ. 
Μανούσακα και 
Μανουσογεωργάκη και 
Κουταράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42927/1530/20-9-1999, 
ΦΕΚ 1839/Β/5-10-1999 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Αρμένων Αρμένων Αρμένοι   Αγροτική 

Οικονομία, Μύλοι  

Ενετικό ελαιοτριβείο 
στη θέση "Αγκαβανέ" 
Καλυβών Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/57489/1284/2-11-1984, ΦΕΚ 
30/Β/18-1-1985 Ενετοκρατία Αρμένων Καλυβών   Αγκαβανέ 

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία  

Ενετικό κτίσμα στη 
θέση "Αγκαβανέ" 
Καλυβών Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/57489/1284/2-11-1984, ΦΕΚ 
30/Β/18-1-1985 Ενετοκρατία Αρμένων Καλυβών   Αγκαβανέ Αστικά Κτίρια  

Ι. Μονή 
Μεταμορφώσεως 
Χριστού στη θέση 
"Αγκαβανέ" Καλυβών 
Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/57489/1284/2-11-1984, ΦΕΚ 
30/Β/18-1-1985 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Αρμένων Καλυβών   Αγκαβανέ 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ενετικό Φρούριο 
CΑSΤΕLLΟ ΑΡΙCΟRΝΟ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50619/1229 π.ε/3-3-1988, ΦΕΚ 
192/Β/6-4-1988 Ενετοκρατία Αρμένων Καλυβών   Καστέλι 

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Οικία ιδ. Στυλ. 
Μποτωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/10295/190/7-8-1995, ΦΕΚ 
879/Β/25-10-1995 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Αρμένων Καλυβών Καλύβαι   Αστικά Κτίρια  

Κτήριο ιδ. Γ. Ξενάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2050/29224/10-6-1996, ΦΕΚ 
506/Β/1-7-1996 Νεοελληνική Αρμένων Καλυβών Καλύβαι   Αστικά Κτίρια  

Ενετικός νερόμυλος ιδ. 
κοινότητας Καλυβών 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/12089/390/10-1-1999, 
ΦΕΚ 330/Β/8-4-1999 Ενετοκρατία Αρμένων Καλυβών Καλύβαι στο κέντρο του 

οικισμού Καλυβών 
Αγροτική 
Οικονομία, Μύλοι  

Παλαιό τμήμα οικισμού 
Μαχαιρών 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/57488/1283/2-11-1984, ΦΕΚ 
30/Β/18-1-1985 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/49585/1957/9-11-1998, 
ΦΕΚ 1220/Β/30-11-1998 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Αρμένων Μαχαιρών Μαχαιροί   Οικιστικά Σύνολα  

Αγροτικό συγκρότημα 
ιδ. κληρ. Σαριδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/44589/1089/19-12-1986, ΦΕΚ 
56/Β/5-2-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42928/1531/20-9-1999, 
ΦΕΚ 1840/Β/5-10-1999 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Αρμένων Νέου Χωρίου 
Αποκορρώνου Νέον Χωρίον   

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία, 
Αστικά Κτίρια  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-366 

Ονομασία Μνημείου
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Λαξευτός τάφος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Αρμένων Ραμνής Κυριακοσέλλια Παπάς 

Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Θολωτοί τάφοι στο 
Στύλο ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 Αρχαιότητα Αρμένων Στύλου     

Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Συγκρότημα θολωτών 
κατασκευών στο Στύλο

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50618/1276 π.ε./3-3-1988, 
ΦΕΚ 165/Β/24-3-1988 Ενετοκρατία Αρμένων Στύλου     

Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής  

Αρχαιολογικός χώρος 
μινωϊκού και 
ελληνιστικού οικισμού 
στην περιοχή Αζοϊρές / 
Αζογυρές Στύλου 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία, Ελληνιστική Αρμένων Στύλου   Αζοϊρές / Αζογυρές 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Οικισμός ΥΜ ΙΙΙ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Ύστερη Αρμένων Στύλου Σαμωνάς Κυλίντρα 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Οικία Στέλλας Γρατσία-
Κουκλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42282/996/16-11-1987, ΦΕΚ 
715/Β/10-12-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Βάμου     Αστικά Κτίρια  

Μετόχι Αγίου Γεωργίου ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15661/346/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Βάμου   Καρύδι 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Οικοδομικό συγκρότημα 
ιδιοκτησίας Ν. Ρεβελάκη

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50617/1222 π.ε./3-3-1988, 
ΦΕΚ 164/Β/24-3-1988 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Βάμου Βάμος   Οικιστικά Σύνολα  

Ι. Ναός Παναγίας 
Λιτσάρδας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42317/1388/14-8-2001, 
ΦΕΚ 1108/Β/22-8-2001 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Βάμου Βάμος   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Οικισμός Γαβαλοχώριον ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/192/12441/4-3-1980, ΦΕΚ 
327/Β/29-3-1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Γαβαλοχωρίου Γαβαλοχώριον   Ιστορικοί Τόποι, 

Οικιστικά Σύνολα  

Παλαιό ∆ημοτικό 
Σχολείο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1952/34887/20-6-1995, ΦΕΚ 
675/Β/31-7-1995 Νεοελληνική Βάμου Γαβαλοχωρίου Γαβαλοχώριον   

Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

24 πηγάδια στο 
Γαβαλοχώρι 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/41184/1484/6-9-1999, 
ΦΕΚ 1803/Β/29-9-1999 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Γαβαλοχωρίου Γαβαλοχώριον   Συστήματα 

Ύδρευσης  
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Ονομασία Μνημείου
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Κτιριακό Συγκρότημα 
Λαογραφικού Μουσείου 
- Ελαιοτριβείου - 
κατοικίας 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/63649/16-11-2001, ΦΕΚ 1620/Β/6-
12-2001 Νεοελληνική Βάμου Γαβαλοχωρίου Γαβαλοχώριον   

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία, 
Οικιστικά Σύνολα, 
Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Μία διώροφη κατοικία 
και της ισογείου 
«Φάμπρικας» (παλαιό 
ελαιουργείο) που 
βρίσκονται στην 
περιοχή Βόλακα 
πλησίον της Κεντρικής 
Πλατείας του Οικισμού 
Γαβαλοχωρίου στο 
∆ήμο Βάμου του Ν. 
Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/Γ/14588/439/7-4-2005, ΦΕΚ 
532/Β/21-4-2005 Νεοελληνική Βάμου Γαβαλοχωρίου Γαβαλοχώριον   

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία, 
Αστικά Κτίρια  

Οικία ιδ. Αργυρής 
Αγκαβανάκη - 
Ιωαννίδου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11239/273/18-4-1990, ΦΕΚ 
330/Β/24-5-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά     Αστικά Κτίρια  

Κτήριο Πολιτιστικού 
Κέντρου Κεφαλά 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1251/31006/29-4-1982, ΦΕΚ 
339/Β/4-6-1982 Νεοελληνική Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   Αστικά Κτίρια  

Σύνολο τριών 
οικοδομών, ιδιοκτησίας 
Ιωάννη Μυλωνογιάννη 
στον Κεφαλά 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59248/1248/12-12-1985, ΦΕΚ 
47/Β/19-2-1986 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   Αστικά Κτίρια  

∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/34304/1830/11-8-1987, ΦΕΚ 
509/Β/22-9-1987 Νεοελληνική Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   

Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Ι. Ναός Κοίμησης 
Θεοτόκου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/32776/774/23-9-1987, ΦΕΚ 
559/Β/23-10-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23769/577/7-6-1988, ΦΕΚ 
453/Β/4-7-1988 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42157/1377/29-11-2001, 
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Οικία ιδ. Αθ. Σαφούρη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14895/322/26-4-1989, ΦΕΚ 
366/Β/17-5-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   Αστικά Κτίρια  

Οικία ιδ. Ευ. ∆αμανάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/35876/886 π.ε./8-2-1991, ΦΕΚ 
445/Β/24-6-1991 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   Αστικά Κτίρια  
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Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42159/1375/12-11-2001, 
ΦΕΚ 1564/Β/23-11-2001 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/32776/774/23-9-1987, ΦΕΚ 
559/Β/23-10-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23769/577/7-6-1988, ΦΕΚ 
453/Β/4-7-1988 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42160/1379/23-11-
2001, ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι. Ναός Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/32776/774/23-9-1987, ΦΕΚ 
559/Β/23-10-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23769/577/7-6-1988, ΦΕΚ 
453/Β/4-7-1988 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42150/1378/29-11-2001, 
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι. Ναός Τιμίου Σταυρού

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/32776/774/23-9-1987, ΦΕΚ 
559/Β/23-10-1987 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23768/578/23-9-1987, ΦΕΚ 
461/Β/4-7-1988 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42158/1376/29-11-2001, 
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Οικία φερόμενης ιδ. 
Μάρκου Ντετοράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/24397/907/25-2-
2002, ΦΕΚ 711/Β/11-6-2002 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Κεφαλάς   Αστικά Κτίρια  

Ελαιοτριβείο ιδ. Α. 
Βροντάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/37387/869/23-9-1987, ΦΕΚ 
559/Β/23-10-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Παλαιλώνιον   

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία  

12 πηγάδια στην 
περιοχή Παλαιλωνίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/16579/561/18-6-1999, 
ΦΕΚ 1823/Β/29-9-1999 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Παλαιλώνιον   Συστήματα 

Ύδρευσης  

Ι. Ναός Αγίου 
Χαραλάμπους 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/55729/1833/12-11-2001, 
ΦΕΚ 1554/Β/21-11-2001 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Κεφαλά Παλαιλώνιον   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Κτίσμα τέλους 18ου αι. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/5177/1206 π.ε./26-1-1987, 
ΦΕΚ 250/Β/19-5-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Ξηροστερνίου Λιτσάρδα   Οικιστικά Σύνολα  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-369 

Ονομασία Μνημείου
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Οικία ιδιοκτησίας 
Ν.Μαστοράκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42283/998/1-12-1987, ΦΕΚ 
763/Β/31-12-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Ξηροστερνίου Ξηροστέρνιον   

Αγροτική 
Οικονομία, 
Καφενεία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία, 
Αστικά Κτίρια  

Κτίσμα του 1790 ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14893/321/26-4-1989, ΦΕΚ 
366/Β/17-5-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Βάμου Ξηροστερνίου Ξηροστέρνιον   Αστικά Κτίρια  

Αρχαία πόλη, ίσως ο 
Φοίνιξ 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ Α/Φ31/20477/2664/18-6-1967, ΦΕΚ 654/Β/11-7-
1977 

Ρωμαϊκή Βάμου Πλάκας Αλμυρίδα νησίδα Αγ. 
Νικολάου 

Φυσικοί Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κτήριο ιδ. Ιωάννη 
Κωνσταντουδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2190/29504/10-6-1997, ΦΕΚ 
755/Β/28-8-1997 Νεοελληνική Βουκολίων Βουκολιών Βουκολιαί   Αστικά Κτίρια  

Γέφυρα Ταυρωνίτη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/240/9755/5-2-1991, ΦΕΚ 
175/Β/27-3-1991 Νεοελληνική Βουκολίων Ταυρωνίτου     Γέφυρες  

Φάρος Γαύδου ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2665/42091/7-7-1997, ΦΕΚ 
834/Β/17-9-1997 Νεοελληνική Γαύδου Γαύδου     Φάροι, Λιμενικές 

Εγκαταστάσεις  
Θαλάσσιος 
αρχαιολογικός χώρος 
στη νήσο Γαυδοπούλα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ/43/59731/3422π.ε./30-3-1999, 
ΦΕΚ 490/Β/29-4-1999 Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Γαύδου Γαύδου     

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή "Άγ. 
Γεώργιος - Κόρφος" της 
νήσου Γαύδου. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, 
Βυζαντινή Γαύδου Γαύδου   "Άγιος Γεώργιος - 

Κόρφος" 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής, 
Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαιολογικός χώρος 
στις περιοχές "Αγ. 
Ιωάννης - Λαυρακάς - 
Κεδρές" της νήσου 
Γαύδου. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Χαλκοκρατία, Αρχαϊκή, 
Κλασική, Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, Βυζαντινή 

Γαύδου Γαύδου   "Αγιος Ιωάννης - 
Λαυρακάς - Κεδρές"

Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Εγκαταστάσεις 
Εξόρυξης, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής, 
Οικιστικά Σύνολα  
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Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή 
"Ανεμόμυλος" της 
νήσου Γαύδου. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Γαύδου Γαύδου   "Ανεμόμυλος" Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή 
"Ελληνικά" της νήσου 
Γαύδου. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα Γαύδου Γαύδου   
"Ελληνικά", παρά 
τον οικισμό 
Βατσιανά 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή "Κεφάλι 
του φιδιού" της νήσου 
Γαύδου. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Προϊστορική Γαύδου Γαύδου   

"Κεφάλι του 
φιδιού", στις όχθες 
του ρέματος του 
Αγίου 
Παντελεήμονα 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή 
"Μονοπάτι Κόρφος - 
Βατσιανά" της νήσου 
Γαύδου. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία Γαύδου Γαύδου   "Μονοπάτι Κόρφος 
- Βατσιανά" 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή 
"Σαρακίνικο" της νήσου 
Γαύδου. Καθορισμός 
Ζωνών προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Γαύδου Γαύδου   "Σαρακίνικο" Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή "Σιώπατα" 
της νήσου Γαύδου. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Προϊστορική, 
Ρωμαϊκή Γαύδου Γαύδου   "Σιώπατα" Αρχαιολογικές 

Θέσεις  
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Γαυδοπούλα Χανίων. 
Επιτρεπόμενη περιοχή 
καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Γαύδου Γαύδου   Θαλάσσια περιοχή 
Γαυδοπούλας. 

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή "Κάβος" 
της νήσου Γαύδου. 
Καθορισμός Ζωνών 
προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Προϊστορική Γαύδου Γαύδου   

λόφος "Κάβος", 
ανατολικά της 
παραλίας του 
Σαρακίνικου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις 

Αρχαιολογικός χώρος 
στο λόφο "Σελλάκια" 
της νήσου Γαύδου. 
Καθορισμός Ζωνών 
προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Προϊστορική Γαύδου Γαύδου   
λόφος "Σελλάκια", 
ανατολικά του 
Σαρακίνικου 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή "Λόφος 
Κεφάλα" της νήσου 
Γαύδου. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία Γαύδου Γαύδου   νοτιοανατολικά του 
λόφου Κεφάλα 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή "Άγιος 
Παύλος" της νήσου 
Γαύδου. Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα Γαύδου Γαύδου   περιοχή "Άγιος 
Παύλος" 

Αγροτική 
Οικονομία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικία Άρη Βελουχιώτη 
στην περιοχή 
"Σαρακίνικο", ιδ. 
Σταύρου Καρυδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/203/16542/16-3-1999, ΦΕΚ 
428/Β/22-4-1999 Νεοελληνική Γαύδου Γαύδου   περιοχή 

"Σαρακίνικο" Αστικά Κτίρια  

Αρχαιολογικός χώρος 
στην περιοχή "Κεφαλή" 
της νήσου Γαύδου. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51508/2673/17-10-2000, ΦΕΚ 
1345/Β/6-11-2000 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/552/53/8-1-2002, ΦΕΚ 
81/Β/30-1-2002 

Αρχαιότητα, Ενετοκρατία Γαύδου Γαύδου   
στο υψηλότερο 
σημείο της 
Κεφαλής 

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Το ∆ημοτικό Σχολείο 
που βρίσκεται στη θέση 
"Πάτημα" του ∆ήμου 
Γεωργιουπόλεως στο 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/Α/12110/368/18-3-2005, ΦΕΚ 
446/Β/7-4-2005 Νεοελληνική Γεωργιουπόλεως Καστέλλου Πάτημα   

Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ-∆εκέμβριος 2010                 5-372 

Ονομασία Μνημείου
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Νομό Χανίων. 

Αρχαίος οικισμός (ίσως 
Κόριον) ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Γεωργιουπόλεως Κουρνά   

Καβάλλου Μετόχι: 
δίπλα στη λίμνη 
Κουρνά 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Το Κτήριο του παλαιού 
∆ημοτικού Σχολείου 
στο ∆.∆. Φυλακής 
∆ήμου 
Γεωργιουπόλεως, Ν. 
Χανίων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/12137/370/18-3-2005, ΦΕΚ 
446/Β/7-4-2005 Νεοελληνική Γεωργιουπόλεως Φυλακής     

Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας, Αστικά 
Κτίρια  

Οικία Ελευθερίου 
Βενιζέλου ΥΑ 9239/21-8-1964, ΦΕΚ 357/Β/3-9-1964 Νεοελληνική Ελευθερίου 

Βενιζέλου Μουρνιών     Αστικά Κτίρια  

Λουτρώνας 
Τουρκοκρατίας ΥΑ 22128/26-9-1968, ΦΕΚ 521/Β/7-10-1968 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ελευθερίου 

Βενιζέλου Μουρνιών     Λουτρά  

Ι. Μονή Αγίου 
Ελευθερίου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15675/357/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ελευθερίου 

Βενιζέλου Μουρνιών     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μετόχι Αγ. Τριάδος 
(Μονής Σινά) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15662/347/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ελευθερίου 

Βενιζέλου Μουρνιών     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μετόχι Μεγίστης 
Λαύρας (Αγ. Ορους) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/15664/349/10-3-1982, ΦΕΚ 
176/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ελευθερίου 

Βενιζέλου Μουρνιών     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Βοηθητικοί 
Χώροι, Αστικά 
Κτίρια, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Νεροκούρου περιοχή ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Αρχαιότητα Ελευθερίου 

Βενιζέλου Νεροκούρου     

Φυσικοί Χώροι, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου 
Νεροκούρου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15663/348/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ελευθερίου 

Βενιζέλου Νεροκούρου     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  
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Αγροτικό συγκρότημα 
και ενετική έπαυλη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/68229/1503/10-11-1982, ΦΕΚ 
24/Β/21-1-1983 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία 

Ελευθερίου 
Βενιζέλου Νεροκούρου     

Αγροτική 
Οικονομία, Κήποι 
/ Πάρκα, 
Βοηθητικοί 
Χώροι, Βιοτεχνία 
/ Βιομηχανία, 
Τμήματα Κτιρίου  

Αρχαιολογικός Χώρος 
Νεροκούρου. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33010/1342/10-6-1980, ΦΕΚ 
811/Β/26-8-1980 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/50457/1888 *, ΦΕΚ 858/Β/7-
12-1984 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/47659/2487/22-10-1991, ΦΕΚ 
992/Β/3-12-1991 

Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 

Ελευθερίου 
Βενιζέλου Νεροκούρου     

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου ΥΑ 45563/2246/7-12-1956, ΦΕΚ 281/Β/29-12-1956 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Αγιάς     

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Παλιό αρδευτικό δίκτυο 
Αγιάς - Κολυμβαρίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/59352/1636/16-6-1995, ΦΕΚ 
1038/Β/14-12-1995 Νεοελληνική Θερισού Αγιάς     Συστήματα 

Ύδρευσης  

Μετόχι Γετίμ - Αγά 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/57870/1950/23835/698/23-
12-1997, ΦΕΚ 156/Β/24-2-1998 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Βαμβακοπούλου     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μετόχι Καρά Αλή 
ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/57870/1950/23835/698/23-
12-1997, ΦΕΚ 156/Β/24-2-1998 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Βαμβακοπούλου   Ψηλορείτης 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι. Μ. Αγίας Κυριακής 
Κάστελου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59652/1360/9-12-1994, ΦΕΚ 
946/Β/21-12-1994 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Βαρύπετρου     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Φρούριο Κάστελος ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52976/1179/9-12-1994, ΦΕΚ 
946/Β/21-12-1994 

Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Βαρύπετρου     

Ακροπόλεις, 
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Πύργοι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Αρχαιολογικός Χώρος 
"Κάστελλο" 
Βαρυπέτρου. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447/3-7-1995, ΦΕΚ 
626/Β/18-7-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447/3-7-1995, ΦΕΚ 
833/Β/3-10-1995 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Βαρύπετρου     

Ακροπόλεις, 
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο Κάτω 
Σαρακήνα ή Ελληνικό 
στη Θέρισο 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική Θερισού Θερίσου     

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Κοιλάδα Θερίσου ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Αρχαιότητα Θερισού Θερίσου     

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Στρατηγείο Ελευθ. 
Βενιζέλου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/1148/49098/15-7-1981, ΦΕΚ 478/Β/17-8-
1981 Νεοελληνική Θερισού Θερίσου     

Στρατιωτικές 
Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής  

Ι. Ναός Προφήτη Ηλία ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/21040/411/4-5-1993, ΦΕΚ 
348/Β/17-5-1993 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Περιβολίων 

Κυδωνίας     

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μετόχι Κουρτ-Αγά ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/158/11/11-1-1984, ΦΕΚ 
215/Β/6-4-1984 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Περιβολίων 

Κυδωνίας   Πελεκαπίνα 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Βοηθητικοί 
Χώροι, Βιοτεχνία 
/ Βιομηχανία, 
Αστικά Κτίρια, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ιδιοκτησία ∆. 
Γλεντουσάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50620/1225 π.ε./3-3-1988, 
ΦΕΚ 192/Β/6-4-1988 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Περιβολίων 

Κυδωνίας   Πύργος Οικιστικά Σύνολα  

Σπήλαιο "Μαμελούκου 
τρύπα". Καθορισμός 
Ζώνης Προστασίας Α. 

ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/47662/2490/22-10-1991, ΦΕΚ 
939/Β/14-11-1991 

Αρχαιότητα Θερισού Περιβολίων 
Κυδωνίας   

Χαρωδιά, 1200 μ 
ΝΑ του Κουκιανέ, 
σπήλαιο 
"Μαμελούκου 
τρύπα" 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Συγκρότημα 
"Σερσεμπίλια" 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/326/3639/4-1-1983, ΦΕΚ 168/Β/8-
4-1983 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 
Νεοελληνική Θερισού Περιβολίων 

Κυδωνίας Περιβόλια   Οικιστικά Σύνολα  
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Ενετική έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/46028/1244/22-12-1996, ΦΕΚ 
96/Β/12-2-1997 Ενετοκρατία Θερισού Περιβολίων 

Κυδωνίας Περιβόλια Μπουτσουνάρια Αστικά Κτίρια  

Ενετική Κρήνη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/46028/1244/22-12-1996, ΦΕΚ 
96/Β/12-2-1997 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Θερισού Περιβολίων 

Κυδωνίας Περιβόλια Μπουτσουνάρια 
Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Κρήνες  

Πλατεία Μαρτύρων 
1941 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1235/30192/29-4-1982, ΦΕΚ 
320/Β/2-6-1982 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2848/44776π.ε./30-4-1987, ΦΕΚ 
298/Β/17-6-1987 

Νεοελληνική Θερισού Περιβολίων 
Κυδωνίας Περιβόλια πλατεία Μαρτύρων 

1941 
Ιστορικοί Τόποι, 
Οικιστικά Σύνολα  

Ελαφονήσι ή Λαφονήσι 
και έναντι παραλία 

ΥΑ 5778/8-7-1972, ΦΕΚ 519/Β/25-7-1972 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 

Αρχαιότητα Ινναχωρίου Βάθης     
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ι.Μ. Χρυσοσκαλιτίσσης ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15668/353/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ινναχωρίου Βάθης Μονή 

Χρυσοσκαλιτίσσης   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μινωϊκός οικισμός στη 
θέση Αγαστορούλι ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Ινναχωρίου Βάθης Μονή 

Χρυσοσκαλιτίσσης Αγαστορούλι 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Μινωϊκός οικισμός στη 
θέση Τριπόκαμπος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Ινναχωρίου Βάθης Μονή 

Χρυσοσκαλιτίσσης Τριπόκαμπος 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ι.Ν. Αγ. Ιωαννου 
Θεολόγου και 
υδραγωγείο 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1Φ38/46488/992/7-9-1983, ΦΕΚ 
566/Β/30-9-1983 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ινναχωρίου Έλους     

Συστήματα 
Ύδρευσης, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Πύργος Καλλέργη ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Ινναχωρίου Κεφαλίου     

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Πύργοι, Αστικά 
Κτίρια, Κέντρα 
∆ιοίκησης  

Η πέτρινη γέφυρα που 
βρίσκεται στο Κακοδίκι 
του∆ήμου Καντάνου 
στο Νομό Χανίων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/Γ/14365/423/18-3-2005, ΦΕΚ 
446/Β/7-4-2005 Νεοελληνική Κάντανου 

(Κάνδανου) Κακοδικίου Κακοδίκιον   Γέφυρες  

Οικισμός ρωμαϊκής 
περιόδου Κάντανος 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 

Ρωμαϊκή Κάντανου 
(Κάνδανου) 

Κανδάνου 
(Καντάνου)     

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Σπήλαιο με νεολιθικά 
ευρήματα 

ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 
ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 Αρχαιότητα Κεραμίων Κεραμιών   Σκουραχλάδα 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ενετική έπαυλη ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20-12-1984, ΦΕΚ 
47/Β/29-1-1985 Ενετοκρατία Κεραμίων Κεραμιών Κατωχώριον   Αστικά Κτίρια  

Ι.Ν. Αγίων Νέστορος 
και ∆ημητρίου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20-12-1984, ΦΕΚ 
47/Β/29-1-1985 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κεραμίων Κεραμιών Κατωχώριον   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Τουρκικός 
οχυρωματικός πύργος 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20-12-1984, ΦΕΚ 
47/Β/29-1-1985 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κεραμίων Κεραμιών Κατωχώριον   

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Πύργοι  

Αρχαιολογικός χώρος 
νησίδος Γραμβούσας 

ΥΑ 82094/3813/56/22-1-1957, ΦΕΚ 40/Β/7-2-1957 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 

Αρχαιότητα Κισσάμου Γραμβουσής     

Φυσικοί Χώροι, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αποδέσμευση 
θαλάσσιας περιοχής 
στον όρμο Κισσάμου 
Χανίων για υποβρύχιες 
δραστηριότητες 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997, ΦΕΚ 
564/Β/10-7-1997 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998, ΦΕΚ 
923/Β/27-8-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Κισσάμου Γραμβουσής   
∆υτικά του 
ακρωτηρίου 
Καβονήσι. 

Ενάλιοι Χώροι  

Οικοδομικό συγκρότημα 
Ιωάν. Σταματάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10322/203/26-5-1995, ΦΕΚ 
543/Β/22-6-1995 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κισσάμου Γραμβουσής Καλυβιανή   Οικιστικά Σύνολα  

Οικία Μαν. Βαρουχάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42286/1000/1-12-1987, ΦΕΚ 
763/Β/31-12-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κισσάμου Γραμβουσής Νέον Χωρίον   Αστικά Κτίρια  

Κτήριο " Retonda" ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 
ΥΑ 20084/9-11-1965, ΦΕΚ 772/Β/22-11-1965 Ενετοκρατία Κισσάμου Καλαθενών     Αστικά Κτίρια  

Ενετικόν μέγαρον 
οικογενείας 
Παπαντωνάκη 

ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967 Ενετοκρατία Κισσάμου Καλαθενών     Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Οικία ιδιοκτησίας 
Πολυχρόνη 
Πολυχρονίδη στα 
Καλλεργιανά 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/27740/653/16-8-1990, ΦΕΚ 
600/Β/17-9-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κισσάμου Καλλεργιανών Καλλεργιανά   Αστικά Κτίρια  
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Αρχαία πόλη ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 Αρχαιότητα Κισσάμου Κισσάμου     
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Ερείπια 
ελληνορωμαϊκού 
κτίσματος 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Κισσάμου Κισσάμου   
Γερακόδεμπλα, 
μεταξύ των λόφων 
Σελλί και Κουλές 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικία ιδ. Α. Ξαγοράρη ΥΑ ΥΠΠΕ/994/36884/26-6-1980, ΦΕΚ 634/Β/9-7-1980 Νεοελληνική Κισσάμου Κισσάμου   Καστέλλι Αστικά Κτίρια  

Κτήριο ιδ. Αργυρώς 
Συνενάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/44/16/2-2-1987, ΦΕΚ 109/Β/9-3-
1987 Νεοελληνική Κισσάμου Κισσάμου   οδός Πολεμιστών 

1941, Καστέλλι Αστικά Κτίρια  

Ακρόπολη αρχαίας 
Κισσάμου ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Κισσάμου Κισσάμου   Σελλί 

Ακροπόλεις, 
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Κτιριακό συγκρότημα 
"Palazzetto" στη 
Χαρβάτα Κισσάμου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/48896/1936/25-12-1998, 
ΦΕΚ 24/Β/25-1-1999 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κισσάμου Κισσάμου   Χαρβάτα Οικιστικά Σύνολα  

Κτήριο ∆ημοσίων 
Υπηρεσιών 

ΥΑ ΥΠΠΕ/64018/2448/17-11-1979, ΦΕΚ 52/Β/21-1-
1980 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κισσάμου Κισσάμου Κίσσαμος   Αστικά Κτίρια  

Κόλπος Λιβάδι 
Κισσάμου 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Αρχαιότητα Κισσάμου Πλατάνου     

Φυσικοί Χώροι, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Κτήριο ιδιοκτησίας Ν. 
Κατερουδάκη στον 
Πλάτανο ∆. Κισσάμου 
Ν. Χανίων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/64924/1577/22-9-2004, ΦΕΚ 
1519/Β/11-10-2004 Νεοελληνική Κισσάμου Πλατάνου     Αγροτική 

Οικονομία  

Ρωμαϊκό φρούριο ή 
φάρος στη θέση Καστρί ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Κισσάμου Πλατάνου   Καστρί 

Φάροι, Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Κάστρα / 
Φρούρια  
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Αρχαία Φαλάσαρνα. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/61214/3228/20-12-1994, ΦΕΚ 
23/Β/17-1-1995 

Ελληνιστική Κισσάμου Πλατάνου Φαλασαρνά χερσόνησος Κουτρί

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής, 
Οικιστικά Σύνολα  

Οικία Τουρκοκρατίας ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11304/272/29-3-1990, ΦΕΚ 
295/Β/3-5-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κισσάμου Πολυρρηνίας     Αστικά Κτίρια  

Ρωμαϊκός οικισμός, 
τείχος και νεκροταφείο 

ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 

Ρωμαϊκή Κισσάμου Πολυρρηνίας   Πάνω Παλιόκαστρα 
Κισσάμου 

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

∆ύο νερόμυλοι ιδ. 
Κατσικανδαράκη και 
Βεστάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/12898/316/7-11-1997, 
ΦΕΚ 1072/Β/4-12-1997 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κισσάμου Σηρικαρίου Σινενιανά 

Στην είσοδο του 
Σηρηκαριανού 
φαραγγιού 

Αγροτική 
Οικονομία, Μύλοι  

Συγκρότημα 
"Χατζητραγανού 
Μετόχι" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/39233/997/23-12-1988, ΦΕΚ 
100/Β/14-2-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κολυμβαρίου Βουβών     Οικιστικά Σύνολα  

Αγροτική κατοικία 
Ντιγριντάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4374/57188/13-11-1997, ΦΕΚ 
1071/Β/4-12-1997 Νεοελληνική Κολυμβαρίου Βουβών Άνω Βούβαι   Αγροτική 

Οικονομία  

Αρχαίος οικισμός ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/13387/307/18-4-1990, ΦΕΚ 
325/Β/15-5-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κολυμβαρίου Γλώσσης   Κατσικουλέ 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Οικία ιδ. Χρυσάνθης 
Ακρωτηριανάκη στην 
Καμάρα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42284/999/16-11-1987, ΦΕΚ 
714/Β/10-12-1987 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία Κολυμβαρίου ∆ελιανών Καμάρα   Αστικά Κτίρια  

Κτίσμα ιδ. Κ. Μουστάκη 
Παρίση 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/59352/1636/16-6-1995, ΦΕΚ 
1038/Β/14-12-1995 Νεοελληνική Κολυμβαρίου Καλυδονίας Καμάρα   Αστικά Κτίρια  

Παλιό αρδευτικό δίκτυο 
Αγιάς - Κολυμβαρίου ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 αρχαιότητα, Χαλκοκρατία 

Ύστερη Κολυμβαρίου Κολυμβαρίου     Συστήματα 
Ύδρευσης  

Αρχαίος οικισμός 
(αρχαία Πολίχνη ή 
Πέργαμος) 

ΥΑ 9252/294/5-2-1948, ΦΕΚ 29/Β/23-2-1948, ΥΑ 
Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-
1973 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κολυμβαρίου Κολυμβαρίου   ύψωμα Ρίζα, θ. Αγ. 
Ειρήνη 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  
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Ι.Μ. Οδηγητρίας Κυρίας 
Γωνιάς ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Κολυμβαρίου Κολυμβαρίου Μονή Οδηγητρίας 

Κυρίας Γωνιάς   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Σπήλαιο 
"Ελληνοσπήλιο" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Κολυμβαρίου Κολυμβαρίου Μονή Οδηγητρίας 

Κυρίας Γωνιάς 
Β της Ι. Μονής 
Γωνιάς Κισσάμου 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Μινωϊκός οικισμός στη 
θέση Σιόπατα ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία Κολυμβαρίου Νοχιών   Σιόπατα 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κλασικός οικισμός στη 
θέση Χαλέπα ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Κλασική Κολυμβαρίου Νοχιών   Χαλέπα 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Έπαυλη όψιμης 
Ενετοκρατίας. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/10323/184/10-3-1982, ΦΕΚ 
120/Β/22-3-1982 Ενετοκρατία Κολυμβαρίου Ροδωπού     Αστικά Κτίρια  

∆ικτυνναίον ιερό 
(ακρωτήριο Σπάθα) 

ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962, ΥΑ 
Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-
1973 

Αρχαιότητα Κολυμβαρίου Ροδωπού   Μένιες 

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Αρχαία 
Ιερά, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ανεμόμυλος ιδ. 
Αρχοντάκη - 
Κουκουνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4188/32191/11-6-2002, ΦΕΚ 
782/Β/25-6-2002 Νεοελληνική Κολυμβαρίου Ροδωπού Άσπρα Νερά   Αγροτική 

Οικονομία, Μύλοι  

Οικία πρώιμης 
τουρκοκρατίας Στ. 
Αναστασάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42285/995/16-11-1987, ΦΕΚ 
715/Β/10-12-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κολυμβαρίου Σπηλιάς     Αστικά Κτίρια  

Νερόμυλος Σπηλιάς ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1253/24156/2-4-1997, ΦΕΚ 
461/Β/6-6-1997 Νεοελληνική Κολυμβαρίου Σπηλιάς Σπηλιά   Αγροτική 

Οικονομία, Μύλοι  
Οικία Μανούσου Απ. 
Γρυλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/29393/685/16-8-1990, ΦΕΚ 
617/Β/27-9-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Αλικάμπου     Αστικά Κτίρια  

Κτήριο ιδ. Β. Πολλάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3759/9750/12-1-1991, ΦΕΚ 
158/Β/21-3-1991 Νεοελληνική Κρυονερίδας Αλικάμπου     

Βοηθητικοί 
Χώροι, Αστικά 
Κτίρια  

Οικία Μανούσου 
Γρυλλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10294/191/7-8-1995, ΦΕΚ 
879/Β/25-10-1995 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Αλικάμπου     Αγροτική 

Οικονομία  
Κτιριακό 
συγκρότημαστον 
Αλίκαμπο Χανίων, ιδ. 
Νικ. Γρυλάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42624/1081/23-12-1988, ΦΕΚ 
100/Β/14-2-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Αλικάμπου Αλίκαμπος   Οικιστικά Σύνολα  
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Σπήλαιο "Καλαμάτο" ή 
"Καφάτο" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Νεολιθική, Ελληνιστική Κρυονερίδας Βαφέ   

1 km προς τα ΝΑ 
της Κοινότητας 
Βαφές 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικία ιδιοκτησίας Κ. Ι. 
Φουράκη, στο Βαφέ 
Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11302/270/29-3-1990, ΦΕΚ 
303/Β/8-5-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Βαφέ Βαφές   Αστικά Κτίρια  

Οικία Ε. Γ. Βαλσαμάκη 
στο Βαφέ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11303/271/29-3-1990, ΦΕΚ 
316/Β/14-5-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Βαφέ Βαφές   Αστικά Κτίρια  

Οικία Σ. Μπουντουράκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/13388/306/18-4-1990, ΦΕΚ 
323/Β/14-5-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Βαφέ Βαφές   Αστικά Κτίρια  

Οικισμός Βαφέ 
Αποκορώνου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/12889/311/7-11-1997, 
ΦΕΚ 1072/Β/4-12-1997 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Βαφέ Βαφές   Οικιστικά Σύνολα  

Γέφυρα ρωμαϊκή 
ποταμού Αλμυρού ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Κρυονερίδας Βρυσών 

Αποκορρώνου Φίλιππος   Γέφυρες  

Πύργος του Αληδάκη ΥΑ 121198/5177/24-10-1958, ΦΕΚ 304/Β/11-11-1958 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Κρυονερίδας Εμπροσνέρου     
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Πύργοι  

Κτήριο ιδιοκτησίας Γ. 
Μαρκουλάκη, στη Μάζα 
- Αποκορώνου, ∆. 
Κρυονερίδας, Ν. 
Χανίων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΣΑΚ/64920/1578/22-9-2004, ΦΕΚ 
1519/Β/11-10-2004 Νεοελληνική Κρυονερίδας Μάζης     Αστικά Κτίρια  

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΥΑ 9616/306/14-3-1951, ΦΕΚ 51/Β/24-3-1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μούσουρων Αλικιανού     

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι.Ν. Αϊ-Κυργιάννη ΥΑ 9616/306/14-3-1951, ΦΕΚ 51/Β/24-3-1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μούσουρων Αλικιανού     

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Περιοχή Αλικιανού 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 
ΥΑ 2061/41193/30-8-1983, ΦΕΚ 596/Β/17-10-1983 

Αρχαιότητα Μούσουρων Αλικιανού     
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Μετόχι Ησυχάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/462/12262/15-3-1993, ΦΕΚ 
206/Β/26-3-1993 Νεοελληνική Μούσουρων Αλικιανού Αλικιανός   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Γέφυρα ποταμού Κερίτη 
στον Αλικιανό 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1644/44519/27-8-1998, ΦΕΚ 
1052/Β/12-10-1998 Νεοελληνική Μούσουρων Αλικιανού Αλικιανός ποταμός Κερίτης Γέφυρες  
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Ελαιοτριβείο φερόμενης 
ιδ. Ελ. Καζάκου και ∆. 
∆ερμιτζάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/69968/2289π.ε./24-1-
2002, ΦΕΚ 155/Β/13-2-2002 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μούσουρων Βατολάκκου Βατόλακκος   

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία  

"Πυργιάλι" ή 
"Μαντακιανά Μνήματα"

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2254/36035/20-8-1985, ΦΕΚ 
611/Β/8-10-1985 Νεοελληνική Μούσουρων Λάκκων   

"Πυργιάλι" ή 
"Μαντακιανά 
Μνήματα" 

Ιστορικοί Τόποι  

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου 
και η δεξαμενή νερού 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/23997/878/27-5-
2002, ΦΕΚ 739/Β/14-6-2002 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μούσουρων Λάκκων Λάκκοι   

Συστήματα 
Ύδρευσης, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Αρχαία πόλη Κεραία 
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 

Αρχαιότητα Μούσουρων Μεσκλών     

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κλασικός οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Κλασική Μούσουρων Μεσκλών   Βυσαλόπορος 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κλασικό Φρούριο ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Κλασική Μούσουρων Μεσκλών   Ελληνικό 

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Κάστρα / 
Φρούρια  

Σπήλαιο Ελληνότρυπα ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική Μούσουρων Πρασέ     

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Κέλυφος κτιρίου ιδ. 
Ιωάν. Τζεράκη στο 
Φουρνέ 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2617/57153/16-11-1995, ΦΕΚ 
1001/Β/5-12-1995 Νεοελληνική Μούσουρων Φουρνέ Φουρνές   Τμήματα Κτιρίου, 

Αστικά Κτίρια  

Συγκρότημα Γ. Μπασιά 
κ.α. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/35793/789/7-8-1985, ΦΕΚ 
568/Β/24-9-1985 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μυθήμνης Βουλγάρω Μάκρωνας   Αγροτική 

Οικονομία  

Ι. Ναός Αγίου Νικολάου 
Εισοδίων της Θεοτόκου 
στο ∆ραπανιά 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/39086/1378/20-9-1999, 
ΦΕΚ 1862/Β/8-10-1999 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μυθήμνης ∆ραπανιά ∆ραπανιάς   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Βίλλα Τrevisan και 
προσκτίσματα 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 
ΥΑ 20085/9-11-1965, ΦΕΚ 772/Β/22-11-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μυθήμνης ∆ραπανιά Κόκκινον Μετόχιον   

Βοηθητικοί 
Χώροι, Αστικά 
Κτίρια  
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Αρχαιολογικός Χώρος 
Νωπηγείων (Κοινόν 
Μωδαίων). Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας Α 
και Β. 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/11023/529 π.ε./14-5-1997, 
ΦΕΚ 469/Β/9-6-1997 

Χαλκοκρατία, Αρχαϊκή, 
Κλασική, Ρωμαϊκή Μυθήμνης ∆ραπανιά Νωπήγεια 

υψώματα Αγ. 
Γεωργίου και Προφ. 
Ηλία και ο γύρω 
χώρος 

Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Ακροπόλεις, 
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Βυζαντινό Κάστρο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/53384/1073/26-1-1993, ΦΕΚ 
72/Β/16-2-1993 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μυθήμνης Μαλαθύρου     

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Κτιριακό συγκρότημα Γ. 
Καρτσωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/7734/1187/22-12-1988, ΦΕΚ 
97/Β/14-2-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μυθήμνης Μαλαθύρου   Μπαχαδιανά Οικιστικά Σύνολα  

Οικία ιδιοκτησίας 
Α.Αποστολάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/47735/1186/22-12-1988, ΦΕΚ 
97/Β/14-2-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μυθήμνης Ποταμίδας     Αστικά Κτίρια  

Ελληνορωμαϊκός 
οικισμός ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Μυθήμνης Ποταμίδας   στο Ζερβίδο 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Κρήνη Ενετοκρατίας ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Μυθήμνης Τοπολίων     
Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Κρήνες  

Σπήλαιο Αγίας Σοφίας ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Μυθήμνης Τοπολίων   2 km Ν των 
Τοπολίων 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαίος οικισμός, ίσως 
το Κοινόν Μωδαίων ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Μυθήμνης Φαλελιανών     

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαιολογικός χώρος η 
περιοχή "Άγιοι 
Απόστολοι - Χρυσή 
Ακτή Χανίων", 
περιφερείας ∆ήμου 
Νέας Κυδωνίας Ν. 
Χανίων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΑΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/66776/3382/11-8-2005, 
ΦΕΚ 1236/Β/1-9-2005 

Αρχαιότητα, Ελληνιστική, 
Ρωμαϊκή, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 
Πρωτοχριστιανική 

Νέας Κυδωνίας 
(Γαλατά) Αγίας Μαρίνης   Άγιοι Απόστολοι - 

Χρυσή Ακτή Χανίων

Εγκαταστάσεις 
Εξόρυξης, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί  
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Αγία Μαρίνα Χανίων. 
Επιτρεπόμενη περιοχή 
καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

Αρχαιότητα Νέας Κυδωνίας 
(Γαλατά) Αγίας Μαρίνης   θαλάσσια περιοχή 

Αγ. Μαρίνας 

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Θεοδωροπούλα Χανίων. 
Επιτρεπόμενη περιοχή 
καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Νέας Κυδωνίας 
(Γαλατά) Αγίας Μαρίνης   

Θαλάσσια περιοχή 
βραχονησίδας 
Θεοδωροπούλα. 

Ενάλιοι Χώροι  

Νερόμυλος στα Μεσκλά 
Κυδωνίας Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2468/60750/18-11-1993, ΦΕΚ 
900/Β/13-12-1993 Νεοελληνική Νέας Κυδωνίας 

(Γαλατά) Νέας Κυδωνίας   Μεσκλά Αγροτική 
Οικονομία, Μύλοι  

Κτήριο ιδ. Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/39870/2470/10-10-1988, ΦΕΚ 
778/Β/26-10-1988 Νεοελληνική Νέας Κυδωνίας 

(Γαλατά) Νέας Κυδωνίας Γαλατάς   
Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Μινωϊκός Οικισμός στη 
θέση "Ψαθί" - 
Θαλάσσιος 
αρχαιολογικός χώρος 
ανατολικά του όρμου 
Κάτω Γαλατά έως τον 
όρμο Αγ. Αποστόλων 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/35736/1488/22-8-1989, ΦΕΚ 
820/Β/25-10-1989 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/35736/1488/22-8-1989, ΦΕΚ 
879/Β/30-11-1989 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/42791/2578 π.ε./18-1-2002, 
ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002 

Χαλκοκρατία Νέας Κυδωνίας 
(Γαλατά) Νέας Κυδωνίας Γαλατάς 

Ψαθί - ανατολικά 
του όρμου Κάτω 
Γαλατά έως τον 
όρμο Αγ. 
Αποστόλων Ν. 
Χανίων 

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Βάση μιναρέ, 
θολοσκέπαστη 
δεξαμενή και θύρωμα 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/55312/1050/27-12-1991, ΦΕΚ 
38/Β/27-1-1992 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Νέας Κυδωνίας 

(Γαλατά) Νέας Κυδωνίας ∆αράτσος   

Ισλαμικά Τεμένη, 
Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μετόχι Ευ. 
Ελευθερόπουλου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56915/1263/4-11-1983, ΦΕΚ 
674/Β/21-11-1983 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Νέας Κυδωνίας 

(Γαλατά) Νέας Κυδωνίας ∆αράτσος Μακρύς τοίχος 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Αστικά Κτίρια, 
Θρησκευτικοί 
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Χώροι  

Φρούριο "Φορτέντζα" Β∆ 7-3-1940, ΦΕΚ 92/Α/16-3-1940 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Πελεκάνου Παλαιοχώρας     

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Θέση Τηγάνι Χανίων. 
Επιτρεπόμενη περιοχή 
καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Πελεκάνου Παλαιοχώρας   

Θαλάσσια περιοχή 
∆υτικά θέσης 
Τηγάνι στην 
Παλαιόχωρα. 

Ενάλιοι Χώροι  

Αρχαίος οικισμός 
Πύργος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Πελεκάνου Παλαιοχώρας   Λουτρά 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Πόλη ρωμαϊκής εποχής 
στο λόφο Περιχείλι ή 
Καστράκι 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Πελεκάνου Παλαιοχώρας Αγία Τριάς Περιχείλι ή 
Καστράκι 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαία πόλη "Πέλκιν ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Πελεκάνου Παλαιοχώρας Αγία Τριάς 
Φουρνάκια, 
Καστράκι, 
Πελεκάνες, Μαζερό

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Όρμος Κριού Χαλίκια 
Χανίων. Επιτρεπόμενη 
περιοχή καταδύσεων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Πελεκάνου Πελεκάνου   
Θαλάσσια περιοχή 
Ανατολικά όρμου 
Κριού Χαλίκια. 

Ενάλιοι Χώροι  

Νησίδα Πλακάκι 
Χανίων. Επιτρεπόμενη 
περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Πελεκάνου Πελεκάνου   

Θαλάσσια περιοχή 
∆υτικά ακρωτηρίου 
Τρόχαλο, νησίδα 
Πλακάκι. 

Φυσικοί Χώροι, 
Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  
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Πόλη ρωμαϊκής εποχής ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Πελεκάνου Πελεκάνου Κοντοκυνήγιον Περιχείλι ή 
Καστράκι 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαία πόλη και λιμάνι ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Πελεκάνου Πελεκάνου Σκλαβοπούλα ακρωτήριο Κριός 

Φυσικοί Χώροι, 
Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής, 
Οικιστικά Σύνολα  

Αρχαία πόλη, ίσως η 
Βιέννος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Πελεκάνου Πελεκάνου Σκλαβοπούλα Λιμνάκι ή Χτιστά 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Νερόμυλος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1850/33780/15-6-1995, ΦΕΚ 
655/Β/26-7-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1850/33780/15-6-1995, ΦΕΚ 
23/Β/17-1-1996 

Νεοελληνική Πελεκάνου Σαρακήνας     Αγροτική 
Οικονομία, Μύλοι  

Σπήλαιο 
Κερασπηλιώτισσας ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Προϊστορική Πλατανιά Βρυσών Κυδωνίας     

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικία Κωνστ. Βερυβάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22074/553/2-7-1986, ΦΕΚ 
550/Β/12-8-1986 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Πλατανιά Βρυσών Κυδωνίας     Αστικά Κτίρια  

Μινωϊκό ιερό και 
κλασική πόλη 
(Πέργαμος;) 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Χαλκοκρατία, Κλασική Πλατανιά Βρυσών Κυδωνίας   Κάστελλος, Αγ. 
Γεώργιος 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Αρχαία 
Ιερά, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μετόχι Κοντομάρη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/206/19188/15-4-1992, ΦΕΚ 
328/Β/18-5-1992 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/55480/1304/26-7-2004, ΦΕΚ 
1212/Β/6-8-2004 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/55480/1304/26-7-2004, ΦΕΚ 
1367/Β/6-9-2004 

Νεοελληνική Πλατανιά Κοντομαρίου Μετόχιον Κάμπος 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία, 
Αστικά Κτίρια, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Θολωτός τάφος στο 
Μάλεμε ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 Αρχαιότητα Πλατανιά Μάλεμε     

Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  
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Παλιό ∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3817/55204/9-11-1995, ΦΕΚ 
968/Β/24-11-1995 Νεοελληνική Πλατανιά Μοδίου     

Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Υδρόμυλος ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Πλατανιά Πλατανιά     Αγροτική 
Οικονομία, Μύλοι  

Τουρκικό φρούριο 
Ιτζεδίν και βρύση 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2796/43152/3-12-1986, ΦΕΚ 
936/Β/31-12-1986 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σούδας Καλαμίου     

Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Κρήνες  

Κοινοτική κρήνη - 
δεξαμενή 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/988/23458/10-4-1995, ΦΕΚ 
462/Β/24-5-1995 Νεοελληνική Σούδας Καλαμίου     

Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Κρήνες  

Σπήλαιο "Κορακιά" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία Σούδας Καλαμίου   Ασπροσυκιά 

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαία πόλη Άπτερα. 
Καθορισμός Ζωνών 
Προστασίας Α και Β. 

ΥΑ 11512/677/1161/6-4-1959, ΦΕΚ 150/Β/30-4-1959
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/41398/21217/24-8-1994, ΦΕΚ 
669/Β/5-9-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/63892/3532/29-12-1995, ΦΕΚ 
39/Β/19-1-1996 

Αρχαιότητα Σούδας Καλαμίου Άπτερα   

Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Μετόχι Αγ. Ιωάννου 
Πάτμου στα Απτερα 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15677/359/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σούδας Καλαμίου Άπτερα   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Τουρκικό Φρούριο 
"Κούλες" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/242/11206/8-3-1993, ΦΕΚ 
196/Β/26-3-1993 Νεοελληνική Σούδας Καλαμίου Άπτερα Απτερα 

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Ι.Μ. Χρυσοπηγής 
ΥΑ 9252/294/5-2-1948, ΦΕΚ 29/Β/23-2-1948 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/31186/739/16-8-1990, ΦΕΚ 
614/Β/26-9-1990 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σούδας Σούδας     

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ενετοτουρκικό Φρούριο 
στη νησίδα του κόλπου 
της Σούδας 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Μεταβυζαντινή, Ενετοκρατία Σούδας Σούδας Σούδα στη νησίδα του 
κόλπου της Σούδας

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  
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Μουσουλμανικό 
τέμενος ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σούδας Τσικαλαριών     

Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Τάρρα-Φαράγγι 
Σαμαριάς, οροπέδιο 
Ομαλού 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Αρχαιότητα Σφακίων       

Φυσικοί Χώροι, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αποδέσμευση 
θαλάσσιας περιοχής 
από τον όρμο Μεγάλου 
Σφάκου έως τον όρμο 
Αφράτων Χανίων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/25824/1060/12-5-1993, ΦΕΚ 
388/Β/28-5-1993 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Σφακίων     

από τον όρμο 
Μεγάλου Σφάκου 
έως τον όρμο 
Αφράτων 

Ενάλιοι Χώροι  

Θαλάσσιος χώρος Αγ. 
Ρουμέλης (Τάρρα) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7838/337 π.ε./23-5-1994, ΦΕΚ 
423/Β/6-6-1994 Αρχαιότητα Σφακίων Αγίας Ρουμέλης     

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαιολογικός χώρος 
Αγίας Ρούμελης 
Σφακίων (αρχαία 
Τάρρα) 

ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/26735/1146/5-7-1994, ΦΕΚ 
555/Β/18-7-1994 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/26735/1146/5-7-1994, ΦΕΚ 
723/Β/26-9-1994 

Αρχαιότητα Σφακίων Αγίας Ρουμέλης     

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα, Ιεροί 
Ναοί Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Αρχαία Ανώπολις ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Σφακίων Ανωπόλεως     
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Αρχαίος Φοίνιξ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα Σφακίων Ανωπόλεως Λουτρόν   
Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Περιοχή Λουτρού ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 

Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σφακίων Ανωπόλεως Λουτρόν   

Φυσικοί Χώροι, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ι.Μ. Παναγίας ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15678/360/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σφακίων Ανωπόλεως Λουτρόν   

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Το Φρούριο Λιμένος 
Λουτρού Σφακίων, 
ιδιοκτησία του 
Ελληνικού ∆ημοσίου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/Γ/13081/389/7-4-2005, ΦΕΚ 
532/Β/21-4-2005 Νεοελληνική Σφακίων Ανωπόλεως Λουτρόν   

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Θαλάσσια περιοχή 
όρμου Λουτρού 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13068/744/5-6-1997, ΦΕΚ 
514/Β/23-6-1997 Αρχαιότητα Σφακίων Ανωπόλεως Λουτρόν θαλάσσια περιοχή Ενάλιοι Χώροι, 

Αρχαιολογικές 
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Θέσεις  

∆ύο Κάστρα ( 
Κουλέδες) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3105/62264/16-11-2001, ΦΕΚ 
1600/Β/4-12-2001 Νεοελληνική Σφακίων Ασκύφου     

Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Οικία Καλλιόπης 
Γερωνυμάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/43941/981 π.ε/13-2-1990, ΦΕΚ 
245/Β/6-4-1990 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σφακίων Ασφένδου Βουβάς   Αστικά Κτίρια  

Φαράγγι Νίμπρου ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Αρχαιότητα Σφακίων Ίμπρου     

Φυσικοί Χώροι, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Οικία φερόμενης ιδ. 
Μαρίας Μανουσάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/8863/301/15-3-2002, 
ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σφακίων Ίμπρου Ίμπρος   Αστικά Κτίρια  

Αρχαιολογικός Χώρος 
Ενετικού Φρουρίου 
"Φραγκοκάστελλο" 

ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967 
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/41113/1082/10-7-1980, ΦΕΚ 
785/Β/20-8-1980 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 
Ενετοκρατία Σφακίων Πατσιανού Καψοδάσος   

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Ιστορικοί Τόποι, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Ι. Μονή Αγίου 
Χαραλάμπους 

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15660/345/10-3-1982, ΦΕΚ 
180/Β/21-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σφακίων Πατσιανού Καψοδάσος Φραγκοκάστελλο 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Κτιριακό συγκρότημα 
στο Φραγκοκάστελλο 
Σφακίων, ιδ. Κ. 
Παπαδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4249/59159/1-12-1998, ΦΕΚ 
1270/Β/21-12-1998 Νεοελληνική Σφακίων Πατσιανού Καψοδάσος Φραγκοκάστελλο 

Αγροτική 
Οικονομία, 
Βοηθητικοί 
Χώροι, Οικιστικά 
Σύνολα, Μύλοι  

Οικία και παρακείμενη 
φάμπρικα, φερόμενης 
ιδ. Μαρίας Μανουσάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/8865/302/15-3-2002, 
ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σφακίων Σκαλωτής Σκαλωτή   

Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία, 
Αστικά Κτίρια  

Περιοχή Χώρας 
Σφακίων - 
Φραγκοκάστελλου - 
Λουτρού* 

ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-
10-1973 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Σφακίων Χώρας Σφακίων     Φυσικοί Χώροι, 

Ιστορικοί Τόποι  
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Όρμος Σφακίων 
Χανίων. Επιτρεπόμενη 
περιοχή καταδύσεων. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Σφακίων Χώρας Σφακίων   
Θαλάσσια περιοχή 
ανατολικά του 
όρμου Σφακίων. 

Ενάλιοι Χώροι  

Κτίσμα Μητρόπολης ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/11538/679/22-5-1987, ΦΕΚ 
315/Β/23-6-1987 Νεοελληνική Σφακίων Χώρας Σφακίων Χώρα Σφακίων   Αστικά Κτίρια  

Τουρκικό Φρούριο 
(Κουλές) Λουτρού 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/173/32547/19-2-2002, ΦΕΚ 
813/Β/1-7-2002 Νεοελληνική Σφακίων Χώρας Σφακίων Χώρα Σφακίων   

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Σπήλαιο "Λεντάκα" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Φρε Μελιδονίου     

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο "Σκόλακας" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Φρε Μελιδονίου     

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο "Στα 
χαλασμένα" ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Φρε Μελιδονίου     

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Σπήλαιο Γουργούθια ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Αρχαιότητα, Προϊστορική Φρε Μελιδονίου     

Φυσικοί Χώροι, 
Σπήλαια, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Αρχαίο Νεκροταφείο ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Φρε Μελιδονίου   Αγιασμένη 

Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ρωμαϊκός οικισμός στη 
θέση Ελληνικό ή Βίγλα ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Φρε Μελιδονίου   Ελληνικό ή Βίγλα 

Αρχαιολογικές 
Θέσεις, Οικιστικά 
Σύνολα  

Λαξευτός κυκλικός 
τάφος ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 Ρωμαϊκή Φρε Μελιδονίου   Παπάς 

Νεκρικοί Χώροι 
και Μνημεία, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Ι. Ναός Ευαγγελίστριας ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆Α/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56593/1881/29-11-2001, 
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φρε Φρε Φρες   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
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Χώροι  

Κτήριο ιδ. Αφών 
Μανουσακάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/977/35515/6-6-2002, ΦΕΚ 
847/Β/8-7-2002 Νεοελληνική Φρε Φρε Φρες   Αστικά Κτίρια  

Κτήριο επί της οδού 
∆αγκλή 6 στη συνοικία 
της Χαλέπας στην πόλη 
των Χανίων, ιδιοκτησίας 
Νιόβης Μπόλαρη. 

ΥΑ YΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/1399/58449/28-7-2004, ΦΕΚ 
1234/Β/12-8-2004 Νεοελληνική Χανίων   Χαλέπας   Αστικά Κτίρια  

Κτήριο Χ. Πωλογιώργη 
μαζί με τον κήπο που 
το περιβάλλει 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1237/30317/29-4-1982, ΦΕΚ 
314/Β/28-5-1982 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   Αμπεριά Αστικά Κτίρια  

∆υτικά του λιμανιού 
Χανίων. Επιτρεπόμενη 
περιοχή καταδύσεων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 
1088/Β/29-12-1995 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 
646/Β/26-6-1998 
ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, 
ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

  Χανίων Χανίων   

Θαλάσσια περιοχή 
∆ του λιμένα, 
κοντά στη θέση 
Πελεκαπίνα ως τα 
Λαζαρέττα. 

Ενάλιοι Χώροι, 
Αρχαιολογικές 
Θέσεις  

Παλαιό Υδραγωγείο 
(∆εξαμενή) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1499/23979/22-4-1997, ΦΕΚ 
449/Β/30-5-1997 
ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/4794/1034/20-2-1998, ΦΕΚ 174/∆/20-3-
1998 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 
Νεοελληνική Χανίων Χανίων   

περιοχή Αγ. 
Ιωάννη, οδός 
Κνωσσού, 
Σφακιωτάκη και 
Πολογιώργη 

Συστήματα 
Ύδρευσης  

2 κτίρια στην περιοχή 
Αγροκηπίου Χανίων, ιδ. 
Ινστιτούτου 
Υποτροπικών και Ελιάς 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4130/59572/1-12-1998, ΦΕΚ 
1283/Β/23-12-1998 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   περιοχή 

Αγροκηπίου Αστικά Κτίρια  

Τζαμί Χαλέπας ΥΑ 73121/2411/5-11-1951, ΦΕΚ 224/Β/13-11-1951 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων   Χαλέπα 

Ισλαμικά Τεμένη, 
Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι.Ν. Αγ. Μαγδαληνής ΥΑ 10977/16-5-1967, ΦΕΚ 352/Β/31-5-1967 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων   Χαλέπα 

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Επαυλη βαρωνίδος φον 
Σβάρτς (1865) 

ΥΑ Α/Φ31/58650/5388/28-12-1974, ΦΕΚ 15/Β/15-1-
1975 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   Χαλέπα Αστικά Κτίρια  

Σπίτι Ελευθ. Βενιζέλου ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   Χαλέπα Αστικά Κτίρια  
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Ι.Μ. Αγίας Κυριακής ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15676/358/10-3-1982, ΦΕΚ 
168/Β/14-4-1982 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων   Χαλέπα 

Μοναστηριακά 
Συγκροτήματα, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

9ο ∆ημοτικό Σχολείο ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2546/62887/18-11-1993, ΦΕΚ 
933/Β/23-12-1993 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   Χαλέπα 

Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Σπίτι Βαλέριου 
Καλούτση 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   Χαλέπα, οδός 

∆αγκλή 22 Αστικά Κτίρια  

Ελληνικό Προξενείο ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   

Χαλέπα, οδός 
Ελευθ. Βενιζέλου 
113 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Κτήριο στην οδό 
Χαλέπα 33, ιδ. 
Κυριάκου και 
Σταυρούλας Κνιθάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/4131/61578/1-12-1998, ΦΕΚ 
1310/Β/31-12-1998 Νεοελληνική Χανίων Χανίων   Χαλέπα, οδός 

Χαλέπα 33 Αστικά Κτίρια  

Κτήριο ιδ. Γ. Τζανακάκη ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38842/932π.ε./7-2-1991, ΦΕΚ 
445/Β/24-6-1991 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων   Χαλέπα, Χαλέπας 8 Αστικά Κτίρια  

Τζαμί Συντριβανιού Β∆ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   
Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ενετικά οχυρωματικά 
έργα ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   Αμυντικά 

Συγκροτήματα  
Θύρωμα με κλίμακα και 
εξώστη ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   Τμήματα Κτιρίου, 

Αστικά Κτίρια  

Λείψανα στοάς Αγ. 
Μάρκου 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 
ΥΑ 15984/19-4-1963, ΦΕΚ 180/Β/27-4-1963 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   Εμπόριο, Αστικά 

Κτίρια  

Λείψανα στοάς Αγ. 
Νικολάου ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   Αστικά Κτίρια, 

Εμπόριο  

Μιναρές Αγ. Νικολάου 
(πλ. Σπλάντζιας) 

Β∆ 3-11-1936, ΦΕΚ 492/Α/7-11-1936 
ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   

Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ναός Αγ. Φραγκίσκου 
(Τέμενος Γιουσούφ 
Πασά) 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 
ΥΑ 75284/3600/7-9-1955, ΦΕΚ 177/Β/27-9-1955 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   

Ισλαμικά Τεμένη, 
Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ναός του Σωτήρος ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  
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Οπλοθήκη λιμένος ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   

Στρατιωτικές 
Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής  

Νότιο τμήμα οδού 
Σκρύδλωφ. 
Αποχαρακτηρισμός. 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 
ΥΑ 75284/3600/7-9-1955, ΦΕΚ 177/Β/27-9-1955 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   Οικιστικά Σύνολα  

Ενετικός Φάρος ΥΑ 339/17-3-1962, ΦΕΚ 104/Β/27-3-1962 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία   Φάροι, Λιμενικές 
Εγκαταστάσεις  

Η πόλη των Χανιών 
(μέσα στα τείχη) ΥΑ 6478/26-7-1965, ΦΕΚ 523/Β/16-8-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, 

Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία   Οικιστικά Σύνολα  

Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 
Σπλάντζιας ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Νομαρχιακό Μέγαρο ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/25659/2753/3-6-1976, ΦΕΚ 
796/Β/17-6-1976 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία   Αστικά Κτίρια, 

Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/14550/476/2-3-1979, ΦΕΚ 338/Β/7-
4-1979 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ιταλικός στρατώνας 
(στρατόπεδο 
Τζομπανάκη) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1635/13023/10-3-1992, ΦΕΚ 
232/Β/6-4-1992 

Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία   

Στρατιωτικές 
Εγκαταστάσεις, 
Εγκαταστάσεις 
Υποδομής / 
Παραγωγής  

Ρολόϊ ∆ημοτικού κήπου ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία   

Ωρολόγια, Αστικά 
Κτίρια, Κτίσματα 
Κοινής Ωφελείας  

Κτήριο ∆ημοτικής 
Αγοράς 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1150/37337/27-6-1980, ΦΕΚ 
870/Β/6-9-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία   Αστικά Κτίρια, 

Εμπόριο  

Φρούριο Φιρκά ή 
προμαχώνας του San 
Salvatore 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/78223/2075 π.ε./23-2-1981, 
ΦΕΚ 206/Β/8-4-1981 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   

Αμυντικά 
Συγκροτήματα, 
Κάστρα / 
Φρούρια  

Ι. Ναός Αγίων 
Αποστόλων 

ΥΑ ΑΡΧ/Β1/Φ38/32437/705/5-7-1983, ΦΕΚ 450/Β/4-8-
1983 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανιά   Ιεροί Ναοί 

Χριστιανικοί  
Κτιριακό Συγκρότημα 
"Μετόχι Σακήρ Μπέη" 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/47736/1188/22-12-1988, ΦΕΚ 
97/Β/14-2-1989 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   Οικιστικά Σύνολα  
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Ι. Ναός Αγίας Άννας 
"του Σγουρού" στα 
Χανιά 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11341/206/20-3-1991, ΦΕΚ 
551/Β/19-7-1991 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11341/206/20-3-1991, ΦΕΚ 
108/Β/19-2-1992 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   
Θρησκευτικοί 
Χώροι, Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί  

Γέφυρα Κλαδισσού ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10196/220/28-2-1992, ΦΕΚ 
167/Β/12-3-1992 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία   Γέφυρες  

Κτήριο 
υποκαταστήματος 
Τράπεζας της Ελλάδος 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2600/37719/20-7-2000, ΦΕΚ 
1018/Β/10-8-2000 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία   Εμπόριο, Αστικά 

Κτίρια  

Κτήριο Τελωνείου 
Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/620/54213/16-10-2001, ΦΕΚ 
1354/Β/17-10-2001 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία   Αστικά Κτίρια, 

Κέντρα ∆ιοίκησης 
Οικία δικηγόρου και 
βουλευτή Αντώνη 
Κατζουράκη, στην οδό 
Νεάρχου 14, 
ιδιοκτησίας οικογενείας 
Κλεάρχου 
Μαρκαντωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Νεάρχου 14 Αστικά Κτίρια  

Οικία βουλευτή 
Γεωργίου 
Παπαδόπετρου, στην 
οδό Τζανακάκη 14, 
ιδιοκτησίας Σήφη και 
Σταύρου 
Παπαδόπετρου 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Τζανακάκη 14 Αστικά Κτίρια  

Κοινωφελές ταμείο 
(Αγροτική Τράπεζα) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 
ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ/63397/4799/29-10-1987, ΦΕΚ 
1161/∆/27-11-1987 

Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία oδός Τζανακάκη 80 
και Ερωτοκρίτου 82

Εμπόριο, Αστικά 
Κτίρια  

Οικία γερουσιαστή 
Μανούσου Κούνδουρου

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία Γεωργίου Αστικά Κτίρια  

Πρόσοψη ενετικού 
μεγάρου ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία Θεοτοκοπούλου 20 Αστικά Κτίρια, 

Κέντρα ∆ιοίκησης 
Πρόσοψη ενετικού 
μεγάρου ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία Θεοτοκοπούλου 30 Αστικά Κτίρια, 

Κέντρα ∆ιοίκησης 

Συγκρότημα ενετικών 
μεγάρων ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία Θεοφάνους 6-8 και 

οδός Μόσχου Οικιστικά Σύνολα  
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Τουρκικό μέγαρο με 
κρήνη ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία 

Θεοφάνους και 
πάροδος 
Κουντουριώτου 20-
22 

Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Κρήνες, Αστικά 
Κτίρια, Κέντρα 
∆ιοίκησης  

Ναός Αγ. Κλαίρης 
(αποχαρακτηρίσθηκε) 

ΥΑ 9252/294/5-2-1948, ΦΕΚ 29/Β/23-2-1948 
ΥΑ 50417/1663/1054/25-6-1949, ΦΕΚ 131/Β/11-8-
1949 

Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία 

μεταξύ οδός 
∆ωροθέου επισκ. 
και Χρυσάνθου 
επίσκ. 

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Κτήριο Τεκέ των 
Μεβλεβήδων 
(∆ερβίσηδων) ιδ. 
∆ημοσίου 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2103/63546/16-11-2001, ΦΕΚ 
1582/Β/29-11-2001 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία 

Οδοί Αποκορώνου, 
Μαλαθύρου και 
Πολυρρήνειας 

Ισλαμικά Τεμένη, 
Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Κτήριο στις οδούς 
Νεάρχου 17 και 
Ηγουμένου Γαβριήλ στα 
Χανιά, ιδ. Αγγέλας 
Ξηρουχάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2814/43816/7-1-1987, ΦΕΚ 
64/Β/5-2-1987 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία 

οδοί Νεάρχου 17 
και Ηγουμένου 
Γαβριήλ 

Αστικά Κτίρια  

Κτήριο στις οδούς 
Νεάρχου 23 και 
Γιαμπουδάκη 21 (οικία 
γερουσιαστή Νικ. 
Μπιστολάκη), ιδ. ΤΕΕ 
∆υτικής Κρήτης 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 
ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ63397/4799/29-10-1987, ΦΕΚ 
1161/∆/27-11-1987 
ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/1880/196/15-1-1990, ΦΕΚ 31/∆/30-1-
1990 

Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδοί Νεάρχου 23 
και Γιαμπουδάκη 21 Αστικά Κτίρια  

Κτήριο στις οδούς 
Σφακιανάκη και 
Γιάνναρη 7, ιδιοκτησίας 
Αικ. Σαριδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1980/21956/27-5-1983, ΦΕΚ 
351/Β/21-6-1983 Σύγχρονη Χανίων Χανίων Χανιά οδοί Σφακιανάκη 

και Γιάνναρη 7 Αστικά Κτίρια  

Τουρκικό θύρωμα ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Αγ. ∆έκα 14 Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Τουρκικό θύρωμα ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Αγ. ∆έκα 15-
17 

Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Θύρωμα ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Αγ. Μάρκου Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Αγγέλου Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Αγγέλου 1-5 Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 
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Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Αγγέλου 7 και 
πάροδος 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Κτήριο ιδ. 
Γεωργουδάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3757/9233/12-1-1991, ΦΕΚ 
142/Β/12-3-1991 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Ακρωτηρίου 4 Αρχοντικά, 

Αστικά Κτίρια  

Οικία βουλευτή 
Χαράλαμπου 
Πωλογιώργη (Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής 
Νομού Χανίων) 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία 

οδός Βασ. Γεωργίου 
(Ηρώων 
Πολυτεχνείου) 11 

Αστικά Κτίρια  

Συγκρότημα ενετικών 
κτιρίων ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Βενέρη Οικιστικά Σύνολα  

Κτήριο ιδ. Γεωργίας 
Βασιλαντωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2191/29512/13-6-1997, ΦΕΚ 
745/Β/25-8-1997 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός ∆ημητρακάκη 

10 και Παλαμά Αστικά Κτίρια  

∆εσποτικό ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός ∆ημοκρατίας 

72 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα 
∆ιοίκησης, 
Εκκλησιαστική 
∆ιοίκηση  

Κτήριο ιδ. κληρ. Σπ. 
Κωστάκη 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3706/59604/15-11-1995, ΦΕΚ 
1038/Β/14-12-1995 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία 

οδός ∆ημοκρατίας 
84 και 
Καλλιτσουνάκη 

Αστικά Κτίρια  

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός ∆ούκα 29 Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Τουρκικό θύρωμα ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός ∆ωροθέου 
επισκόπου 6 

Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Οικία Φαιναρέτης 
Μητσοτάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/10966/461/1-8-1980, ΦΕΚ 
1250/Β/2-12-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανιά Οδός Ελ. Βενιζέλου 

164 Αστικά Κτίρια  

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Ζαμπελίου 17-
21 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Ζαμπελίου 43-
45 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Συγκρότημα τουρκικών 
λουτρών ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Ζαμπελίου 49-

53 και Πόρτου Λουτρά  
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Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία 
οδός 
Θεοτοκοπούλου 
68-76 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Πυλώνας Ρενιέρη και 
παρεκκλησιοειδές 
Κτήριο 

ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Θεοφάνους Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Τουρκικό μέγαρο ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Θεοφάνους 9 Αστικά Κτίρια, Κέντρα ∆ιοίκησης 

Τοπικός ενετικός ναός ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Καλλινίκου 
Σαρπάκη 9 

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Μέγαρο Ζαγκαρόλα ΥΑ Φ37/4956/545/27-1-1977, ΦΕΚ 68/Β/3-2-1977 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Κανεβάρο Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Μέγαρο Πρεμαρίν ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Κανεβάρο Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Πυλώνας ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Κανεβάρο Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Μέγαρο ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Κανεβάρο 86-
92 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Καψοκαλυβών 
9-11 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Κονδυλάκη 
14-16 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Σαπωνοποιία ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Κονδυλάκη 
37-39 

Βιοτεχνία / 
Βιομηχανία  

Ενετικό μέγαρο ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/37388/866/23-9-1987, ΦΕΚ 
554/Β/23-10-1987 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Κονδυλάκη 

45-47 και Πόρτου 
Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Κτήριο Παλαιού Αρχείου ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Λιθινών 
Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Οικία Ατσαλάκη ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Λιθινών 1 Αστικά Κτίρια  

Θύρωμα ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Λιθινών 3 Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  
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Ονομασία Μνημείου
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Οικία Παν. Μουζουράκη ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Νεάρχου 31 Αστικά Κτίρια  

Βενιζέλειο Ωδείο ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Νικηφ. Φωκά 

3 Θέατρα / Ωδεία  

Κτήριο στην οδό 
Ξανθουδίδου 22, ιδ. 
∆ημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Ξανθουδίδου 

22 Αστικά Κτίρια  

Πρόσοψη ενετικού 
μεγάρου 

ΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/1880/196/15-1-1990, ΦΕΚ 31/∆/30-1-
1990 
ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3029/44522/27-8-1998, ΦΕΚ 
1018/Β/29-9-1998 

Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Ραδαμάνθυος 
10 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Μέγαρο Α 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 
ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Ριανού 30 Αστικά Κτίρια, 

Κέντρα ∆ιοίκησης 

Τουρκικό τέμενος με 
κρήνη ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Σκουφών 1-3 

και Ζαμπελίου 

Ισλαμικά Τεμένη, 
Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Κρήνες, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ενετικό μέγαρο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Σκουφών 4 Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Ιστορικό Αρχείο ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Σφακιανάκη 
Αστικά Κτίρια, 
Κτίσματα Κοινής 
Ωφελείας  

Οικία Ζαγκαρόλα ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Τζαγκαρόλων Αστικά Κτίρια  

Οικία Μολίν ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Τζαγκαρόλων Αστικά Κτίρια  

Τζαμί ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Τομπάζη 
Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Κτήριο στην οδό 
Χαλέπας 13 στα Χανιά, 
ιδιοκτησίας Στ. 
Γιακουμάκη 

ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Χαλέπας 13 Αστικά Κτίρια  

Κτήριο Συλλόγου 
"Χρυσόστομος" ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Χάληδων 83 Αστικά Κτίρια  

Ενετικό Μέγαρο (παλαιό 
∆ημαρχείο) 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/483/17969/4-3-1994, ΦΕΚ 
287/Β/20-4-1994 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Χάληδων και 

Ζαμπελίου 
Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 
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Ονομασία Μνημείου
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Τούρκικο μνημείο 
(Κουμπές) στην οδό 
Χανίων - Σούδας 

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3422/67911/10-2-1983, ΦΕΚ 
165/Β/8-4-1983 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία οδός Χανίων - 

Σούδας 
Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Τζαμί ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Ενετοκρατία Χανίων Χανίων Χανία οδός Χατζημιχάλη-
Νταλιάνη 

Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Θύρωμα οικίας * ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/27630/1046/16-7-1979, ΦΕΚ 
869/Β/29-9-1979 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία οδός Χατζημιχάλη-

Νταλιάνη 14 
Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

Οικία Ανικήτου 
Γαρουφαλάκη ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία 

οδός Χρυσοστόμου 
Σμύρνης 17, Νέα 
Χώρα 

Αστικά Κτίρια  

Τζαμί ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία παράπλευρος 
Ραδαμάνθυος 

Ισλαμικά Τεμένη, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία πάροδος Καλλίστου 

29 

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Τουρκικό μέγαρο ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία πάροδος 
Κονδυλάκη 49 

Αστικά Κτίρια, 
Κέντρα ∆ιοίκησης 

Εβραϊκή Συναγωγή ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία πάροδος 
Κονδυλάκη 60-62 

Συναγωγές, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Πρόσοψη Ενετικού 
μεγάρου ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία 

πάροδος 
Νικηφόρου 
επισκόπου 29 

Κέντρα 
∆ιοίκησης, Αστικά 
Κτίρια  

Ι.Ν. Αγ. Ρόκκου ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία πλ. Αγ. Νικολάου 

Ιεροί Ναοί 
Χριστιανικοί, 
Θρησκευτικοί 
Χώροι  

Ενετική επιγραφή σε 
σπίτι ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία πλ. Ελευθ. 

Βενιζέλου 
Τμήματα Κτιρίου, 
Αστικά Κτίρια  

"Παλάτι" ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία 
πλ. Ελευθ. 
Βενιζέλου και 
Φραγκοκαστελίου 

Αστικά Κτίρια  

Τουρκική κρήνη στα Ν 
ξενοδοχείου "Πλάζα" ΥΑ 89901/2722/23-12-1941, ΦΕΚ 227/Β/31-12-1941 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία πλ. Κουντουριώτη 

(Συντριβάνι) 

Συστήματα 
Ύδρευσης, 
Κρήνες  
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Ονομασία Μνημείου
ΦΕΚ Κήρυξης Χρονική περίοδος Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου 

Οικία βουλευτή 
Κων/νου Φούμη, στην 
Πλατεία ∆ικαστηρίων, 
ιδιοκτησίας Μιχ. Φούμη

ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία Πλατεία 

∆ικαστηρίων Αστικά Κτίρια  

Οικία Πέτρου 
Μαρκαντωνάκη 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1Φ/38/32436/707/1-7-1983, ΦΕΚ 
453/Β/8-8-1983 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία πλατεία Καγιαλέ Αστικά Κτίρια  

Οικία Α. Αντωνακάκη ΥΑ ΥΠΠΕ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 
795/Β/22-8-1980 Νεοελληνική Χανίων Χανίων Χανία πλατεία 

Κουντουριώτη Αστικά Κτίρια  

Συγκρότημα τουρκικών 
λουτρών ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965 Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Χανίων Χανίων Χανία Χάληδων 33-35 Λουτρά  
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5.9. ΠΙΕΣΕΙΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.9.1. 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 ∆ιεργασιών.  

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 2000-2005 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/Τ∆Κ οι εκπομπές CO2 στην Κρήτη οφείλονται κυρίως στη 

χρήση του πετρελαίου και των παραγώγων του (βενζίνης) και ελάχιστα στη χρήση 

υγραερίου90. 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’.  

 

90 Έκθεση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τόμος Α’, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Κρήτης – Νήσων 
Αιγαίου 2007 – 2013’, Μάρτιος 2007. 
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1,4%

37,3%

8,3%

53,0%

Βιοτεχνία - Βιομηχανία Μεταφορές

Κτίρια Ηλεκτροπαραγωγή
. 

Σχήμα 5-40: Ποσοστιαία συνεισφορά επιμέρους δραστηριοτήτων στη συνολική εκπομπή CO2 

στην Κρήτη 

5.9.2. Υδάτινοι Πόροι 

Σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη Κρήτης (2000), το νησί 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 ∆ίκτης-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.). 

Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια προσφορά (θεωρητικά) επιφανειακών και υπογείων υδατικών 

πόρων ανέρχεται σε 2860 x 106 m3 νερού ενώ η επιθυμητή ζήτηση ανερχόταν (σύμφωνα με 

στοιχεία για το έτος 2000) μόλις στα 515 x 106 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 
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της Κρήτης είναι το γεγονός ότι οι τρείς μεγάλες υφάλμυρες καρστικές πηγές της νήσου 

(Αλμυρός Γεωργιούπολης, Αλμυρός Ηρακλείου και Αλμυρός Αγίου Νικολάου) εκφορτίζουν σε 

μέση ετήσια βάση περί τα 450 x 106 m3 , δηλαδή το 15,7% της συνολικής προσφοράς νερού, 

το 87,3% της συνολικής επιθυμητής ζήτησης και το 120,9% της πραγματικής κατανάλωσης. 

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία εξεύρεσης του τρόπου 

αξιοποίησης της υφάλμυρης πηγής του Αλμυρού Ηρακλείου, με τη συγκέντρωση όλων των 

μελετών που έχουν εκπονηθεί από  διάφορους φορείς (ερευνητικοί φορείς, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ιδιώτες μελετητές κ.α.)91. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το γενικευμένο ισοζύγιο νερού για την Περιφέρεια 

Κρήτης (Στοιχεία 2000). 

Πίνακας 5-59: Γενικευμένο Ετήσιο Υδρολογικό Ισοζύγιο σε στην Περιφέρεια Κρήτης 

Όγκος 
βροχής 

(σε m3/έτος) 

Εξάτμιση  
(σε m3/έτος) 

Θεωρητική μέση ετήσια 
προσφορά υπογείων 
υδατικών πόρων  

(σε m3/έτος) 

Θεωρητική μέση ετήσια 
προσφορά επιφανειακών 
υδάτων (σε m3/έτος) 

7.690.000.000 4.830.000.000 2.120.000.000 740.000.000 

5.9.2.1. Ζήτηση Νερού 

Ενδεικτικά, η κατανάλωση νερού, σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη για το έτος 2000 στην 

Κρήτη έφτασε τα 372 εκατομμύρια, καλύπτοντας το 42% των καλλιεργούμενων εκτάσεων, 

ενώ η ζήτηση έφτανε τα 515 εκατομμύρια κυβικά (κυρίως για την κάλυψη περισσότερων 

αρδευόμενων εκτάσεων). Στον πίνακα και στο σχήμα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 

καταναλώσεις νερού ανά χρήση και ανά νομό για το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης (Στοιχεία 

2000). 

Πίνακας 5-60: Ζήτηση Νερού κατά Καταναλωτική Χρήση89 

Ύδρευση Κτηνοτροφία Αρδευση * Ελαιουργεία Βιομηχανία Σύνολο 
Νομός 

σε m3/έτος 

Ηρακλείου 30.152.000 1.920.000 202.914.000 415.000 1.334.000 236.735.000 

Λασιθίου 9.290.000 704.000 88.664.000 143.000 114.000 98.916.000 

Ρεθύμνης 8.427.000 1.842.000 39.143.000 136.000 269.000 49.818.000 

Χανίων 17.469.000 1.707.000 108.897.000 236.000 1.459.000 129.768.000 

Περιφέρεια 65.338.000 6.173.000 439.618.000 930.000 3.176.000 515.237.000

* Η ζήτηση της άρδευσης είναι η ''επιθυμητή'' ζήτηση με βάση τη βέλτιστη απόδοση των καλλιεργειών 

 

91 Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου 
της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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Σχήμα 5-41: Εκτίμηση συνολικών ετήσιων αναγκών ανά νομό 

Ο μεγαλύτερος χρήστης νερού ήταν η γεωργία που κατανάλωσε 302 εκατομμύρια κυβικά 

(ποσοστό ~85%), ακολούθησε η ύδρευση και ο τουρισμός με 60 εκατομμύρια (ποσοστό 

~13%), η κτηνοτροφία με 6 εκατομμύρια κυβικά (ποσοστό ~1%) και οι υπόλοιποι χρήστες 4 

εκατομμύρια κυβικά (ποσοστό ~1%), όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα92. 

12,7%

1,2%

85,3%

Υδρευση Κτηνοτροφία Αρδευση

Ελαιουργεία Βιομηχανία
 

 Σχήμα 5-42: Ποσοστιαία συνεισφορά επιμέρους δραστηριοτήτων στη συνολική 

κατανάλωση νερού στην Κρήτη 

  

 

92 Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου 
της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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5.9.2.2. Ποιότητα Υδάτων 

5.9.2.2.1. Επιφανειακά Ύδατα 

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης λίγα είναι τα ρέµατα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια 

του έτους και τροφοδοτούνται από πηγαία νερά. Στοιχεία για την ποιοτική τους κατάσταση 

είναι διαθέσιµα από το Υπουργείο Γεωργίας για τους ποταµούς Κουρταλιώτη και Σπηλιανό για 

την περίοδο 1993 έως 1997, και από το ΕΚΘΕ για τους ποταµούς Κοιλιάρη, Γεροπόταµο και 

Αναποδάρη για την περίοδο 2000 έως 2001. Από την αξιολόγηση των δεδοµένων αυτών 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποταµών 

Κουρταλιώτη και Σπηλιανού τους καθιστούν καταρχήν κατάλληλους για απόληψη νερού προς 

πόση και τους κατατάσσουν στην κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Αντίθετα, στους 

ποταµούς Γεροπόταµο και Αναποδάρη έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις θειικών σε επίπεδα 

σηµαντικά υψηλότερα από την µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή (επιτακτική τιµή) που καθορίζεται 

στην Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, µε αποτέλεσµα να είναι ακατάλληλοι για απόληψη νερού για 

πόση93. 

Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος CyberManagement of Koiliaris Experimental River 

Basin έχει εγκατασταθεί στον Άγιο Γεώργιο σταθμός παρακολούθησης για τη μέτρηση της 

παροχής του ποταμού Κοιλιάρη και των ποιοτικών χαρκατηριστικών του. Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Οι μελέτες και τα δεδομένα που παρουσιάζονται σ' αυτό το πρόγραμμα 

προέρχονται από τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου της Iowa, της 

εταιρίας ScientAct και του ∆ήμου Αρμένων94. Στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων 

του ποταμού Κοιλιάρη δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 5-61: Ποιότητα νερού ποταμού Κοιλιάρη92  

 5/7/2007 15/12/2007 2/7/2008 15/12/2008 

 NO3-N (mg/l)  0,81 0,91    0,2  

 ΝΗ4-Ν(mg/l)  0,03 0,05      

 COD(mg/l)   5  25    

 DO  9,5 5,16  6,13  10  

 COND (μS)  296 273  211  243  

 pH  7,65 7,91  7,8  8,4  

 T (°C)  25,5 12,8  22    

 Eh  (mV)  243,3  253,8 393,8  267  

 

 

93 Πηγή: Eγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, 2006 
94 http://www.koiliaris.tuc.gr/index.php?cat_id=0 
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5.9.2.2.2. Υπόγεια Ύδατα 

Γενικά, εξαιτίας της μορφολογίας της Κρήτης και της μεγάλης ανάπτυξης των καρστικών 

ορεινών όγκων, η Κρήτη διαθέτει καλής ποιότητας και ποσότητας νερό, εκτός ορισμένων 

σημείων των βορείων (π.χ. Χερσόνησος, Γούβες, Μάλια) και των νοτίων ακτών της (π.χ. 

Ιεράπετρα, Τυμπάκι), όπου έχουμε φαινόμενα υφαλμύρωσης. Σημαντικό επίσης πρόβλημα 

καταδεικνύεται η υπεράντληση των υδροφορέων, η οποία γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στους 

προσχωματικούς υδροφορείς, οι οποίοι εμφανίζουν υπερεκμετάλλευση με συνεχή και 

σημαντική πτώση στάθμης κατά τις καλοκαιρινές περιόδους των τελευταίων υδρολογικών 

ετών. Αντίθετα, οι υδροφορείς των καρστικών συστημάτων εμφανίζουν καλή αναπλήρωση.95 

5.9.3. 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. 

 

 

 

95 Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης, Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Υδάτων, Τμήμα Παρακολούθησης και ελέγχου 
της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης, Νοέμβριος 2009 
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6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α.  

50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά της Περιφέρειας Κρήτης σε 

σχέση με το σύνολο της χώρας στην παραγωγή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και 

στους στόχους σε Περιφερειακό Επίπεδο για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 

ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την 

παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, συναρτήσει των στόχων του Εθνικού 

Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων. Επίσης, αναφέρονται δράσεις 

και μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ευρεία δημοσιοποίηση των στόχων αυτών και τη 

δημιουργία κινήτρων, στα πλαίσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των μη επικινδύνων στερεών 

αποβλήτων της Περιφέρειας, έτσι ώστε πρωταρχικά να εξασφαλισθεί η προστασία της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και συγχρόνως να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων 

του ΠΕΣ∆Α Κρήτης.  Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών. Το 

περιεχόμενο του ΠΕΣ∆Α, που αφορά στη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, 

εξειδικεύεται στα ακόλουθα ρεύματα: 

Ι. Αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας. 

ΙΙ. Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. 

ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων: 

 Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 

 Μεταχειρισμένα ελαστικά. 

 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). 

 Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

 Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα. 

 Κτηνοτροφικά Απόβλητα 

Οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η υλοποίηση των στόχων, όπως 

υποδεικνύεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, 

αλλά και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε.  περιλαμβάνουν: 

 Την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, με έμφαση στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού 

των αποβλήτων, αλλά και του κατόχου. 
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 Την αρχή της εγγύτητας στη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία τα 

παραγόμενα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση ή/και διάθεση όσο το 

δυνατόν εγγύτερα στον τόπο παραγωγής τους με σκοπό την αποφυγή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταφορά τους, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά 

αποδεκτό και οικονομικά εφικτό. 

 Την αρχή της πρόληψης και μείωσης παραγωγής αποβλήτων, που αφορά πρωτίστως τη 

μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αποβλήτων και των προϊόντων που 

πρόκειται να καταστούν απόβλητα. 

 Την ιεράρχηση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία πρώτος 

στόχος είναι η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, εν συνεχεία η προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση υλικών, ακολουθεί η ανάκτηση π.χ. ανάκτηση 

ενέργειας ή υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες 

επίχωσης, ενώ ως τελευταία λύση θεωρείται η περιβαλλοντικά ασφαλής τελική διάθεση  

 Την αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης. 

 Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον. 

Στη συνέχεια, δίνονται οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται για κάθε ρεύμα Μη Επικινδύνων 

Στερεών Αποβλήτων από την παρούσα μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 
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6.2. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

6.2.1. Πολιτικές και Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης ΑΣΑ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση 

των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη χώρα μας και περιγράφονται οι τελευταίες εξελίξεις 

όπως αυτές αναφέρονται στην κοινοτική Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 

Οδηγία δεν έχει εναρμονιστεί ακόμα με το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Στόχος του κεφαλαίου 

είναι να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί η βασική στρατηγική προσέγγισης που θα 

ακολουθηθεί για τη διαχείριση των Α.Σ.Α. στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία αποτελεί τη βάση 

για τη διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆.Σ.Α.).  

Όπως αναφέρθηκε, η Ελληνική νομοθεσία δεν έχει εναρμονιστεί με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Παρόλα αυτά, η παρούσα μελέτη λαμβάνει υπόψη, στο βαθμό του εφικτού, όλες τις νέες 

τάσεις και εξελίξεις που προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία, ώστε τα αποτελέσματά της να 

είναι έγκυρα και αξιόπιστα στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.  

6.2.1.1. Ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και θεσμοθετημένοι στόχοι 

Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002, ΦΕΚ 1572 Β/16.12.2002 

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 

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 τη 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 στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων. 

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι 

και πιο ελεγχόμενοι Χ.Υ.Τ.Α., να λειτουργούν με πολύ υψηλά πρότυπα και σταδιακά, όπου 

είναι δυνατό, να μετατρέπονται σε Χ.Υ.Τ.Υ. 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 
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δύο ετών. Σημειώνεται ότι ως υφιστάμενοι θεωρούνται αυτοί που λειτουργούσαν πριν την 

έκδοση της Κ.Υ.Α. ή 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 τη διακίνηση). 

• Τις τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και τους 

συνδυασμούς τους. 

2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους 

ταφής. Οι στόχοι που θέτει η Κ.Υ.Α. 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. 

• 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 4 § 2). 

3. Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην 

αδειοδότηση και στη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α. 

4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. για την 

εναπόθεση των αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη κατασκευής και 

λειτουργίας και: 
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• 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 Χ.Υ.Τ.Α. για μια περίοδο τουλάχιστον 30 

ετών. 

 

Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, ΦΕΚ 1909 Β/22.12.2003 

«Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων/ Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης» 

Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε η βασική Κοινοτική Νομοθεσία 

που αφορά στα στερεά απόβλητα, όπως αυτή εκφραζόταν από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ που 

τροποποίησε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ1.  

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 ∆ιαχείρισης (Μη Επικινδύνων) Στερεών Αποβλήτων 

(Ε.Σ.∆.Α.), ο οποίος καταρτίζεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., ιεραρχούνται τα 

παραπάνω ως ακολούθως: 

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. 

 

1 Κωδικοποιήθηκε με την 2006/12/ΕΚ «περί στερεών αποβλήτων». Επισημαίνεται ότι η Οδηγία 2006/12/ΕΚ έχει ισχύ 
έως την 12η ∆εκεμβρίου του 2010 και στη συνέχεια αντικαθίσταται από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 
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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 τη μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται 

να οδηγείται σε χώρους ταφής, όπως αυτοί αναφέρονται και στην ΚΥΑ 29407/3508/2002. 

 

Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179 Α/06.08.2001 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 

Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 και 

το Ν. 3854/2010. 

Ο νόμος αυτός διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων. Με το νόμο αυτόν ενσωματώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΚ2 στο Εθνικό 

∆ίκαιο και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/ 

επαναχρησιμοποίησης/ αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, 

ηλεκτρονικά, ΟΤΚΖ, κ.α.), θέτοντας συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια 

πραγματοποίησής τους. Ειδικά, τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγματα εφαρμογής του Ν. 

2939/2001 καθορίζουν τους επιμέρους όρους και στόχους για τη διαχείριση των ξεχωριστών 

ρευμάτων των επονομαζόμενων «άλλων προϊόντων».  

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 (Κ.Υ.Α. 9268/469/2007): 

α) έως τις 31 ∆εκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να 

αποτεφρώνεται 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 ∆εκεμβρίου 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% τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά 

 

2 Η Οδηγία τροποποιήθηκε από την 2004/12/ΕΚ και η ενσωμάτωση των νέων στόχων στο Εθνικό δίκαιο 
πραγματοποιήθηκε με την Κ.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» 
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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 πλαστικά3,  

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.  

6.2.1.2. Οδηγία 2008/98/EK για τα Απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων 

οδηγιών 

Η Οδηγία 2008/98/EK, η οποία δεν έχει εναρμονιστεί ακόμα με το ελληνικό δίκαιο, 

αντικαθιστά την Οδηγία 2006/12/ΕΚ4 και καταργεί τις Οδηγίες για τη διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων και περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - 91/689/ΕΚ, 

75/439/ΕΚ. Η Οδηγία, που θα πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στο εθνικό δίκαιο των κρατών 

μελών (ως το ∆εκέμβριο του 2010), θεσπίζει την ιεράρχηση 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, προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών, όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, 

πλαστικό, γυαλί από το 2015 και θέτει τους εξής στόχους ανακύκλωσης: 

 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. 

 έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 

ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος. 

Επίσης καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριμμάτων θεωρείται ανάκτηση και όχι 

διάθεση, σε συμφωνία και με τα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 

την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC Directive). 

 

3 λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά 
4 από την 12η ∆εκεμβρίου 2010 
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Αναφορικά με τα Βιολογικά απόβλητα5, η Οδηγία δεν επιβάλει ποσοτικούς στόχους αλλά 

προτρέπει (άρθρο 22): 

 Τη ξεχωριστή συλλογή τους με στόχο την κομποστοποίηση ή την αναερόβια 

επεξεργασία τους. 

 Την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών προϊόντων από την επεξεργασία των οργανικών 

αποβλήτων. 

Η Οδηγία θέτει, όπως αναφέρθηκε ήδη, το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οικιακών 

και ενδεχομένως άλλης προέλευσης απορριμμάτων στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι 

παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, καθώς και τη χωριστή συλλογή υλικών, 

τουλάχιστον όσον αφορά στο γυαλί, πλαστικό, χαρτί και μέταλλο.  Τη δεδομένη χρονική 

στιγμή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. δεν έχει καθορίσει τις ακριβείς παραμέτρους εφαρμογής και υπολογισμού 

για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παραπάνω στόχο ανακύκλωσης.  Είναι 

σημαντικό όμως να αναφερθεί, ότι οι αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν από την εφαρμογή 

της εν λόγω Οδηγίας στη Ελλάδα τα επόμενα έτη θα είναι σημαντικές, και ως εκ τούτου η 

παρούσα μελέτη λαμβάνει, στο βαθμό του εφικτού, όλες τις νέες απαιτήσεις, ορισμούς και 

προβλέψεις που θέτει η Οδηγία, ώστε τα αποτελέσματά της να είναι έγκυρα και αξιόπιστα στο 

πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.  

6.2.2. Στόχοι και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κείμενη 
νομοθεσία 

6.2.2.1. Ποιοτικοί στόχοι 

Οι εξειδικευμένοι ποιοτικοί στόχοι για το ΠΕΣ∆Α Κρήτης είναι οι ίδιοι για κάθε Περιφέρεια της 

χώρας και, συνοπτικά, αναφέρονται: 

 Στη δημιουργία ή στον εκσυγχρονισμό δικτύου συλλογής, μεταφοράς, αξιοποίησης 

και ασφαλούς τελικής διάθεσης των αποβλήτων. 

 Στην αξιοποίηση των υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα στο υψηλότερο 

δυνατό ποσοστό με έμφαση στην πρόληψη και την μείωση της παραγωγής και της 

βλαπτικότητας των αποβλήτων. 

 Στη συνεχή προσπάθεια, πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

 

5 Ορισμός σύμφωνα με την 98/2008: 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. 
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6.2.2.2. Ποσοτικοί στόχοι 

α. Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α.) 

Το πρόβλημα που δημιουργείται στο σημείο αυτό, σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση των 

στόχων μείωσης των Β.Α.Α. σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα Β.Α.Α. το 1995 ή την 

αμέσως προηγούμενη χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της 

Eurostat. Αυτά τα στοιχεία βάσης δεν είναι διαθέσιμα για τις περισσότερες χώρες οι οποίες δεν 

κατέγραφαν την ποσότητα των ΒΑΑ το 1995 ή νωρίτερα. Το πρόβλημα είναι ακόμη 

μεγαλύτερο για την Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις της συνολικής 

ποσότητας των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων για εκείνη την περίοδο, ούτε 

βέβαια της σύστασής τους. Τα στοιχεία που υπάρχουν, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και σε 

όλους τους σχεδιασμούς έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη χώρα μας, αναφέρονται 

σε λίγες, σποραδικές και όχι κατ’ ανάγκη αντιπροσωπευτικές αναλύσεις της σύστασης των 

αποβλήτων. Βέβαια, στην επίτευξη των στόχων της εκτροπής των Β.Α.Α. από την Υγειονομική 

Ταφή θα πρέπει να συνυπολογιστεί η πιθανότατη αύξηση της ποσότητας των Β.Α.Α. μέσα στο 

χρονικό ορίζοντα της απόφασης, η οποία θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμικότητα για 

τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης. 

Για την ποσοτικοποίηση, επομένως, των στόχων εκτροπής που αναφέρονται στη μελέτη αυτή 

και, κατά συνέπεια την εκτίμηση της διαστασιολόγησης των απαιτούμενων μονάδων 

επεξεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης, αξιοποιήθηκαν διάφορες πηγές, όπως, ο ισχύων 

ΠΕΣ∆Α Κρήτης (2006), τα στοιχεία από τη μελέτη: «∆ιαχείριση Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος 

στην Ελλάδα», που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩ∆Ε όπου ποσοτικοποιούνται οι 

στόχοι για τα ΒΑΑ σε επίπεδο χώρας, στοιχεία που αναφέρονται στην ΚΥΑ Η.Π. 

50910/2727/2003, οι ποσότητες Α.Σ.Α. που υπολογίζονται στο κεφάλαιο 4 της εν λόγω 

μελέτης, και η σύσταση των αποβλήτων από έρευνες που εκπονήθηκαν στην Κρήτη6.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης 

επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆ΑΚ – ορθή επανάληψη (2006) και η εξειδίκευσή τους ως προς τα 

Β.Α.Α., στηρίζεται σε μια εκτιμώμενη ποσότητα Α.Σ.Α. της τάξεως των 200.000 τόνους για το 

1997 για το σύνολο της Περιφέρειας, πολύ μικρότερη της πραγματικά παραγόμενης. 

Ειδικότερα, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων από τα ζυγολόγια των Φο∆ΣΑ που λήφθηκαν 

υπόψη στην παρούσα μελέτη, η ποσότητα των ΑΣΑ για το έτος 2009 υπολογίσθηκε σε 

περίπου 400.000 τόνους. ∆εδομένου ότι αύξηση στην παραγωγή ΑΣΑ ποσοστού 100%, σε 

περίπου 12 χρόνια, χωρίς ανάλογη αύξηση πληθυσμού, κρίνεται ως μη ρεαλιστική, στην 

παρούσα μελέτη ακολουθείται μια πιο ρεαλιστική μέθοδος εκτίμησης των Β.Α.Α. για το έτος 

1995. 

 

6 «Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων: Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης», του 
Πολυτεχνείου Κρήτης (2004) και «Ποιοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Ν. Χανίων» Πολυτεχνείο Κρήτης (2005) 
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Πιο αναλυτικά, για την ποσοτικοποίηση των στόχων της Περιφέρειας ακολουθείται η εξής 

μεθοδολογία: 

 Σε επίπεδο χώρας εκτιμώνται τόσο οι ποσότητες Α.Σ.Α. όσο και οι ποσότητες Β.Α.Α., 

λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες του Ε.Σ.∆.Α. για το έτος 2001. Έπειτα, 

λαμβάνοντας ως μέση ετήσια αύξηση από το 1995 έως το 2001 ποσοστό ίσο με 

περίπου 2%7, εκτιμώνται οι παραγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. και Β.Α.Α. το 1995. 

Σημειώνεται ότι για την εύρεση των Β.Α.Α. υιοθετείται ποσοστό βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος (ζυμώσιμων, χαρτιού και ξύλου) ίσο με 71%, σύμφωνα με τον Ε.Σ.∆.Α. 

(Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003). 

 Έπειτα υπολογίζεται η ποσότητα των Α.Σ.Α. και Β.Α.Α. σε επίπεδο Περιφέρειας με 

βάση τις ποσότητες των Α.Σ.Α. που έχουν υπολογισθεί στο κεφάλαιο 4 της παρούσας, 

με έτος αναφοράς το 2009. Όπως και προηγουμένως, λαμβάνοντας ως ετήσια αύξηση 

από το 1995 έως το 2009 ποσοστό ίσο με 2%, εκτιμώνται οι αντίστοιχες παραγόμενες 

ποσότητες το 1995. Σημειώνεται ότι το έτος 1995 υιοθετείται ποσοστό 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος επίσης  71%. 

 Με βάση τις προκύπτουσες ποσότητες το 1995, εκτιμάται η συμμετοχή της 

Περιφέρειας στους στόχους εκτροπής. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

7 Λαμβάνεται ποσοστό μεγαλύτερο από το 1,5%, τιμή που χρησιμοποιείται σε ΠΕΣ∆Α άλλων Περιφερειών, λόγω της 
μεγαλύτερης πληθυσμιακής αύξησης που παρουσίασε η περιφέρεια Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τη 
δεκαετία 1991-2001. 
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Πίνακας 6-1: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Β.Α.Α.  

  

 

 

Έτη 
Παραγόμενα Α.Σ.Α. Χώρας 

(τόνοι) 

Παραγόμενα Β.Α.Α.  Χώρας

(τόνοι) 

Παραγόμενα Α.Σ.Α.  

Περιφέρειας Κρήτης 

(τόνοι) 

Παραγόμενα Β.Α.Α. 

Περιφέρειας Κρήτης 

(τόνοι) 

1995 4.169.398 2.960.273 301.427 214.013 

1996 4.231.939 3.004.677 307.456 218.294 

1997 4.295.418 3.049.747 313.605 222.660 

1998 4.359.849 3.095.493 319.877 227.113 

1999 4.425.247 3.141.925 326.275 231.655 

2000 4.491.626 3.189.054 332.800 236.288 

2001 4.559.000 3.236.890 339.456 241.014 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στους στόχους είναι: 

 

   Συμμετοχή Περιφέρειας = 
2.960.273

013.214
= 7,2% χ  

 

Βάσει όλων των παραπάνω, καθώς και των εκτιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

κεφάλαιο 4, υπολογίζεται για κάθε έτος-στόχο η εκτροπή που θα πρέπει να επιτυγχάνεται 

στην Περιφέρεια Κρήτης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των Β.Α.Α. στα ΑΣΑ θεωρείται 

διαχρονικά σταθερό και ίσο με 60,4%. 
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Πίνακας 6-2: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Β.Α.Α.  

Έτη 
Παραγόμενα Α.Σ.Α. 
Περιφέρειας Κρήτης  

(τόνοι) 

Παραγόμενα Β.Α.Α. 
Περιφέρειας Κρήτης  

(τόνοι) 

Β.Α.Α. που μπορούν να οδηγούνται 
προς ταφή στην Περιφέρεια Κρήτης 

(τόνοι) 

Β.Α.Α. προς εκτροπή στην 
Περιφέρεια Κρήτης (τόνοι) 

2009 397,727 240,224 - - 
2010 403,693 243,827 160,510 83,317 
2011 409,748 247,484 160,510 86,974 
2012 415,895 251,197 160,510 90,686 
2013 422,133 254,964 107,007 147,958 
2014 428,465 258,789 107,007 151,782 
2015 434,892 262,671 107,007 155,664 
2016 441,415 266,611 107,007 159,604 
2017 448,037 270,610 107,007 163,603 
2018 454,757 274,669 107,007 167,662 
2019 461,578 278,789 107,007 171,782 
2020 467,117 282,135 74,905 207,230 
2021 472,723 285,520 74,905 210,616 
2022 478,395 288,947 74,905 214,042 
2023 484,136 292,414 74,905 217,509 
2024 489,946 295,923 74,905 221,018 
2025 495,825 299,474 74,905 224,569 
2026 501,775 303,068 74,905 228,163 
2027 507,796 306,704 74,905 231,800 
2028 513,890 310,385 74,905 235,480 
2029 520,057 314,110 74,905 239,205 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εξειδικευμένοι στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη μείωση 

των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή, έχουν ως εξής: 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 160.500 τόνους. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 107.000 τόνους. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 75.000 τόνους. 

 

Από τους παραπάνω στόχους προκύπτει ότι από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Ιούλιο του 

2011, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α. δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τους 160.500 τόνους, κ.ο.κ.  

Αντίστοιχα, οι εκτιμώμενες ποσότητες που θα πρέπει να εκτρέπονται είναι οι εξής: 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να 

εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 84.000 τόνοι. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να 

εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 148.000 τόνοι. 

 Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να 

εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 208.000 τόνοι. 

 

Σημειώνεται ότι κατά την επεξεργασία των Β.Α.Α., συνήθως μένει κάποιο υπόλειμμα (το 

ποσοστό εξαρτάται από την τεχνολογία που εφαρμόζεται) το οποίο καταλήγει σε ΧΥΤΑ/Υ. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει αυτές οι ποσότητες να συνυπολογίζονται στα ποσοστά εκτροπής, και να 

μην θεωρείται απαραίτητα ότι εκτρέπεται όλη η ποσότητα που οδηγείται προς επεξεργασία. 

Επίσης είναι σημαντικό τα τονιστεί ότι η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την 

υγειονομική ταφή πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό συστημάτων διαλογής στην πηγή (π.χ. 

επεξεργασία σε Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) των κλασμάτων χαρτιού 

και ξύλου συσκευασίας) και μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων ή/και 

προδιαλεγμένων βιολογικών αποβλήτων (οργανικό κλάσμα).  

 

β. Απόβλητα Συσκευασιών (Α.Σ.) 

Όσον αφορά στα απόβλητα συσκευασίας, στις περιπτώσεις που η παραγωγή δεν αποφεύγεται 

και η επαναχρησιμοποίησή τους δεν καθίσταται εφικτή, θα πρέπει αυτά να υποβάλλονται σε 

διαδικασίες ανακύκλωσης και αξιοποίησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 
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αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να 

μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ποσοτικοί στόχοι, που θα έπρεπε να καλύπτονται από την 31η 

∆εκεμβρίου 2005 και έπειτα, είναι οι ακόλουθοι:  

 Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 25% - 45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το  γυαλί. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το  χαρτί και χαρτόνι. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για τα  μέταλλα.  

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για τα  πλαστικά. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το ξύλο. 

 

Επιπλέον, οι ποσοτικοί στόχοι, που θα πρέπει να καλύπτονται από την 31η ∆εκεμβρίου 2011 

και έπειτα8, είναι οι ακόλουθοι:  

 Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 55% - 80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας.  

 Ανακύκλωση 60% κ.β. για το γυαλί. 

 Ανακύκλωση 60% κ.β. για το χαρτί και χαρτόνι. 

 Ανακύκλωση 50% κ.β. για τα μέταλλα.  

 Ανακύκλωση 22,5% κ.β. για τα πλαστικά. 

 Ανακύκλωση 15% κ.β. για το ξύλο. 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 4, η πρόβλεψη παραγωγής Α.Σ.Α. σε επίπεδο 

Περιφέρειας για το έτος 2011 είναι 409.748 τόνοι, ενώ η εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα 

απορριπτόμενων υλικών συσκευασίας, αποτελούν ποσοστό περίπου 27,5% των ΑΣΑ. 

Θεωρώντας ότι η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ παραμένει διαχρονικά σταθερή, προκύπτουν οι 

κάτωθι στόχοι. 

 

 

 

8 ήτοι το αργότερο από το 2012 και έπειτα 
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Πίνακας 6-3: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας 

Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας προς 
ανακύκλωση 

(τόνοι) Έτη 
Παραγόμενα 

Α.Σ.Α.  
(τόνοι) 

Παραγόμενα 
απόβλητα 

συσκευασιών  
(τόνοι) 

Ελάχιστες ποσότητες 
απορριμμάτων συσκευασίας 

προς αξιοποίηση 
(τόνοι) Ελάχιστη Ποσότητα 

(τόνοι) 
Μέγιστη Ποσότητα 

(τόνοι) 
2011 409,748 112,681 56,340 28,170 50,706 
2012 415,895 114,371 68,623 62,904 91,497 
2013 422,133 116,087 69,652 63,848 92,869 
2014 428,465 117,828 70,697 64,805 94,262 
2015 434,892 119,595 71,757 65,777 95,676 
2016 441,415 121,389 72,834 66,764 97,111 
2017 448,037 123,210 73,926 67,766 98,568 
2018 454,757 125,058 75,035 68,782 100,047 
2019 461,578 126,934 76,160 69,814 101,547 
2020 467,117 128,457 77,074 70,652 102,766 
2021 472,723 129,999 77,999 71,499 103,999 
2022 478,395 131,559 78,935 72,357 105,247 
2023 484,136 133,137 79,882 73,226 106,510 
2024 489,946 134,735 80,841 74,104 107,788 
2025 495,825 136,352 81,811 74,994 109,082 
2026 501,775 137,988 82,793 75,893 110,391 
2027 507,796 139,644 83,786 76,804 111,715 
2028 513,890 141,320 84,792 77,726 113,056 
2029 520,057 143,016 85,809 78,659 114,412 
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Εάν εφαρμοστούν οι επιμέρους στόχοι ανά υλικό για τα έτη 2011 και 2012, τότε προκύπτει: 

Πίνακας 6-4: Επιμέρους στόχοι ανά υλικό σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων συσκευασίας (2011) 

Υλικό Παραγωγή 2011 
(τόνοι) 

Ελάχιστες ποσότητες 
προς ανακύκλωση 

(τόνοι) 
Γυαλί 20.748 3.112 

Χαρτί και χαρτόνι 20.426 3.064 
Μέταλλα 16.226 2.434 
Πλαστικά 48.330 7.249 
Ξύλο 1.615 242 

Σύνολο 107.345 16.102 

Συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης επί των παραγόμενων 
αποβλήτων συσκευασιών  15% 

 

Πίνακας 6-5: Επιμέρους στόχοι ανά υλικό σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων συσκευασίας (2012) 

Υλικό 
Παραγωγή 2012 

(τόνοι) 

Ελάχιστες ποσότητες  
προς ανακύκλωση 

(τόνοι) 
Γυαλί 21.059 12.635 

Χαρτί και χαρτόνι 20.732 12.439 
Μέταλλα 16.469 8.235 
Πλαστικά 49.055 11.037 
Ξύλο 1.640 246 

Σύνολο 108.955 44.593 

Συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης επί των παραγόμενων 
αποβλήτων συσκευασιών  41% 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, και για τους στόχους που ισχύουν στην παρούσα φάση, 

αλλά και για τους ελάχιστους στόχους που θα ισχύουν από το 2012 (ουσιαστικά 31.12.2011 

και έπειτα),  οι συνολικές ελάχιστες ποσότητες ανακύκλωσης 25% και 55% επί του συνόλου 

των παραγόμενων συσκευασιών αντίστοιχα, δεν επιτυγχάνεται αν εφαρμοστούν μόνο οι 

ελάχιστοι επιμέρους στόχοι ανά υλικό. Οπότε θα πρέπει για κάποια υλικά να επιτευχθούν 

μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης. Οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την 

Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 7. 
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6.3. ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Στα στερεά βιομηχανικά απόβλητα (ΣΒΑ) συμπεριλαμβάνονται τα Επικίνδυνα και τα Μη 

επικίνδυνα, τα οποία εμπεριέχουν και προσομοιάζοντα με τα οικιακά απόβλητα.  

Το κλάσμα των προσομοιάζοντων με τα οικιακά απόβλητα συμπεριλαμβάνεται στα ΑΣΑ και 

διέπεται από τους στόχους που προαναφέρθηκαν. Επισημαίνεται ότι για τα Βιομηχανικά και 

Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα προώθηση της 

Ανακύκλωσης του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης», το οποίο έχει επικεντρωθεί στα εξής απόβλητα συσκευασίας: συσκευασίες 

από χαρτί/χαρτόνι, πλαστικές, μεταλλικές και ξύλινες. 

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 είναι αυτά που κατονομάζονται ως Μη Επικίνδυνα Στερεά 

Βιομηχανικά Απόβλητα (ΣΒΑ). Οι παραγωγοί των μη επικινδύνων στερεών βιομηχανικών 

αποβλήτων έχουν την ευθύνη για τη συλλογή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και 

μεταφόρτωση των αποβλήτων σε κατάλληλες μονάδες διαχείρισης εντός ή εκτός των 

εγκαταστάσεών τους. 

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.  

Οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού σχετικά με τη διαχείριση των μη επικίνδυνων 

βιομηχανικών αποβλήτων έχουν ως ακολούθως: 

• Μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων. 

• Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων. 

• ∆ιάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με περιβαλλοντικά και 

τεχνοοικονομικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

• Σταδιακή μείωση – εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους 

χώρους διάθεσης. 

Οι βασικοί άξονες δράσης σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Μη Επικινδύνων ΣΒΑ 

θα είναι εναρμονισμένοι με την ιεράρχηση που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική 

και ειδικότερα: 

• Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. 

• Επαναχρησιμοποίηση. 

• Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης / ανακύκλωσης / ενεργειακής 

αξιοποίησης. 
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• Ασφαλής επεξεργασία των αποβλήτων και διάθεση των υπολειμμάτων σε χώρους 

υγειονομικής ταφής και η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται μέσω της εφαρμογής 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (Β∆Τ) και καθαρών τεχνολογιών. 

Στο πλαίσιο αυτό οι τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης ΣΒΑ που θα επιλεγούν οφείλουν να 

ακολουθήσουν αυτήν την ιεράρχηση με σκοπό να επιτευχθεί ο κατά το δυνατό μέγιστος 

βαθμός προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι η κάλυψη 

των στόχων για τα ΣΒΑ εξαρτάται κυρίως από τους φορείς εκμετάλλευσης των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, καθώς κάθε κάτοχος τέτοιων αποβλήτων υποχρεούται να παραδίδει τα 

απόβλητα σε αδειοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων ή να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή 

τη διάθεση των αποβλήτων, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης έχει τη δυνατότητα προώθησης των 

σχετικών πρακτικών με κύρια προληπτικά μέσα, ήτοι τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων των βιομηχανιών, τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και 

βιοτεχνιών, σύμφωνα με το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει, τον έλεγχο, σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) τήρησης των περιβαλλοντικών 

όρων, προκειμένου περί μονάδων του ν. 3325/ 2005, όπως ισχύει καθώς και τον έλεγχος 

τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) και επίσης, κατασταλτικά 

και εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ήτοι με την επιβολή προστίμων 

για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, κατά τις προβλέψεις των άρθρων 30 του ν. 1650/1986 

και 4 του ν. 3010/2002. (Ν. 3852/2010) 

Συγχρόνως, η ασφαλής διάθεση των στερεών μη επικινδύνων υπολειμμάτων από την 

επεξεργασία των ΣΒΑ (ή των ποσοτήτων που πιθανώς δεν επιδέχονται επεξεργασία) θα 

μπορούσε να γίνεται στον εγγύτερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), εφόσον 

αυτό προβλέπεται στους Περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ, σημείο στο οποίο η Περιφέρεια 

Κρήτης μπορεί να συνδράμει καθοριστικά. 
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6.4. ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6.4.1. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα πληθυσμιακά στοιχεία για τον κάθε Νομό και το σύνολο της 

Περιφέρειας Κρήτης και με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί στην παράγραφο 4.4.2, στο 

σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης για το 2010 εκτιμάται ότι παράγονται 10.325 t αποβλήτων 

ΑΗΗΕ.  

Βάσει των αναλυτικών στοιχείων, που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.4.2, η ποσότητα των 

συλλεχθέντων ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεύει το 2,21% σε επίπεδο χώρας, 

από το 2008 και μετά, ποσότητα ικανοποιητική σε σχέση με το ότι καθυστέρησε να ξεκινήσει 

η ενεργός δραστηριότητα της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε στην Κρήτη, αλλά που σίγουρα 

απαιτεί ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος συλλογής 

(4 kg ανά κάτοικο ετησίως) σε επίπεδο Περιφέρειας. Είναι χαρακτηριστικό πως η συλλογή 

ΑΗΗΕ υστερεί σημαντικά στη ∆υτική Κρήτη (τόσο στο Ν. Χανίων, όσο και στο Ν. Ρεθύμνης), 

γεγονός που εξηγείται εύκολα αν ληφθεί υπόψη πως τα σημεία συλλογής είναι λιγότερα σε 

σχέση με την Ανατολική Κρήτη. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη της αύξησης των σημείων 

συλλογής προκειμένου να υπάρξει σημαντική πρόοδος στις ποσότητες των ΑΗΗΕ που 

συλλέγονται, αντίστοιχη αυτής που παρατηρείται στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και στο Νομό 

Λασιθίου.   

Με βάση την κείμενη νομοθεσία τίθεται στόχος για τα ΑΗΗΕ μέχρι το έτος 2006 για συλλογή 

προς ανακύκλωση / αξιοποίησης τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ/κάτοικο και έτος. Ο στόχος αυτός 

θεωρείται ότι ισχύει και για τα ακόλουθα έτη, μέχρι αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας 

και συνοψίζεται στον πίνακα που προκύπτει για την περίπτωση της Κρήτης, υιοθετώντας ότι η 

αύξηση του πληθυσμού ετησίως θα είναι της τάξης του +0,5%9.  

Πίνακας 6-6: Στόχοι συλλογής ΑΗΗΕ για την Περιφέρεια Κρήτης σε ετήσια βάση 

Ετήσιος στόχος για τη συλλογή ΑΗΗΕ  
(σε τόνους) * Νομός 

Πληθυσμός 
2010* 

2011 2020 2030 

Ηράκλειο 305.917 1.230 1.286 1.352 

Λασίθι 79.823 321 336 353 

Ρέθυμνο 85.698 345 360 379 

Χανιά 157.291 632 661 695 

Σύνολο Κρήτης 628.729 2.527 2.644 2.779 

* υπολογισμός πληθυσμού με ετήσιο ρυθμό μεταβολής +0,5% (Υ.Α. 25291/2003)  

 

9 Υ.Α. 25291/2003 (ΦΕΚ Β 1486/10.10.2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης», Άρθρο 2, §Γ.2.1: αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
πληθυσμού  +0,5% 
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Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης υιοθετεί τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους για την 

αξιοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 

80% κατ' ελάχιστο, του μέσου βάρους ανά συσκευή και ανάλογα με την κατηγορία του 

εξοπλισμού. 

Αξίζει να σημειωθεί πως σύντομα (πιθανότατα εντός του 2011) αναμένεται νέα Ευρωπαϊκή 

Οδηγία για τα ΑΗΕΕ, η οποία θα θέτει νέους υψηλότερους στόχους αναφορικά με τη συλλογή 

και την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ, οπότε από τώρα ο σχεδιασμός θα πρέπει να έχει ως απώτερο 

στόχο την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών συλλογής και κατά συνέπεια αξιοποίησης ΑΗΗΕ.   

6.4.2. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των ΟΤΚΖ (παράγραφοι 4.4.3.3 και 4.4.3.5), στο 

σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης θα παραχθούν 4.420 ΟΤΚΖ κατά το 2010, ενώ για το 2020 

και το 2030 θα είναι 4.646 και 4.884 αντίστοιχα, ακολουθώντας τον ετήσιο ρυθμό αύξησης 

του πληθυσμού της Κρήτης. Τυχόν μελλοντικά κίνητρα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων θα 

οδηγήσουν σε ακόμα υψηλότερους αριθμούς ΟΤΚΖ στην Κρήτη. 

Το σύνολο των ΟΤΚΖ που συλλέχθηκαν από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης και 

ανακυκλώθηκαν κατά το 2008 ανέρχονται σε 1.871, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός σε επίπεδο 

χώρας ήταν 62.696 (3% στην Κρήτη). Για το 2009 είχαν συλλεχθεί 6.950 οχήματα σε σύνολο 

146.565 που ανακυκλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Άρα, το αντίστοιχο ποσοστό των ΟΤΚΖ που 

ανακυκλώθηκαν στην Κρήτη αυξήθηκε σημαντικά από 3% σε 4,7%. Το 2009 ο αριθμός των 

ΟΤΚΖ που αποσύρθηκαν πανελλαδικά ήταν συγκριτικά αρκετά υψηλότερος λόγω των 

κινήτρων που είχαν δοθεί τη συγκεκριμένη χρονιά για την απόσυρση παλιών οχημάτων. Όσον 

αφορά στο 2010 κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2010, ανακυκλώθηκαν 

2.362 ΟΤΚΖ σε σύνολο 70.000 ΟΤΚΖ που αναμένονται για όλη τη χώρα στο 12μηνο του 

2010. Το ποσοστό υπολογίζεται σε 4,2% στο 11μηνο του 2010. Το ποσοστό αυτό είναι πιο 

χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό 5,48% που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της Κρήτης σε σχέση 

με το συνολικό σε επίπεδο χώρας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί και η σημαντική ποσοστιαία 

αύξηση που επιτεύχθηκε σε σχέση με τα έτη 2007 και 2008. 

Σε γενικές γραμμές σημειώνεται σημαντική πρόοδος στα αποτελέσματα της Ε∆ΟΕ στην 

Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός το οποίο συντελέστηκε και λόγω αδειοδότησης και λειτουργίας 

τεσσάρων νέων μονάδων ανακύκλωσης (σε σύνολο πέντε) κατά τα τελευταία δύο έτη, οι 

ποσότητες όμως για το Λασίθι και το Ρέθυμνο θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω. 

Όσον αφορά στη συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους, για το 2015 

υιοθετούνται οι αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι για την αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ, ήτοι 

95% και 85% αντίστοιχα κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Είναι γεγονός πως 

απαιτείται συστηματική δουλειά προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και για την ώρα 

κάτι τέτοιο φαίνεται δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο για πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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6.4.3. Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των παραγόμενων αποβλήτων ελαστικών 

(Κεφάλαιο 4) στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης παρήχθησαν 3.179 t μεταχειρισμένων 

ελαστικών κατά το 2010 και υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης των ποσοτήτων αυτών για το 

άμεσο μέλλον λόγω της οικονομικής ύφεσης που οδηγεί στον περιορισμό της χρήσης των 

οχημάτων και κατά συνέπεια στην αύξηση του χρόνου ζωής των ελαστικών. Σύμφωνα με 

στοιχεία του συλλογικού συστήματος διαχείρισης ECOELASTIKA, τα μεταχειρισμένα ελαστικά 

που συλλέχθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης κατά το 2009 ανέρχονται σε 2.376,4 t και στο 

11μηνο του 2010 σε 2.054,2 t. Το 2009 οι συλλεχθείσες ποσότητες στην Περιφέρεια που 

οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση /ανακύκλωση υπερέβησαν τον εθνικό στόχο για αξιοποίηση του 

65% των αποσυρόμενων ελαστικών. 

Οι τιθέμενοι στόχοι αυτήν τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο αφορούν το έτος 2006. Αφού 

επικαιροποιηθούν οι εθνικοί στόχοι για τα επόμενα έτη θα προσαρμοσθούν και οι στόχοι για 

την Περιφέρεια Κρήτης. Βεβαίως, η Περιφέρεια δύναται να υιοθετήσει υψηλότερους στόχους, 

καθώς ήδη επιτυγχάνονται οι εθνικοί στόχοι, ή ελαφρά διαφοροποιημένους, όπως το να 

υιοθετήσει στόχο συλλογής, αποσκοπώντας στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης 

διάθεσής τους στο περιβάλλον, χωρίς όμως να επιδράσει αρνητικά και στην 

επαναχρησιμοποίηση10. ∆ιατηρώντας τα ίδια ποσοστά αξιοποίησης και ανακύκλωσης, οι 

ποσοτικοί στόχοι, ενδεικτικά, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας το έτος 

2010, 2020 και 2030 θεωρώντας σταθερή την ποσότητα αποσυρόμενων ελαστικών μπορούν 

να είναι αυτοί που φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 6-7: Εξειδίκευση στόχων για τα μεταχειρισμένα ελαστικά στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος 
Συλλογή 

80% (t / έτος) 
Αξιοποίηση 

65% (t / έτος) 
Ανακύκλωση 

10% (t / έτος) 

2010 2.543 2.066 318 

2020 2.543 2.066 318 

2030 2.543 2.066 318 

Κατά συνέπεια, στην Περιφέρεια Κρήτης η υφιστάμενη κατάσταση κρίνεται ικανοποιητική, 

μιας και ήδη επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής σε επίπεδο περιφέρειας, ενώ θα μπορούσε να 

προωθηθεί η επαναχρησιμοποίησή τους. 

 

10 Η χρησιμοποίηση ολόκληρων ελαστικών -ή τεμαχισμένων στη μέση- σε έργα πολιτικού μηχανικού αποτελεί μια από 
τις πρώτες (ιστορικά) μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης. Σήμερα πλέον έχει επεκταθεί η χρήση τους σε διάφορα 
έργα, όπως προστασίας διάβρωσης / αποσάθρωσης εδαφών /πρανών / ακτογραμμών, σε φράγματα, σε τεχνητούς 
υφάλους, σε κυματοθραύστες και πλωτήρες, ειδικά πλευρικά κιγκλιδώματα σε αυτοκινητόδρομους για 
απορρόφηση ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης στους αγώνες ταχύτητας, κ.ά. Ολόκληρα ελαστικά ΤΚΖ 
χρησιμοποιούνται και σε έργα κατασκευής /λειτουργίας ΧΥΤ. Στη Σκωτία σε μεγάλους ΧΥΤ χρησιμοποιούνται στη 
ζώνη αποστράγγισης των κελιών -υποκαθιστώντας τα παρθένα αδρανή- στοιβαγμένα/συνδεδεμένα (laced) μεταξύ 
τους σε ύψος άνω του ενός μέτρου, τα οποία συμπιέζονται κατόπιν από την ίδια την απορριμματική μάζα. 
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6.4.4. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Στην Περιφέρεια Κρήτης εκτιμάται (Κεφάλαιο 4, §4.4.5) ότι παρήχθησαν 1.944.606 t ΑΕΚΚ για 

το 2008 και 1.520.654 t για το 2009. Από αυτά, εξαιρώντας τα απόβλητα εκσκαφών 

(κατηγορίες 17 05 04 και 17 05 06 του ΕΚΑ) που δεν περιλαμβάνονται στους ποσοτικούς 

στόχους που τίθενται για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκύπτουν για το 2009 

103.775 και 45.427 t για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων αντίστοιχα.  

Με βάση την ΚΥΑ 36259/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και κάνοντας την 

παραδοχή πως οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ κατά τα έτη 2012, 2015 και 2020 

δεν θα μεταβληθούν σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το έτος 2009 (λαμβανομένου 

υπόψη της οικονομικής ύφεσης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας), καθώς και ότι ο 

στόχος του 2020 θα ισχύει και το 2030, προκύπτει η εξειδίκευση των στόχων σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 6-8: Εξειδίκευση στόχων για τα ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 
άλλων υλικών ΑΕΚΚ και αξιοποίηση (σε t) 

2012 44.760  
(30% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

2015 74.601 
(50% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

2020 104.441 
(70% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

2030 104.441 
(70% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) 

6.4.5. Ιλύες από βιολογική επεξεργασία αστικών λυμάτων 

Οι προβλεπόμενες ποσότητες ιλύος που θα παραχθούν από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων για την Περιφέρεια Κρήτης εκτιμήθηκαν στο Κεφάλαιο 4 (§4.4.6.5) και δίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6-9: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων ιλύος ΕΕΛ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Έτος Ποσότητες αποβλήτων 
ΕΕΛ σε τόνους 

2011 29.250 

2020 36.400 

2030 40.700 
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Στην εκτίμηση των ποσοτήτων έχει γίνει η παραδοχή ότι το έτος 2020 θα εξυπηρετούνται από 

ΕΕΛ το 80% του πληθυσμού, ενώ το 2030 το 88% του πληθυσμού. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι η καταρχήν τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων λειτουργίας των ΕΕΛ και η προώθηση της αξιοποίησής της με αντίστοιχη μείωση του 

ποσοστού τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

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. 

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη έκθεση του ΥΠΕΚΑ11 (που δεν αποτελεί νομική δέσμευση) 

αναφέρεται ότι «Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης της 

παραγόμενης ιλύος σε περίπου 80%, με ενίσχυση της γεωργικής και εδαφικής αξιοποίησης 

μέσω συστημάτων υγειονοποίησης και αναθεώρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου». 

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια μπορεί - με δράσεις που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 11 - να 

προετοιμασθεί για την περίπτωση θέσπισης στόχων στο άμεσο μέλλον σε εθνικό επίπεδο, 

τους οποίους θα οφείλει να υιοθετήσει. 

6.4.6. Γεωργικά Υπολείμματα 

Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνολικός στόχος για τα γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα 

γεωργικά προϊόντα είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους και η συνεχής μείωση του 

ποσοστού τελικής διάθεσής τους, με πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή 

κατά το δυνατόν προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στο οικονομικό και επενδυτικό 

ενδιαφέρον. 

Προς την κατεύθυνση αυτήν υιοθετούνται για την Περιφέρεια Κρήτης οι στόχοι που έχουν 

τεθεί για τα γεωργικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και αφορούν δύο εναλλακτικές διαχείρισης: 

• αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή μέσου 

αποκατάστασης εδαφών, 

• ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιμο, είτε για την παραγωγή ενέργειας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των παραπάνω στόχων εξαρτάται κυρίως από τους 

φορείς εκμετάλλευσης των γεωργικών καλλιεργειών.  

Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα συνδιάθεσης ή/και συνεπεξεργασίας με τα αστικά στερεά 

απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους επιτρέπουν, το οποίο αποτελεί ευθύνη των 

 

11 Έκθεση: Εφαρμογή της Οδηγίας 91/71/ΕΟΚ στην Ελλάδα, Κατάσταση 2009, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υ.Π.Ε.Κ.Α., 
Αθήνα, Ιούνιος 2010 
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Φο∆ΣΑ της Περιφέρειας που διαχειρίζονται έργα επεξεργασίας ή/και διάθεσης ΑΣΑ, με την 

προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει, καθώς και ότι 

προβλέπεται στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, σημείο στο οποίο μπορεί να 

παίξει καθοριστικό ρόλο η Περιφέρεια Κρήτης.  

Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι στην απόφαση τροποποίησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης το 2006 

(ορθή επανάληψη) προβλεπόταν η κατασκευή τριών μονάδων αξιοποίησης γεωργικών 

υπολειμμάτων (που δεν έχουν υλοποιηθεί) στο κεφάλαιο 11 γίνεται αναφορά σε δράσεις και 

ενέργειες που μπορούν να υιοθετηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να δρομολογηθεί η 

αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών που μπορούν να αποτελέσουν πηγή οργανικής ουσίας, 

στοιχείο πολύτιμο για τα εδάφη της Κρήτης τα οποία αντιμετωπίζουν πλέον το φαινόμενο της 

ερημοποίησης. 

6.4.7. Κτηνοτροφικά Απόβλητα 

Σχετικά με την επεξεργασία των κτηνοτροφικών αποβλήτων επίσης δεν έχουν καθοριστεί 

θεσμοθετημένοι ποσοτικοί στόχοι από τον ΕΣ∆Α, αλλά η διαχείριση τους ρυθμίζεται από τον 

Κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα και απόβλητα (Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ), όπως έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. Με τον κανονισμό αυτόν εισήχθησαν ορισμένα μέτρα 

προστασίας για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία του κοινού και των ζώων. Τα εν 

λόγω μέτρα προστασίας είναι: 

 κατάταξη των ζωικών υποπροϊόντων σε κατηγορίες ως προς τον κίνδυνο, βάσει της 

οποίας αποφασίζονται οι πιθανές χρήσεις τους, 

 υποχρέωση συλλογής και διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, 

 αποκλεισμός των ζωικών υποπροϊόντων τα οποία είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη 

κατανάλωση από την τροφική αλυσίδα ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, 

 απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους που προορίζεται για 

ανθρώπινη διατροφή, η οποία περιορίζει τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων ως 

ζωοτροφών, 

 υποχρέωση χειρισμού των ζωικών υποπροϊόντων εντός ενός συστήματος 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων υπό επίσημο έλεγχο. 

 

Επιπλέον ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο ΙΙ, του 1774/2002/ΕΚ 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις για την έγκριση μονάδων 

παραγωγής βιοαερίου και μονάδων λιπασματοποίησης που δέχονται ζωικά υποπροϊόντα. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι ο Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στα απορρίμματα 
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κουζίνας και στα υπολείμματα τροφίμων, εκτός εάν προορίζονται να καταναλωθούν από ζώα 

(μαζική κατανάλωση), ή αν προέρχονται από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς 

μεταφορές. 

Τέλος, τα μεταποιημένα ζωικά υποπροϊόντα και μόνον, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία 

αδρανοποίησης σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο III του 

Παραρτήματος V του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο 

για παραγωγή ενέργειας (βιομάζα ζωϊκής προέλευσης), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

ΚΥΑ 166251/2010 (ΦΕΚ Β’ 276/16.03.2010). Ειδικότερα, οι Βιομηχανίες παραγωγής 

κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, 

ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης, με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων 

ή/και με δυναμικότητα κλιβάνου άνω των 4 m3 και πυκνότητα φορτώσεως άνω των 300 

kg/m3, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ, σχετικά με την 

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιομάζα 

ζωικής προέλευσης ως καύσιμο. ∆ιευκρινίζεται οτι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις καύσης των 

βιομηχανιών παραγωγής κεραμικών ειδών υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 22912/1117/2005 

περί αποτέφρωσης αποβλήτων. 

6.4.8. Απόβλητα από υγειονομικές μονάδες 

Τα απόβλητα όλων των υγειονομικών μονάδων που προσομοιάζουν με τα οικιακά υπόκεινται 

σε πρακτικές διαχείρισης όμοιες με αυτές που εφαρμόζονται για τα υπόλοιπα ΑΣΑ της 

Περιφέρειας Κρήτης. Κατά αντιστοιχία λοιπόν εφαρμόζονται τα ίδια στάδια συλλογής, 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, όπως και των υπολοίπων ΑΣΑ. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 37591/2003) υπόχρεοι για την ορθή διαχείριση των 

ιατρικών αποβλήτων είναι οι ίδιες οι υγειονομικές μονάδες (Υ.Μ.). Τα νοσοκομεία και οι 

υγειονομικές μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 37591/2003 

υποχρεούνται να συλλέγουν ξεχωριστά τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ) και, στη 

συνέχεια, να τα αποστέλλουν προς αποτέφρωση ή αποστείρωση (η δεύτερη επιλογή 

αναφέρεται μόνο στα ΕΙΑ μολυσματικού χαρακτήρα και όχι τα ΕΙΑ τοξικού χαρακτήρα). Κατά 

συνέπεια, βασική υποχρέωση σε επίπεδο Κρήτης παραμένει η ξεχωριστή διαχείριση των ΕΙΑ 

και η αποφυγή οποιασδήποτε ανάμειξης με τα ΑΣΑ. 

Επίσης, σοβαρό πρόβλημα είναι και τα φάρμακα που προέρχονται από τις οικίες. Για την 

αποφυγή της ανάμιξής του με τα οικιακά, προωθείται όλα τα φαρμακεία να αποτελούν 

σημεία συλλογής ληγμένων φαρμάκων που προέρχονται από την κατ’ οίκον περίθαλψη 

ασθενών. Η περαιτέρω διαχείριση θα μπορεί να γίνεται είτε από ∆ημοτικά Συστήματα 

συλλογής ΕΑ ή από αδειoδοτημένους φορείς συλλογής μεταφοράς ΕΑ από Υ.Μ. ή με τη 

διαδικασία επιστροφής των ληγμένων φαρμάκων τους στους προμηθευτές. 
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Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να προετοιμασθεί για την περίπτωση 

τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε οι προτεινόμενες 

δράσεις, ανεξάρτητα από την αλλαγή ή μη του θεσμικού πλαισίου, θα υποβοηθήσουν στην 

τήρηση του υπάρχοντος που απαγορεύει την ανάμιξη επικινδύνων με μη επικίνδυνα και τη 

διάθεσή τους ως μη επικίνδυνα σε ΧΥΤΑ. 
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6.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Πρώτος στόχος κάθε πολιτικής για τα απόβλητα θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον. Η πολιτική για τα απόβλητα θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη 

μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και να προωθεί την πρακτική εφαρμογή της ιεράρχησης 

των αποβλήτων12. 

Το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν συνιστά ένα αποκλειστικά τεχνικό 

πρόβλημα, που μπορεί να αντιμετωπιστεί στη βάση μιας τεχνοκρατικής λογικής. Είναι κατ' 

αρχήν πρόβλημα που προκύπτει σε ένα ιστορικά καθορισμένο χωροχρονικό πλαίσιο και 

συνδέεται με πρακτικές, τόσο στο επίπεδο της καθημερινότητας, όσο και στο θεσμικό 

επίπεδο, πρακτικές κοινωνικά καθορισμένες, που έχουν αποκρυσταλλωθεί στο πέρασμα του 

χρόνου. Χρέος της πολιτείας είναι η δημιουργία άμεσων και έμμεσων κινήτρων, η συνεχής 

ενημέρωση και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών (και των επιχειρήσεων) 

με στόχο την αφύπνιση συνειδήσεων, την αρμονία του ανθρώπου με το περιβάλλον και 

τελικά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.  

Στην όλη αυτή τη διαδικασία, για την αποδοχή ενός σχεδιασμού διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων και, π.χ., μίας μονάδας διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων, ή της εφαρμογής 

διαλογής στην πηγή τριών ή τεσσάρων ρευμάτων υλικών/απορριμμάτων, εμπλέκονται η 

παραγωγή και το εμπόριο, οι πολίτες με τους συλλόγους τους, οι οικολογικές οργανώσεις, οι 

Μ.Κ.Ο., τα Μ.Μ.Ε., οι τοπικοί άρχοντες, η εκπαίδευση και γενικά οποιοσδήποτε από όποια 

θέση και αν βρίσκεται.  

Πάντοτε, η πρόοδος στηρίζεται στη γνώση και η γνώση στην πληροφόρηση. Η έννοια της 

πληροφόρησης πάλι, προϋποθέτει δράσεις σε τρία διαφορετικά επίπεδα13: 

 Συλλογή της πληροφορίας. 

 Επεξεργασία της πληροφορίας. 

 ∆ιακίνηση της πληροφορίας. 

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και των τριών αυτών επιπέδων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 

δύο διακριτών αλλά εξίσου σημαντικών στόχων: 

  Στη στήριξη των διαμορφωτών της πολιτικής για την εκτίμηση της προόδου 
εφαρμογής του σχεδιασμού και του βαθμού επίτευξης των στόχων του. 

 

12 Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, Προοίμιο, εδάφιο 6. 
13 «Η Ελληνική Στρατηγική προς την Αειφόρο Ανάπτυξη», Εισηγητικό κείμενο, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & 
Αειφόρου Ανάπτυξης, Αθήνα, 2002 
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  Στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και οικονομικών παραγόντων και 
κοινωνικών ομάδων.  

Ειδικά ο ρόλος των πολιτών στην υιοθέτηση βιώσιμων τρόπων ζωής, ικανών να 

ενσωματώνουν συμπεριφορές που απαντούν σε ανάγκες, όπως η ανακύκλωση των 

αποβλήτων, είναι κρίσιμος.  Η ενεργή συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα και η 

αποδοχή σχεδιασμών εξαρτάται από σειρά παραγόντων, που αφορούν στη φύση των 

παρεχόμενων πληροφοριών και την ερμηνεία τους14, την εμπιστοσύνη με την οποία μπορούν 

να αντιμετωπιστούν αυτές οι πληροφορίες15, καθώς και την πολυπλοκότητα των 

επιστημονικών πληροφοριών16 που παρέχονται από τους ειδικούς πάνω στο θέμα. 

Στο πλαίσιο αυτό κάποιες εναλλακτικές προτάσεις, που μπορούν να προσδώσουν κίνητρα 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε να στραφούν στην φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων τους και να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Κρήτης, δίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

14 Myers G, Macnaghten P, 1998, "Rhetorics of environmental sustainability: commonplaces and places" Environment 
and Planning A 30(2) 333 – 353 
15 Macnaghten, P. and Jacobs, M. 1997. 'Public identification with sustainable development: investigating cultural 
barriers to participation', Global Environmental Change, 7: 1-20 
16 Eden Sally, Public participation in environmental policy: considering scientific, counter-scientific and non-scientific 
contributions, Public Understanding of Science July 1996 vol. 5 no. 3 183-204 
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Πίνακας 6-10: Προτεινόμενα Κίνητρα  

Είδος Αποβλήτου Κίνητρα  

Μη Επικίνδυνα Στερεά 
Απόβλητα 
στο σύνολό τους 

 Ενίσχυση – αναβάθμιση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας 
που σχετίζονται με τα στερεά απόβλητα. 

 ∆ιαμόρφωση συστημάτων παρακολούθησης της προόδου των 
έργων, με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών (δείκτες ωρίμανσης, 
χρόνοι ανταπόκρισης των ΟΤΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών, 
δείκτες δημοσιοποίησης, δείκτες χρόνων κατασκευής έργων, κ.ά.)  
και τακτή ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκόμενων για την 
επιτευχθείσα πρόοδο. 

 Κατάρτιση έκθεσης/εων για την κατάσταση του περιβάλλοντος 
είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο και ευρεία 
δημοσιοποίησή της. 

 Συνεχής ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών αποβλήτων που 
παράγουν οι ίδιοι και δεν ανακυκλώνονται, αξιοποιούνται ή 
διατίθενται με ασφάλεια. 

Αστικά Στερεά 
Απόβλητα και 
Απόβλητα 
Συσκευασιών 

 Υλοποίηση (ή ενθάρρυνση υλοποίησης) προγραμμάτων 
καταγραφής της ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων 
δημοτικών αποβλήτων, των ποσοτήτων ανά πηγή 
προέλευσης και των τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης. 

 Σύνδεση των αποτελεσμάτων με τους στόχους του ΠΕΣ∆Α 
Κρήτης.  

 Τακτή ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκόμενων για τα 
αποτελέσματα. 

 Ενθάρρυνση των ΟΤΑ και των Φο∆ΣΑ στο να υιοθετήσουν 
σταδιακά: 

1. Ευελιξία. 

2. Τροποποίηση στο σύστημα χρέωσης της παραγωγής των 
αποβλήτων. 

 Ενθάρρυνση των αρμόδιων υπηρεσιών έκδοσης 
Περιβαλλοντικών Όρων στο να γίνεται πρόβλεψη 
δυνατότητας ευελιξίας στη διαχείριση (π.χ. στον καθορισμοί 
από ποιες περιοχές ή ποιους κωδικούς ΕΚΑ μπορεί να 
υποδέχεται μια εγκατάσταση διαχείρισης ή/και διάθεσης). 

Β.Α.Α.  Ενθάρρυνση με τρόπους όπως π.χ. μέσω των ΟΤΑ και των/του 
Φο∆ΣΑ σε συνδυασμό με χρηματοδοτήσεις έργων προμήθειας 
κομποστοποιητών ή κάδων ∆σΠ οργανικού κλάσματος ή/και 
μέσω προβολής καλών πρακτικών από άλλες χώρες όπου 
εφαρμόζεται, κ.ά. 

 Ανάπτυξης δικτυώσεων τοπικού χαρακτήρα και την χρήση της 
οικιακής/κοινοτικής κομποστοποίησης από όσο γίνεται 
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Είδος Αποβλήτου Κίνητρα  

περισσότερους μεμονωμένους μεγάλους παραγωγούς 
αποβλήτων Β.Α.Α. και από τους πολίτες, ειδικά στις 
απομακρυσμένες περιοχές από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 
ΑΣΑ. 

 Ανάπτυξη της διαλογής οργανικού κλάσματος στη πηγή, 
ιδιαίτερα δε σε χώρους μαζικής εστίασης, στρατόπεδα, 
νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.ο.κ. 

Μη Επικίνδυνα 
Βιομηχανικά Στερεά 
Απόβλητα 

 Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης απογραφής δεδομένων 
που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των 
επαγγελματικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών αποβλήτων 
(αξιοποίηση του υπάρχοντος συστήματος: Σύνταξη 
∆ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων – εγκύκλιος υπ. αρ. Οικ. 
172509/4266/02.10.2007 του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). 

 Ενεργοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών μέσων που 
θεσμικά διαθέτει η Περιφέρεια (κατά την έκδοση 
περιβαλλοντικών όρων, αδειών, κ.λπ. και διενέργεια 
περιβαλλοντικών ελέγχων, όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 
κεφάλαιο). 

 Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε όσες επιχειρήσεις δεν αποστέλλουν 
∆ιαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων. 

 Παρότρυνση των επιχειρήσεων για χρήση «καθαρών 
τεχνολογιών» στην παραγωγική τους διαδικασία κατά τη 
διαδικασία έκδοσης Π.Ο. ή /και Άδειας.  

 Ανάπτυξη μόνιμου διαύλου συνεργασίας με τον τεχνικό και 
επιχειρηματικό κόσμο (Τμήματα Ανατολικής και ∆υτικής Κρήτης 
του ΤΕΕ, Παραρτήματα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, 
Επαγγελματικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, κ.λπ.) για 
υποβοήθηση στην καταγραφή των αποβλήτων και στην 
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των επιχειρηματιών. 

 Ανάπτυξη (ή ενθάρρυνση ανάπτυξης από άλλους φορείς) θεσμού 
διάκρισης των «Πράσινων Επιχειρήσεων». 

Απόβλητα Ηλεκτρικού 
& Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

Οχήματα στο Τέλος 
του Κύκλου Ζωής 
τους (ΟΤΚΖ) 

Μεταχειρισμένα 
Ελαστικά 

 Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης απογραφής δεδομένων 
που αφορούν τη διαχείριση αυτών των ειδικών ρευμάτων 
αποβλήτων, σε συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, τους ΟΤΑ, τους Φο∆ΣΑ και τα κατά 
τόπους Επαγγελματικά Επιμελητήρια. 

 Παρότρυνση των ΟΤΑ στο να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εφαρμογή 
της εναλλακτικής διαχείρισης των ΟΤΚΖ, για την εξάλειψη του 
φαινομένου εγκαταλειμμένων οχημάτων, να συνεργασθεί με το 
εγκεκριμένο σύστημα (Ε∆ΟΕ) και τις αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις, ώστε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του δικτύου 
συλλογής – διάθεσης ΟΤΚΖ και τέλος να αναλάβει ενεργό ρόλο 
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Είδος Αποβλήτου Κίνητρα  

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες 
συνθήκες. 

 Καθοδήγηση /∆ιευκόλυνση των ΟΤΑ για τη δημιουργία Κέντρων 
Ανακύκλωσης/Πράσινων Σημείων. 

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων 
(ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, Παλαιά ελαστικά) που δεν ανακυκλώνονται/ 
αξιοποιούνται ή διατίθενται με ασφάλεια. 

Απόβλητα εκσκαφών, 
κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

 Παρότρυνση των διαχειριστών ΑΕΚΚ στο να δημιουργήσουν 
Σύστημα / Συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης με στόχο την 
κάλυψη όλης της περιφέρειας Κρήτης. 

 Παρότρυνση (ή/και εξεύρεση χρηματοδότησης) των 
Επαγγελματικών Οργανώσεων που σχετίζονται με τις Κατασκευές 
/ Κατεδαφίσεις (π.χ. εργολάβοι κατασκευών, μηχανικοί, κ.λπ.) να 
αναπτύξουν σύστημα πιστοποίησης και Προδιαγραφές 
κατασκευών με χρήση δευτερογενών πρώτων υλών 
(προερχόμενες από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ). 

Ιλύες από βιολογική 
επεξεργασία αστικών 
λυμάτων 

 Ενθάρρυνση των κατά τόπους ∆.Ε.Υ.Α. και των ΟΤΑ με 
διάφορους τρόπους (π.χ. μέσω προβολής καλών πρακτικών από 
πιλοτικά προγράμματα, κ.ά.) για σχεδιασμό και ωρίμαση έργων 
με στόχο την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης της 
παραγόμενης ιλύος, με ενίσχυση της γεωργικής και εδαφικής 
αξιοποίησης. 

Γεωργικά 
Υπολείμματα (και 
λοιπά απόβλητα από 
αγροτοκτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις) 

 Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής των ποσοτήτων και μέσω 
ενεργοποίησης των Συλλόγων των αγροτών και των παραγωγών. 

 Ενθάρρυνση (και σχεδιασμός)  της ενσωμάτωσης της διαχείρισής 
τους στα συστήματα άλλων τύπων αποβλήτων.  
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6.6. ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Η χάραξη μιας πολιτικής επικοινωνίας με τους πολίτες, τους οικονομικούς παράγοντες και τους 

κατά τόπους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την 

υφιστάμενη σχέση των πολιτών με το φυσικό τους περιβάλλον, μια σχέση που πρέπει να 

θεωρείται κατ' εξοχήν πολιτισμική υπό την έννοια ότι, η δράση των πολιτών στο επίπεδο της 

καθημερινότητας δεν είναι τυχαία, αλλά προσδιορίζεται από τη συνολική κοινωνική συνείδησή 

τους, όπως αυτή διαμορφώνεται στη βάση της κοινωνικοποίησης, των εμπειριών και 

βιωμάτων τους στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις κοινωνικές διαδικασίες, θεσμούς και 

συνθήκες17. Για την οποιαδήποτε συμμετοχή του πολίτη σε δράσεις ανακύκλωσης / διαλογής 

στην πηγή, βεβαίως σημαντική προϋπόθεση είναι ένα περιεκτικό πρόγραμμα ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης κατάλληλα σχεδιασμένο. 

Επομένως κατά την προσέγγιση των πολιτών και των ΟΤΑ για να αποδεχθούν π.χ. τη 

δημιουργία μονάδας διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων, θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους (δημογραφικά στοιχεία, οικονομικές 

δραστηριότητες, αναπτυξιακές προοπτικές), τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα, οι 

γενεσιουργές αιτίες τους και οι στρατηγικές επίλυσής τους. 

Η προσπάθεια να μετατεθεί η λύση του προβλήματος και να παρθεί η απόφαση βάσει 

υποδείξεων της «ουδέτερης και αντικειμενικής» επιστήμης συχνά δεν έχει αποτελέσματα, είτε 

λόγω της δυσπιστίας ως προς την αντικειμενικότητα των επιστημονικών μελετών, είτε λόγω 

των φόβων για πλημμελή εφαρμογή των συμπερασμάτων τους.  

Μέσω ενδελεχούς πληροφόρησης και κατανόησης του προβλήματος όμως, μπορούν να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να αφυπνιστούν πολλές ομάδες της κοινωνίας και 

να μετατραπούν σε ενεργούς πολίτες και επιχειρηματίες σχετικά με την ορθή διαχείριση των 

απορριμμάτων τους και να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους διαχειριστές των 

στερεών αποβλήτων και την πολιτεία, που διαμορφώνει το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων.  

Άλλωστε, το  ΕΣ∆Α (ΚΥΑ 50910/2727/2003) μεταξύ άλλων, στοχεύει: 

στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής που θα συμβάλει 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και 

στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του 

Κοινού ως προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής οποιουδήποτε 

σχεδιασμού (εθνικού - περιφερειακού). 

 

17 Βαρελιδης Πέτρος, Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού & φορέων σε θέματα διαχείρισης απόβλητων, 
Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, Καλλιθέα, 2004 
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Υιοθετώντας τους στόχους αυτούς η Περιφέρεια Κρήτης δύναται να προχωρήσει σε ποικίλα 

μέτρα και δράσεις ∆ημοσιοποίησης των στόχων του ΠΕΣ∆Α Κρήτης. Τα μέτρα και οι δράσεις 

δημοσιοποίησης θα κινηθούν σε δύο άξονες:  

 ο πρώτος αφορά τους νεοσύστατους ΟΤΑ, και τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα αυτών, 

τα αρμόδια όργανα και τις αρμόδιες υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και 

τους Φο∆ΣΑ,  

 ενώ ο δεύτερος άξονας θα αφορά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και λοιπούς 

οικονομικούς παράγοντες (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, ΜΚΟ, Σωματεία, κ.λπ.). 

 Οι δράσεις αυτές καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν παρακάτω. 

Επισημαίνεται ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού πλέον έχει τις εξής, μεταξύ άλλων, 

πρόσθετες αρμοδιότητες (Ν. 3852/2010, άρθρο 94): 

§1, εδάφιο α/α «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.∆.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.» 

§2, εδάφιο α/α «25. Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και 

μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.∆.∆.Υ.» 

§2, εδάφιο α/α «36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής 

και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών 

εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.» 

§5, εδάφιο α/α «1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).» 

§5, εδάφιο α/α «5. Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και 

Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

κατ’ άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄).» 

§5, εδάφιο α/α «10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής …»  

§5, εδάφιο α/α «20. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία 

κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/2008 

(ΦΕΚ 198 Α΄)» 

§5, εδάφιο α/α «21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης 

λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών 

φαρμακευτικών προϊόντων.» 
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§5, εδάφιο α/α «23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών 

κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.» 

 

Οι ανωτέρω πρόσθετες αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, εκτός του ότι αφορούν το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (πλην του σχεδιασμού και της 

εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών), αφορούν και 

διαδικασίες γνωμοδότησης, παρακολούθησης ή/και αδειοδότησης λειτουργίας κάποιων 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ειδικά ρεύματα αποβλήτων (και την 

αντίστοιχη υποχρέωση της ξεχωριστής διαλογής των ρευμάτων αυτών και της μη ανάμιξής 

του με τα ΑΣΑ). Στο πλαίσιο αυτό η έγκαιρη, πλήρης και συνεχής ενημέρωση των ∆ήμων 

αποτελεί σημείο – κλειδί για την επιτυχία των στόχων του ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 

∆ιευκρινίζεται ότι, δεν αναφέρονται ως φορείς – στόχοι της δημοσιοποίησης οι αρμόδιες 

υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Κρήτης που θα 

δημιουργηθούν, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι θα ενημερωθούν άμεσα και με πληρότητα. 
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Πίνακας 6-11: Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις Δημοσιοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

Οργανισμός / Όργανο / Υπηρεσία- 
στόχος 

Κύριος Στόχος Δράσεις Δημοσιοποίησης 

Εκτελεστική Επιτροπή  
(Ν. 3852/2010, άρθρο 63) 

Η συμβατότητα, μεταξύ άλλων, του Σχεδίου Χάρτας του Πολίτη και του 
Οδηγού του ∆ημότη με τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα ∆ΣΑ που 
προβλέπονται στον ΠΕΣ∆Α. 

Επιτροπή ποιότητας ζωής  
(σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων 

(10.000) κατοίκων) 

(Ν. 3852/2010, άρθρο 73) 

Οι στόχοι, τα έργα και οι δραστηριότητες  ∆ΣΑ που προβλέπονται στον 
ΠΕΣ∆Α να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση των σχετικών με την 
ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του 
περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου και την έκδοση κανονιστικών 
αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. 

∆ημοτική επιτροπή διαβούλευσης 
(Ν. 3852/2010, άρθρο 76) 

Η γνωστοποίηση των στόχων ∆ΣΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣ∆Α στους 
εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. 

Συμβούλιο δημοτικής  ή τοπικής 
κοινότητας 

(Ν. 3852/2010, άρθρα 83 & 84) 

Οι στόχοι ∆ΣΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣ∆Α να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων τους. 

Ο
Τ
Α

 Α
’ 
Β
α
θ
μ
ο
ύ

 

Υπηρεσιακές μονάδες δήμων 
Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας 

(Ν. 3852/2010, άρθρο 97: σύστασή τους 
μέχρι 31.12.2012) 

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες ∆ΣΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣ∆Α να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων τους. 

1.Αποστολή Απόφασης Αναθεώρησης 
του ΠΕΣ∆Α Κρήτης σε έντυπη μορφή, 
συνοδευόμενη με τη Μελέτη 
Αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης και 
τα Παραρτήματα αυτής σε ηλεκτρονικό 
μέσο αποθήκευσης. 

 

2.Γνωστοποίηση μόνιμης τηλεφωνικής 
γραμμής για παροχή διευκρινήσεων και 
κατευθύνσεων για την εφαρμογή του 
ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 

 

3.∆ιοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης – 
παρουσίασης των στόχων και του 
περιεχομένου του αναθεωρημένου 
ΠΕΣ∆Α ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

 

4.Εγκαθίδρυση αμφίδρομης 
επικοινωνιακής σχέσης, μέσω 
αιτήματος συμπλήρωσης ειδικού 
ερωτηματολογίου και αποστολή του 
στο αρμόδιο γραφείο. – καταγραφή 
προβλημάτων που μπορεί να 
δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή. 
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Οργανισμός / Όργανο / Υπηρεσία- 
στόχος 

Κύριος Στόχος Δράσεις Δημοσιοποίησης 

Ο
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Περιφερειακό συμβούλιο 
(Ν. 3852/2010, άρθρο 163) 

Τα έργα και οι δραστηριότητες ∆ΣΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣ∆Α να 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, κατά:  
α) την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος 
της Περιφέρειας, 
β) την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά 
την κείμενη νομοθεσία, 
γ) την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, 
δ) την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων. 

 ΦοΔΣΑ 
Η άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων τους να είναι σύμφωνη με τους 
στόχους, τα έργα και τις δραστηριότητες ∆ΣΑ που προβλέπονται στον 
ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 
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Πίνακας 6-12: Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις Δημοσιοποίησης ΠΕΣΔΑ Κρήτης για τις 
επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό 

Είδος Αποβλήτου Μέτρα – Δράσεις Δημοσιοποίησης Στόχων ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

Αστικά Στερεά Απόβλητα 

& Συσκευασίες  

Β.Α.Α. 

Απόβλητα Ηλεκτρικού  

& Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

Οχήματα στο Τέλος του 

Κύκλου Ζωής τους 

(ΟΤΚΖ) 

Μεταχειρισμένα Ελαστικά 

 Απ' ευθείας πληροφόρηση του κοινού (φυλλάδια – 

επιστολές - ανοικτές συζητήσεις). 

 ∆ελτία τύπου και συνεντεύξεις στα τοπικά / περιφερειακά 
ΜΜΕ (τύπος - τηλεόραση - ραδιόφωνο). 

 Μετάδοση συνθημάτων για καθαρότερο περιβάλλον, 

μείωση του όγκου των απορριμμάτων, συμμετοχή σε 

προγράμματα ανακύκλωσης κλπ στα τοπικά / 

περιφερειακά ΜΜΕ (τηλεόραση - ραδιόφωνο).  

 Συζητήσεις - συνεντεύξεις με σημαίνοντα δημόσια 

πρόσωπα ή υπεύθυνους συλλόγων /επιμελητηρίων, κ.λπ. 

 Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς. 
 Λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής.  
 ∆ράσεις ενημέρωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (σχολεία 

- οικολογικές ομάδες - ιδιωτικές επιχειρήσεις – στέκια 

μεταναστών κ.λπ.). 

 Έκθεση φωτογραφικού υλικού ή/και προβολή 

βιντεοταινιών σχετικού με τους στόχους του ΠΕΣ∆Α Κ. 

 Επίδειξη σε πάρκα/πλατείες για το πώς γίνεται η 

ανακύκλωση ή το κομπόστ και η οικιακή κομποστοποίηση. 

 Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ή/και εβδομάδες αφιερωμένες 
σε λιγότερα σκουπίδια ή ανακύκλωση με διανομή έντυπου 

ενημερωτικού αλλά και προωθητικού υλικού των στόχων 

του ΠΕΣ∆Α Κ (π.χ. σακούλες μεταφοράς ανακυκλώσιμων, 

οικιακοί κομποστοποιητές, κ.λπ.). 

 Σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης με επεξεργασμένο 
ερωτηματολόγιο (ερωτήσεις που συγχρόνως θα 

πληροφορούν), το οποίο θα απευθύνεται και θα καλύπτει 

μεγάλο μέρος των πολιτών. 

 Σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Κρήτης. 
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Είδος Αποβλήτου Μέτρα – Δράσεις Δημοσιοποίησης Στόχων ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

Μη Επικίνδυνα Στερεά 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

Απόβλητα εκσκαφών, 

κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Ιλύες από βιολογική 

επεξεργασία αστικών 

λυμάτων 

Γεωργικά Υπολείμματα 

(και λοιπά απόβλητα από 

αγροτοκτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις) 

  Ενημέρωση των άμεσα αλλά και έμμεσα εμπλεκόμενων 
φορέων για τους γενικούς στόχους και εξειδικευμένα ανά 

ρεύμα αποβλήτων ενδιαφέροντος: Επαγγελματικά 

Επιμελητήρια, Σωματεία και Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί 

Παραγωγών, ∆ΕΥΑ. 

 ∆ιοργάνωση συναντήσεων παρουσίασης των στόχων του 
ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 

Ιατρικά Απόβλητα   Ενημέρωση των άμεσα αλλά και έμμεσα εμπλεκόμενων 

φορέων για τους γενικούς στόχους και εξειδικευμένα ανά 

ρεύμα αποβλήτων ενδιαφέροντος: Επαγγελματικά 

Επιμελητήρια, Σωματεία και Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί 

Παραγωγών, ∆ΕΥΑ. 

Το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ που θα συναχτεί θα πρέπει να παρουσιάζει τη σοβαρότητα του 

προβλήματος από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (όγκος ρύπανσης, οικονομικό 

κόστος, περιβαλλοντικό-κοινωνικό κόστος, κόστος στην προσέλκυση τουρισμού), να δίνεται 

διάσταση στο πρόβλημα για να κατανοεί ο πολίτης την αμεσότητα της συμμετοχής του, να 

δίνει πρακτικές πληροφορίες για το τι μπορεί να κάνει ο πολίτης. Οι πληροφορίες για τις 

μονάδες επεξεργασίας / αξιοποίησης και τελικής διάθεσης να συμπεριλαμβάνουν αναφορές για 

την αξιοποίηση των υλικών, την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου 

που θα διενεργείται, τα μέτρα ασφαλείας που θα προβλέπονται, καθώς και τα μέτρα 

αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας ή σε περίπτωση ατυχηματικής 

ρύπανσης. 

• Το έντυπο υλικό να έχει τυπωθεί σε ανακυκλωμένο χαρτί και να διανέμεται σε 

όλους (λογαριασμοί ΟΤΕ – ∆ΕΗ - ∆ΕΥΑ). 

• Οι αφίσες να αναρτώνται σε καταστήματα, σε γραφεία φορέων κ.λπ. 

Οι δράσεις δημοσιοποίησης των στόχων του αναθεωρημένου ΠΕΣ∆Α Κρήτης προτείνεται να 

έχουν περιοδική εφαρμογή, καθώς σημαντικό είναι σε οποιαδήποτε εκστρατεία ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης να υπάρχει και «Φάση υπενθύμισης και ενθάρρυνσης» όπου θα πρέπει να 

δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του προγράμματος (συλλεγόμενες ποσότητες, συμμετοχή 
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κοινού, κόστος, δυσκολίες). Η φάση αυτή μπορεί να διαρκεί από έξι μήνες έως ένα χρόνο, και 

με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δουν οι πολίτες την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών 

τους. 

Σκοπός είναι, πέραν της δημοσιοποίησης των στόχων του αναθεωρημένου ΠΕΣ∆Α, η 

δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης σχετικά με τα προβλήματα του περιβάλλοντος ώστε 

να τεθούν τα θεμέλια για την ενεργό συμμετοχή αλλά και την αποδοχή έργων που έχουν σαν 

σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος - (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, προγράμματα ανακύκλωσης, Κ∆ΑΥ, 

Μονάδες Αξιοποίησης κ.λπ.) και στην εκμάθηση της συνετής και ορθολογικής χρήσης των 

φυσικών πόρων. 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο ΠΕΣ∆Α και τα 

προβλήματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίησή του. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις 

απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στην 

επεξεργασία των αποβλήτων και περιγράφονται οι διαθέσιμες μέθοδοι και τεχνολογίες 

επεξεργασίας. Επίσης, γίνεται ειδική αναφορά στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Οι 

μέθοδοι επεξεργασίας αξιολογούνται με βάση τις εφαρμογές των τελικών προϊόντων τους, την 

υπάρχουσα εμπειρία διεθνώς αλλά και με οικονομικά στοιχεία. Τέλος, με βάση τα παραπάνω, 

αναπτύσσονται τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης.     

7.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τα έργα ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης, τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα επόμενα υποκεφάλαια. 

7.2.1. Εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

Ο ΠΕΣ∆Α Κρήτης αποτελεί εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κρήτης του Εθνικού Σχεδιασμού 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 50910/2727 ΦΕΚ 

1909Β/22.12.2003 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 

περιφερειακός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης».  

Ο υφιστάμενος ΠΕΣ∆Α Κρήτης εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 677/21.2.2006 απόφαση (ορθή 

επανάληψη) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.  

Στον εν λόγω ΠΕΣ∆Α προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Περιφέρειας Κρήτης 

προβλέπονταν η υλοποίηση των σχετικών έργων επεξεργασίας και αξιοποίησης σε δύο στάδια: 

(α) το μεταβατικό Στάδιο (διάρκεια έως και το 2010) και (β) το τελικό Στάδιο. 

Διαχειριστικές ενότητες 

Σύμφωνα με το μεταβατικό στάδιο, ο Νομός Χανίων θα περιελάμβανε τέσσερις 

διαχειριστικές ενότητες (∆.Ε.), ο Νομός Ρεθύμνου θα αποτελούσε μια (1) διαχειριστική 

ενότητα, ο Νομός Ηρακλείου θα χωρίζονταν σε πέντε (5) διαχειριστικές ενότητες και ο Νομός 
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Λασιθίου σε δύο (2) διαχειριστικές ενότητες. Οι ∆ήμοι που περιλαμβάνονταν στις 

διαχειριστικές ενότητες παρουσιάζονται ακολούθως. 

Δ.Ε. Δήμοι 

Νομός Χανίων 

1η  

∆ήμοι Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Βάμου, Κρυονερίδας, Φρε, 
Γεωργιουπόλεως, Κεραμείων, Θερίσου, Ν. Κυδωνίας, Πλατανιά, Βουκολίων, 
Μυθήμνης, Κισσάμου, Κολυμπαρίου, Μουσούρων, Ινναχωρίου, Αρμένων Κανδάνου 
και Κοινότητα Ασή Γωνιάς 

2η  ∆ήμοι Πελεκάνου και Ανατολικού Σελίνου 

3η  ∆ήμος Σφακίων 

4η  Κοινότητα Γαύδου 

Νομός Ρεθύμνου 

5η Όλοι οι ∆ήμοι του Νομού Ρεθύμνου 

Νομός Ηρακλείου 

6η 
∆ήμοι Τυλίσου Γαζίου, Ηρακλείου, Ν. Αλικαρνασσού, Κρούσωνα, Παλιανής (πρώην 
Τετραχωρίου) και Γοργολαΐνη 

7η 
∆ήμοι Τυμπακίου, Μοιρών, Ζαρού, Ρούβα, Γόρτυνας, Αστερουσίων, Αγ. Βαρβάρας 
και Κόφινα 

8η ∆ήμοι Ν. Καζαντζάκη, Θραψανού, Επισκοπής, Τεμένους και Αρχανών 

9η ∆ήμοι Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών και Καστελίου 

10η ∆ήμος Βιάννου και Αρκαλοχωρίου 

Νομός Λασιθίου 

11η ∆ήμοι Νεάπολης, Αγ. Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου, Ιεράπετρας 

12η ∆ήμοι Σητείας, Ιτάνου, Μακρύ Γιαλού, Λεύκης 

Το τελικό στάδιο αναφέρεται στη διαχείριση των ΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης μετά το τέλος 

του μεταβατικού σταδίου και έτσι η εφαρμογή του προσδιορίζεται χρονικά από το 2011.  

Αναφορικά με τη διάρθρωση των ∆.Ε., ουσιαστική διαφοροποίηση του τελικού σταδίου έναντι 

του μεταβατικού σταδίου αποτελεί το γεγονός ότι οι ∆.Ε. πλέον δεν περιορίζονται στα όρια 

των Νομών. Αναλυτικότερα για το σενάριο αυτό οι προβλεπόμενες ∆.Ε. παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 
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Δ.Ε. Δήμοι 

1η  Το σύνολο των ∆ήμων του Νομού Χανίων πλην του ∆ήμου Σφακίων και της 
Κοινότητας Γαύδου 

2η  ∆ήμος Σφακίων 

3η  Κοινότητα Γαύδου 

4η  
Το σύνολο των ∆ήμων του Ν. Ρεθύμνου και Ν. Ηρακλείου καθώς και οι ∆ήμοι 
Οροπέδιου Λασιθίου, Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Ιεράπετρας (Ν. Λασιθίου). 

5η ∆ήμοι Ιτάνου, Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Λεύκης (Ν. Λασιθίου) 

Η διαμόρφωση των ∆.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα όσα 

προέβλεπε ο εγκεκριμένος ΠΕΣ∆Α για το μεταβατικό στάδιο. Το Μάιο του 2009, στο πλαίσιο 

εναρμόνισης του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆ΑΚ με έργα και δραστηριότητες που συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων του, πραγματοποιήθηκε συνένωση της 6ης και 7ης ∆Ε με σκοπό οι ΟΤΑ 

που ανήκουν στις παραπάνω ενότητες να εξυπηρετηθούν από το ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. 

Επιπλέον, ο ∆ήμος Σφακίων (3η ∆.Ε.) από τον Ιούνιο του 2010 διαθέτει τα ΑΣΑ του στην 

ΟΕ∆Α της 1ης ∆.Ε. (ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ Χανίων).  

Έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΣΑ 

Σχετικά με τα έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΣΑ, στην εγκριτική απόφαση ΠΕΣ∆ΑΚ για 

το μεταβατικό στάδιο προβλέπονται τα έργα και δράσεις, όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7-1, όπου σημειώνεται και η υλοποίησή τους ή μη. 
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Πίνακας 7-1: Πορεία υλοποίησης ΠΕΣΔΑ 2006 

Στάδιο Νομός ΔΕ Δήμοι Προτεινόμενες δράσεις βάσει ΠΕΣΔΑ 
2006 

Πορεία 

(Δεκ. 2010)

Συνέχιση λειτουργίας της μονάδας ΕΜΑΚ 
στην οποία ανακτώνται και ανακυκλώσιμα    (*) 

Ενίσχυση του Προγράμματος ∆σΠ και 
περαιτέρω επεξεργασία στην υφιστάμενη 
EΜΑΚ 

 

Μονάδα επεξεργασίας γεωργικών 
αποβλήτων στην Κουντούρα (∆. Πελεκάνου) Χ 

Κατασκευάζεται ο ΣΜΑ Χανίων που αρχικά 
μεταφορτώνονται τα ΣΑ των ∆ήμων Χανίων, 
Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Βάμου, 
Κρυονερίδας, Φρε, Γεωργιουπόλεως, 
Κεραμείων, Θερίσου, Ν. Κυδωνίας, Αρμένων 
και Μουσούρων 

Χ 

1η  

∆ήμοι Χανίων, 
Ακρωτηρίου, 
Σούδας, Ελ. 

Βενιζέλου, Βάμου, 
Κρυονερίδας, Φρε, 
Γεωργιουπόλεως, 

Κεραμείων, Θερίσου, 
Ν. Κυδωνίας, 
Πλατανιά, 
Βουκολίων, 
Μυθήμνης, 
Κισσάμου, 

Κολυμπαρίου, 
Μουσούρων, 
Ινναχωρίου, 

Αρμένων Κανδάνου 
και Κοιν. Ασή Γωνιάς

Κατασκευάζεται ο ΣΜΑ Βουκολίων στον 
οποίο αρχικά οδηγούνται τα ΣΑ των ∆ήμων 
Πλατανιά, Βουκολίων, Κανδάνου, 
Κολυμπαρίου, Μυθήμνης, Κισσάμου, 
Ινναχωρίου 

Χ 

2η ∆ήμοι Πελεκάνου και Ανατολικού Σελίνου
∆ιατηρείται στη φάση αυτή, μέχρι 
εξάντλησής του, ο ΧΥΤΑ Πελεκάνου   

3η ∆ήμος Σφακίων Θα εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Σφακίων    (**) 

Χ
αν
ίω
ν 

4η Κοινότητα Γαύδου Κατασκευάζεται ΧΥΤΑ με προδιαγραφές 
ΧΥΤΑ απομονωμένων περιοχών Χ 

Εξυπηρετείται από τον υπό επέκταση ΧΥΤΑ 
Αμαρίου  

Έ
ω
ς 

 κ
αι

 2
01

0 
Μ
ετ
αβ
ατ
ικ
ό 
Στ
άδ
ιο

 

Ρ
εθ
ύμ
νη
ς 

5η Όλοι οι ∆ήμοι του 
Νομού Ρεθύμνου Προγράμματα ∆σΠ και περαιτέρω 

επεξεργασίας στη EΜΑΚ του Ν. Χανίων 
Ορισμένοι 
∆ήμοι 

: Έχει ολοκληρωθεί Χ  : ∆εν έχει ολοκληρωθεί 

(*): Η μονάδα δεν έχει φτάσει τη δυναμικότητα των 70.000 τόνων ανά έτος 

(**): Τον Ιούνιο του 2010 ο ΧΥΤΑ Σφακίων έκλεισε και τα ΑΣΑ του ∆. Σφακίων οδεύουν στην ΟΕ∆Α Χανίων (1η ∆Ε) 
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Πίνακας 7-1: Πορεία υλοποίησης ΠΕΣΔΑ 2006 (συνέχεια) 

Στάδιο Νομός ΔΕ Δήμοι Προτεινόμενες δράσεις βάσει ΠΕΣΔΑ 
2006 

Πορεία 

(Δεκ. 2010)

Προεπεξεργασία στη μονάδα Ηρακλείου 70.000 
τ/έτος 

Ορισμένοι 
∆ήμοι 

∆σΠ & 1 Κ∆ΑΥ: Κ∆ΑΥ Ηρακλείου  Για 6η έως και 10η ΔΕ 

Μονάδα επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων 
στη Μεσσαρά Χ 

6η 

∆ήμοι Τυλίσου 
Γαζίου, Ηρακλείου, 
Ν. Αλικαρνασσού, 

Κρούσωνα, 
Παλιανής και 
Γοργολαίνη 

Θα εξυπηρετείται από το νέο κύτταρο ταφής 
που θα κατασκευαστεί στους Πέρα Γαλήνους. 
Τα απορρίμματα των ∆ήμων Ηρακλείου, Γαζίου 
και Ν. Αλικαρνασσού μεταφέρονται στο νέο 
κύτταρο μετά από μεταφόρτωση στο ΣΜΑ 
Ηρακλείου 

 

7η 

∆ήμοι Τυμπακίου, 
Μοιρών, Ζαρού, 
Ρούβα, Γόρτυνας, 
Αστερουσίων, Αγ. 
Βαρβάρας & Κόφινα

Θα καλύπτεται από το νέο ΧΥΤΑ που θα 
κατασκευαστεί στην περιοχή της Μεσσαράς Χ 

8η 

∆ήμοι Ν. 
Καζαντζάκη, 
Θραψανού, 
Επισκοπής, 
Τεμένους και 
Αρχανών 

Θα εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ 
Καζαντζάκη ο οποίος είναι υπό επέκταση  

9η 
∆ήμοι Χερσονήσου, 
Μαλίων, Γουβών και 

Καστελίου 

Θα εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ 
Χερσονήσου ο οποίος είναι υπό επέκταση  

Η
ρα
κλ
εί
ου

 

10η ∆ήμος Βιάννου και 
Αρκαλοχωρίου 

Θα εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ 
Βιάννου ο οποίος είναι υπό επέκταση Εν μέρει 

Μονάδα επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων Χ 

Για 11η έως και 12η ΔΕ
Προγράμματα ∆σΠ και περαιτέρω επεξεργασία, 
εξυπηρέτηση  από το Κ∆ΑΥ Ηρακλείου 

Ορισμένοι 
∆ήμοι 

11η 
∆ήμοι Νεάπολης, Αγ. 
Νικολάου, Οροπεδίου 
Λασιθίου, Ιεράπετρας

Θα εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ 
Αγ. Νικολάου  ο οποίος είναι υπό επέκταση και 
από το ΣΜΑ Ιεράπετρας 

Εν μέρει 

Έ
ω
ς 
κα
ι 2

01
0 
Μ
ετ
αβ
ατ
ικ
ό 
Στ
άδ
ιο

 

Λ
ασ
ιθ
ίο
υ 

12η 
∆ήμοι Σητείας, 
Ιτάνου, Μακρύ 
Γιαλού, Λεύκης 

Θα εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ 
Σητείας που βρίσκεται υπό εκσυγχρονισμό  
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Για το τελικό στάδιο προβλέπονταν τα ακόλουθα έργα ανά ∆.Ε.  

1η ΔΕ: Το σύνολο των ∆ήμων του Νομού Χανίων πλην του ∆ήμου Σφακίων και της 

Κοινότητας Γαύδου 

• Συνέχιση λειτουργίας της μονάδας ΕΜΑΚ/ΧΥΤΥ στην οποία ανακτώνται και 

ανακυκλώσιμα 

• Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων στην 

Κοντούρα 

• Προβλέπεται η κατασκευή ενός (1) ακόμη ΣΜΑ στον υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ 

Πελεκάνου, στον οποίο μεταφορτώνονται τα απορρίμματα των ∆ήμων Πελεκάνου και 

Ανατ. Σελίνου 

• Οι υφιστάμενοι ΣΜΑ από το μεταβατικό στάδιο διατηρούνται ως έχουν 

2η ΔΕ: ∆ήμος Σφακίων, Ν. Χανίων 

• Θα εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Σφακίων 

3η ΔΕ: Κοινότητα Γαύδου, Ν. Χανίων 

• Θα εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Γαύδου 

4η ΔΕ: Το σύνολο των ∆ήμων του Ν. Ρεθύμνου και Ν. Ηρακλείου καθώς και οι ∆ήμοι 

Οροπέδιου Λασιθίου, Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Ιεράπετρας (Ν. Λασιθίου) 

• Εξυπηρέτηση από 1 Μονάδα Επεξεργασίας με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση: 

210.000 τ/έτος με τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ 

• Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων στη Μεσσαρά 

• Συνέχιση της προεπεξεργασίας στη μονάδα Ηρακλείου  

• Συνέχιση Προγραμμάτων ∆σΠ & λειτουργίας Κ∆ΑΥ Ηρακλείου  

• Συνέχιση λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας γεωργικών υπολειμμάτων & του ΣΜΑ 

στην Ιεράπετρα 

• Θα κατασκευαστούν πέντε (5) νέοι ΣΜΑ, οι τέσσερις (4) από τους οποίους στις 

εγκαταστάσεις πιθανώς των υφιστάμενων ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, Χερσονήσου, Βιάνου, Αγ. 

Νικολάου. Οι ∆ήμοι που εξυπηρετούνται από τους ΣΜΑ αυτούς είναι αυτοί που 

εξυπηρετούνταν από τον αντίστοιχο ΧΥΤΑ. Ο ΣΜΑ Ιεράπετρας εξακολουθεί να 

καλύπτει το ∆. Ιεράπετρας και τα προς ανακύκλωση υλικά της 5ης  ∆.Ε. Ο Νομός 

Ρεθύμνου εξυπηρετείται από κεντρικό ΣΜΑ, στον οποίο μεταφορτώνονται αρχικά τα 

απορρίμματα του Νομού. Οι ΣΜΑ αυτοί και οι υφιστάμενοι θα οδηγούν τα ΣΑ στη νέα 

μονάδα επεξεργασίας 
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5η ΔΕ: ∆ήμοι Ιτάνου, Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Λεύκης (Ν. Λασιθίου) θα εξυπηρετούνται από 

το ΧΥΤΑ Σητείας, και μέσω προγράμματος ∆σΠ αποβλήτων συσκευασίας από το Κ∆ΑΥ 

Ηρακλείου. 

7.2.2. Προβλήματα κατά την υλοποίηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ  

Ο ΠΕΣ∆Α στην Κρήτη δεν έχει υλοποιηθεί, γεγονός που κυρίως οφείλεται στο ότι δεν 

κατασκευάστηκε η προβλεπόμενη κεντρική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης. Ωστόσο, έχουν 

πραγματοποιηθεί ορισμένα έργα και δράσεις όπως αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α, επεκτάσεις ΧΥΤΑ, η 

αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία της μονάδας προεπεξεργασίας του Ηρακλείου, η 

αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, η επέκταση της 

ανακύκλωσης συσκευασιών στο μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας και η κατασκευή και 

λειτουργία του Κέντρου ∆ιαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών στο Ηράκλειο. 

7.2.2.1. Έργα ασφαλούς διάθεσης  

Αναφορικά με τα υφιστάμενα έργα ασφαλούς διάθεσης και σε συνάρτηση με τα όσα 

προβλέπονταν στον εγκεκριμένο ΠΕΣ∆Α ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. ΧΥΤΥ Κορακιάς Ακρωτηρίου, Θέση: Κορακιά, ∆.∆. Μουζουρά, ∆. Ακρωτηρίου, Ν. Χανίων, 

Φορέας Λειτουργίας: ∆Ε∆ΙΣΑ  

Ο εν λόγω ΧΥΤΥ είχε σχεδιαστεί για να υποδέχεται σύμμεικτα ΑΣΑ πριν την έναρξη 

λειτουργίας του ΕΜΑΚ και που σύμφωνα με τον ΠΕΣ∆Α 2006 προβλεπόταν να εξυπηρετεί την 

1η ∆Ε. Σήμερα υποδέχεται το υπόλειμμα της επεξεργασίας του ΕΜΑΚ καθώς και τα σύμμεικτα 

ΑΣΑ που δεν επεξεργάζεται το ΕΜΑΚ, από τους ∆ήμους Χανίων, Ακρωτηρίου, Βάμου, 

Βουκολίων, Γεωργιουπόλεως, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσσου, Ινναχωρίου, Καντάνου, 

Κεραμιών, Κισσάμου, Κολυμβαρίου, Κρυονερίδας, Μουσούρων, Μυθήμνης, Νέας Κυδωνίας, 

Πλατανιά, Σούδας, Φρε ενώ πρόσφατα το ΕΜΑΚ υποδέχθηκε και τα ΑΣΑ του ∆ήμου Σφακίων 

και της Κοινότητας Ασή Γωνιάς. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής είναι 2 έτη. 

2. ΧΥΤΑ Πελεκάνου, Θέση: Άσπρος Πόρος, ∆.∆. Σκλαβοπούλας, ∆. Πελεκάνου, Ν. Χανίων, 

Φορέας Λειτουργίας: ∆ΕΥΑΚΑ Σελίνου 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει τους ∆ήμους Πελεκάνου και Ανατολικού 

Σελίνου (2η ∆ιαχειριστική Ενότητα) για το μεταβατικό στάδιο, ενώ για το τελικό στάδιο θα 

μετατρεπόταν σε ΣΜΑ προκειμένου να οδηγηθούν τα απορρίμματα στο ΕΜΑΚ & ΧΥΤΥ Ν. 

Χανίων. Σήμερα ο ΧΥΤΑ Πελεκάνου λειτουργεί και εξακολουθεί να εξυπηρετεί τους ∆ήμους 

της 2ης ∆Ε του μεταβατικού σταδίου. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΠΟ) του ΧΥΤΑ έχουν λήξει από 

το 1999. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής είναι 1 έτος. 
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3. ΧΥΤΑ Αμαρίου, Θέση: Κουλέ Μασχαλιά, ∆.∆. Καλογέρου, ∆. Σιβρίτου, Ν. Ρεθύμνης, 

Φορέας Λειτουργίας: ΑΜΑΡΙ ΑΕ. 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει όλους τους ∆ήμους του Ν. Ρεθύμνης (5η 

∆ιαχειριστική Ενότητα) για το μεταβατικό στάδιο, ενώ για το τελικό στάδιο θα μετατρεπόταν 

σε ΣΜΑ προκειμένου να οδηγηθούν τα απορρίμματα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. 

Σήμερα ο ΧΥΤΑ Αμαρίου είναι σε λειτουργία και εξυπηρετεί όλους τους ∆ήμους του Ν. 

Ρεθύμνης. Η λειτουργία πραγματοποιείται στο νέο κύτταρο που αποτελεί επέκταση του 

παλαιού. Η ΑΜΑΡΙ ΑΕ έχει υποβάλλει αίτημα στην ΠΕ.ΧΩ για ανανέωση ΠΟ, επέκταση νέου 

κυττάρου και προσθήκη μονάδας επεξεργασίας. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής είναι 10 μήνες. 

4. ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, Πέρα Γαλήνοι, ∆. Γαζίου, Ν. Ηρακλείου, Φορέας Λειτουργίας: 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ (μέχρι κορεσμού του νέου κυττάρου) 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει την 6η ∆ιαχειριστική Ενότητα για το 

μεταβατικό στάδιο, ενώ για το τελικό στάδιο προβλεπόταν η αποκατάσταση και μεταφροντίδα 

του. Το Μάιο του 2009, στο πλαίσιο εναρμόνισης του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆ΑΚ με έργα και 

δραστηριότητες που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του, πραγματοποιήθηκε 

συνένωση της 6ης και 7ης ∆Ε με σκοπό οι ΟΤΑ που ανήκουν στις παραπάνω ενότητες να 

εξυπηρετηθούν από το ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων. Σήμερα, ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων λειτουργεί 

και εξυπηρετεί τους ∆ήμους της 6ης και 7ης ∆Ε του μεταβατικού σταδίου. Ο εκτιμώμενος 

χρόνος ζωής είναι 7 μήνες και στην παρούσα φάση εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για επέκταση. 

5. ΧΥΤΑ Νίκου Καζαντζάκη, Θέση: Ρημάμπελα, ∆.∆. Μεταξοχωρίου, ∆ήμος Ν. Καζαντζάκη, 

Ν. Ηρακλείου, Φορέας Λειτουργίας: Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. 

Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει την 8η ∆Ε για το μεταβατικό στάδιο, ενώ για 

το τελικό στάδιο ενδεχομένως θα μετατρεπόταν σε ΣΜΑ προκειμένου να οδηγηθούν τα 

απορρίμματα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Σήμερα, ο ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη λειτουργεί 

και εξυπηρετεί τους ∆ήμους της 8ης ∆Ε του μεταβατικού σταδίου εκτός από το Θραψανό. Ο 

εκτιμώμενος χρόνος ζωής είναι 4 έτη.  

6. ΧΥΤΑ Χερσονήσου, Θέση: Πυργιά, ∆.∆. Ποταμιών, ∆. Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου, 

Φορέας Λειτουργίας: Φο∆ΣΑ Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει την 9η ∆Ε  για το μεταβατικό στάδιο, ενώ για 

το τελικό στάδιο ενδεχομένως θα μετατρεπόταν σε ΣΜΑ προκειμένου να οδηγηθούν τα 

απορρίμματα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Σήμερα, ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου λειτουργεί 

και εξυπηρετεί του ∆ήμους της 9ης ∆Ε του μεταβατικού σταδίου. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής 

είναι 2,5 - 3 έτη.  
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7. ΧΥΤΑ Βιάννου, Θέση: Μεσοδόκι, ∆.∆. Άνω Βιάννου, ∆ήμος Βιάννου Πυργιά, Ν. Ηρακλείου, 

Φορέας Λειτουργίας: ∆ήμος Βιάννου 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει τη 10η ∆Ε (∆ήμοι Βιάννου και Αρκαλοχωρίου) 

για το μεταβατικό στάδιο, ενώ για το τελικό στάδιο ενδεχομένως θα μετατρεπόταν σε ΣΜΑ 

προκειμένου να οδηγηθούν τα απορρίμματα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Σήμερα, ο 

ΧΥΤΑ Βιάννου λειτουργεί και εξυπηρετεί το ∆. Βιάννου. Σημειώνεται ότι εν λόγω ΧΥΤΑ 

βρίσκεται σε περιοχή που ανήκει στο ∆ίκτυο Natura και δεν έχει άδεια διάθεσης και 

λειτουργίας. Εφόσον δεν λάβει τις προβλεπόμενες άδειες, προτείνεται να εξυπηρετείται πλέον 

από το ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 

8. ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου, Θέση: Κερατίδια, ∆.∆. Λιμνών, ∆ήμος Αγίου Νικολάου, Ν. Λασιθίου, 

Φορέας Λειτουργίας: ∆ήμος Αγίου Νικολάου 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει την 11η ∆Ε για το μεταβατικό στάδιο, ενώ για 

το τελικό στάδιο ενδεχομένως θα μετατρεπόταν σε ΣΜΑ προκειμένου να οδηγηθούν τα 

απορρίμματα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Σήμερα, ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου λειτουργεί 

και εξυπηρετεί όλους τους δήμους της 11ης ∆Ε (του μεταβατικού σταδίου) εκτός από το ∆. 

Ιεράπετρας. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής είναι 3 έτη.  

9. ΧΥΤΑ Σητείας, Θέση: Παναγιά, ∆.∆. Ρούσσα Εκκλησιά, ∆ήμος Σητείας, Ν. Λασιθίου, 

Φορέας Λειτουργίας: ∆ήμος Σητείας 

Ο εν λόγω ΧΥΤΑ προβλεπόταν να εξυπηρετήσει την 12η ∆Ε  για το μεταβατικό στάδιο και για 

το τελικό στάδιο την 5η ∆Ε, η οποία περιλαμβάνει τους ίδιους ∆ήμους με τη 12η ∆Ε του 

μεταβατικού. Σήμερα, ο ΧΥΤΑ Σητείας λειτουργεί και εξυπηρετεί όλους τους δήμους της 12ης 

∆Ε (του μεταβατικού σταδίου). Με την αρ. πρ. 7481/18.11.09 ΑΕΠΟ έγινε η ανανέωση των 

ΠΟ του εν λόγω ΧΥΤΑ, στην οποία και συμπεριλήφθηκε το έργο του ΣΜΑ. Στη συνέχεια, 

υποβλήθηκε το αίτημα για επέκταση του ΧΥΤΑ με προσθήκη νέου κυττάρου για το οποίο έχει 

εγκριθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και έχει εκπονηθεί 

ΜΠΕ και είναι υπό αξιολόγηση.  

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την εναπομένουσα 

διάρκειας ζωής των υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης. 
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Πίνακας 7-2: Εναπομένουσα διάρκεια ζωής υφιστάμενων ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Κρήτης  

Νομός Α/Α Ονομασία Εναπομένουσα διάρκεια ζωής 

1. Κορακιάς Ακρωτηρίου 2 έτη 
Χανίων 

2. Πελεκάνου 1 έτος 

Ρεθύμνης 3. Αμαρίου 10 μήνες 

4. Πέρα Γαληνών 7 μήνες 

5. Χερσονήσου 2,5 – 3 έτη 

6. Ν. Καζαντζάκη 4 έτη (*) 
Ηρακλείου 

7. Βιάννου 1 έτος 

8. Αγ. Νικολάου 3 έτη 
Λασιθίου 

9. Σητείας 1,5 έτος 

(*) Εκτίμηση της ομάδας μελέτης βάσει στοιχείων του Φο∆ΣΑ και της ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης. 

7.2.2.2. Έργα επεξεργασίας 

Το έργα επεξεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης είναι: 

1. Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων 

Το ΕΜΑΚ Χανίων άρχισε να λειτουργεί το 2005. Η τεχνολογία του ΕΜΑΚ περιλαμβάνει 

μηχανική διαλογή (με μηχανολογικό εξοπλισμό και χειροδιαλογή) για την ανάκτηση 

ανακυκλώσιμων (μέταλλα, χαρτί, γυαλί) και επεξεργασία του οργανικού των ΑΣΑ με την 

τεχνολογία της αερόβιας κομποστοποίησης-κομποστοποίησης. Τα υπολείμματα του 

εργοστασίου οδηγούνται στον παρακείμενο ΧΥΤΥ. 

Το ΕΜΑΚ σχεδιάστηκε με ονομαστική δυναμικότητα 70.000 t σύμμεικτα ΑΣΑ ετησίως. Όμως, 

η λειτουργία του στην πράξη έχει διαφοροποιηθεί και δέχεται τόσο προδιαλεγμένα 

ανακυκλώσιμα υλικά από το ρεύμα του «μπλε» κάδου, όσο και σύμμεικτα ΑΣΑ. 

Τυπικά στο ΕΜΑΚ εισέρχονται περί τους 33.000-35.000 t απόβλητα, εκ των οποίων τα 

11.000-13.000 αποτελούν τα ανακυκλώσιμα και τα υπόλοιπα αποτελούν τα σύμμεικτα ΑΣΑ. 

Το υπόλοιπο των παραγόμενων απορριμμάτων (σύνολο παραγωγής ΑΣΑ στο νομό αυτή τη 

στιγμή περίπου 90.000 t) οδηγείται στο ΧΥΤΥ. 

2. Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων στο Ν. Ηρακλείου 

Η μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων είναι εγκατεστημένη σε γήπεδο έκτασης περίπου 

16 στρεμμάτων εντός των ορίων του ∆. Νέας Αλικαρνασσού και λειτουργεί από το ∆εκέμβριο 

του 2009. Η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε από τη ΜΕΣΟΓΕΙΟ στα πλαίσια της 
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σύμβασης που έχει υπογράψει με τον ΕΣ∆ΑΚ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Στις 

υποχρεώσεις της εταιρείας είναι και η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας για 1 έτος και η 

κανονική λειτουργία για 3 έτη. Με την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος ο ΕΣ∆ΑΚ θα 

αναλάβει τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας. 

Πρόκειται για μονάδα βιοξήρανσης με δυναμικότητα 75.000 τόνων ετησίως που σχεδιάστηκε 

για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 190.939. Σήμερα, η μονάδα εξυπηρετεί τους ∆ήμους 

Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: (α) 

υποδοχή, (β) τεμαχισμό, (γ) αερόβια διαδικασία (βιοξήρανση) σε χώρους ελεγχόμενου 

εξαερισμού, (δ) εξαγωγή στο χώρο δεματοποίησης, (ε) απομάκρυνση των μετάλλων που 

περιέχουν σίδηρο και (στ) δεματοποίηση του βιοξηραμένου υλικού. 

Με τον τρόπο αυτό παράγεται τελικό δεματοποιημένο υλικό, τουλάχιστον 25% μειωμένο σε 

υγρασία και σταθεροποιημένο, ενώ ταυτόχρονα έχει ανακτηθεί το ρεύμα των μετάλλων. Στην 

παρούσα φάση το υπόλειμμα της βιοξήρανσης που έχει δεματοποιηθεί οδηγείται εν τέλει στο 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, ενώ ανακτάται και μικρή ποσότητα μετάλλων.  

3. Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ∆ΑΥ) εξυπηρετεί τους ΟΤΑ των νομών 

Ηρακλείου και Λασιθίου. Έχει κατασκευαστεί σε έκταση 8,5 στρεμμάτων εντός των ορίων του 

∆. Νέας Αλικαρνασσού και η εγκατάσταση είναι όμορη με αυτή της μονάδας προεπεξεργασίας 

(θέση «Μάντρα»). Η μονάδα αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο υπογραφείσας σύμβασης 

συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΑ, του ∆. Ηρακλείου και του ΕΣ∆ΑΚ.  

Η ΕΕΑΑ είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία της εγκατάστασης του Κ∆ΑΥ Ηρακλείου. 

Από την 1η Μαΐου 2010 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ λειτουργεί το 

Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου (Κ∆ΑΥ) στα πλαίσια της σύμβασης που 

έχει υπογράψει με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ.  

Ο σχεδιασμός του Κ∆ΑΥ έγινε για ημερήσια υποδοχή 120 τόνων ανακυκλώσιμων. Στην 

παρούσα φάση, εξυπηρετεί τους ∆ήμους Ηρακλείου, Ν. Αλικαρνασσού, Γαζίου, 

Αρκαλοχωρίου, Βιάννου, Αστερούσιων, Γουβών, Μαλλίων, Χερσονήσου,  Καστελίου, Ζαρού, 

Ρουβά, Γοργολαϊνης, Παλιανής, Κρουσώνα, Τυλίσσου, Αγ. Βαρβάρας, Καζαντζάκη, Αρχανών, 

Επισκοπής, Θραψανού, Τεμένους, Τυμπακίου, Μοιρών, Κόφινα και Γόρτυνας του Ν. Ηρακλείου 

και τους ∆ήμους Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Σητείας, Ιεράπετρας, Ιτάνου και Λεύκης του 

Νομούς Λασιθίου. 

Στο Κ∆ΑΥ πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: (α) υποδοχή υλικών, (β) προδιαλογή ογκωδών 

(χειροδιαλογή), (γ) διαχωρισμός ανακυκλώσιμων συσκευασιών μικρών και μεγάλων διατομών 

καθώς και πολύ μικρών διατομών (οι οποίες οδηγούνται κατευθείαν στο υπόλειμμα) μέσω 

τυμπάνου κοσκινίσματος, (δ) χειροδιαλογή σε δυο ταινίες, συσκευασιών μικρών και μεγάλων 

διατομών και απομάκρυνση μετάλλων με μαγνήτη, (ε) εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών σε 
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διαφορετικές κατηγορίες στο χώρο δεματοποίησης, (στ) δεματοποίηση των υλικών, (ζ) 

προσωρινή αποθήκευση και (η) φόρτωση των υλικών σε φορτηγά και απομάκρυνση από το 

Κ∆ΑΥ. 

Κατά την παραγωγική διαδικασία διαχωρίζονται τα εξής δευτερογενή υλικά: ανάμεικτο χαρτί, 

χαρτόνι, PET, φίλμ PE, Tetrapack, HDPE, PP-PS, σίδηρος, αλουμίνιο, γυαλί και ανάμεικτο 

πλαστικό. 

7.2.2.3. Έργα αποκατάστασης  

Η διακοπή λειτουργίας και η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 

Απορριμμάτων (ΧΑ∆Α) αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες δράσεις του ΠΕΣ∆Α Κρήτης. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ενότητα Η’ «Παύση Λειτουργίας – Αποκατάσταση χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» της εγκριτικής απόφασης προβλέπονταν τα 

ακόλουθα: 

Στην Περιφέρεια Κρήτης υφίσταται μεγάλος αριθμός ΧΑ∆Α ενεργών και ανενεργών. Μέχρι 

σήμερα έχουν καταγραφεί 125 ΧΑ∆Α (76 ενεργοί και 49 ανενεργοί).  

Στην ενότητα 5.10.5 παρουσιάζεται ο πίνακας με τίτλο «Αριθμός – Βαθμός επικινδυνότητας – 

Κόστος αποκατάστασης» διορθωμένος ως προς την κατώτατη κατηγορία επικινδυνότητας 

μικρότερης από 35%. 

Οι άμεσες αναγκαίες δράσεις είναι: 

• Σύνταξη Τεχνικών Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (με ευθύνη των Φο∆ΣΑ 

ή των ΟΤΑ) και ολοκλήρωση της διαδικασίας με έκδοση Απόφασης Νομάρχη για 

παύση λειτουργίας των ΧΑ∆Α, έκδοσης αδειών αποκατάστασης (από τη ∆ΙΠΕΧΩ 

Κρήτης) με καθορισμό των απαραίτητων έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, 

έγκρισης των οριστικών μελετών και Τευχών ∆ημοπράτησης.     

• Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης από τους ίδιους τους ∆ήμους για χώρους που 

συγκεντρώνουν χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας (κάτω από 35) και δεν έχει 

διασφαλισθεί η χρηματοδότηση τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται 

μέριμνα ώστε οι αποκαταστάσεις θα πρέπει να συσχετιστούν, με τις υφιστάμενες ή 

προβλεπόμενες χρήσεις γης και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου βρίσκονται. 

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, στην Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

ΠΕΣ∆Α και όπως είχε προκύψει από την απογραφή του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2005) υπήρχαν 125 ΧΑ∆Α 

(Πίνακας 7-3). Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ενεργοί, ανενεργοί και 

αποκατεστημένοι ΧΑ∆Α στους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, που υπήρχαν σύμφωνα με 

τον προγενέστερο ΠΕΣ∆Α (έτος 2006). 
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Πίνακας 7-3: ΧΑΔΑ ανά Νομό για τους οποίους ήταν απαραίτητη η διακοπή λειτουργίας και η 
αποκατάστασή τους βάσει του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κρήτης 2006 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ΣΥΝΟΛΟ

Νομοί 

Ενεργοί 
(κάλυψη από 
υφιστάμενο 
ΧΥΤΑ) 

Ενεργοί 
(υπόλοιποι) Ανενεργοί Αποκατε-

στημένοι  

Χανίων 15 14 0 

Ρεθύμνου 1 2 0 

Λασιθίου 12 7 0 

Ηρακλείου 3 

45 

26 0 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
2006 

76 49 0 125 

Στην Περιφέρεια Κρήτης από τους 125 ΧΑ∆Α που υπήρχαν (σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

ΠΕΣ∆Α), σήμερα εντοπίζονται τρεις (3) ενεργοί και δύο (2) ανενεργοί. Σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 8137/7.12.2010 επιστολή της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για τους ανενεργούς ΧΑ∆Α Αρκαλοχωρίου 

και Ασή Γωνιάς εκπονείται ήδη η οριστική μελέτη. Επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί οι 

απαιτούμενες διαδικασίες για τους υπόλοιπους ενεργούς ΧΑ∆Α (Ν. Γαύδου, Αρμένων και 

Ιεράπετρας), ούτως ώστε μέχρι το τέλος του 2011, να έχουν αποκατασταθεί στο σύνολο 

τους. Συγκεκριμένα, για το ΧΑ∆Α Αρμένων έχει εκδοθεί Απόφαση Παύσης Νομάρχη (αρ. πρ. 

17981/29-12-08), έχει εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) 

(αρ. πρ. παραλαβής ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 7385/08-11-10) και αναμένεται άμεσα η έκδοση άδειας. Τα 

ανωτέρω ισχύουν με επιφύλαξη για το ΧΑ∆Α Ιεράπετρας, ο οποίος λόγω μεγέθους, αν δεν 

έχει αποκατασταθεί ως τέλος του 2011, θα βρίσκεται σε ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Η 

υφιστάμενη κατάσταση των ΧΑ∆Α της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζεται συνοπτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010                                                                                                                                                                                                             7-14 

Πίνακας 7-4: Υφιστάμενη κατάσταση ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

 Ονομασία Θέση Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Β.Ε.1 Κατάσταση 

Απόφαση 
Παύσης 
Δ.Σ. ή Κ.Σ. 

Απόφαση 
Παύσης 
Νομάρχη 

ΤΜΠΑ2 
Άδεια 

Αποκατάστασ
ης ΔΙΠΕΧΩ 

Οριστική 
Μελέτη 

Ν. Χανίων 

1. Ασή 
Γωνιάς 

Σπηλιά, 
Κοιν. Ασή Γωνιάς Κοινότητα Ασή Γωνιάς 57 Ανενεργός ΝΑΙ, 

Αρ. πρ. 86/20-07-09 

ΝΑΙ, 
Αρ. πρ. 17943/24-

12-08 

ΝΑΙ, Αρ. πρ. 
παραλαβής ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 6955/21-

10-10 

ΝΑΙ, 
Αρ. πρ. ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 6955/29-

10-10 
Ισχύει: 

31.12.13 

Εκπονείται  

2. Γαύδου Λύδια, Κοινότητα 
Ν. Γαύδος Κοινότητα Ν. Γαύδος 48 Ενεργός - - 

ΝΑΙ, αρ. πρ. 
παραλαβής ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 6828/18-

10-10 

- - 

3. Αρμένων Μοδακιά, ∆.∆. 
Καλυβών ∆ήμος Αρμένων 40 Ενεργός - 

ΝΑΙ, 
Αρ. πρ. 17981/29-

12-08 

ΝΑΙ, αρ. πρ. 
παραλαβής ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 7385/08-

11-10 

Αναμένεται 
άμεσα - 

Ν. Ηρακλείου 

4. Αρκαλοχωρίου 
Σαραφαλή 
Μάντρα, ∆. 
Αρκαλοχωρίου 

∆ήμος 
Αρκαλοχωρίου 51 Ανενεργός ΝΑΙ, 

Αρ. πρ. 46/2010 

ΝΑΙ, 
Αρ. πρ. 

1313/10/1773/ 05-
05-2010 

ΝΑΙ, Αρ. πρ. 
παραλαβής ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 7946/23-

10-09 

ΝΑΙ, Αρ. πρ. 
∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 
2800/20-05-10 
Ισχύει: 

31.12.13 

Εκπονείται 

Ν. Λασιθίου 

5. Ιεράπετρας Πλατειά Όψη, ∆. 
Ιεράπετρας ∆ήμος Ιεράπετρας 55 Ενεργός ΝΑΙ, 

Αρ. πρ. 76/2010 
ΝΑΙ, Αρ. πρ. 

18688/16-08-10 

ΝΑΙ, Αρ. πρ. 
παραλαβής ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 1072/22-

02-10 

ΝΑΙ, 
Αρ. πρ. ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 5265/17-

09-10 
Ισχύει: 

31.12.13 

Απαιτείται 

1. Β.Ε.: Βαθμός Επικινδυνότητας ΧΑ∆Α, 2. ΤΜΠΑ: Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης 
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7.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.3.1. Απαιτήσεις του Νομοθετικού Πλαισίου – Ο Ρόλος της 
Επεξεργασίας 

Η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβεί στην υιοθέτηση εναλλακτικών 

τρόπων διάθεσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων τους. Κυρίως μετά το 1999, με την 

έκδοση της Οδηγίας 99/31 για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής, ιδιαίτερο βάρος έχει 

δοθεί στην επεξεργασία του συνόλου των αποβλήτων πριν από την ταφή τους. Κάθε ΧΥΤΑ 

χωρίς επεξεργασία κρίνεται πλέον ως παράνομος σύμφωνα με την Οδηγία 99/31, όπως 

εναρμονίσθηκε με την ΚΥΑ 29407/3508/2002. Επιπλέον, κάθε ΧΥΤΑ στον οποίο αποτίθενται 

επεξεργασμένα απόβλητα μετονομάζεται σε ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων). 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των χωματερών όπως και την ανεξέλεγκτη 

απόρριψη των αποβλήτων είναι πολλές και σοβαρές: 

• Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών 

• Ρύπανση των ακτών, των θαλασσών αλλά και άλλων μεγάλων περιοχών 

• Επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και εν γένει της ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας 

• Πολλαπλοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 

• Άμεσοι κίνδυνοι για τη χερσαία και θαλάσσια πανίδα 

• Αισθητική υποβάθμιση του τοπίου κ.ά. 

• Πυρκαγιές και εκρήξεις 

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι φανερό ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τόσο από την πολιτεία όσο και από τους 

πολίτες. Μια από τις βασικότερες επιλογές είναι η μείωση των απορριμμάτων η οποία μπορεί 

να επιτευχθεί με τις τρείς βασικές αρχές που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία: 1) με 

την αποφυγή παραγωγής τους 2) με την επαναχρησιμοποίηση υλικών και 3) με την 

ανακύκλωση υλικών. 

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ αντιμετώπισαν παρόμοιες «κρίσεις των αποβλήτων» – μερικές 

δεκαετίες πριν - και αυτό βοήθησε μερικές να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες με 

θεαματικά αποτελέσματα, όπως: συνολική μείωση των αποβλήτων προς ταφή ή καύση κατά 

50-60% μέσα σε μια δεκαετία, πόλεις χωρίς απόβλητα (που έχουν μειώσει τα απόβλητά τους 

κατά 70-80%), αξιοποίηση και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας κατά 80-96%, συμμετοχή 

των πολιτών σε προγράμματα αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων σε ποσοστό 98% κ.α. 

Προγράμματα για αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων (αποφάγια και κλαδέματα) στο σπίτι 

ή σε επίπεδο πόλης, χωριστή συλλογή χαρτιών, γυαλιών και μετάλλων, περιβαλλοντική 

διαχείριση επικίνδυνων υλικών, αξιοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
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παραγωγή χρήσιμων προϊόντων από παλιά ελαστικά ή οχήματα, ανακύκλωση (αναγέννηση) 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, χωριστή συλλογή του λαδιού από την κουζίνα, ειδικά 

προγράμματα για μπαταρίες και υπολείμματα φαρμάκων και φυτοφαρμάκων είναι 

πραγματικότητα σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι εικόνες αυτές είναι ήδη οικείες σε 

όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό, σε όσους έχουν ζήσει σε άλλες πόλεις έστω και για λίγες 

βδομάδες ή μήνες. 

Στην Ευρώπη εφαρμόζεται το σύνολο των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας. Οι μονάδες 

Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) ξεπερνούσαν τις 80 το 2005 και είναι πάνω από 

100 σήμερα, στο σύνολο της Ευρώπης. Τα απόβλητα που υποβάλλονται σε ΜΒΕ είναι πάνω 

από 12 εκατομμύρια t/ έτος, δηλαδή σχεδόν τρεις φορές τα απόβλητα όλης της Ελλάδας. 

Οι μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης των αποβλήτων, με Θερμική Επεξεργασία, είναι πάνω 

από 400 πανευρωπαϊκά και επεξεργάζονται σχεδόν 50 εκατομμύρια t σε ετήσια βάση, 

καλύπτοντας τις ανάγκες 9,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών σε ηλεκτρισμό και 2 εκ. νοικοκυριών 

σε θέρμανση. 

Στόχος των υπαρχόντων εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας είναι η ελάττωση του 

ρυπογόνου φορτίου των απορριμμάτων (όπου αυτό είναι εφικτό),  η επαναχρησιμοποίηση 

όσων υλικών μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, η ενεργειακή αξιοποίηση του κλάσματος 

εκείνου των απορριμμάτων που μπορεί να αξιοποιηθεί και η διάθεση του τελικού 

υπολείμματος (πολύ μικρότερο σε ποσότητα και όγκο σε σχέση με την αρχική ποσότητα του 

αποβλήτου) σε ΧΥΤΥ. 

Σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΚ) με τον όρο «επεξεργασία» νοούνται 

οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την 

ανάκτηση ή τη διάθεση. Έμφαση στην εν λόγω Οδηγία δίνεται στη χωριστή συλλογή των 

αποβλήτων: «Για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται 

χωριστά και, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, δεν 

αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες» 

7.3.2. Η Κεντρική Ιδέα για την Επεξεργασία των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων 

Προκειμένου να σχεδιαστεί μια βιώσιμη στρατηγική διαχείρισης των ΑΣΑ (αστικών στερεών 

αποβλήτων), των αποβλήτων συσκευασίας και των ΒΑΑ (βιοαποδομήσιμων αστικών 

απορριμμάτων) θα πρέπει να τεθούν οι βασικοί άξονες της πολιτικής της περιφέρειας Κρήτης 

οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 

- Η πολιτική της Περιφέρειας θα πρέπει να έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την 

ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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- Οι στόχοι (ποσοτικοί-ποιοτικοί) της περιφέρειας θα πρέπει να είναι σαφείς και εφικτοί 

σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό/οικονομικό, χωροταξικό, περιβαλλοντικό ,κλπ.).  

- Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν  θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλό 

περιβαλλοντικό όφελος με το ελάχιστο δυνατόν κοινωνικό / οικονομικό κόστος. 

Επιπλέον τα απόβλητα που θα οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να είναι 

ελάχιστα τόσο κατ’ όγκο όσο και σε επίπεδο μάζας προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

μακροχρόνια βιωσιμότητα αυτών των χώρων. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της 

προτεινόμενης στρατηγικής και των πολιτών κάτι που θα πρέπει να εξασφαλιστεί με σωστή 

ενημέρωση του κοινού από τις αρμόδιες αρχές αλλά και με συμμετοχή του στην όλη 

προσπάθεια υλοποίησης της στρατηγικής διαχείρισης ΑΣΑ. Αυτό θα εξασφαλιστεί με την 

υλοποίηση δράσεων όπως η συγκρότηση  

• προγραμμάτων πρόληψης & μείωσης των αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης 

προϊόντων και υλικών πριν αυτά θεωρηθούν απόβλητα 

• προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών 

• προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα αειφορικής ή 

«πράσινης» κατανάλωσης 

• προγραμμάτων ενίσχυσης του εθελοντισμού σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων 

• προγραμμάτων προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης (home composting) 

• προγραμμάτων διαλογής στην πηγή 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένος έλεγχος της πορείας υλοποίησης του 

στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ προκειμένου να εξασφαλιστεί  η βιωσιμότητά του 

αλλά και να διορθωθούν τυχόν παραλείψεις του, καθώς και προώθηση της οργάνωσης, με την 

ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των άλλων ρευμάτων 

αποβλήτων, πλην των αστικών: μη επικίνδυνα βιομηχανικά, ελαστικά Αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, 

ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ, επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λπ.  

Επιπλέον, απαιτείται ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στους τομείς που 

παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον.  

7.3.3. Μέθοδοι Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) 1 

Οι συνδυασμένες μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) έχουν τη 

δυνατότητα επεξεργασίας τόσο σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, όσο και 

επιλεγμένων ρευμάτων για παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και ανάλογα με το είδος της 

 

1 Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ)., 2010  [Online] ∆ιαθέσιμο: http://www.eedsa.gr/ 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010    7-18 

εγκατάστασης να δώσουν ως τελικό προϊόν RDF, SRF ή κόμποστ (compost). Τα τρία στάδια 

των Μονάδων Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας είναι: 

• ∆ιαχωρισμός υλικών – Μηχανικός διαχωρισμός υλικών . 

• Βιολογική επεξεργασία – Σταθεροποίηση, μείωση του όγκου των αποβλήτων. 

• Παραγωγή προϊόντων – Υλικά επικάλυψης Χ.Υ.Τ.Α., SRF, ανακυκλώσιμα. 

Η βιολογική επεξεργασία όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δύναται να είναι αερόβια, 

αναερόβια ή μέσω βιο-ξήρανσης των αποβλήτων. Κατά τη μηχανική διαλογή και 

κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος αρχικά διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των 

αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα οδηγείται για 

αερόβια κομποστοποίηση (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – compost), ενώ από μέρος των 

υπολειμμάτων της μηχανικής διαλογής παράγεται δευτερογενές καύσιμο RDF (Recovered 

Derived Fuel).  

Το τελικό προϊόν της διεργασίας κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό στην  

γεωργία ή σε οικιακό επίπεδο ενώ το  δευτερογενές καύσιμο RDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την παραγωγή ενέργειας (θερμικής ή ηλεκτρικής) με πολλαπλά οφέλη  

κοινωνικό/οικονομικό επίπεδο. 

Στη μηχανική διαλογή και αναερόβια χώνευση με ή χωρίς μετα-κομποστοποίηση του 

οργανικού κλάσματος, αρχικά διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των αποβλήτων, όπου 

ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα οδηγείται για αναερόβια χώνευση 

(παραγωγή βιοαερίου) με το χωνευμένο υλικό (digestate) που μένει να οδηγείται για 

μετακομποστοποίηση (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – compost). Από μέρος των 

υπολειμμάτων της μηχανικής διαλογής παράγεται δευτερογενές καύσιμο RDF (Recovered 

Derived Fuel). 

Σε αυτήν την περίπτωση διακρίνονται τρία προϊόντα, τα δύο εκ των οποίων (Βιοαέριο, RDF) 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το κόμποστ, 

όπως στην προηγούμενη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό 

πρόσθετο στο χώμα. 

Στη Μηχανική διαλογή και Βιολογική ξήρανση, αρχικά διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των 

αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα υπολείμματα που περιέχουν και το 

οργανικό κλάσμα οδηγούνται για βιολογική ξήρανση, με σκοπό την παραγωγή ενός 

δευτερογενούς καυσίμου SRF (Solid Recovered Fuel), το οποίο και αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμικής/ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης, σε συστήματα Μηχανικής ∆ιαλογής μπορεί να γίνει διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων 

υλικών και του οργανικού κλάσματος,  το οποίο μετά την απομάκρυνση της υγρασίας μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ή να οδηγηθεί σε βιολογική επεξεργασία.  
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Τα βασικά είδη εγκαταστάσεων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας και κατά συνέπεια τα 

παραγόμενα προϊόντα από την επεξεργασία των αποβλήτων συνοψίζονται στον Πίνακας 7-5. 

Πίνακας 7-5: Τύπος μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και αντίστοιχο παραγόμενο 
προϊόν  

Τύπος Μονάδας Παραγόμενο Προϊόν 

Μηχανική επεξεργασία και  

αερόβια κομποστοποίηση 

Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί κ.α.), RDF, 
Βιοστεθαροποιημένο υλικό για compost, κάλυψη ΧΥΤΑ ή 
αποκατάσταση εδαφών 

Μηχανική επεξεργασία και  

αναερόβια χώνευση 

Ανακυκλώσιμα, RDF, βιοαέριο, βιο-σταθεροποιημένο 
απόρριμμα 

Μηχανική επεξεργασία  

αναερόβια χώνευση 

αερόβια κομποστοποίηση 

Ανακυκλώσιμα, RDF,  

βιοαέριο, βιοσταθεροποιημένο απόρριμμα 

Υλικό για αποκατάσταση εδαφών 

Μηχανική επεξεργασία 

Βιολογική ξήρανση 

Ανακυκλώσιμα (μέταλλα) 

SRF 

Μηχανική επεξεργασία Ανακυκλώσιμα, οργανικό κλάσμα μειωμένης υγρασίας 

Στην αγορά υπάρχει σημαντικός αριθμός ΜΒΕ. Αυτά τα συστήματα έχουν αναπτυχθεί 

περισσότερο από μεθόδους θερμικής επεξεργασίας, όπως είναι η πυρόλυση και η αεριοποίηση, 

μέθοδοι που βασίζονται στο πλάσμα και άλλα καινοτόμα συστήματα, τα οποία, όπως και η 

ΜΒΕ, υφίστανται στην αγορά ως νέες προσεγγίσεις στην επεξεργασία των αποβλήτων.  

7.3.3.1. Μηχανική Διαλογή 2 ,3, 4 

Ο τύπος της απαιτούμενης προεπεξεργασίας των αποβλήτων, πριν εισέλθουν στη μονάδα της 

βιολογικής επεξεργασίας εξαρτάται από το είδος και την καθαρότητα των αποβλήτων. 

Προκειμένου για ΑΣΑ, οι απαιτούμενες διεργασίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σύστημα 

συλλογής. Σε περίπτωση συλλογής σύμμεικτων ΑΣΑ, απαιτούνται πολύπλοκες εγκαταστάσεις 

μηχανικής διαλογής, για το διαχωρισμό τους κατά είδος με τη βοήθεια μηχανικών και φυσικών 

μεθόδων. Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα μηχανικής ανάκτησης υλικών από τα ΑΣΑ δεν 

έχουν δοκιμασθεί αρκετά στην πράξη. Τέτοια συστήματα απαιτούν προχωρημένη τεχνολογία 

προκειμένου να δώσουν καθαρά προϊόντα. 

Στην περίπτωση που το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά, με διαλογή στην 

πηγή, απαιτείται πάλι μια προεπεξεργασία ο βαθμός της οποίας εξαρτάται από την 

καθαρότητα του συλλεγόμενου υλικού και κατά συνέπεια από την ενεργό συμμετοχή των 

πολιτών στο πρόγραμμα χωριστής διαλογής. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται κάποιο 

πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για άλλο ρεύμα των ΑΣΑ (π.χ. υλικά συσκευασίας), η διεθνής 

 

2 Λοϊζίδου Μ., ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ΕΜΠ, 2009 
3 Γιδαράκος Ε., ∆ιαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, 2006 
4 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα / Η περίπτωση της Αττικής, 2006 
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εμπειρία έχει δείξει ότι δεν παρατηρείται βελτίωση στην ποιότητα του οργανικού κλάσματος 

ενώ απαιτούνται περίπου οι ίδιες πολύπλοκες εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας όπως και στην 

περίπτωση συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη μηχανική διαλογή τα απορρίμματα διαχωρίζονται κατά είδος με μια 

σειρά μηχανικών και φυσικών μεθόδων. 

Τα συστήματα ανάκτησης σιδηρούχων υλικών είναι βασισμένα στο μαγνητικό διαχωρισμό. Τα 

απορρίμματα που περιέχουν τα σιδηρούχα υλικά (scrap) περνούν από μαγνητικούς 

διαχωριστές, των οποίων οι πιο κοινοί είναι:  

• Ένας ακίνητος ηλεκτρομαγνήτης γύρω από τον οποίο προσαρμόζεται ένας κινούμενος 

ιμάντας. 

• Μαγνητικές τροχαλίες και τύμπανα. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως δεύτερο στάδιο  

διαχωρισμού, για να συλλέξουν μικρές ποσότητες σιδηρούχων υλικών που ξέφυγαν από το 

πρώτο στάδιο. 

 

Εικόνα 7-1: Μονάδα μαγνητικού διαχωρισμού υλικών 

Η απλότητα της αρχής λειτουργίας των συστημάτων μαγνητικού διαχωρισμού, η εύκολη 

προσθήκη τους στις εγκαταστάσεις  κατεργασίας απορριμμάτων, καθώς και η εύκολη σχετικά 

διοχέτευση του σιδηρούχου scrap στην αγορά, έχουν συντελέσει ώστε τα συστήματα αυτά να 

έχουν δοκιμαστεί αρκετά και επιτυχώς στην πράξη, σε σύγκριση με τα συστήματα μηχανικής 

ανάκτησης άλλων υλικών. Οι μαγνητικοί διαχωριστές μπορούν εύκολα να προστεθούν στις 

εγκαταστάσεις όλων των μεθόδων κατεργασίας ή καύσης των απορριμμάτων. Ακόμα εναέρια 

μαγνητικά συστήματα (διαδικασία scalping) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους χώρους 

διάθεσης απορριμμάτων, για την εξαγωγή σιδηρούχων υλικών  πριν τον τεμαχισμό.    

Ως προς τα υπόλοιπα υλικά ο βαθμός απόδοσης των μηχανικών συστημάτων εξαρτάται από 

το σχεδιασμό τους. Υπάρχουν συστήματα με πολύ χαμηλές αποδόσεις αλλά ταυτόχρονα 

υπάρχουν συστήματα με αρκετά  ικανοποιητικές αποδόσεις. Τα κυριότερα στάδια μιας τέτοιας 

προεπεξεργασίας είναι τα παρακάτω:  

• Κονιορτοποίηση ή τεμαχισμός (pulverisation  ή shredding). Αποτελεί συνήθως το 

πρώτο στάδιο επεξεργασίας. Οι περισσότεροι από τους τεμαχιστές που χρησιμοποιούνται 
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είναι διαμορφωμένοι σφυρόμυλοι από ορυχεία  και λατομεία και έχουν τη δυνατότητα να 

μετατρέπουν τα απορρίμματα σε ποσοστό 85% σε διαστάσεις κάτω από 50 mm. 

• Διαχωρισμός με αέρα (air separation). Ο διαχωρισμός με αέρα χρησιμοποιείται για να 

διαχωριστεί το ελαφρύ οργανικό μέρος (light fraction) από το βαρύ ανόργανο τμήμα 

(heavy fraction). Πιο πρακτικά, επιτυγχάνεται η συλλογή χαρτιών, πλαστικών και άλλων 

ελαφρών οργανικών υλών από ένα ρεύμα τεμαχισμένων απορριμμάτων. 

• Κοσκίνισμα (screening). Η μέθοδος αυτή είναι εναλλακτική της κονιορτοποίησης (ως 

αρχική κατεργασία) και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στην ανάκτηση 

υλικών. Με τη διαδικασία αυτή, τα απορρίμματα μπορούν να διαχωριστούν κατά μεγέθη, 

με μικρό κόστος ενέργειας και χωρίς τις αναγκαίες επιδιορθώσεις και συχνές 

αντικαταστάσεις σφυριών που απαιτούν οι τεμαχιστές. Τα υλικά των απορριμμάτων, κατά 

το κοσκίνισμα, δεν υποβαθμίζονται σε τέτοια έκταση όσο όταν κονιορτοποιούνται στους 

σφυρόμυλους και έτσι οι πιθανότητες για πιο αποδοτική ανάκτηση αυξάνονται. Η μέθοδος 

του κοσκινίσματος είναι απαραίτητη όταν εφαρμόζεται χειροδιαλογή. Οι διαστάσεις των 

οπών των κόσκινων εξαρτώνται από την ακολουθούμενη μέθοδο ανάκτησης. Οι πιο 

συνηθισμένοι τύποι κόσκινου είναι τα δονητικά και τα περιστρεφόμενα τύμπανα. Αν και τα 

επίπεδα δονητικά κόσκινα χρησιμοποιούνται συχνότερα, η απόδοσή τους δεν είναι και 

τόσο ικανοποιητική λόγω της τάσης που έχουν τα ινώδη υλικά να προσκολλώνται στην 

επιφάνειά τους. Έτσι όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται τα περιστροφικά κόσκινα, τα 

οποία παρουσιάζουν μεγάλη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού. 

Επίσης υπάρχουν συστήματα Μηχανικής ∆ιαλογής τα οποία χρησιμοποιούν ειδικό ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό για το διαχωρισμό των υλικών. 

7.3.3.2. Αερόβια Βιοσταθεροποίηση Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων 
(Κομποστοποίηση) 5 

O όρος "κομποστοποίηση" αναφέρεται στη βιολογική δράση κάτω από ελεγχόμενες 

βιοοξειδωτικές συνθήκες (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού), παρουσία αέρα και 

μικροοργανισμών κατά την οποία τα οργανικά στερεά απόβλητα βιοαποδομούνται για την 

παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, νερού και σταθεροποιημένης οργανικής ύλης. 

 

Κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης συγκεκριμένες ομάδες μικροοργανισμών (βακτήρια, 

μύκητες κ.α) χρησιμοποιούν τις οργανικές ουσίες σαν τροφή και με την  παρουσία οξυγόνου 

και υγρασίας τις μετατρέπουν αρχικά σε απλούστερες χημικές ενώσεις και στη συνέχεια στην 

παραγωγή ενός σταθεροποιημένου υλικού (κομπόστ υψηλής ποιότητας ή υλικό τύπου 

κομπόστ), το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή πρόσθετο για 

 

5 Πηγή: Λάλας ∆., Γεωργοπούλου Ε., Γιδαράκος Ε., Γκέκας Ρ., Λαζαρίδη Α., Μαυρόπουλος Α., Μοιρασγεντής Σ., 
Σελλάς Ν., Τελική Έκθεση για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2007),  Εκτίμηση των γενικευμένων επιπτώσεων 
και κόστους ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
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τη ρύθμιση των εδαφών.Kατάλληλες πρώτες ύλες για κομποστοποίηση θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν οι παρακάτω: 

• Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα (υπολείμματα καλλιεργειών, στερεά και υγρά 

απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) κ.ά. 

• Οργανικά απόβλητα και απόβλητα αστικών δραστηριοτήτων (ιλύς αστικών λυμάτων, 

οργανικό κλάσμα στερεών αστικών αποβλήτων, φυτικά απορρίμματα) κ.ά. 

• Βιομηχανικά απόβλητα ζωικής προέλευσης (υπολείμματα σφαγείων, πτηνοτροφείων) 

• Βιομηχανικά απόβλητα μεικτής προέλευσης (υπολείμματα κονσερβοποιείων, απορρίμματα 

ζωοτροφών). 

• Άλλα διάφορα υπολείμματα, απορρίμματα, απόβλητα (απόβλητα χαρτοβιομηχανίας, άλγη-

φύκια, πριονίδια, λάσπη καθαρισμού καναλιών). 

Εκτός από τα παραπάνω υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση υπάρχουν και 

υλικά τα οποία χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για την κομποστοποίηση και είναι: 

• Ανόργανα υλικά (πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικά, γυαλί) 

• Τυπωμένο χαρτί, υπολείμματα τροφών που περιέχουν υλικά καθαρισμού, 

απορρυπαντικά κλπ. 

• Συνίσταται να αποφεύγεται η χρήση πευκοβελόνων και άλλων πευκωδών σε μεγάλες 

ποσότητες γιατί μειώνουν τη δυναμικότητα της συγκράτησης της υγρασίας στα προς 

κομποστοποίηση υλικά. 

7.3.3.2.1. Περιγραφή της μεθόδου 

Η αερόβια βιοσταθεροποίηση (κομποστοποίηση) είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 

βιολογική αποδόμηση και σταθεροποίηση οργανικών κάτω από συνθήκες που επιτρέπουν την 

ανάπτυξη θερμοκρασιών στη θερμοφιλική περιοχή (50-600C). Κατά τη διεργασία της 

κομποστοποίησης διακρίνονται οι παρακάτω φάσεις:  

Ι) Αρχικά, οι μεσόφιλοι οργανισμοί δραστηριοποιούνται και η θερμοκρασία φτάνει τους 50οC 

περίπου. 

ΙΙ) Στη συνέχεια αυξάνεται η θερμοκρασία μέχρι τους 65οC περίπου και επικρατούν 

θερμόφιλοι οργανισμοί. Η φάση αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη αποθεμάτων οξυγόνου και 

για αυτό πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αερισμού της οργανικής μάζας. Επίσης, χρειάζονται 

μέτρα απομάκρυνσης της παραγόμενης θερμότητας (π.χ. με συχνή ανάδευση ή πρόσθετο 

αερισμό), γιατί η μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αδρανοποίηση ή και θερμικό 

θάνατο των μικροοργανισμών, και συνεπώς επιβράδυνση της διεργασίας.  

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής σχεδόν όλοι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί 

καταστρέφονται και το παραγόμενο προϊόν που χαρακτηρίζεται ως "φρέσκο κομπόστ" 
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θεωρείται ως αποστειρωμένο. Το φρέσκο κομπόστ έχει μερικώς μόνο αποδομηθεί και δεν έχει 

ακόμα σταθεροποιηθεί.   

ΙΙΙ) Στη συνέχεια, η οργανική μάζα σταθεροποιείται, η θερμοκρασία κατέρχεται βαθμιαία ενώ 

η δραστηριότητα των μικροοργανισμών σταματά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πτώση της 

θερμοκρασίας από μόνη της, δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη σταθεροποίησης του υλικού, 

καθώς η μικροβιακή δραστηριότητα μπορεί να παρεμποδιστεί από πλήθος άλλων παραγόντων, 

με συχνότερο τη χαμηλή υγρασία, δίνοντας μια ψευδή εικόνα σταθεροποίησης. Σε αυτή τη 

φάση, το παραγόμενο σταθεροποιημένο υλικό βρίσκεται στην πορεία της χουμοποίησης, δεν 

υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας και είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί στο έδαφος. 

ΙV) Τέλος, το υλικό υποβάλλεται σε μια μεγάλη περίοδο χουμοποίησης και ωριμάζει. Το 

"ώριμο κομπόστ" είναι χρήσιμο υλικό για την παρασκευή τεχνητού υποστρώματος που 

έρχεται σε επαφή με τις ρίζες μεταφυτευμένων φυτών. Υγειονομικά είναι ασφαλές και η 

χρησιμότητα του στα φυτώρια, για την καλλιέργεια  λουλουδιών και την εντατική καλλιέργεια, 

μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτήν του φυσικού χούμου. 

Οι τρεις πρώτες φάσεις λαμβάνουν χώρα εντός μικρών χρονικών διαστημάτων (2-8 

εβδομάδων ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου συστήματος), ενώ η ωρίμανση 

απαιτεί μήνες (περίπου 3 - 6 μήνες). Τα τελικά προϊόντα που προκύπτουν από τη διαδικασία 

της κομποστοποίησης απεικονίζονται στο Σχήμα 7-1 και είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 

το νερό (H2O) και η σταθεροποιημένη οργανική ύλη (κόμποστ) πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. 

 
Σχήμα 7-1: Τελικά προϊόντα της διεργασίας της κομποστοποίησης 

 
Οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης είναι τόσο 

βιολογικοί όσο και χημικοί. Οι σπουδαιότεροι είναι: 

• Η διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων 

• Η σχέση άνθρακα / αζώτου (C/N) 

• Το ποσοστό υγρασίας 

• Το pH 

• Η θερμοκρασία 
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• Ο αερισμός 

• Η παρουσία τοξικών (π.χ. τοξικά μέταλλα) 

Αναλυτικότερα για τις παραπάνω παραμέτρους αναφέρονται τα εξής: 

1. Διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων 

Προκειμένου να γίνει σωστά η διεργασία της κομποστοποίησης, οι μικροοργανισμοί πρέπει να 

τροφοδοτηθούν με τα απαραίτητα θρεπτικά σε κατάλληλη αναλογία. Τα βασικότερα θρεπτικά 

συστατικά που χρειάζονται οι μικροοργανισμοί σε μεγάλες ποσότητες είναι κατά σειρά 

προτεραιότητας ο άνθρακας (C), το άζωτο (N), ο φώσφορος (P), και το κάλιο (K). Έλλειψη ή 

περίσσεια τους επιβραδύνει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών και κατά συνέπεια μειώνεται 

ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται η βιοαποδόμηση της οργανικής ύλης. Ο άνθρακας 

χρησιμοποιείται ως βασική πηγή ενέργειας από τους μικροοργανισμούς αλλά και για να 

συνθέσουν τις πρωτεΐνες σε συνδυασμό με το άζωτο, να σχηματίσουν τα κύτταρα και να 

εξασφαλίσουν την αναπαραγωγή τους. Το κάλιο και ο φώσφορος είναι βασικά συστατικά για 

την κυτταρική διαίρεση και το μεταβολισμό. Σε ένα σύστημα κομποστοποίησης ο άνθρακας ή 

το άζωτο είναι συνήθως οι περιοριστικοί παράγοντες για μια αποτελεσματική αποσύνθεση. Αν 

το άζωτο γίνει περιοριστικός παράγοντας κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, η διαδικασία 

της αποσύνθεσης θα επιβραδυνθεί. Αντίθετα αν υπάρχει περίσσια αζώτου, συχνά χάνεται από 

το σύστημα ως αμμωνία (σε μορφή αερίου) ή άλλες αζωτούχες ενώσεις. 

Oι μικροοργανισμοί επίσης χρειάζονται ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο, μαγνήσιο, μολυβδένιο, 

σελήνιο, νάτριο, ψευδάργυρο κ.λ.π. Ενώ αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι βασικά για τη 

διατήρηση της ζωής, συγκεντρώσεις έστω λίγο μεγαλύτερες από τις ενδεικνυόμενες μπορεί να 

είναι τοξικές για τους μικροοργανισμούς. Aκόμα και αν υπάρχουν τα απαραίτητα θρεπτικά σε 

επαρκείς ποσότητες, η χημική τους σύσταση μπορεί να μην τα καθιστά διαθέσιμα σε 

ορισμένους ή όλους τους μικροοργανισμούς. Η ικανότητα της χρησιμοποίησης των οργανικών 

ενώσεων εξαρτάται από τα ένζυμα του κάθε μικροοργανισμού. 

2. Σχέση άνθρακα / αζώτου (C/N) 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διεργασίας της κομποστοποίησης ο λόγος C/N πρέπει 

να είναι περίπου 30:1 (έχουν ωστόσο αναφερθεί και ιδανικές αναλογίες κοντά στο 15:1). 

Μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς το λόγο αυτό επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη της 

μεθόδου. Για παράδειγμα αν η αναλογία C/N είναι μεγαλύτερη από 35:1 τότε προκαλείται μια 

αργή αποσύνθεση που ευνοεί μεγαλύτερες απώλειες αζώτου. Σ’ αυτή την περίπτωση οι 

μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε διαδοχικούς βιολογικούς κύκλους, οξειδώνοντας αργά το 

πλεόνασμα του άνθρακα μέχρι να φέρουν το λόγο σε ευνοϊκές συνθήκες για το μεταβολισμό 

τους. Αν σε αντίθετη περίπτωση το αρχικό οργανικό υλικό παρουσιάζει πάρα πολύ χαμηλές 

τιμές C/N ευνοούνται απώλειες αζώτου λόγω πτητικότητας της αμμωνίας.  
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3.Υγρασία 

Η παρουσία του νερού παίζει σημαντικό ρόλο στην κομποστοποίηση. Όταν το ποσοστό 

υγρασίας είναι χαμηλό επιβραδύνονται οι βιολογικές διεργασίες, φαινόμενο που είναι 

εντονότερο στις περιπτώσεις που συνοδεύονται από πτώση της θερμοκρασίας. Η υπερβολική 

υγρασία μειώνει τη διάχυση του οξυγόνου στη μάζα του υλικού. Η υγρασία προσροφάται 

αφενός στα σωματίδια λόγω των υδρόφιλων χαρακτηριστικών τους αλλά επίσης γεμίζει λόγω 

τριχοειδών φαινομένων τους μικρότερους πόρους δημιουργώντας έτσι ζώνες αναερόβιες. Μια 

επακόλουθη επίπτωση της μεγάλης υγρασίας είναι η δημιουργία οσμών λόγω της επικράτησης 

αναερόβιων συνθηκών σε μεγάλο τμήμα της μάζας των απορριμμάτων. Παρόλο που οι 

περισσότερο ενοχλητικές οσμές παράγονται από την αναερόβια δράση, και η ζύμωση παράγει 

διάφορες οσμές.  Για τους λόγους αυτούς, τα προς κομποστοποίηση υλικά θα πρέπει να 

περιέχουν το κατάλληλο ποσοστό υγρασίας. Το βέλτιστο ποσοστό υγρασίας, για τη διεργασία 

της κομποστοποίησης, κυμαίνεται μεταξύ 45-55%. 

4. pH 

Οι τιμές του pH επηρεάζουν σημαντικά τις διεργασίες της κομποστοποίησης, αφού από τις 

τιμές αυτές εξαρτάται το είδος των μικροοργανισμών που θα αναπτυχθούν. Για παράδειγμα τα 

βακτήρια δραστηριοποιούνται σε ουδέτερο ή αλκαλικό περιβάλλον υπό αερόβιες συνθήκες 

(π.χ γένη Bacillus) και υπό αναερόβιες (π.χ γένη Clostridium). Αντίθετα σε pH<5,5 η διάσπαση 

των κυτταρινών, ημικυτταρινών κλπ. γίνεται κυρίως από μύκητες και ακτινομύκητες (π.χ γένη 

Aspergilluw). Τα συνήθη υλικά που οδηγούνται στην κομποστοποίηση παρουσιάζουν γενικά 

χαμηλό pH ενώ για τη βελτιστοποίηση της διεργασίας το pH πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6,0 

και 8,5. Στα αρχικά στάδια της κομποστοποίησης σχηματίζονται οργανικά οξέα και το 

υπόστρωμα γίνεται όξινο, με pH γύρω στην τιμή 5. Σ’ αυτό το σημείο οι μύκητες που 

αντέχουν το όξινο περιβάλλον παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αποσύνθεση. Οι 

μικροοργανισμοί στη συνέχεια διασπούν τα οξέα και η τιμή του pH αυξάνεται σταδιακά προς 

ουδέτερο εύρος, γύρω στο 7, ή ακόμα υψηλότερα σε αλκαλικό περιβάλλον λαμβάνοντας τιμές 

έως 8,5. Όσο η τιμή του pH αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και ο ρόλος των βακτηρίων στην 

κομποστοποίηση. Αν η τιμή του pH παραμείνει σε όξινα επίπεδα, αυτό σημαίνει ότι το 

κόμποστ δεν είναι ακόμα ώριμο. 

5. Θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία θεωρείται ίσως η σημαντικότερη παράμετρος για τη διεργασία της 

κομποστοποίησης. Η μικροβιακή δραστηριότητα προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας η οποία 

πολλές φορές ξεπερνά τους 60οC, οπότε γίνεται ανεπιθύμητη και λαμβάνονται μέτρα για την 

ελάττωση της (ύγρανση των υλικών, βελτίωση του αερισμού, ανάδευση του κ.λπ.). Σε τόσο 

υψηλές θερμοκρασίες αναστέλλεται η δραστηριότητα των περισσότερων μικροοργανισμών. 

Μία θερμοκρασία γύρω στους 50-60οC είναι επιθυμητή για ένα χρονικό διάστημα επειδή 
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οδηγεί σε μερική αποστείρωση του υλικού. Σε αυτή τη θερμοκρασιακή περιοχή 

καταστρέφονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που ενδεχομένως υπάρχουν στα υλικά. Κατά 

την εξέλιξη της διεργασίας η βέλτιστη θερμοκρασία κομποστοποίησης στη μεσόφιλη περιοχή 

κυμαίνεται ανάμεσα στους 35-45οC ενώ αν πέσει κάτω απ’ τους 20οC η αποδόμηση 

επιβραδύνεται. 

  

6. Αερισμός 

Η σημασία της παρουσίας του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της διεργασίας της 

κομποστοποίησης είναι εύκολο να αναγνωριστεί καθώς πρόκειται για μια αερόβια διεργασία 

και οι μικροοργανισμοί που δρουν χρειάζονται οξυγόνο για τη διάσπαση των οργανικών 

ουσιών. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει στο υπόστρωμα να παρέχεται οξυγόνο είτε μέσω ανάδευσης 

του υλικού είτε χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αερισμού. Ο αερισμός έχει πολλές 

λειτουργίες κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης: 

• παρέχει οξυγόνο και βοηθά τον αερόβιο μεταβολισμό 

• ελέγχει τη θερμοκρασία 

• απομακρύνει την υγρασία και αέρια προϊόντα του μικροβιακού μεταβολισμού όπως το 

CO2 και άλλα. 

 

7. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την κομποστοποίηση 

Το μέγεθος των οργανικών υλικών: όταν τα οργανικά υλικά που πρόκειται να 

κομποστοποιηθούν είναι τεμαχισμένα σε μικρότερα κομμάτια τότε προσφέρεται μεγαλύτερη 

επιφάνεια στους μικροοργανισμούς να δράσουν και επίσης το οξυγόνο διαχέεται ευκολότερα 

σε όλη τη μάζα της οργανικής ύλης. Έτσι ευνοείται η αποσύνθεση και αποφεύγεται η 

ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών. Φυσικά το μέγεθος των υλικών δεν μπορεί να είναι πολύ 

μικρό, γιατί τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει το σύστημα το απαραίτητο πορώδες. Το 

μέγεθος για κάθε υλικό εξαρτάται από την ικανότητά του να αποσυντίθεται. Για το 

μεγαλύτερο μέρος των λαχανικών και φρούτων το κατάλληλο μέγεθος ξεκινά από 2in (50mm) 

και ανάλογα με την ικανότητα αποσύνθεσης φτάνει μέχρι 6in (0,15m) ή και μεγαλύτερο. 
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Σχήμα 7-2: Η επίδραση του πορώδους στον αερισμό 

Οι καιρικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία, ο άνεμος και η βροχή μπορούν να επηρεάσουν τη 

διεργασία της κομποστοποίησης. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τα συστήματα 

κομποστοποίησης που χρησιμοποιούνται (κλειστού, ανοιχτού τύπου). 

7.3.3.2.2. Συστήματα κομποστοποίησης 

Η κομποστοποίηση μπορεί να γίνει σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή, για το δήμο, την κοινότητα ή 

τον οικισμό. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι οικιακοί κομποστοποιητές, όπου κάθε 

σπίτι διαχειρίζεται το οργανικό του απόβλητο και μπορεί έτσι να παραχθεί  χρήσιμο 

εδαφοβελτιωτικό (κόμποστ) για τον κήπο ή τις γλάστρες. Στις Εικόνες 7-1 έως 7-3 

απεικονίζονται τα διάφορα συστήματα κομποστοποίησης ανάλογα με τη δυναμικότητά τους. 

   

Εικόνα 7-2: Κεντρικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης - μεγάλης δυναμικότητας 
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Εικόνα 7-3 : Κεντρικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης - μέτριας δυναμικότητας6 

Τα κεντρικά συστήματα μπορούν να διαχειριστούν από μικρές ποσότητες (μερικών τόνων) 

μέχρι πολύ μεγάλες (εκατοντάδες t) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. 

 

6 Λοϊζίδου Μ., Morocomp, Design and Application of an Innovative Composting Unit for the Effective Treatment of 
Sludge and other Biodegradable Organic Waste in Morocco, LIFE-3rd Countries, 2006 – 2008 
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Εικόνα 7-4: Οικιακοί Κομποστοποιητές - μικρής δυναμικότητας7 

Με τους οικιακούς κομποστοποιητές (Εικόνα 7-4) μπορεί να γίνει διαχείριση, των οργανικών 

απορριμμάτων των σπιτιών, όπως και των πράσινων των κήπων. Τα μεγέθη που υπάρχουν 

μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ολιγομελών και πολυμελών οικογενειών. 

Ο βασικός τεχνικός στόχος κατά την ανάπτυξη μεθόδων βιοσταθεροποίησης είναι να 

δημιουργηθεί και να διατηρηθεί το ευνοϊκό κλίμα που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και 

τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία 

βιοσταθεροποίησης, ώστε η βιολογική διεργασία να επιταχυνθεί σε σχέση με το ρυθμό με τον 

οποίο πραγματοποιείται στη φύση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εξασφαλισθούν, τόσο 

επαρκής ποσότητα υγρασίας στο υλικό (η οποία χρειάζεται για το μεταβολισμό των 

μικροοργανισμών) όσο και διαρκής παροχή αέρα (οξυγόνου) και απαγωγή του διοξειδίου του 

άνθρακα. Με βάση τα στοιχεία αυτά και ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων / πρώτων 

υλών που πρόκειται να βιοσταθεροποιηθούν, έχει διαμορφωθεί και η εφαρμογή διαφορετικών 

 

7 Λοϊζίδου Μ., Morocomp, Design and Application of an Innovative Composting Unit for the Effective Treatment of 
Sludge and other Biodegradable Organic Waste in Morocco, LIFE-3rd Countries, 2006 – 2008 
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μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών, στις οποίες περιλαμβάνονται από απλά και χαμηλού 

κόστους ανοικτά συστήματα έως πλήρως βιομηχανοποιημένα και αυτοματοποιημένα κλειστά 

συστήματα. 

Η ταξινόμηση των συστημάτων κομποστοποίησης γίνεται με βάση διάφορα κριτήρια. Η πιο 

βασική διάκριση μεταξύ των συστημάτων κομποστοποίησης είναι το αν το υλικό περιέχεται σε 

έναν αντιδραστήρα ή όχι. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν αντιδραστήρα είναι τα κλειστά 

συστήματα, ενώ αυτά που δεν χρησιμοποιούν είναι τα ανοιχτά συστήματα. Υπάρχουν και τα 

μικτά συστήματα στα οποία γίνεται συνδυασμός των ανοιχτών και κλειστών συστημάτων. 

Μια αδρομερής ταξινόμηση είναι η παρακάτω: 

Α. Ανοιχτά συστήματα (Οpen systems). 

Β. Κλειστά συστήματα (Reactor or enclosed systems or container composting, or 

mechanical systems). 

Γ. Μικτά συστήματα (Συνδυασμός ανοιχτών και κλειστών συστημάτων). 

 

Α. Ανοικτά συστήματα κομποστοποίησης 

Στα ανοιχτά συστήματα, η κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς τη 

χρήση σοβαρού μηχανολογικού εξοπλισμού. Στα ανοιχτά συστήματα συγκαταλέγονται τα 

σειράδια και οι σταθεροί αεριζόμενοι σωροί. Οι βασικοί μηχανισμοί που ακολουθούνται και στα 

δύο συστήματα είναι παρόμοιοι, ο εξοπλισμός όμως που χρησιμοποιείται διαφέρει σημαντικά. 

Στην περίπτωση των σειραδίων το οξυγόνο εισέρχεται στη μάζα του υλικού με φυσικό 

αερισμό κατά το γύρισμά τους, ενώ στην περίπτωση των σταθερών σωρών γίνεται εμφύσηση 

ή αναρρόφηση αέρα με μηχανικούς αεριστήρες ή φυσητήρες.  

Σειράδια  

Το υλικό για κομποστοποίηση τοποθετείται σε μακριές παράλληλες γραμμές, τα σειράδια. Τα 

σειράδια απλώνονται σε ανοιχτό χώρο και μόνο σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση τα 

σειράδια καλύπτονται από κάποιο στέγαστρο.   

Η κομποστοποίηση με τη μέθοδο αυτή βασίζεται στο φυσικό αερισμό των σειραδίων, ο οποίος 

επιτυγχάνεται με συχνή αναμόχλευση του σωρού. Σε μικρές εγκαταστάσεις, η αναμόχλευση 

γίνεται με τα χέρια ή με τρακτέρ ενώ σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ειδικά 

οχήματα. Σε στεγασμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται για την αναμόχλευση ειδικός 

εξοπλισμός που βρίσκεται αναρτημένος από την οροφή. Η αναμόχλευση επιτυγχάνει:  

• Αερισμό του σωρού και παροχή οξυγόνου στους μικροοργανισμούς ώστε ο σωρός να μην 

καταστεί αναερόβιος.  

• Καταστροφή των συσσωμάτων των οργανικών ουσιών που παρατηρούνται εξαιτίας της 

έκλυσης υγρασίας κατά την κομποστοποίηση. Τα συσσωματώματα αυτά γίνονται με το 
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χρόνο πρακτικά αδιαπέραστα ως προς τον αέρα και διαμορφώνονται ανεπιθύμητες 

αναερόβιες συνθήκες.  

• Τη συνεχή ανάμιξη των υλικών για την καλύτερη επαφή των μικροοργανισμών με το 

υπόστρωμα και τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σωρού.  

 

Εικόνα 7-5: Σειράδια ωρίμανσης κόμποστ 

Η εγκάρσια τομή του σωρού έχει σχήμα τραπεζίου. Το τυπικό πλάτος του σωρού είναι 4.5m 

και το ύψος του 1-2m.  

Κάθε σειράδιo πρέπει να αναδεύεται δύο-τρεις φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των πέντε 

πρώτων ημερών, ώστε το μίγμα να αναμιχθεί πλήρως, να μειωθούν κατά το δυνατόν οι οσμές 

και να εξασφαλιστεί η είσοδος του απαιτούμενου οξυγόνου. Στη συνέχεια, τα σειράδια 

αναμοχλεύονται μία φορά την ημέρα για άλλες 30 ημέρες.  

Η θερμοκρασία στο κέντρο του σειραδίου, μπορεί να φτάσει και τους 65οC και διατηρείται 

σταθερή μέχρι και 10 ημέρες. Το χειμώνα οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και κυμαίνονται 

από 50°-60οC. Οι θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια του σειραδίου είναι χαμηλότερες και 

τείνουν να εξισωθούν με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Όλα τα μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για το 

σκοπό της μηχανικής αναμόχλευσης των σειραδίων. Βασικά διακρίνονται σε δύο τύπους: Τους 

μετωπικούς αναμοχλευτές (straddle turners) και τους πλευρικούς αναμοχλευτές (Side-cutting 

windrow turners). Οι μετωπικοί αναμοχλευτές (straddle turners) εκτείνονται σε όλο το πλάτος 

του σωρού. Περιλαμβάνουν ένα περιστρεφόμενο κοχλία που εισχωρεί στο σωρό, ανυψώνει το 

υλικό και το αποθέτει πίσω του καθώς προχωρεί. Ένας εναλλακτικός τύπος μηχανήματος 

χρησιμοποιεί ένα κεκλιμένο ταινιόδρομο με κλίση προς το πίσω τμήμα του μηχανήματος. Στη 

βάση του ταινιόδρομου υπάρχουν δόντια, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, που 

εισχωρούν στο σωρό και αναγκάζουν το υλικό να πέσει στην ταινία και να μεταφερθεί στο 

πίσω μέρος του μηχανήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναμοχλευτές είναι 

αυτοκινούμενοι.  
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Εικόνα 7-6: Μηχάνημα αναμόχλευσης σειραδίων  

Αεριζόμενοι σταθεροί σωροί (aerated static pile)  

Τύποι σταθερών σωρών. Το μίγμα των υλικών σωριάζεται σε σταθερό σωρό στον οποίον 

εφαρμόζεται εξαναγκασμένος αερισμός. Η μέθοδος αναπτύχθηκε με στόχο τη μείωση της 

απαιτούμενης έκτασης και τη βελτιστοποίηση της διεργασίας της κομποστοποίησης.  

Οι αεριζόμενοι σταθεροί σωροί διακρίνονται σε ατομικούς σωρούς και σε εκτεταμένους 

σωρούς. Η πρώτη μέθοδος είναι γνωστή σαν μέθοδος Rudgers και η δεύτερη μέθοδος ως 

μέθοδος Beltsville. O αερισμός των σωρών μπορεί να γίνει με αναρρόφηση αέρα, ή εμφύσηση 

αέρα, ή με συνδυασμό και των δύο. Τα δύο συστήματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 7-3 και 

7-4. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος σχεδιασμού του συστήματος του 

εκτεταμένου σταθερού σωρού που είναι και ο πιο συνηθισμένος δεδομένου ότι απαιτεί 50 

φορές περίπου μικρότερη έκταση από την αντίστοιχη των ατομικών αεριζόμενων σωρών. 

 

Σχήμα 7-3: Σχηματική διάταξη ατομικών αεριζόμενων σωρών (σύστημα Rudgers)  

Κατασκευή του σταθερού αεριζόμενου σωρού. Η επιφάνεια απόθεσης του σωρού, η επιφάνεια 

ξήρανσης και η επιφάνεια διαχωρισμού του πρόσθετου υλικού διαμορφώνεται από 

σκυρόδεμα. Στην επιφάνεια διάστρωσης δίδεται κλίση 2% για τη συλλογή των ομβρίων και 

την ανακύκλωσή τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων. Ο εκτεταμένος σωρός 

κατασκευάζεται ως εξής:  
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Στην αρχή κατασκευάζεται ένας σωρός σε σχήμα τριγωνικό με την ποσότητα του μίγματος 

μιας ημέρας. Η μια πλευρά και τα άκρα του σωρού σκεπάζονται κανονικά με 25cm τελικού 

κόμποστ, ενώ η εσωτερική πλευρά καλύπτεται προσωρινά με μερικά εκατοστά κόμποστ μέχρι 

την άλλη μέρα. Ο σωρός που κατασκευάζεται έχει πλάτος 15m και ύψος 2,5m.  

   

Σχήμα 7-4: Σχηματική διάταξη σταθερού σωρού (σύστημα Beltsville)  

Σωλήνες αερισμού. Οι σωλήνες αερισμού για την εμφύσηση ή την αναρρόφηση του αέρα 

τοποθετούνται σε μόνιμα τριγωνικά κανάλια, βάθους περίπου 20-25cm και σε απόσταση 1,6m 

μεταξύ τους, που διαμορφώνονται στο δάπεδο απόθεσης του σωρού. Τα κανάλια καλύπτονται 

με σιδερένια σχάρα. Σε κάθε ημερήσιο σωρό αναλογούν δύο σωλήνες που διατρέχουν το 

πλάτος του. Οι σωλήνες είναι από PVC και έχουν διάμετρο 10cm. Συνδέονται σε σταθερό 

δίκτυο σωληνώσεων που οδηγεί στους φυσητήρες. O χώρος γύρω από τους σωλήνες 

αερισμού γεμίζει με πρόσθετο υλικό που εξασφαλίζει καλύτερη κατανομή του οξυγόνου στο 

σωρό. Περιοδικά είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του υλικού στα κανάλια αερισμού.  

Αερισμός του σωρού. O αερισμός του σωρού αποσκοπεί στην τροφοδοσία του μίγματος με το 

απαραίτητο για τη διεργασία της κομποστοποίησης οξυγόνο. Ο αερισμός επιτυγχάνεται: (α) με 

την εμφύσηση πεπιεσμένου αέρα δια μέσου του σωρού και (β) με την αναρρόφηση αέρα δια 

μέσου του σωρού. Οι δύο αυτές λειτουργίες εναλλάσσονται έτσι, ώστε να διατηρείται στο 

σωρό η απαραίτητη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου καθώς και η απαραίτητη 

θερμοκρασία για την κομποστοποίηση και την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών. 

Η λειτουργία με εμφύσηση αέρα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας αλλά 

υποβοηθά σημαντικά την ξήρανση του κόμποστ. Αντίθετα, η αναρρόφηση αέρα επιτρέπει την 

ανάπτυξη υψηλότερων θερμοκρασιών. Η επιθυμητή συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου είναι 

15%. Η βέλτιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σωρού είναι 60oC. Πάνω από τη 

θερμοκρασία αυτή παρατηρείται σημαντική αναστολή της μικροβιακής δράσης, ενώ σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες επιβραδύνεται η βιοαποδόμηση.  
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Κάθε σωρός είναι εφοδιασμένος με ρυθμιστική δικλείδα που παίρνει εντολές για την έναρξη ή 

την παύση του αερισμού ανάλογα με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σωρού. Η εναλλαγή 

των αεριστήρων μεταξύ των δύο αυτών τρόπων λειτουργίας ρυθμίζεται με τη βοήθεια 

αισθητηρίων οξυγόνου και θερμοκρασίας που τοποθετούνται στη μάζα του σωρού. Το 

αισθητήριο της θερμοκρασίας τοποθετείται κοντά στη βάση του σωρού ενώ το αισθητήριο 

του οξυγόνου κοντά στο κέντρο του, όπου αναπτύσσονται και οι υψηλότερες θερμοκρασίες. 

Συνδυασμός αναρρόφησης και εμφύσησης αέρα μπορεί να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες 

συνθήκες για τη διεργασία της κομποστοποίησης. Για το λόγο αυτό τις πρώτες μέρες της 

διεργασίας γίνεται αναρρόφηση των απαερίων προκειμένου να υπάρχει απομάκρυνση των 

απαερίων (π.χ. CO2, NH3 και δύσοσμων χημικών ενώσεων) και εμπλουτισμός του 

υποστρώματος σε οξυγόνο διατηρώντας τη θερμοκρασία σε επιθυμητά επίπεδα. Κατά τη 

θερμόφιλη φάση γίνεται εμφύσηση αέρα, καθότι ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου είναι πολύ 

μεγαλύτερος και προκειμένου να ρυθμιστεί ίση της θερμοκρασίας είναι πολλές φορές 

επιτακτική.  

Συλλογή στραγγισμάτων. Στραγγίσματα παράγονται από την υγροποίηση των υδρατμών που 

δημιουργούνται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί στο εσωτερικό του σωρού. Τα 

στραγγίσματα συλλέγονται σε στραγγιστήρι τοποθετημένο στο κανάλι αερισμού κάτω από το 

σωλήνα του αέρα. Τα στραγγίσματα να επεξεργάζονται κατάλληλα, καθότι έχουν υψηλό 

ρυπαντικό φορτίο. 

Β. Κλειστά συστήματα κομποστοποίησης. 

Στα συστήματα αυτά η κομποστοποίηση πραγματοποιείται μέσα σε κλειστούς αντιδραστήρες, 

κατακόρυφους οριζόντιους ή περιστρεφόμενου τυμπάνου, όπου υπάρχει η δυνατότητα 

καλύτερου ελέγχου της παροχής αέρα, της θερμοκρασίας, του pH και της υγρασίας.  

Οι κατακόρυφοι αντιδραστήρες έχουν συνήθως ύψος 4.0m ή μεγαλύτερο και κατασκευάζονται 

με τη μορφή σιλό. Η τροφοδοσία του υλικού γίνεται από την κορυφή μέσω ενός μηχανισμού 

τροφοδοσίας (ταινιόδρομος, κοχλιωτή αντλία). Στη συνέχεια, το υλικό κινείται με βαρύτητα 

προς τον πυθμένα του σιλό και εκφορτώνεται με ένα αντίστοιχο μηχανισμό.  

Ο έλεγχος της διαδικασίας γίνεται μέσω της εμφύσησης αέρα κατ’ αντιρροή προς τα 

απορρίμματα. Εναλλακτικά ο αερισμός επιτυγχάνεται επίσης με την πτώση από το ένα επίπεδο 

στο άλλο, είτε με τη συνεχή ανάμιξη από ειδικούς αναμοχλευτήρες.  

Λόγω του μεγάλου ύψους των αντιδραστήρων είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι βέλτιστες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σε όλα τα σημεία της κατακόρυφης στήλης. Επιπλέον, η 

είσοδος του αέρα γίνεται από τον πυθμένα, όπου βρίσκονται τα απορρίμματα που έχουν 

υποστεί ήδη σημαντικό βαθμό σταθεροποίησης και άρα οι απαιτήσεις για οξυγόνο είναι 

μικρότερες. Αντίθετα στην κορυφή όπου οι ανάγκες σε οξυγόνο είναι μεγαλύτερες, φθάνει 

συχνά πολύ μικρή ποσότητα οξυγόνου. Για το λόγο αυτό συχνά εφαρμόζεται οριζόντιος 
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αερισμός μέσω δικτύου σωλήνων εισόδου και εξόδου. Γενικά, οι κατακόρυφοι αντιδραστήρες 

βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στη σταθεροποίηση της ιλύος όπου με τη χρήση κάποιου 

πρόσθετου υλικού μπορεί να επιτευχθεί μια σχετικά ομοιογενής μάζα. 

Οι οριζόντιοι αντιδραστήρες επιτυγχάνουν μια πιο ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας, 

υγρασίας και οξυγόνου. Η εμφύσηση αέρα γίνεται και στην περίπτωση αυτή από δίκτυο 

σωληνώσεων τοποθετημένων στον πυθμένα, αλλά η διαδρομή του αέρα είναι πολύ πιο 

σύντομη, ενώ μπορεί να διαφοροποιηθεί η παροχή του κατά μήκος του αντιδραστήρα. 

∆ιακρίνονται δύο τύποι αντιδραστήρων οι στατικοί, όπου η φόρτωση και εκφόρτωση του 

υλικού απαιτούν ένα μηχανισμό, π.χ. bulldozer και οι αναδευόμενοι όπου ένας μηχανισμός 

αναμόχλευσης ωθεί το υλικό συνεχώς από το ένα άκρο προς το άλλο. Εκτός από τον αέρα, 

συχνά ρυθμίζεται στα συστήματα αυτά η υγρασία και η θερμοκρασία.  

Εξαιτίας του μεγάλου κόστους των κλειστών συστημάτων κομποστοποίησης, ο χρόνος 

παραμονής των απορριμμάτων είναι μικρός, <5ήμερες, με αποτέλεσμα να μην παράγεται ένα 

σταθεροποιημένο τελικό προϊόν. Έτσι απαιτείται συνήθως συμπληρωματική σταθεροποίηση σε 

σωρούς. Στην ουσία οι κλειστοί αντιδραστήρες χρησιμοποιούνται για να επιτελέσουν το 

πρώτο στάδιο της κομποστοποίησης κατά το οποίο παράγονται οι περισσότερες οσμές και ο 

έλεγχος της διεργασίας είναι κρίσιμος.  

Οι αντιδραστήρες περιστρεφόμενου κυλίνδρου, αυτοί που ονομάζονται επίσης και 

χωνευτήρες, έχουν ακόμα μικρότερους χρόνους παραμονής από τα άλλα κλειστά συστήματα, 

της τάξεως των ωρών ή λίγων ημερών. Η περιστροφική κίνηση βοηθά στην ομογενοποίηση 

και κατάτμηση του υλικού. Λόγω του μικρού χρόνου ακολουθούνται πάντοτε από κλειστά ή 

ανοιχτά συστήματα περαιτέρω κομποστοποίησης. Τυπικές διατάξεις κατακόρυφων και 

οριζόντιων αντιδραστήρων φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.  
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Σχήμα 7-5: Παραδείγματα κλειστών συστημάτων κομποστοποίησης: (α) κατακόρυφος 
κυλινδρικός πύργος, (β) κατακόρυφος ορθογωνικός πύργος, (γ) οριζόντιο σύστημα τύπου 

τούνελ  

Τα βασικά κριτήρια επιλογής του πλέον κατάλληλου συστήματος βιοσταθεροποίησης 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 7-6: Κριτήρια επιλογής συστήματος βιοσταθεροποίησης 

 Σειράδια Αεριζόμενος Σωρός Αντιδραστήρας 

Κεφάλαιο 
Εγκατάστασης 

Χαμηλό Χαμηλό Υψηλό 

Λειτουργικό 
Κόστος 

Χαμηλό Υψηλό Χαμηλό 

Απαιτήσεις γης Υψηλές Υψηλές Χαμηλές 
Ρύθμιση 
Αερισμού 

Περιορισμένη Πλήρης Πλήρης 

Ελεγχόμενες 
Παράμετροι 

Συχνότητα ανάδευσης, 
πρόσθετα ή προϊόν, 

αερισμός 

Παροχή αέρα, 
προσθήκη διογκωτικού 

(παράγων δομικής 
στήριξης) 

Παροχή αέρα, 
ανάδευση, 

πρόσθετα ή προϊόν 

Ευαισθησία στον 
καιρό 

Ναι (εκτός εάν 
στεγάζεται σε 
υπόστεγο) 

Όχι Όχι 

Έλεγχος οσμών 
εξαρτάται από την 
τροφοδοσία 

εξαρτάται από την 
τροφοδοσία 

καλός 

Η επιλογή του χώρου για εγκατάσταση μιας μονάδας βιοσταθεροποίησης γίνεται με βάση 

διάφορα κριτήρια, όπως η απόσταση μεταφοράς του τελικού προϊόντος μέχρι τις περιοχές που 

θα χρησιμοποιηθεί, καθώς επίσης και από το χώρο διάθεσης των μη αποδομήσιμων υλικών 

κλπ.  
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Το τελικό προϊόν πρέπει να ελέγχεται για την περιεκτικότητά του σε τοξικές ουσίες, βαρέα 

μέταλλα  και για την καταλληλότητά του ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. ∆εν 

είναι σε θέση να αντικαταστήσει το λίπασμα που χρειάζεται σε μια καλλιέργεια, αλλά είναι 

δυνατό να περιορίσει τη χρήση του. Τα καταλληλότερα εδάφη για χρήση βελτιωτικού είναι τα 

αμμώδη, αργιλώδη, όξινα, πορώδη και ασβεστώδη.  

7.3.3.2.3. Περιβαλλοντικά θέματα 8 

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την κομποστοποίηση αφορούν στις 

αέριες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των οσμών, κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, 

την πιθανή ρύπανση των υδάτων από τα στραγγίσματα της διεργασίας, τη ρύπανση του 

εδάφους κατά τη χρήση του κομπόστ, το θόρυβο, τη διάδοση παθογόνων μικροοργανισμών 

και την κατανάλωση ενέργειας. 

Αέρας 

Οι αέριες εκπομπές της κομποστοποίησης δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από το είδος του 

υποστρώματος (π.χ. πράσινα απόβλητα, διαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα ή εμπλουτισμένο 

οργανικό κλάσμα μετά από μηχανική διαλογή). Αντίθετα, επηρεάζονται σημαντικά από τον 

τύπο της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, με τα ανοικτά συστήματα να παρουσιάζουν 

περισσότερες εκπομπές, που δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν. Τα κυριότερα προβλήματα 

εστιάζονται στις εκπομπές βιοαερολυμάτων (bioaerosols), πτητικών οργανικών ενώσεων 

(VOCs), οσμών και σκόνης. Τα βιοαερολύματα είναι αιωρούμενα στον αέρα σωματίδια, 

βιολογικής προέλευσης και αποτελούνται από ζωντανούς ή νεκρούς μικροοργανισμούς, ή 

τμήματά τους. Βιοαερολύματα παράγονται από όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αποβλήτων και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή και ασθένειες του αναπνευστικού 

συστήματος, κυρίως στους εργαζόμενους. Οι εκπομπές βιοαερολυμάτων είναι πιο έντονες 

κατά τη φάση αναστροφής των σειραδιών σε ανοικτά ή στεγαζόμενα συστήματα και είναι 

σημαντικά χαμηλότερες όταν χρησιμοποιούνται συστήματα βιοαντιδραστήρων. 

Οι οσμές είναι το πρόβλημα που προκαλεί τις περισσότερες διαμαρτυρίες για τις 

εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, ενώ δεν είναι λίγες οι μονάδες που αναγκάστηκαν σε 

προσωρινή ή και μόνιμη παύση λειτουργίας λόγω των οσμών. Οι οσμές μπορούν να 

περιοριστούν με πρακτικές καλού χειρισμού της διεργασίας έτσι, ώστε να μην αναπτύσσονται 

έντονες αναερόβιες συνθήκες στη μάζα του υλικού (η αναερόβια αποδόμηση δημιουργεί πολύ 

εντονότερες οσμές από την αερόβια). Ωστόσο, ακόμη και στην καλύτερα διαχειριζόμενη 

διεργασία κομποστοποίησης κατά διαστήματα παράγονται έντονες οσμές, οι οποίες, σε 

κάποιες τεχνολογίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά (π.χ. κατά την 

αναστροφή ανοικτών σειραδιών). Αντίθετα, τα κλειστά συστήματα, όπως και οι στατικοί 

 

8 Μελέτη Χωροθέτησης Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Ανάλυση Και Εξέταση Των ∆ιαθέσιμων 
Τεχνολογιών Επεξεργασίας Ασα Για Την Περιφέρεια Ηπείρου., Αύγουστος 2010 
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αεριζόμενοι σωροί με απορρόφηση αέρα, επιτρέπουν τη χρήση συστημάτων για την 

επεξεργασία των οσμών από τα απαέρια της διεργασίας με χρήση βιόφιλτρων ή 

φυσικοχημικών επεξεργασιών.  

Νερά 

Η απορροή του νερού της βροχής σε ανοικτά συστήματα καθώς και τα στραγγίσματα που 

πιθανόν να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης μπορούν να ρυπάνουν 

επιφανειακά και υπόγεια νερά, αν διαφύγουν στο περιβάλλον χωρίς επεξεργασία. Ωστόσο, το 

πρόβλημα δεν είναι σημαντικό και μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλά μέτρα κατά το 

σχεδιασμό και τη λειτουργία της εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, τα στραγγίσματα που 

παράγονται – συνήθως σε περιορισμένες ποσότητες – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

διαβροχή των αποβλήτων στα διάφορα στάδια της διεργασίας όπου απαιτείται προσθήκη 

νερού, για την αποφυγή της πρώιμης ξήρανσης του υλικού και τη συνεπαγόμενη παρεμπόδιση 

των βιολογικών διεργασιών. Όλες οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης (με εξαίρεση πολύ 

μικρές μονάδες επεξεργασίας πράσινων αποβλήτων) θα πρέπει να διαθέτουν μια αδιαπέραστη 

επιφάνεια, από σκυρόδεμα ή άσφαλτο, πάνω στην οποία εκτελείται η κομποστοποίηση. Η 

επιφάνεια αυτή θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κλίση και συστήματα για τη συλλογή της 

απορροής, τα οποία θα πρέπει κατόπιν να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία 

(συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης τους για διαβροχή των αποβλήτων).  

 

Έδαφος 

Η πιθανή ρύπανση του εδάφους από ρυπαντές και προσμίξεις που μπορεί να υπάρχουν στο 

κομπόστ αποτελεί σημαντικό θέμα, για το οποίο υπάρχουν προβλέψεις στην εθνική νομοθεσία 

όλων των κρατών-μελών της ΕΕ καθώς επίσης και στη θεματική Στρατηγική για το Έδαφος το 

2005. Οι προβλέψεις αυτές έχουν τη μορφή προδιαγραφών που θεσπίζουν ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια για ανεπιθύμητες ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα, κάποιες οργανικές 

ενώσεις και ξένες προσμίξεις όπως το γυαλί και το πλαστικό, καθώς και κατώτατα όρια για 

κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά, όπως η οργανική ουσία. Οι προδιαγραφές ποιότητας του 

κομπόστ διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το βαθμό υιοθέτησης της 

«αρχή της προφύλαξης» και τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες της χώρας. Για παράδειγμα 

τείνουν να είναι πιο ανεκτικές στις ΗΠΑ, όπου ακολουθείται η προσέγγιση της εκτίμησης του 

κινδύνου με βάση την υπάρχουσα επιστημονική γνώση σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ, όπου 

κυριαρχεί η προσέγγιση της προφύλαξης ενός πολυτίμου πόρου όπως το έδαφος. Ανάμεσα 

στις χώρες μέλη της ΕΕ, ακολουθείται μια πιο αυστηρή προσέγγιση στη βόρεια και κεντρική 

Ευρώπη, όπου τα εδάφη είναι πλούσια σε οργανική ουσία, ενώ στη νότια Ευρώπη τείνει να 

αξιολογείται ως σχετικά σημαντικότερη η συνεισφορά του κομπόστ στην καταπολέμηση της 

ερημοποίησης με αποτέλεσμα να ισχύουν πιο χαλαρά όρια για τα βαρέα μέταλλα. Ωστόσο, η 
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απουσία ενιαίων προδιαγραφών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιθανό να μη διατηρηθεί για πολύ 

ακόμη, καθώς συζητείται στην ΕΕ μια νέα πρόταση Οδηγίας για την ποιότητα του κομπόστ. 

Η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και προσμίξεων στο κομπόστ εξαρτάται άμεσα από το 

αρχικό υλικό που χρησιμοποιείται ενώ δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη διαδικασία. Έτσι, το 

κομπόστ που προέρχεται από πράσινα απόβλητα έχει συνήθως πολύ χαμηλές προσμείξεις και 

ρύπους, ενώ χαμηλές είναι και οι συγκεντρώσεις στο κομπόστ που παράγεται με διαλογή στην 

πηγή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ. Αντίθετα, το «κομπόστ» που παράγεται από 

το εμπλουτισμένο οργανικό κλάσμα που λαμβάνεται μετά από ΜΒΕ είναι περισσότερο 

επιβαρυμένο και σε αρκετές χώρες η χρήση του περιορίζεται σε αποκατάσταση χώρων και ως 

υλικό επικάλυψης σε ΧΥΤΑ. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, κυρίως ως 

προς την καθαρότητα των αποβλήτων και τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές, η εδαφική 

εφαρμογή του κομπόστ προσφέρει καθαρά περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία όμως είναι 

σχετικά δύσκολο να αποτιμηθούν ποσοτικά. Πιο συγκεκριμένα, είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η 

οργανική ουσία από το κόμποστ βελτιώνει την υδατοικανότητα και τη δομή του εδάφους, 

αυξάνει τη μικροβιακή του δραστηριότητα, ενισχύει τη δράση των χημικών λιπασμάτων 

καθώς μειώνει την έκπλυσή τους, καταστέλλει τα φυτοπαθογόνα και αυξάνει την 

παραγωγικότητα του εδάφους, ενώ συνολικά συνεισφέρει στην καταπολέμηση της 

ερημοποίησης. Οι ιδιότητες αυτές έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις Μεσογειακές χώρες σε 

σχέση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, καθώς τα Μεσογειακά εδάφη είναι πολύ 

φτωχότερα σε οργανική ουσία και ευάλωτα στην ερημοποίηση. Ωστόσο, απαιτείται πού 

περισσότερη έρευνα προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν τα παραπάνω οφέλη, έτσι ώστε να 

μπορούν να συνυπολογιστούν σε απλά εργαλεία λήψης αποφάσεων. 

Θόρυβος 

Υπάρχουν δύο βασικές πηγές θορύβου στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης: οι θρυμματιστές 

και το προειδοποιητικό σήμα οπισθοκίνησης των φορτωτών. Ο θόρυβος από τους 

θρυμματιστές μπορεί να φτάσει τα 90 dB, επίπεδο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 

σε ανοικτά συστήματα, μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί με κατάλληλη χωροθέτηση του 

θρυμματιστή στην εγκατάσταση και χρήση των σειραδιών ως ηχοπετασμάτων. Το 

προειδοποιητικό σήμα οπισθοκίνησης για τους φορτωτές συνδέεται άμεσα με την υγιεινή και 

ασφάλεια της εργασίας στο χώρο και δεν πρέπει να αδρανοποιείται, μπορούν όμως να 

επιλεχθούν λιγότερο ενοχλητικοί ήχοι. 

Παθογόνοι μικροοργανισμοί 

Η παρουσία παθογόνων είναι ένα σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας που ρυθμίζει τις 

δυνατότητες χρήσης του κομπόστ και γι’ αυτό όλες οι χώρες έχουν συμπεριλάβει υγειονομικά 

κριτήρια ποιότητας του κομπόστ, τόσο για παθογόνους μικροοργανισμούς για τον άνθρωπο, 
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όσο και για τα ζώα και τα φυτά. Βέβαια, η κομποστοποίηση ως θερμόφιλη διαδικασία οδηγεί 

στη θερμική καταστροφή των περισσότερων παθογόνων, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως 

λειτουργούν και άλλοι μηχανισμοί καταστροφής (σχέσεις ανταγωνισμού, παραγωγή 

αντιβιοτικών από τη μικροχλωρίδα του κομπόστ, σταθεροποίηση του οργανικού κλάσματος 

κλπ). Όσον αφορά τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές, τα κριτήρια ποιότητας αναφέρονται 

στο προϊόν, στη διεργασία ή και στα δύο. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο προϊόν απαιτούν 

απουσία σαλμονέλας, και απουσία ή πολύ χαμηλές τιμές εντεροβακτηρίων και περιττωματικών 

στρεπτόκοκκων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται απουσία νηματοειδών, κυστοειδών 

και άλλων φυτοπαθογόνων. Επίσης τίθενται όρια στον αριθμό των ικανών προς βλάστηση 

σπορών παρασιτικών φυτών και κριτήρια φυτοτοξικότητας για το κομπόστ. Σε άλλες 

περιπτώσεις η υγιειονοποίηση του κομπόστ εξασφαλίζεται μέσα από την εφαρμοζόμενη 

διεργασία, με την απαίτηση να έχει παραμείνει το υλικό πάνω από κάποια συγκεκριμένη 

θερμοκρασία για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από απαίτηση 

για παραμονή σε θερμοκρασία άνω των 55οC για τρεις ημέρες, έως παραμονή σε θερμοκρασία 

άνω των 50οC για πέντε ημέρες. Οι απαιτήσεις αυτές αναφέρονται συνήθως σε συστήματα 

αναστρεφόμενων σειραδιών, όπου η έκθεση του υλικού στις υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι 

ομοιόμορφη, καθυστερώντας έτσι την υγιεινοποίηση. Τα αστικά απόβλητα κομποστοποιούνται 

συνήθως σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες, που παρέχουν καλύτερο έλεγχο και ομοιογένεια της 

θερμοκρασίας, επιτυγχάνοντας καλύτερη και ταχύτερη καταστροφή των παθογόνων. Βέβαια 

το εύρος των πιθανών παθογόνων στα ΑΣΑ είναι μεγάλο και θα πρέπει να τηρούνται 

σχολαστικά οι απαραίτητες προφυλάξεις. 

7.3.3.2.4. Ισοζύγιο μάζας και Προϊόντα 9 

Οι μονάδες αερόβιας ΜΒΕ επεξεργάζονται σύμμεικτα απόβλητα με στόχο το διαχωρισμό του 

οργανικού κλάσματος και την ακόλουθη σταθεροποίηση του μέσω αερόβιας επεξεργασίας. Το 

τελικό προϊόν της βιολογική επεξεργασίας χαρακτηρίζεται ως υλικό τύπου κομπόστ (CLO – 

compost like output). Παράλληλα, κατά το στάδιο της μηχανικής διαλογής είναι δυνατή η 

ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, όπως Σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμίνιο, Πλαστικό, Χαρτί και 

Γυαλί. Επίσης, αποτελεί συνήθη πρακτική να γίνεται και ανάκτηση RDF (refuse derived fuel), 

δηλαδή καύσιμου υλικού που απαρτίζεται κυρίως από χαρτί, χαρτόνι και πλαστικά. Το είδος 

των προϊόντων μιας μονάδας ΜΒΕ και ο βαθμός στον οποίο επιχειρείται η ανάκτηση τους 

εξαρτάται κυρίως από την εύρεση τελικού αποδέκτη για την αξιοποίηση τους. Ακολούθως, 

παρουσιάζεται ένα γενικευμένο διάγραμμα μιας αερόβιας ΜΒΕ. 

 

9 Γιδαράκος Ε., ∆ιαχείριση και επεξεργασία αστικών απορριμάτων: Κομποστοποίηση (Λιπασματοποίηση), 2007 
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Διάγραμμα 7-1: Γενικό διάγραμμα ροής και ισοζύγιο μάζας αερόβιας ΜΒΕ 

 

Το ποσοστό του RDF μπορεί να φτάσει από 5-50% ενώ αν επιχειρηθεί εξ ολοκλήρου 

ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών τότε μπορεί να εκτραπεί ποσοστό 3-25% από το ΧΥΤΥ στη 

μορφή πλαστικού, μετάλλων και χαρτιού. Κατά γενικό κανόνα πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση ανάκτηση μετάλλων, το ποσοστό των οποίων ανέρχεται σε περίπου 3% ενώ το 

χαρτί και πλαστικό μετατρέπονται είτε σε RDF είτε ανακτώνται ως ανακυκλώσιμα υλικά χωρίς 

να αποκλείεται ο συνδυασμός και των δύο πρακτικών.   

 

Γενικά, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του κομπόστ ποικίλουν ανάλογα με την αρχική 

ύλη που διατέθηκε για κομποστοποίηση, τις συνθήκες οι οποίες επικράτησαν κατά τη 

διαδικασία και την έκταση της αποδόμησης. Το κόμποστ έχει σκούρο χρώμα, εύθραυστη, 

χωμάτινη υφή και οσμή που μοιάζουν με αυτές του εδάφους. Το τελικό προϊόν δεν έχει καμία 

σχέση, όσον αφορά τη φυσική μορφή, με αυτή του αρχικού οργανικού υλικού από το οποίο 

παράχθηκε. 

Το καλής ποιότητας κόμποστ έχει απαλλαγεί από ζιζάνια και παθογόνα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, στη κηπουρική-φυτοκομική, στην αποκατάσταση 

κατεστραμμένων-καταπονημένων εδαφών (τεχνητές λίμνες εργοστασίων, ανενεργά λατομεία, 

αλατούχα εδάφη), σε αναδασώσεις, σε τεχνητά βοσκοτόπια και καλλιέργειες. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το κόμποστ από άλλα οργανικά υλικά 

είναι: 

• το χρώμα του, το οποίο ποικίλλει από σκούρο καφέ έως μαύρο 
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• ο χαμηλός λόγος C/Ν σε σχέση με άλλα οργανικά υλικά 

• η συνεχώς μεταβαλλόμενη σύνθεσή του, εξαιτίας της δράσης των μικροοργανισμών, 

ακόμα και μετά το στάδιο της ωρίμανσης 

• η υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και προσρόφησης νερού 

Η καθαρή πρώτη ύλη που συλλέγεται μέσω της διαλογής στην πηγή είναι πιο πιθανό να 

ικανοποιήσει τις προδιαγραφές για το κομπόστ ώστε να είναι κατάλληλο για πώληση ή χρήση, 

επιφέροντας και περιβαλλοντικά οφέλη. Η χρήση του κομπόστ μειώνει τις απαιτήσεις για 

χρήση άλλων βελτιωτικών εδάφους, όπως η τύρφη, για αγροτικές ή κηπευτικές 

δραστηριότητες. 

7.3.3.2.5. Oικονομικά στοιχεία 10,11 

Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας μιας μονάδας αερόβιας επεξεργασίας εξαρτάται από 

τον τύπο της εγκατάστασης, την «καθαρότητα» του εισερχόμενου φορτίου, την τεχνολογία 

που ακολουθείται και τη δυναμικότητα της εγκατάστασης. Η οικονομικότερη επεξεργασία 

επιτυγχάνεται στην κομποστοποίηση πράσινων αποβλήτων με ανοιχτά σειράδια. Στην 

περίπτωση αυτή το κόστος επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένου του ανηγμένου κόστους 

κατασκευής της μονάδας) ανέρχεται σε 20-35 €/t αποβλήτων. Στις περιπτώσεις αυτές το 

παραγόμενο κομπόστ, μπορεί να επιτύχει υψηλές τιμές πώλησης που μπορεί να φτάνουν τα 

10-15 €/t για χύμα διάθεση και τα 100 – 120 €/t για ενσακισμένο στην αγορά λιπασμάτων κι 

εδαφοβελτιωτικών. Ωστόσο η μέθοδος των ανοικτών σειραδίων δεν ενδείκνυται όταν στο 

εισερχόμενο φορτίο εμπεριέχονται και τροφικά υπολείμματα, ακόμα δε περισσότερο όταν το 

προς επεξεργασία κλάσμα προέρχεται από μηχανική προεπεξεργασία και όχι από διαλογή στη 

πηγή. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται κλειστά συστήματα με κόστος που 

παρουσιάζει σημαντική διακύμανση.  

Σε ένα τέτοιο ανοικτό σύστημα αερόβιας επεξεργασίας «βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας» 

για την επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος, κι αφού έχει επιτευχθεί σημαντικό 

ποσοστό διαλογής στη πηγή, το λειτουργικό κόστος ανέρχεται σε 35-60 €/t για μια μονάδα 

δυναμικότητας 20.000 τόνων, χωρίς να συνυπολογίζονται τα πιθανά έσοδα πώλησης των 

προϊόντων. Σε αυτό το ποσό πρέπει να υπολογιστεί ότι το κόστος επένδυσης αντιστοιχεί σε 

150 €/t εγκατεστημένης δυναμικότητας. Τα αντίστοιχα κόστη για κλειστά συστήματα με 

σημαντικά ποσοστά καθαρότητας εισερχόμενου φορτίου κινούνται σε υψηλότερες τιμές οι 

οποίες είναι οι ακόλουθες:  

 

10 Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008 
11 Πηγή: Οικονομόπουλος Α., ∆ιαχείριση Οικιακού Τύπου Απορριμμάτων/ Προβλήματα Εθνικού Σχεδιασμού και 
Ορθολογικές Λύσεις, 2007  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010    7-43 

• κόστος εγκατάστασης από 600 €/t (για δυναμικότητα μικρότερη των 20.000 t/έτος) 

έως 180 €/t (για δυναμικότητα 120.000 t/έτος)  

• κόστος λειτουργίας από 120 €/t (για δυναμικότητα μικρότερη των 20.000 t/έτος) έως 

30 €/t (για δυναμικότητα 120.000 t/έτος)  

Αναφορικά με τις άλλες τεχνολογίες αερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων, τα ενδεικτικά κόστη 

περιλαμβάνουν:  

• βιολογική ξήρανση: κόστος επένδυσης 150 – 300 €/t και κόστος λειτουργίας 25 – 40 

€/t  

• διύλιση: κόστος επένδυσης της τάξης των 250 €/t και κόστος λειτουργίας της τάξης 

του 50 – 70€/t  

Να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κόστη που αναφέρθηκαν, αφορούν το κόστος λειτουργίας 

των μονάδων (προσωπικό, ενέργεια, κ.λ.π.). Τα τελικά gate fee (τέλος εισόδου) των μεθόδων 

διαμορφώνονται με βάση τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου.  

Τυπικά στοιχεία σχετικά με το κόστος επένδυσης και λειτουργίας μονάδων Μηχανικής 

∆ιαλογής – Κομποστοποίησης δίνονται στο επόμενο διάγραμμα. Τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται στο έτος 2006 και έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας την τυπική σύνθεση των 

απορριμμάτων της Ελλάδας και μη λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από την τυχόν πώληση και 

επιδοτήσεις των ανακτώμενων υλικών και του παραγόμενου compost, αλλά και τα έξοδα 

διάθεσης των υπολειμμάτων.  

Το ύψος της αρχικής επένδυσης και το ετήσιο κόστος λειτουργίας μονάδων αερόβιας ΜΒΕ 

μπορούν να εκτιμηθούν από συναρτήσεις κόστους οι οποίες προέρχονται από στατιστική 

ανάλυση στοιχείων κόστους μονάδων αερόβιας ΜΒΕ που λειτουργούν στη Ε.Ε.. 
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Σχήμα 7-6: Αρχική επένδυση και ετήσιο κόστος λειτουργίας μονάδων αερόβιας ΜΒΕ 

Το παραπάνω διάγραμμα βασίζεται στην παραδοχή ότι η πραγματική ετήσια ποσότητα  των 

ΑΣΑ που μπορούν να υποστούν επεξεργασία προκύπτει από λειτουργία της εγκατάστασης με 

πλήρη δυναμικότητα 260 ημέρες το χρόνο, ενώ οι τιμές αναφέρονται στο έτος 2006 και δεν 

περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς ανακτώμενων υλικών και προϊόντων, ούτε το κόστος 

της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων. 

7.3.3.3. Αναερόβια Επεξεργασία Οργανικού Κλάσματος Αστικών Απορριμμάτων 

7.3.3.3.1. Περιγραφή της μεθόδου 12 

Κατά την αναερόβια επεξεργασία, το βιοαποδομήσιμο κλάσμα μετατρέπεται σε μεθάνιο (CH4), 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O) μέσω της μικροβιακής ζύμωσης απουσία αέρα, 

αφήνοντας ένα μερικώς σταθεροποιημένο οργανικό υλικό.  

Η αναερόβια επεξεργασία απαιτεί μικρότερες ποσότητες ενέργειας από ότι η αερόβια και 

αντίστοιχα η παραγωγή θερμότητας κατά τις διεργασίες είναι επίσης μικρότερη κατά την 

αναερόβια επεξεργασία. Επιπλέον θερμότητα είναι πιθανό να απαιτείται κατά την αναερόβια 

διεργασία προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα για την ανάπτυξη 

των μικροοργανισμών. Κατά την αναερόβια επεξεργασία οι παραγόμενες ποσότητες του 

βιοαερίου (διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο) μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά για 

παραγωγή ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας.  

Το υλικό που απομένει μετά την αναερόβια επεξεργασία αποτελείται από αιωρούμενα στερεά 

των μη διασπώμενων υλικών, ανθεκτικά οργανικά, βιομάζα και διάφορα υπολείμματα 

αποσύνθεσης μικροοργανισμών. Αυτό το υγρό, μερικώς σταθεροποιημένο μίγμα ονομάζεται 

‘digestate’. Είναι εφικτή η ξήρανση του μίγματος αυτού. ∆εδομένου ότι πληρεί τις 

απαραίτητες προδιαγραφές, το ξηρό αυτό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έδαφος ως 

εδαφοβελτιωτικό είτε απευθείας είτε μετά από αερόβια επεξεργασία. Το υγρό υπόλειμμα 

μπορεί να ανακυκλοφορήσει στον αντιδραστήρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγρασία του 

υλικού ή να χρησιμοποιηθεί ως υγρό λίπασμα δεδομένου ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια. 

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναερόβιας ζύμωσης πραγματοποιείται αποσύνθεση των 

οργανικών ουσιών με απόλυτη έλλειψη οξυγόνου μέσα σε κλειστό χωνευτήρα. Στην 

αναερόβια αποσύνθεση των απορριμμάτων, μπορούμε να διακρίνουμε δύο στάδια, την 

οξυδογενή και τη μεθανογενή ζύμωση, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στο σχήμα που 

ακολουθεί φαίνονται τα βασικά προϊόντα των δύο σταδίων της αναερόβιας ζύμωσης. 

Στη διάρκεια του σταδίου της μεθανογένεσης, η μετατροπή της οργανικής ύλης είναι ανάλογη 

με την παραγωγή μεθανίου. Υπάρχουν τουλάχιστον δέκα διαφορετικά είδη βακτηριδίων που 

 

12 Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008 
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παίζουν μεγάλο ρόλο στη μεθανογένεση. Το καθένα από αυτά έχει περιορισμένη επίδραση σε 

ορισμένες μόνο οργανικές ουσίες. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές πολύπλοκες οργανικές 

ουσίες για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία πολλών διαφορετικών βακτηριδίων για να 

παραχθεί τελικά το μεθάνιο. Τέλος, μια κρίσιμη παράμετρος είναι το γεγονός ότι το ποσοστό 

αναπαραγωγής των μεθανογενών βακτηριδίων είναι μικρότερο από αυτό των οξυγενών. Κατά 

συνέπεια, αν για κάποιο λόγο διακοπεί η μεθανογένεση είναι αρκετά δύσκολο να ξαναρχίσει. 

∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες αναερόβιας χώνευσης: 

• χαμηλής συγκέντρωσης σε στερεά  (low- solids) (4 - 8%) 

• υψηλής συγκέντρωσης σε στερεά (high-solids) (22% ή περισσότερο) 

Στην περίπτωση εφαρμογής της αναερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των 

οικιακών απορριμμάτων το κλάσμα αυτό,  όπως ακριβώς και στην περίπτωση της αερόβιας 

επεξεργασίας, θα πρέπει να έχει διαχωριστεί από τα υπόλοιπα απορρίμματα (με διαλογή στην 

πηγή ή με μηχανική διαλογή). Στη συνέχεια ακολουθεί προσθήκη υγρασίας και θρεπτικών, 

ανάμειξη, ρύθμιση του pH (περίπου στο 6.8) και θέρμανση σε 55 - 600C. Η προσθήκη 

υγρασίας και θρεπτικών γίνεται συνήθως με την προσθήκη λάσπης από μονάδες επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων ή κοπριάς. Μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης το παραγόμενο βιοαέριο 

συλλέγεται (πολλές φορές το μεθάνιο διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα συστατικά) και μπορεί να 

αξιοποιηθεί ενεργειακά. Επίσης είναι αναγκαία η αφύγρανση και διάθεση του στερεού 

υπολείμματος, το οποίο μπορεί με την κατάλληλη επεξεργασία να μετατραπεί σε 

εδαφοβελτιωτικό (compost). Στην περίπτωση της αναερόβιας επεξεργασίας υψηλής 

συγκέντρωσης σε στερεά η αφύγρανση είναι απλούστερη. Στο Σχήμα 7-7 παρουσιάζεται ένα 

τυπικό διάγραμμα ροής αναερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος. 
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Σχήμα 7-7: Τυπική διάταξη μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας οργανικού κλάσματος 
απορριμμάτων. 

Όπως και στην αερόβια επεξεργασία, έτσι και στην αναερόβια, ο λόγος C/N διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των διεργασιών. Για ταχέως έως μετρίως βιοαποδομήσιμα 

υποστρώματα, ο βέλτιστος λόγος κυμαίνεται μεταξύ 25 και 30 (φαγητά, χαρτί) ενώ για 

βραδέως βιοαποδομήσιμα υποστρώματα (π.χ. ξύλα), ο λόγος αυτός μπορεί και να ανέρχεται 

στο 40. Χαμηλές τιμές C/N γενικά έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εκπομπή αζώτου σαν 

αέρια αμμωνία, η συγκέντρωση της οποίας μπορεί να αποβεί τοξική για το μικροβιακό 

πληθυσμό. Οι βέλτιστες τιμές C/N επιτυγχάνονται με την κατάλληλη μίξη συστατικών των 

αποβλήτων, κάτι το οποίο – όσο και αν είναι προφανές και τεχνικά σχετικά εύκολο – δεν 

υλοποιείται στην πράξη σε μεγάλο βαθμό.  

7.3.3.3.2. Συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας 13 

Οι εγκαταστάσεις αναερόβιας χώνευσης σχεδιάζονται με σκοπό το συνεχή έλεγχο και τη 

βελτιστοποίηση της βιολογικής χώνευσης των ΒΑΑ και την παραγωγή βιοαερίου. Τα 

συστήματα αναερόβιας χώνευσης είναι από τη φύση τους κλειστά συστήματα αποτελούμενα 

από οριζόντιους ή/και κατακόρυφους αντιδραστήρες, συνδεδεμένοι μεταξύ τους με δίκτυο 

αγωγών. Οι αντιδραστήρες αυτοί αναδεύονται με διάφορους τρόπους.  

Ο χρόνος παραμονής στα συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας διαρκεί περίπου 2-3 

εβδομάδες, αναλόγως με την ευκολία με την οποία παράγεται το βιοαέριο αλλά και την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, τα απορρίμματα από ξύλο παρουσιάζουν 

υψηλότερη αντοχή στην παραγωγή βιοαερίου με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερος 

χρόνος παραμονής προκειμένου να παραχθεί το απαιτούμενο βιοαέριο.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων αναερόβιας χώνευσης: τα υγρά και τα ξηρά 

συστήματα. Στα υγρά συστήματα επεξεργάζονται απόβλητα με μεγάλη περιεκτικότητα 

υγρασίας (μεγαλύτερη από 85%) ενώ στα ξηρά συστήματα τα απόβλητα που επεξεργάζονται 

έχουν χαμηλότερη υγρασία (μικρότερη από 80%).  

Υγρά συστήματα  

Στα συστήματα αυτά η διαδικασία της χώνευσης πραγματοποιείται σε κλειστά κατακόρυφα 

αντιδραστήρια στα οποία το υλικό συνεχώς αναδεύεται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

διάρκεια επαφής μεταξύ των μικροοργανισμών και των αποβλήτων. Η ανάμιξη επιτυγχάνεται 

με τη χρήση μηχανικών μέσων, ή την ανακυκλοφορία βιοαερίου ή αποβλήτων. Η μεταφορά 

των αποβλήτων από τον ένα αντιδραστήρα, στον άλλον επιτυγχάνεται με τη χρήση αντλιών.  

Ξηρά συστήματα  

 

13 Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008 
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Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν αντιδραστήρες συνεχής φόρτισης. Περιλαμβάνει την 

προσθήκη φρέσκου νερού ή/και ποσότητα μερικώς «ζυμωμένων» αποβλήτων, από τη μία 

μεριά του αντιδραστήρα, και την παραλαβή πλήρως χωνεμένου υλικού από την άλλη μεριά. 

Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια αντιδραστήρια. Στους 

κατακόρυφους αντιδραστήρες η κίνηση του υλικού γίνεται με βαρύτητα ενώ στους 

οριζόντιους με έλασμα ή πρέσα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ξηρών συστημάτων είναι η 

μεγάλη τους αντοχή σε απόβλητα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα ρυπαντικών ουσιών.  

Θερμοκρασίες λειτουργίας  

Οι τεχνολογίες αναερόβιας χώνευσης λειτουργούν σε μέτριες θερμοκρασίες (30 – 40°C) ή σε 

υψηλές θερμοκρασίες (50 – 60°C). Στις υψηλότερες λειτουργούν τα ξηρά συστήματα, λόγω 

της υψηλότερης περιεκτικότητας σε στερεά και της παραγωγής περισσότερης θερμότητα. Από 

την άλλη τα υγρά συστήματα λειτουργούν και στα δύο εύρη θερμοκρασιών αλλά κυρίως 

συναντώνται σε μέτριες θερμοκρασίες.  

Βιοαέριο  

Το βιοαέριο που παράγεται κατά την αναερόβια επεξεργασία αποτελείται κυρίως από μεθάνιο 

(50-75%) και διοξείδιο του άνθρακα. Η ποσότητα του βιοαερίου που παράγεται κατά την 

αναερόβια επεξεργασία, διαφοροποιείται αναλόγως με το σχεδιασμό της μονάδας, το χρόνο 

παραμονής και τη θερμοκρασία λειτουργίας καθώς και από τη σύνθεση του προς επεξεργασία 

υλικού. Μετά την παραγωγή του, το βιοαέριο φυλάσσεται σε μεγάλες δεξαμενές και όποτε 

χρειαστεί χρησιμοποιείται για την παραγωγή είτε ηλεκτρικού ρεύματος είτε θερμότητας μέσω 

κάποιας γεννήτριας.  

Το οργανικό κλάσμα των οικιακών απορριμμάτων μπορεί να υποστεί αναερόβια επεξεργασία 

(αναερόβια ζύμωση) που οδηγεί τελικά στην παραγωγή βιοαερίου (μείγμα διοξειδίου του 

άνθρακα, μεθανίου κ.α.).  

7.3.3.3.3. Συνδυασμός αναερόβιας χώνευσης (υψηλής συγκέντρωσης σε στερεά) και  

αερόβιας βιοσταθεροποίησης 

Στην περίπτωση αυτή, μετά τη φάση της αναερόβιας χώνευσης, το στερεό υπόλειμμα 

υφίσταται σε δεύτερη φάση αερόβια επεξεργασία. Το τελικό προϊόν αυτής της δεύτερης 

φάσης είναι μια μορφή humus. Το humus αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εδαφοβελτιωτικό (ή σπανιότερα ως καύσιμη ύλη,  έχει θερμογόνο δύναμη περίπου 1700 

kcal/kg). 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνδυασμένη επεξεργασία του οργανικού 

κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων και της λάσπης από μονάδα επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων (η λάσπη αξιοποιείται για την προσθήκη υγρασίας και θρεπτικών για να 

πραγματοποιηθεί η αναερόβια ζύμωση και από οικονομική άποψη αποφεύγεται το κόστος 
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κατασκευής εγκαταστάσεων αφύγρανσης της λάσπης). Στο σχήμα που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται το διάγραμμα  ροής μιας εγκατάστασης αναερόβιας επεξεργασίας - 

βιοσταθεροποίησης.  

 

Σχήμα 7-8: Τυπική διάταξη μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας - βιοσταθεροποίησης.  

To κόμποστ (compost)  όπως αναφέρθηκε, μπορεί να παραχθεί τόσο από μία κλασσική 

αερόβια διαδικασία όσο και από το συνδυασμό αναερόβιας - αερόβιας επεξεργασίας. Αν 

θεωρηθεί ότι γίνεται επεξεργασία απορριμμάτων ίδιας σύνθεσης και ότι η προδιαλογή του 

οργανικού κλάσματος είναι ίδιας αποτελεσματικότητας, τότε το προϊόν που παράγεται από το 

συνδυασμό αερόβιας - αναερόβιας επεξεργασίας, είναι ποιοτικά καλύτερο από αυτό που 

παράγεται με τη συνηθισμένη αερόβια διαδικασία και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί κατά 

την αναερόβια χώνευση, που γίνεται σε κλειστό αντιδραστήρα αραιώνοντας το οργανικό 

κλάσμα με νερό, επιτυγχάνεται σημαντικό ποσοστό απομάκρυνσης των αλάτων και κατά 

συνέπεια και μεγάλου μέρους των βαρέων μετάλλων. ∆εύτερον γιατί η αναερόβια χώνευση 

εξασφαλίζει απόσμηση του προϊόντος, με αποτέλεσμα να είναι πολύ ευκολότερη η χρήση του 

και πιο “ελκυστική” η αγορά του ως εδαφοβελτιωτικού. Ας σημειωθεί ότι σε τέτοια περίπτωση 

είναι δυνατό να επιτευχθεί και μία σχετικά καλή τιμή πώλησης του προϊόντος η οποία θα 

αποφέρει σημαντικά έσοδα και μείωση του λειτουργικού κόστους της εγκατάστασης  

επεξεργασίας και διάθεσης. 

7.3.3.3.4. Περιβαλλοντικά θέματα 14 

Επιπτώσεις στον αέρα  

Από τη στιγμή που η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης διενεργείται σε κλειστούς χώρους 

και το παραγόμενο αέριο συλλέγεται προς επεξεργασία και αξιοποίηση, οι εκπομπές αερίων 

ρύπων είναι πολύ μικρές. Αέριες εκπομπές παρατηρούνται κατά την καύση του βιοαερίου και 

αφορούν κυρίως σε οξείδια του αζώτου και του θείου και δευτερευόντως σε άλλα προϊόντα 

της καύσης. Οι εκπομπές αυτές είναι παρόμοιες με τις εκπομπές από την καύση φυσικού 

αερίου. Η επικινδυνότητα των αέριων αυτών εκπομπών είναι σχετικά περιορισμένη και για το 

λόγο αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιων μονάδων ο έλεγχος τους είναι 

περιορισμένος. Στην περίπτωση που πριν την αναερόβια χώνευση δεν έχει προηγηθεί 

πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν ουσίες υψηλότερης 

 

14 Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008 
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τοξικότητας στο βιοαέριο λόγω της πιθανής παρουσίας διαλυτών και άλλων επικίνδυνων 

ουσιών στο υπόστρωμα. Ο εκτενής έλεγχος των αποβλήτων κατά την είσοδο τους στη 

μονάδα επιτυγχάνει επαρκή αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού.  

Κατά την αναερόβια χώνευση οσμές παράγονται μόνο κατά την προετοιμασία του ρεύματος 

τροφοδοσίας και την επεξεργασία της χωνεμένης ιλύος, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός του 

βιοαντιδραστήρα. Ωστόσο, και αυτές οι διεργασίες πραγματοποιούνται εντός κτιρίων και ο 

αέρας υφίσταται επεξεργασία με βιόφιλτρα ή χημική έκπλυση, με αποτέλεσμα οι οσμές που 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον να είναι πολύ χαμηλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές 

περιπτώσεις, μονάδες αναερόβιας χώνευσης είναι χωροθετημένες σε βιομηχανικές περιοχές, 

σε απόσταση μικρή από άλλα κτίρια χωρίς να γίνονται παράπονα για όχληση. 

Επιπτώσεις στα Νερά  

Κατά την αναερόβια χώνευση υπάρχει περίσσεια νερού, το οποίο μπορεί να ανακυκλοφορεί 

εντός της διεργασίας. Στην περίπτωση της μη ανακυκλοφορίας του, το υγρό αυτό απόβλητο 

πρέπει να επεξεργάζεται σε κατάλληλη μονάδα είτε εντός της εγκατάστασης είτε εκτός αυτής. 

Οι ποσότητες των υγρών αυτών αποβλήτων υπολογίζονται σε 100 – 300 m3 ανά τόνο 

εισερχόμενων αποβλήτων.  

Οι μονάδες που επεξεργάζονται οργανικά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή τείνουν να 

παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες υγρών αποβλήτων, καθώς η υγρασία του ρεύματος 

τροφοδοσίας τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα σύμμεικτα ΑΣΑ.  

Επιπτώσεις στο έδαφος  

Οι επιπτώσεις στο έδαφος έχουν σχέση με την εφαρμογή του παραγόμενου υλικού τύπου 

κομπόστ στο έδαφος, στην περίπτωση που τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές για εδαφική 

του διάθεση. Συνεπώς οι επιπτώσεις στο έδαφος είναι ίδιες με αυτές της αερόβιας 

επεξεργασίας.  

Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον  

Από τη στιγμή που η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης διενεργείται σε κλειστούς χώρους 

οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον είναι πολύ μικρές. Ωστόσο, αρκετές εγκαταστάσεις 

δέχονται παράπονα για θόρυβο, κυρίως από τη λειτουργία των ανεμιστήρων και των αντλιών 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, σε περίπτωση παραγωγής ηλεκτρισμού από το βιοαέριο 

στην ίδια την εγκατάσταση όχληση προκαλούν και οι γεννήτριες, οι οποίες συχνά προκαλούν 

θόρυβο. 
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7.3.3.3.5. Ισοζύγια μάζας και Προϊόντα 15 

Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων αναερόβιας ΜΒΕ εξαρτάται από τον τύπο και τη σύνθεση 

των υλικών τροφοδοσίας, τα επιθυμητά προϊόντα ανάκτησης και την τεχνογνωσία του 

κατασκευαστή. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το διάγραμμα ροής μιας τυπικής 

εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει μονάδα ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, 

πλαστικών και μετάλλων), ακολουθούμενη από μονάδα «ξηρής» αναερόβιας χώνευσης του 

οργανικού κλάσματος. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Διάγραμμα 7-2: Διάγραμμα ροής τυπικής μονάδας μηχανικής και αναερόβιας επεξεργασίας 

 

Αντί μονάδας ανάκτησης υλικών μπορεί να υπάρχει μονάδα ανάκτησης RDF, όπως και στην 

περίπτωση της αερόβιας ΜΒΕ. Μπορεί επίσης να υπάρχει και σύστημα προσθήκης βιολογικής 

ιλύος ή/ και γεωργικών και βιομηχανικών αποβλήτων σε ορισμένες αναλογίες για 

συνεπεξεργασία με το οργανικό κλάσμα των Α.Σ.Α.. 

Πέραν του RDF και των ανακυκλώσιμων υλικών, τα προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης 

συνίστανται σε κομπόστ και βιοάεριο. Το κομπόστ περιγράφηκε στην αντίστοιχη παράγραφο 

της αερόβιας επεξεργασίας. Το βιοαέριο είναι ένα αέριο καύσιμο που αποτελείται από μεθάνιο, 

διοξείδιο του άνθρακα και από μικρές ποσότητες άλλων αερίων και ιχνοστοιχείων. 

Σε μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων ο συνηθέστερος τρόπος αξιοποίησης του βιοαερίου 

περιλαμβάνει τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία είναι η τυπική μέθοδος 

αξιοποίησης του βιοαερίου σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες και θεωρείται ως μια πολύ 

αποδοτική χρήση του βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας. 

 

Αξιοποίηση Βιοαερίου 

Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χρήσεις που χρησιμοποιείται και το φυσικό 

αέριο. Η απαιτούμενη ποιότητα του βιοαερίου εξαρτάται από τη χρήση για την οποία 

προορίζεται. 

1. Θέρμανση 

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το βιοαέριο σε λέβητες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, 

δεν απαιτείται να έχει ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα. Η πίεση του βιοαερίου πρέπει να κυμαίνεται 

μεταξύ 8 και 25 mbar. Συνίσταται η μείωση της συγκέντρωσης του H2S στο βιοαέριο σε τιμές 

< 1.000 ppm καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση του σημείου δρόσου του 

 

15 Μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων - Ανάλυση και εξέταση των διαθέσιμων 
τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου, 2010 
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περίπου στους 150οC. Το θειώδες οξύ που σχηματίζεται στο συμπύκνωμα είναι ισχυρά 

διαβρωτικό. Για αυτό το λόγο συνίσταται η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα ή πλαστικών 

ανθεκτικών σε υψηλές θερμοκρασίες στις καμινάδες. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους 

λέβητες διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας από αυτοκόλλητα φύλλα μπρούτζου και 

κασσίτερου, οι οποίοι διαβρώνονται ακόμη ταχύτερα και από τις σιδερένιες καμινάδες. Όπου 

είναι δυνατό, συνίσταται η χρήση εναλλακτών θερμότητας από χυτοσίδηρο. Επίσης, 

συνίσταται η συμπύκνωση του ατμού του νερού με το βιοαέριο. Ο ατμός του νερού μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα στα ακροφύσια του βιοαερίου. Με την απομάκρυνση του νερού 

απομακρύνεται και ένα μεγάλο ποσοστό του περιεχόμενου H2S και με αυτόν τον τρόπο 

μειώνονται και τα προβλήματα με τη διάβρωση και το σημείο δρόσου του βιοαερίου. 

2. Μηχανές εσωτερικής καύσης 

Η αξιοποίηση του βιοαερίου σε μηχανές εσωτερικής καύσης χρησιμοποιείται από πολύ παλιά 

και αποτελεί μια τεχνολογία εξαιρετικά αξιόπιστη. Χιλιάδες μηχανές λειτουργούν σε 

βιολογικούς καθαρισμούς και σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων χρησιμοποιώντας 

το παραγόμενο βιοαέριο. Το μέγεθος των μηχανών κυμαίνεται μεταξύ 45 kW σε μικρούς 

σταθμούς και μπορεί να φθάσει και σε μερικά MW σε μεγάλης κλίμακας σταθμούς. Οι 

απαιτήσεις της ποιότητας του βιοαερίου που χρησιμοποιείται σε μηχανές εσωτερικής καύσης 

είναι παραπλήσιες με αυτές για τη χρησιμοποίηση του βιοαερίου για παραγωγή θερμικής 

ενέργειας εκτός από τη συγκέντρωση του H2S, η οποία πρέπει να είναι μικρότερη στις μηχανές 

εσωτερικής καύσης προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν σωστά. Οι μηχανές αυτοκινήτων, οι 

οποίες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με βενζίνη, είναι πολύ πιο ευάλωτες στο H2S από 

ότι οι μηχανές ντίζελ. Η παρουσία οργανικών πυριτικών ενώσεων στο βιοαέριο μπορεί να 

οδηγήσει στη δημιουργία προβλημάτων τριβής και για αυτό το λόγο εάν ανιχνευτούν τέτοιες 

ενώσεις θα πρέπει να απομακρύνονται. Μια μηχανή ντίζελ μπορεί να μετασκευαστεί σε 

μηχανή με ανάφλεξη σπινθήρα ή σε μηχανή διπλού καυσίμου, όπου περίπου το 8 -10% του 

ντίζελ εμψεκάζεται μέσω ακροφυσίου. Και οι δύο τύποι μηχανών είναι κοινές. Οι μηχανές 

διπλού καυσίμου έχουν υψηλότερη ηλεκτρική απόδοση. Οι απαιτήσεις για αναβάθμιση του 

βιοαερίου είναι οι ίδιες. Οι μικρές μηχανές εσωτερικής καύσης (< 45 kWel) επιτυγχάνουν στην 

πράξη ηλεκτρικές αποδόσεις της τάξης του 29% (μηχανές με ανάφλεξη σπινθήρα) και 31% 

(μηχανές διπλού καυσίμου). Οι μεγαλύτερες μηχανές μπορούν να επιτύχουν αποδόσεις της 

τάξης του 38%. Στις μηχανές βιοαερίου, οι εκπομπές ΝΟx είναι συνήθως χαμηλές εξαιτίας της 

παρουσίας του CO2 στο βιοαέριο. Σύνηθες πρόβλημα αποτελούν οι συγκεντρώσεις του CO. Η 

μείωση της συγκέντρωσης του CO είναι δύσκολο να επιτευχθεί από τους καταλύτες λόγω της 

παρουσίας του H2S στο βιοαέριο. Ωστόσο, από περιβαλλοντική σκοπιά η παρουσία του CO 

αποτελεί πολύ μικρότερο πρόβλημα από ότι η παρουσία του ΝΟx, γιατί οξειδώνεται αμέσως σε 

CO2 το οποίο αποτελεί μέρος του φυσικού κύκλου ζωής του άνθρακα. 

3. Καύσιμα οχημάτων 
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Για την αξιοποίηση του βιοαερίου ως καύσιμο οχημάτων χρησιμοποιούνται οι ίδιες μηχανές και 

η ίδια διαμόρφωση του οχήματος, όπως και στο φυσικό αέριο. Στον κόσμο σήμερα υπάρχουν 

πάνω από 1 εκ. οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, οπότε προκύπτει ότι η 

διαμόρφωση του οχήματος ή της μηχανής δεν αποτελεί πρόβλημα για την αξιοποίηση του 

βιοαερίου ως καυσίμου οχημάτων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για την ποιότητα του βιοαερίου είναι 

αυστηρές και για να επιτευχθούν το βιοαέριο που παράγεται από ένα χώρο υγειονομικής 

ταφής απορριμμάτων ή από ένα χωνευτή πρέπει να αναβαθμιστεί. Με την αναβάθμιση του 

βιοαερίου επιτυγχάνεται αέριο το οποίο: 

• Έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη, ώστε να μπορεί να καλυφθεί μεγαλύτερη 

απόσταση από το όχημα 

• Έχει σταθερή, συνηθισμένη ποιότητα φυσικού αερίου, ώστε να είναι ασφαλής η 

χρήση του 

• ∆εν ενισχύει τη διάβρωση, λόγω του ότι μειώνονται οι αρχικά υψηλές συγκεντρώσεις 

H2S, αμμωνίας και νερού 

• ∆εν περιέχει σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στις μηχανές 

• ∆εν προκαλεί εμφράξεις λόγω του μειωμένου ποσοστού περιεχόμενης υγρασίας 

• Έχει εγγυημένη ποιότητα 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το CO2, το H2S, η αμμωνία, το νερό και τα σωματίδια (ακόμη και 

σε ίχνη) πρέπει να απομακρύνονται, ώστε το παραγόμενο βιοαέριο προκειμένου να 

αξιοποιηθεί ως καύσιμο οχήματος, να περιέχει μεθάνιο 95% κ.ο. Σημειώνεται ότι οι 

προδιαγραφές για χρήση του βιοαερίου ως καύσιμο οχημάτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

Τονίζεται ότι το αναβαθμισμένο βιοαέριο αποτελεί το καθαρότερο καύσιμο οχήματος, όσον 

αφορά στο περιβάλλον, στο κλίμα και στην ανθρώπινη υγεία. Έκθεση της Σουηδίας το 1995 

σχετικά με εναλλακτικές μορφές καυσίμου κατατάσσει το βιοαέριο στην κορυφή. 

4. Συσσωρευτές Καυσίμου 

Οι συσσωρευτές καυσίμου αποτελούν συστήματα παραγωγής συνεχούς ρεύματος που 

χρησιμοποιούν καύσιμο και οξυγόνο του αέρα σε μια ηλεκτροχημική αντίδραση. Στη διεργασία 

αυτή δεν περιλαμβάνεται και ενδιάμεσο στάδιο μετατροπής του καυσίμου σε μηχανική 

ενέργεια και θερμική ενέργεια. Η αντίδραση είναι παρόμοια με αυτή των μπαταριών, ωστόσο 

οι συσσωρευτές καυσίμου δεν αποθηκεύουν την ενέργεια μέσω χημικών ουσιών εσωτερικά. 

Στην αντίδραση αυτή καταρχήν το καύσιμο μετατρέπεται σε υδρογόνο μέσω καταλυτών και 

ακολούθως το υδρογόνο μετατρέπεται σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.  

Τα παραπροϊόντα της αντίδρασης είναι νερό και CO2. Η απόδοση της αντίδρασης σε 

ηλεκτρισμό ξεπερνά το 50%. Υπάρχουν πέντε (5) τύποι συσσωρευτών καυσίμου, αναλόγως 

με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρολύτη: 

 Αλκαλικοί συσσωρευτές (AFC) 
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Οι αλκαλικοί συσσωρευτές καυσίμου χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαστημικό πρόγραμμα 

της NASA αλλά είναι σχετικά δύσκολο να εφαρμοστούν και στη γη εξαιτίας της μη ανοχής 

τους στα οξείδια του άνθρακα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. 

 Συσσωρευτές φωσφορικού οξέος (PAFC) 

Οι συσσωρευτές φωσφορικού οξέος σήμερα είναι οι μοναδικοί εμπορικοί συσσωρευτές 

καυσίμου. Μελέτη σκοπιμότητας έχει καταλήξει στο ότι οι συγκεκριμένοι συσσωρευτές 

μπορούν να λειτουργήσουν με βιοαέριο χωρίς να έχει προηγηθεί απομάκρυνση του CO2, 

ωστόσο θα πρέπει να έχει λάβει χώρα οπωσδήποτε προσεκτικός καθαρισμός του βιοαερίου 

από αλογόνα και H2S. 

 Συσσωρευτές υγρού άνθρακα (MCFC) 

Οι συσσωρευτές αυτοί αποτελούν τύπο συσσωρευτών που δεν απαιτούν την ύπαρξη 

εξωτερικών μονάδων επεξεργασίας του καυσίμου. Το περιεχόμενο στο βιοαέριο μεθάνιο και ο 

ατμός μετατρέπονται σε αέριο πλούσιο σε υδρογόνο στο θετικό ηλεκτρόδιο το οποίο αποτελεί 

τμήμα του συσσωρευτή. Πιλοτικές μονάδες εφαρμογής των συσσωρευτών αυτών έχουν 

αποδείξει ότι η απόδοση στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι της τάξης του 50%. 

 Συσσωρευτές στερεού οξειδίου (SOFC) 

Οι συσσωρευτές αυτοί χρησιμοποιούν ως ηλεκτρολύτη ζιρκόνιο. Λειτουργούν σε συνθήκες 

ατμοσφαιρικής πίεσης ή ελαφρώς αυξημένη πίεση σε θερμοκρασίες άνω των 900 0C. Τα κύρια 

πλεονεκτήματα των συσσωρευτών αυτών είναι η ανθεκτικότητα τους στους ρυπαντές του 

καυσίμου, ότι οι υψηλές εφαρμοζόμενες θερμοκρασίες δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση 

ακριβών καταλυτών και ότι επιτρέπει την απευθείας επεξεργασία του καυσίμου. 

 Συσσωρευτές μεμβρανών ανταλλαγής πρωτονίων (ΡΕΜ) 

Οι συσσωρευτές αυτοί έχουν την πιο compact μορφή και είναι οι μοναδικοί που λειτουργούν 

σε θερμοκρασίες κάτω του σημείου βρασμού του νερού και για αυτό το λόγο προτιμούνται 

από τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής οχημάτων. 

 

7.3.3.3.6. Οικονομικά στοιχεία  16, 17 

Το κόστος της αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων διαφέρει πολύ από μονάδα σε μονάδα 

είτε από χώρα σε χώρα, καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις τεχνολογίες αναερόβιας 

επεξεργασίας που διατίθενται στην αγορά.  

 

16 Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008 
17 Πηγή: Οικονομόπουλος Α., ∆ιαχείριση Οικιακού Τύπου Απορριμμάτων/ Προβλήματα Εθνικού Σχεδιασμού και 
Ορθολογικές Λύσεις, 2007 
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Το κόστος επένδυσης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων κυμαίνεται μεταξύ 150 – 

250 €/t, ενώ το κόστος λειτουργίας είναι της τάξης των 35 – 80 €/t (ανάλογα με τη μέθοδο 

αναερόβιας επεξεργασίας).  

Μέρος του προαναφερόμενου κόστους μπορεί να ανακτηθεί μέσω της πώλησης της ενέργειας 

από το παραγόμενο βιοαέριο. Τονίζεται ότι η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την αξιοποίησή της.  

Να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κόστη που αναφέρθηκαν αφορούν το κόστος λειτουργίας 

των μονάδων (προσωπικό, ενέργεια, κ.λπ.). Τα τελικά gate fee (τέλος εισόδου) των μεθόδων 

διαμορφώνονται με βάση τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου.  

Το ύψος της αρχικής επένδυσης και το ετήσιο κόστος λειτουργίας μονάδων αναερόβιας ΜΒΕ 

μπορούν να εκτιμηθούν από συναρτήσεις κόστους οι οποίες προέρχονται από στατιστική 

ανάλυση στοιχείων κόστους μονάδων αναερόβιας ΜΒΕ που λειτουργούν στη Ε.Ε. Ωστόσο, η 

ακρίβεια των προβλέψεων δεν είναι γνωστή. 

 

Σχήμα 7-9: Αρχική επένδυση και ετήσιο κόστος λειτουργίας μονάδων αναερόβιας ΜΒΕ 

Το διάγραμμα του παραπάνω σχήματος βασίζεται στην παραδοχή ότι η πραγματική ετήσια 

ποσότητα των ΑΣΑ που μπορούν να υποστούν επεξεργασία προκύπτει από λειτουργία  της 

εγκατάστασης με πλήρη δυναμικότητα 260 ημέρες το χρόνο, ενώ οι τιμές αναφέρονται στο 

έτος 2006 και δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς ανακτώμενων υλικών και προϊόντων, 

ούτε το κόστος της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων. 
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7.3.3.4. Βιολογική ξήρανση 

7.3.3.4.1. Περιγραφή της μεθόδου 18 

Η βιολογική ξήρανση, ενώ ανήκει στην οικογένεια των τεχνολογιών ΜΒΕ λόγω των τεχνικών 

που χρησιμοποιούνται, στην πραγματικότητα διαφέρει αρκετά από τις προαναφερθείσες 

τεχνολογίες, καθώς το βιολογικό στάδιο της εγκατάστασης προηγείται της μηχανικής 

επεξεργασίας και ο σκοπός της μονάδας είναι αποκλειστικά η παραγωγή δευτερογενούς 

καυσίμου. 

Η βιολογική ξήρανση αποτελεί μέθοδο προεπεξεργασίας και έχει ως βασικό σκοπό την 

αναβάθμιση των ΑΣΑ έτσι, ώστε να καταστούν καταλληλότερα για θερμική αξιοποίηση. Πιο 

συγκεκριμένα, επειδή τα ΑΣΑ περιέχουν αυξημένη υγρασία και το θερμικό τους περιεχόμενο 

είναι χαμηλό, με τη βιολογική ξήρανση επιδιώκεται: 

- Μείωση της υγρασίας των ΑΣΑ στο 12 - 15% κατά βάρος 

- ∆ιαχωρισμός ανακυκλώσιμων σιδηρούχων μετάλλων και αλουμινίου 

- Παραγωγή SRF (Solid Recovered Fuel), ενός υλικού κατάλληλου για θερμική αξιοποίηση, με 

κατώτερη θερμογόνο δύναμη περίπου 15 MJ/kg. 

Η ξήρανση επιτυγχάνεται με την ενέργεια που παράγει η αερόβια αποδόμηση ενός 

περιορισμένου ποσοστού από τα οργανικά υλικά των ΑΣΑ.  

Ακολούθως παρουσιάζεται το διάγραμμα της παραγωγικής διαδικασίας μιας τυπικής 

εγκατάστασης βιολογικής ξήρανσης.   

 

 

18 Πηγή: Μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων - Ανάλυση και εξέταση των 
διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου, 2010 
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Σχήμα 7-10: Διάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας τυπικής εγκατάστασης βιολογικής 
ξήρανσης  

Σύμφωνα με το διάγραμμα του παραπάνω σχήματος, η επεξεργασία περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: 

- Χώρο υποδοχής προσωρινής αποθήκευσης και τροφοδοσίας. 

- Πρωτοβάθμιο λειοτεμαχισμό των εισερχόμενων ΑΣΑ 

- Βιολογική ξήρανση σε βιοαντιδραστήρα όπου μεταφέρονται τα λειοτεμαχισμένα ΑΣΑ, 

τοποθετούνται σε σειράδια και παραμένουν, ανάλογα με την τεχνολογία, για 5 - 7 μέρες ή για 

περίπου 15 μέρες. Οι μικροοργανισμοί αποδομούν μέρος του ευκολότερα διασπάσιμου 

οργανικού κλάσματος και αυξάνουν τη θερμοκρασία των απορριμμάτων στους 55οC. Αέρας 

αναρροφάται μέσω των σειραδιών από αγωγούς που βρίσκονται στο δάπεδο, κορεννύεται με 

υγρασία και, στη συνέχεια, μέσω βιολογικών φίλτρων, εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Για την 

επιτυχή έκβαση της διαδικασίας απαιτείται στενός έλεγχος, καθώς οι βιολογικές διεργασίες 

επιβραδύνονται σημαντικά με τη μείωση της υγρασίας των απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό, 

η διαδικασία της ξήρανσης παρακολουθείται ηλεκτρονικά έτσι, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες 

ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και ανακυκλοφορία του αέρα, δίχως την παρουσία χειριστών στο 

χώρο της βιοαποδόμησης. 

- Εξευγενισμό SRF, όπου το ξηρό υλικό διέρχεται από κόσκινα για να απαλλαγεί από τα 

άχρηστα υλικά, περνάει από μαγνητικούς διαχωριστές για ανάκτηση μετάλλων και το 

υπόλειμμα υποβάλλεται σε δευτεροβάθμιο τεμαχισμό. 

Για μια τυπική μονάδα βιολογικής ξήρανσης και ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου 

SRF, σε μονάδα στοιχειομετρικής καύσης η παραγωγή ενέργειας ανέρχεται σε 600-800 

kWh/τόνο ΑΣΑ. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας 

στοιχειομετρικής καύσης) εκτιμάται σε 200 kWh ανά τόνο ΑΣΑ και επομένως η περίσσεια 

ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να διατεθεί σε τρίτους ανέρχεται σε περίπου 400-600 kWh 

ανά τόνο ΑΣΑ. 

7.3.3.4.2. Περιβαλλοντικά θέματα  

Στη μέθοδο αυτή το στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας προηγείται του μηχανικού σταδίου. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τέτοιες μονάδες περιλαμβάνουν: 

Αέρας 

Οι αέριες εκπομπές περιλαμβάνουν: 

• Σκόνη κατά την εκφόρτωση των απορριμματοφόρων 
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• Σκόνη κατά τις εργασίες κοσκινίσματος, αλέσματος, ανάδευσης, κ.λ.π. τόσο κατά τον 

τεμαχισμό πριν το στάδιο της βιοξήρανσης όσο και κατά το στάδιο της μηχανικής μετε- 

επεξεργασίας 

• Οσμές, αμμωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις όπως VOCs από το στάδιο της βιολογικής 

ξήρανσης 

• Βιοαερολύματα σε όλες τις φάσεις (υποδοχή, ξήρανση, μηχανική μετε-επεξεργασία) Εξαιτίας 

του γεγονότος ότι όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως κλειστές και ελεγχόμενες δεν 

έχουν αναφερθεί οχλήσεις από κατοίκους εξαιτίας οσμών και σκόνης παρόλο που συχνά 

τέτοιες μονάδες εγκαθίστανται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα αποκονίωσης και απόσμησης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

στο στάδιο της μηχανικής μετέπειτα επεξεργασίας οι οσμές και τα βιοαερολύματα είναι αρκετά 

περιορισμένα εξαιτίας της υγειονοποίησης του υλικού. 

Νερό 

Στις μονάδες αυτές υγρά απόβλητα παράγονται μόνο από το στάδιο της βιοξήρανσης και 

βιβλιογραφικές αναφορές υποδεικνύουν ποσότητες όχι ανώτερες του 3% της ποσότητας 

εισόδου των ΑΣΑ. 

Θόρυβος 

Καθώς η βιολογική ξήρανση λαμβάνει χώρα σε κλειστά κτίρια μειώνονται και οι εκπομπές 

θορύβου από τον τεμαχισμό και την επεξεργασία των αποβλήτων και του SRF. Ωστόσο, όλες 

οι εγκαταστάσεις φέρουν κατάλληλη ηχητική προστασία προκειμένου να αποκλείονται τυχόν 

προβλήματα. 

Έδαφος 

Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε μια τέτοια μονάδα να επιφέρει επιπτώσεις στο έδαφος 

είναι κατά την ταφή του SRF. Σε μονάδες στην Ιταλία εφαρμόζεται συχνά η πρακτική της 

υγειονομικής ταφής αυτού του υλικού και η λειτουργία του ΧΥΤ ως αναερόβιου 

βιοαντιδραστήρα. Το υλικό αυτό, έχει παρατηρηθεί, ότι αν ταφεί και γίνει έντονη «διαβροχή» 

του (Flushing), τότε σε πολύ μικρό χρόνο παράγονται μεγάλες ποσότητες βιοαερίου καλής 

ποιότητας (μεγάλης περιεκτικότητας σε μεθάνιο), ενώ τα στραγγίσματα θα εμφανίζουν 

μειωμένο οργανικό φορτίο. Με τη δημιουργία κελιών συγκεκριμένης χωρητικότητας στο ΧΥΤ, 

είναι δυνατή η ενεργειακή αξιοποίηση του υλικού για αρκετά χρόνια μέσω της κλασσικής 

υγειονομικής ταφής. 

Παθογόνοι μικροοργανισμοί 

Σχετικά με τους παθογόνους μικροοργανισμούς ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενως. 

Οι εξώθερμες αντιδράσεις (~55οC) που επικρατούν κατά τη βιοξήρανση και η σχετικά μεγάλοι 
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χρόνοι παραμονής (7-15 ημέρες) δίνουν τη δυνατότητα για υλικό υγειονοποιημένο, που δεν 

αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους κατά το ραφινάρισμα και τη συσκευασία του. 

7.3.3.4.3. Ισοζύγια μάζας και Προϊόντα  

Ακολούθως παρουσιάζεται το ισοζύγιο μάζας μιας τυπικής εγκατάστασης βιολογικής ξήρανσης. 

  

Σχήμα 7-11: Διάγραμμα ροής τυπικής μονάδας βιολογικής επεξεργασίας  

 

 

Από τις εγκαταστάσεις βιολογικής ξήρανσης είναι δυνατόν να παραχθούν σιδηρούχα μέταλλα 

τα οποία δύνανται να διατεθούν στην αγορά και SRF, το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί ως 

καύσιμη ύλη. 
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Εικόνα 7-7: Καύσιμο SRF 

7.3.3.4.4. Οικονομικά στοιχεία 19 

Τα εργοστάσια βιολογικής ξήρανσης απαρτίζονται από μια ή περισσότερες παράλληλες 

γραμμές επεξεργασίας συγκεκριμένης δυναμικότητας (τυπικά 60.000 – 70.000 τ/έτος ΑΣΑ ή 

20.000 τ/έτος ΑΣΑ ανάλογα με τον κατασκευαστή). Ο σχεδιασμός αυτός, που βασίζεται σε 

προσθήκη παράλληλων γραμμών επεξεργασίας συγκεκριμένης δυναμικότητας, δεν φαίνεται να 

παρέχει την οικονομία κλίμακας (μείωση του κόστους επεξεργασίας ανά τόνο ΑΣΑ όσο 

μεγαλώνει η δυναμικότητα της μονάδας), όπως συμβαίνει σε άλλες τεχνολογίες. 

∆εδομένου ότι ο αριθμός εγκαταστάσεων βιολογικής ξήρανσης είναι μικρός, τα στοιχεία 

κόστους που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περιορισμένα και αναφέρονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 7-7: Στοιχεία κόστους επένδυσης και λειτουργίας ή κόστους παραγωγής μονάδων 
βιολογικής ξήρανσης 

Θέση 
εργοστασίου 

Δυναμικότητα 
εργοστασίου t/έτος

Αρχική 
επένδυση* 

€/t/έτος 

Λειτουργικό 

Κόστος* €/t 
Κόστος 

παραγωγής €/t 

Αττική 127.000 586 31,61  

Αγγλία 420.000 573-630  Από 80 έως 88 

Γερμανία 120.000 292  83 

Γερμανία  290   

* Κόστη ανηγμένα ανά τόνο διαθέσιμων ΑΣΑ προς επεξεργασία 

Το ύψος της αρχικής επένδυσης εμφανίζει δύο επίπεδα. Το «Α» στα 292 ευρώ/τόνο/έτος και 

«Β» στα 586 Ευρώ/τόνο/έτος. Η διαφορά αυτή οφείλεται στις διαφορετικές εκτιμήσεις των 

βιβλιογραφικών πηγών και πιθανότερα στις διαφορές των υφιστάμενων τεχνολογιών. Σε αυτά 

τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τυχόν έσοδα από πώληση των ανακτώμενων μετάλλων αλλά 

ούτε και έξοδα από την τελική διάθεση των αχρήστων και του SRF. 

7.3.4. Μέθοδοι Θερμικής Επεξεργασίας20,21 

Η θερμική επεξεργασία των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες 

μετατροπής των στερεών αποβλήτων σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα, με ταυτόχρονη ή 

συνεπακόλουθη αποδέσμευση θερμικής ενέργειας. Τέσσερις είναι οι βασικοί τρόποι θερμικής 

 

19 Πηγή: Οικονομόπουλος Α., ∆ιαχείριση Οικιακού Τύπου Απορριμμάτων/ Προβλήματα Εθνικού Σχεδιασμού και 
Ορθολογικές Λύσεις, 2007 
20 Λοϊζίδου Μ., Μελέτη για το Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
21 Moustakas, K. & Loizidou, M., Solid Waste Management through the application of Thermal Methods, Waste 
Management (2010), Er Sunil Kumar (Ed.), ISBN: 978-953-7619-84-8, INTECH, Available at: 
http://sciyo.com/articles/show/title/solid-waste-management-through-the-application-of-thermal-methods   
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επεξεργασίας: η αποτέφρωση – καύση (incineration - combustion), η αεριοποίηση 

(gasification), η πυρόλυση (pyrolysis) και η τεχνική του πλάσματος (plasma technology). 

Οι τεχνολογίες αυτές διαφοροποιούνται, στη βάση των απαιτήσεων τους σε αέρα, με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

• Η αποτέφρωση μπορεί να γίνει είτε με την απαιτούμενη στοιχειομετρική αναλογία αέρα 

(stoichiometric combustion) είτε με περίσσεια αέρα (excess - air combustion).  

• Η πυρόλυση προϋποθέτει την απουσία οξυγόνου για να γίνει η θερμική διάσπαση των 

στερεών αποβλήτων.  

• Η αεριοποίηση απαιτεί την τήρηση αυστηρών αναλογιών μεταξύ αποβλήτων και αέρα, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί ατελής καύση των αποβλήτων και να παραχθεί αέριο αποτελούμενο 

από CO, H2 και αέριους υδρογονάνθρακες (το οποίο με τη σειρά του είναι καύσιμο). 

• Η τεχνική του πλάσματος χρησιμοποιεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πολύ υψηλότερες από 

εκείνες των συμβατικών θερμικών τεχνολογιών) σε περιβάλλον έλλειψης οξυγόνου, οπότε 

το εισερχόμενο προς επεξεργασία ρεύμα αποβλήτων μετατρέπεται σε πολύ απλές ενώσεις 

που μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά.   

7.3.4.1. Αποτέφρωση  

7.3.4.1.1. Περιγραφή της μεθόδου 

Η αποτέφρωση (ή καύση) των απορριμμάτων είναι η οξείδωση, δηλαδή η ένωση των χημικών 

στοιχείων των στερεών αποβλήτων με το οξυγόνο. Η αποτέφρωση είναι μία τεχνολογία που 

κατέχει σε πολλές χώρες (Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία κλπ). ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της 

διάθεσης των απορριμμάτων, ενώ σε ορισμένες χώρες είναι η κυρίαρχη τεχνολογία (π.χ. 

∆ανία, Ελβετία).  

Σκοπός της καύσης είναι η ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων με ταυτόχρονη 

μετατροπή μεγάλου μέρους τους σε αδρανή υλικά και η κατά το δυνατόν εκμετάλλευση της 

ευρισκόμενης στα απορρίμματα ενέργειας για διάφορους σκοπούς π.χ. θέρμανση, παραγωγή 

ατμού, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μία δοκιμασμένη μέθοδος διάθεσης των 

απορριμμάτων και εφαρμόζεται κυρίως σε χώρες ή περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

χώρου γης. 

Τα απορρίμματα, λόγω της ανομοιογένειάς τους, δεν αποτελούν ιδανικό καύσιμο υλικό. Το 

βάρος, ο όγκος, η θερμογόνος δύναμη και η σύσταση των απορριμμάτων εμφανίζουν σοβαρές 

διακυμάνσεις. Τα απορρίμματα καίγονται αυτόνομα, χωρίς δηλαδή την ανάγκη υποβοήθησης 

με άλλο καύσιμο, όταν με βάση τη σύστασή τους βρίσκονται στην περιοχή αυτόνομης καύσης 

του διαγράμματος TANNER. Για να συμβαίνει αυτό πρέπει: 

• η περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε υγρασία  να μην  ξεπερνά το 50% 

• η περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε μη καύσιμα υλικά να μην ξεπερνά το 69% 
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• η περιεκτικότητα σε καύσιμο υλικό να είναι τουλάχιστον 25% 

• η κατώτερη θερμογόνος δύναμη (ΚΘ∆) των απορριμμάτων να είναι τουλάχιστον 3350 

KJ/Kg. 

Κατά την καύση λαμβάνουν χώρα οι εξής φυσικές και χημικές διεργασίες. 

1.  Ξήρανση 

2.  Θερμική διάσπαση των οργανικών ενώσεων. 

3.  Απαέρωση 

4.  Κύρια καύση 

Η ξήρανση των απορριμμάτων επιτυγχάνεται με την έκθεσή τους σε θερμοκρασία 100 oC 

περίπου. Η απαιτούμενη για την ξήρανση θερμότητα εξαρτάται από τη σύνθεση των 

απορριμμάτων και φυσικά από την περιεκτικότητα σε υγρασία. 

Η θερμική διάσπαση των οργανικών ενώσεων επιτυγχάνεται στους 250 - 900oC. Κατά τη 

θερμική διάσπαση απομακρύνονται τα πτητικά υλικά. 

Η απαέρωση περιλαμβάνει τη μετατροπή των ανθρακούχων υλικών, κάτω από υψηλές 

θερμοκρασίες, σε αέριο καύσιμο υλικό. Η θερμοκρασία σε αυτή τη ζώνη είναι 800 - 1150 oC  

και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 1150 βαθμούς. Όταν γίνεται υπέρβαση 

της θερμοκρασίας αυτής, δημιουργείται πρόβλημα από την τήξη της τέφρας και το κόλλημα 

των εσχαρών. 

Η κύρια καύση περιλαμβάνει την πλήρη οξείδωση των αποβλήτων σε νερό (H2O), διοξείδιο 

του άνθρακα (CO2), οξείδια του θείου και του αζώτου (SOx, NOx) και νερό. 

Κατά την πλήρη καύση  λαμβάνουν χώρα  οι εξής  αντιδράσεις: 

C + O2  CO2 + 39830 KJ/Kg 

H2 + 0,5 O2  H2O + 119620 KJ/Kg 

S + O2  SO2 + 9250 KJ/Kg 

Κατά την ατελή καύση, οι κύριες αντιδράσεις είναι: 

C + 0,5 O2  CO + 10460 KJ/Kg 

CO + 0,5 O2  CO2 + 23370 KJ/Kg 

Μία βασική παράμετρος στην αποτέφρωση είναι η θερμοκρασία ανάφλεξης που για τα 

απορρίμματα, συνήθως, κυμαίνεται γύρω στους 400oC. 

Για να επιτευχθεί πλήρης καύση των στερεών αποβλήτων είναι απαραίτητες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) αρκετό καύσιμο υλικό και οξειδωτικό μέσο (Ο2) στην εστία καύσης. 

β) εφικτή (από τα συγκεκριμένα κάθε φορά μέσα) θερμοκρασία ανάφλεξης 
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γ ) σωστή αναλογία μίγματος (καύσιμης ύλης - οξυγόνου) 

δ) συνεχής απομάκρυνση των αερίων, τα οποία παράγονται κατά την καύση 

ε) συνεχής  απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης (άκαυστα υλικά) 

στ) διατήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας στον κλίβανο 

ζ) τυρβώδης ροή των αερίων  

η) επαρκής χρόνος παραμονής των αποβλήτων στην περιοχή καύσης 

θ ) δημιουργία τύρβης και ανακίνηση των απορριμμάτων 

Η ταχύτητα  της διαδικασίας της οξείδωσης επηρεάζεται από την ειδική επιφάνεια (δηλαδή 

την ανοιγμένη ανά τόνο ή κυβικό μέτρο απορριμμάτων επιφάνεια που έρχεται σε απευθείας 

επαφή με το οξυγόνο) και τη θερμική αγωγιμότητα των αποβλήτων. Λόγω των μεγάλων 

διακυμάνσεων των παραμέτρων των απορριμμάτων δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η 

σχέση μεταξύ ταχύτητας - ειδικής επιφάνειας και θερμικής αγωγιμότητας. Ο προσδιορισμός 

της τελευταίας μπορεί να γίνει από το διάγραμμα ΤΑΝΝΕR, με γνωστά στοιχεία τη σύσταση 

των απορριμμάτων σε καύσιμο υλικό, υγρασία και σε άκαυστα υλικά. 

Τα προϊόντα της διαδικασίας αποτέφρωσης είναι τα ακόλουθα: 

− Τα απαέρια (με υδρατμούς) που μετά τον καθαρισμό τους είναι κατάλληλα για διάθεση 

στην ατμόσφαιρα. 

− Μία ανόργανη τέφρα, από την οποία, με περαιτέρω επεξεργασία, μπορεί να γίνει ανάκτηση 

υλικών. Το scrap που είναι δυνατό να ανακτηθεί είναι περίπου το 2,5% της ποσότητας των 

τροφοδοτούμενων απορριμμάτων. Η τελικά προκύπτουσα τέφρα χρησιμοποιείται ως 

αδρανές υλικό για δομικές χρήσεις (π.χ. οδοποιία, τσιμεντοβιομηχανία), είτε οδεύει προς 

υγειονομική ταφή. 

− Ένα υγρό απόβλητο, αποτέλεσμα των διαδικασιών σβέσης της τέφρας και ψύξης των 

αερίων 

− Θερμότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού ή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Με βάση τα παραπάνω, τα ισοζύγια μάζας σε μία μονάδα καύσης μπορούν να χωριστούν σε 

τρεις κατηγορίες. 

1. Ισοζύγιο στερεών: Απορρίμματα - Υπολείμματα καύσης - Σκόνη 

2. Ισοζύγιο αερίων: Αέρας - απαέρια 

3. Ισοζύγιο υγρών: Νερό - Ατμός - Υγρά απόβλητα. 
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7.3.4.1.2. Συστήματα αποτέφρωσης 

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο τύποι συμβατικών μονάδων αποτέφρωσης: οι μονάδες που 

απαιτούν ελάχιστη προεπεξεργασία των απορριμμάτων (μονάδες τύπου mass-fired) και οι 

μονάδες που λειτουργούν με επεξεργασμένο RDF (refuse - derived fuel) ως καύσιμο. 

Οι μονάδες τύπου mass-fired είναι και η πλειοψηφία των εγκατεστημένων μονάδων. Το 

μεγάλο λειτουργικό τους πλεονέκτημα είναι ότι τα απορρίμματα εισάγονται χωρίς ιδιαίτερη 

προεπεξεργασία στη μονάδα καύσης, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται να συμπεριλαμβάνει η 

μονάδα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανικής διαλογής. Βέβαια αυτό εγκυμονεί και κινδύνους 

για τη λειτουργία της μονάδας (π.χ. εισαγωγή ογκωδών ή ιδιαίτερα επικινδύνων αποβλήτων), 

που αντιμετωπίζονται με την αυστηρή επίβλεψη των εισαγομένων απορριμμάτων και με τη 

δυνατότητα διακοπής της εισαγωγής απορριμμάτων, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τον 

επιβλέποντα.  

Είναι φανερό ότι οι διακυμάνσεις του ενεργειακού περιεχομένου των απορριμμάτων είναι πολύ 

σημαντικές σε μονάδες τύπου mass-fired, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχει εποχιακή 

διακύμανση της σύστασης των αποβλήτων κλπ. Κατά συνέπεια, οι μονάδες τύπου mass-fired 

εντάσσονται με σχετική δυσκολία σε ένα σύστημα ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο  Σχήμα 7-12, παρουσιάζεται μια τυπική διατομή ενός εργοστασίου αποτέφρωσης, τύπου 

mass-fired με ανάκτηση ενέργειας.  

 

Σχήμα 7-12 : Τυπική διατομή εργοστασίου αποτέφρωσης απορριμμάτων  με ανάκτηση 
ενέργειας 

 

Η δεύτερη κατηγορία μονάδων είναι οι μονάδες τύπου RDF. Οι μονάδες τύπου RDF-fired 

παρουσιάζουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις μονάδες mass-fired: 

• Εντάσσονται ευκολότερα σε δίκτυο ανάκτησης και διανομής ενέργειας γιατί το RDF έχει 

μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη (σε σχέση με τα μη επεξεργασμένα απορρίμματα) και 

πολύ μικρότερες διακυμάνσεις στο ενεργειακό περιεχόμενο. 

• Ο έλεγχος μιας μονάδας RDF-fired είναι πιο εύκολος. 
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• Οι απαιτήσεις γης  είναι λιγότερες, σε σχέση με μια μονάδα mass-fired. 

• Τέλος, η προεπεξεργασία των απορριμμάτων για την παραγωγή RDF δίνει τη δυνατότητα 

απομάκρυνσης μιας σειράς κατηγοριών αποβλήτων, όπως τα πλαστικά, τα μέταλλα κ.α. τα 

οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία επικίνδυνων ρύπων που μεταφέρονται με τα αέρια 

της μονάδας αποτέφρωσης.   

Οι μονάδες τύπου RDF-fired είναι σαφώς λιγότερες από τις μονάδες τύπου mass-fired και ο 

λόγος είναι ότι προϋποθέτουν μονάδα παραγωγής RDF.   

 

Σχήμα 7-13: Τυπική διατομή μονάδας τύπου RDF-fired  

Εναλλακτικά στους προαναφερθέντες συμβατικούς τύπους μονάδων αποτέφρωσης, 

απαντώνται και οι μονάδες ρευστοποιημένης κλίνης (fluidized bed combustion ή FBC). Μια 

τέτοια μονάδα παρουσιάζεται στο Σχήμα 7-14. Στην απλούστερη μορφή της, μια μονάδα FBC 

αποτελείται από έναν κάθετο κύλινδρο από ανοξείδωτο χάλυβα, εντός του οποίου βρίσκεται 

μια κλίνη άμμου, πάνω από ένα σύστημα αερίων διαχυτών, γνωστών και ως tyeres. Τα 

απορρίμματα τοποθετούνται πάνω στην κλίνη, κατακερματισμένα σε μικρά τεμάχια. Όταν ο 

αέρας εισέρχεται με πίεση στην κλίνη, ο όγκος της δονείται όπως το νερό κατά τη διαδικασία 

του βρασμού και τελικά διπλασιάζεται με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ καλή ανάμιξη των 

απορριμμάτων με τον αέρα και να δημιουργούνται συνθήκες τυρβώδους ροής, που όπως 

αναφέρθηκε είναι απαραίτητη. 

Ταυτόχρονα ο αέρας μεταφέρει και θερμότητα στο βοηθητικό καύσιμο που συνήθως 

χρησιμοποιείται και μπορεί να είναι RDF ή κάρβουνο. Αφού επιτευχθεί η έναρξη της 

αποτέφρωσης των στερεών αποβλήτων, το βοηθητικό καύσιμο δεν είναι απαραίτητο. Οι 

αντιδραστήρες τύπου FBC μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καύση πολλών κατηγοριών 

αποβλήτων (απορρίμματα, λάσπες, χημικά κ.α.).  
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Σχήμα 7-14 : Μονάδα αποτέφρωσης τύπου ρευστοποιημένης κλίνης 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ξεχωριστά τα βασικά μέρη μιας μονάδας αποτέφρωσης 

στερεών αποβλήτων, τύπου mass-fired. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται η παρουσίαση του 

συγκεκριμένου τύπου είναι ότι είναι ο πλέον διαδεδομένος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

στις ΗΠΑ το 69% των εγκατεστημένων μονάδων είναι τύπου mass-fired, έναντι μόλις 23% 

των μονάδων RDF-fired και πολύ μικρότερου ποσοστού των μονάδων FBC.  Όπου υπάρχει 

ανάγκη να τονιστούν συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις, θα αναφέρονται.   

Α) Παραλαβή - αποθήκευση και προεπεξεργασία των απορριμμάτων 

Τα απορριμματοφόρα αφού ζυγιστούν στο ζυγιστήριο στην είσοδο της εγκατάστασης 

αδειάζουν τα απορρίμματα στον υποδοχέα απορριμμάτων. 

Ο υποδοχέας πρέπει να πληρεί τους εξής όρους: 

• Να δέχεται συγχρόνως έναν ορισμένο αριθμό απορριμματοφόρων. 

• Η χωρητικότητά του να είναι τουλάχιστον για απορρίμματα δύο ημερών . 

• Να επιτυγχάνεται η μεταφορά των απορριμμάτων στο υπόλοιπο σύστημα χωρίς δυσκολία 

και να μην προξενεί προβλήματα οσμών και σκόνης στη γύρω περιοχή. 

Αυτό το τελευταίο επιτυγχάνεται με τη λειτουργία του χώρου υποδοχής μόνιμα σε υποπίεση 

(από αυτόν το χώρο γίνεται συνήθως η απορρόφηση του αέρα καύσης). 
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Οι υπέργειοι αποτελούνται είτε από μία χοάνη η οποία συνδέεται με μεταφορική ταινία, είτε 

από διπλό σύστημα μεταφορικών ταινιών. 

Στο σχεδιασμό πρέπει να προσεχθεί η κατασκευή των τοιχωμάτων, έτσι ώστε να μην μένουν 

απορρίμματα, γιατί θα δημιουργηθεί ζύμωση με όλες τις επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις 

για το περιβάλλον. Προσοχή χρειάζεται ακόμη να δοθεί στη βάση, που πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη ώστε να μην υποστεί  ζημιά από το γερανό. Απαραίτητο επίσης είναι να 

υπάρχει σύστημα αποχέτευσης των αποπλυμάτων, να αερίζεται ικανοποιητικά ο χώρος και να 

υπάρχει σύστημα κατακράτησης της σκόνης και των οσμών. 

Τα ογκώδη αντικείμενα πρέπει αρχικά  να τεμαχίζονται, ενώ υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις 

στις οποίες αρχικά γίνεται ομογενοποίηση των απορριμμάτων, ιδιαίτερα αν παράλληλα 

καίγονται και βιομηχανικά απόβλητα ή ιλύες. 

Β) Συστήματα τροφοδοσίας 

Η μεταφορά των απορριμμάτων από το χώρο υποδοχής επιτυγχάνεται συνήθως με γερανό 

που φέρει αρπάγη. Όλο το σύστημα τροφοδοσίας χωρίζεται σε τρία μέρη: 

Το γερανό, τη χοάνη τροφοδοσίας και το δοσομετρικό σύστημα. Εκτός από το σύστημα 

τροφοδοσίας των απορριμμάτων υπάρχουν δύο ακόμη δοσομετρικά συστήματα (για την 

παροχή καυσίμων): 

- Ο καυστήρας ανάφλεξης 

- Ο καυστήρας απόδοσης 

Ο καυστήρας ανάφλεξης χρησιμεύει για την ανάφλεξη των απορριμμάτων, καθώς επίσης και 

για να σιγουρεύεται η καύση σε περίπτωση που η θερμογόνος δύναμη των απορριμμάτων 

είναι χαμηλή. Ο καυστήρας απόδοσης είναι ο κυρίως καυστήρας της μονάδας. 

Ως καύσιμο υλικό χρησιμοποιείται πετρέλαιο ή μεταχειρισμένα λάδια, ενώ η ανάφλεξη του 

επιτυγχάνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αρχίσει η τροφοδοσία των απορριμμάτων είναι 

απαραίτητη η προθέρμανση της εστίας καύσης. 

Γ) Παροχή αέρα 

Για τη σίγουρη καύση όλων των αερίων απαιτείται η παροχή αέρα, σύμφωνα και με όσα έχουν 

ήδη αναφερθεί. Συνήθως οι μονάδες δουλεύουν με μία περίσσεια αέρα 50-

100%.(συντελεστής 1,5 - 2,0). 

Η παροχή αέρα εξυπηρετεί τις εξής σκοπιμότητες: 

- τη δημιουργία  σωστών συνθηκών οξείδωσης 

- τη ψύξη 

- την παρεμπόδιση δημιουργίας μαζών από λιωμένη σκωρία 
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Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις κατηγορίες “ρευμάτων” αέρα: 

-το πρωτογενές χρησιμεύει για την καύση των αποβλήτων στις εσχάρες 

-το δευτερογενές αυξάνει το στροβιλισμό (τύρβωση) από τις εσχάρες 

-το τριτογενές χρησιμεύει για την ψύξη των τοιχωμάτων της κύριας εστίας καύσης. 

 

Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της περίσσειας του αέρα κατά τη διαδικασία της 

αποτέφρωσης. Η φύση των απορριμμάτων είναι τέτοια που είναι πρακτικά δυνατό να 

επιτευχθεί αποτέφρωσή τους με στοιχειομετρική αναλογία αέρα. Στην πραγματικότητα, η 

περίσσεια αέρα είναι απαραίτητη τόσο για να διευκολύνεται η ανάμιξή του με τα απορρίμματα 

όσο και για να δημιουργούνται συνθήκες τυρβώδους ροής του αέρα και να εξασφαλίζεται η 

επαφή του με τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια απορριμμάτων.   

Ρυθμίζοντας της περίσσεια του αέρα είναι δυνατό να ρυθμιστεί η θερμοκρασία και η σύσταση 

των προϊόντων της αποτέφρωσης. Όσο μεγαλώνει η περίσσεια του αέρα, μεγαλώνει η 

περιεκτικότητα των απαερίων σε οξυγόνο και μειώνεται η θερμοκρασία της αποτέφρωσης. Η 

ρύθμιση της θερμοκρασίας της αποτέφρωσης, μέσω της περίσσειας του αέρα είναι πολύ 

σημαντική παράμετρος χειρισμού της αποτέφρωσης για δύο λόγους: 

Πρώτον γιατί η θερμοκρασία των απαερίων είναι σημαντική για την εξάλειψη των οσμών. Με 

θερμοκρασία αποτέφρωσης κάτω από 800oC είναι πιθανή η εμφάνιση δυσάρεστων οσμών.  

∆εύτερον γιατί με θερμοκρασία αποτέφρωσης μεγαλύτερη από 990 oC επιτυγχάνεται 

ελαχιστοποίηση των παραγόμενων διοξινών και φουρανίων, που θεωρούνται εξαιρετικά 

επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία.  

Δ) Κλίβανος - Εσχάρες καύσης 

Μέσα στον κλίβανο λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες που προαναφέρθηκαν:  

1.  Ξήρανση 

2.  Θερμική διάσπαση των οργανικών ενώσεων. 

3.  Απαερίωση 

4.  Κύρια Καύση 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι κλιβάνων, όπως ο περιστρεφόμενος κλίβανος, ο κλίβανος 

με εσχάρες, ο κλίβανος ορόφων κ.ο.κ. Ο κλίβανος ρευστοποιημένης κλίνης, που 

προαναφέρθηκε, είναι μια ακόμα ιδιαίτερη κατηγορία. 

Ο κλίβανος είναι συνήθως ορθογώνιος, ενός ή δύο θαλάμων καύσης ενώ πρέπει να είναι 

επενδεδυμένος με πυρίμαχα υλικά αρίστης ποιότητας. 

Η κύρια εστία καύσης στο κάτω μέρος της έχει τις εσχάρες, στα πλάγια τα τοιχώματα με το 

σύστημα ψύξης και στο επάνω μέρος το λέβητα. Επειδή υπάρχουν στα απορρίμματα πολλά 
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πτητικά, η καύση λαμβάνει χώρα μόνο κατά το ένα μέρος στις εσχάρες. Κυρίως η διαδικασία 

της καύσης γίνεται στο χώρο της κύριας εστίας καύσης. Οι εσχάρες εξασφαλίζουν τη συνεχή 

ροή και την ανάμιξη των απορριμμάτων. 

Οι διαστάσεις του συστήματος των εσχαρών προσδιορίζονται: 

α) από το σχήμα και το μέγεθος των εσχαρών καύσης 

β) από την όλη ροή της καύσης στις σχάρες 

γ) από το στροβιλισμό και την ομογενοποίηση των αερίων 

δ) από το χρόνο παραμονής των αερίων 

ε) από την ψύξη των αερίων 

Στις μονάδες αποτέφρωσης τύπου mass-fired, το σύστημα των εσχαρών είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμο, γιατί από τη σωστή λειτουργία του εξαρτώνται: 

• η ομαλή ροή των αποβλήτων 

• η ανάμιξη αέρα - αποβλήτων 

• η ανάφλεξη.  

Οι εσχάρες  στην κύρια εστία καύσης ξεκινούν από το πάνω μέρος του δοσομετρικού 

συστήματος των αποβλήτων και καταλήγουν με μία κλίση στο σύστημα απομάκρυνσης των 

υπολειμμάτων καύσης. 

Τα  απορρίμματα περνούν από τρεις ζώνες: Τη ζώνη ξήρανσης, την κύρια ζώνη και τη ζώνη 

κατάσβεσης. Τα κυριότερα είδη εσχαρών είναι: 

- οι προωστικές εσχάρες 

- οι κινητές εσχάρες 

- οι κυλινδρικές εσχάρες 

- οι κλιμακωτές περιστρεφόμενες εσχάρες 

Ανάλογα με τη θερμογόνο δύναμη των απορριμμάτων, διακρίνονται τρία είδη ρευμάτων 

καύσης: 

- συνεχούς ρεύματος 

- μέσου ρεύματος 

- αντιθέτου ρεύματος 
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Σχήμα 7-15: Τυπικές διαμορφώσεις εσχαρών σε μονάδες τύπου mass-fired. (α) Κλιμακωτές 
περιστρεφόμενες εσχάρες (b) Κυλινδρικές εσχάρες. 

Κατά την καύση συνεχούς ρεύματος τα καύσιμο υλικό και τα αέρια έχουν την ίδια 

κατεύθυνση. Ενδείκνυται για απορρίμματα που έχουν υψηλή θερμογόνο δύναμη.  

Κατά την καύση αντιθέτου ρεύματος τα αέρια έχουν αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν των 

απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διείσδυση του αέρα στον όγκο 

των απορριμμάτων και άρα καλύτερη ανάμιξη και αποτέφρωση. Εφαρμόζεται κυρίως για 

απορρίμματα με χαμηλή θερμογόνο δύναμη. 

Όταν τα απορρίμματα έχουν διακυμάνσεις ως προς τη θερμογόνο δύναμή τους, τότε 

χρησιμοποιούνται συστήματα με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. 

Ε) Σύστημα απομάκρυνσης των υπολειμμάτων 

Κατά την καύση παραμένουν στερεά υπολείμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 25-40% κατά 

βάρος των απορριμμάτων. Τα υπολείμματα αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικούς θαλάμους και 

από εκεί μεταφέρονται  με μεταφορικούς ιμάντες. Η συλλογή γίνεται με χοάνες που υπάρχουν 

κάτω από κάθε ζώνη . 

Τα πιο βασικό όμως τμήμα του συστήματος απομάκρυνσης των υπολειμμάτων (περιέχουν 

τέφρα, μέταλλα, γυαλιά, άλλες μη καύσιμες ύλες και υπολείμματα μη πλήρους καύσης),  είναι 

η εφύγρανση και ψύξη των υπολειμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά μπάνια, διαμέσου 

των οποίων διέρχονται οι μεταφορικοί ιμάντες. 

Αυτά τα μπάνια εμποδίζουν ταυτόχρονα την ανεξέλεγκτη είσοδο στο χώρο καύσης. Συχνά στο 

υπόλειμμα της καύσης εφαρμόζεται μαγνητικός διαχωρισμός των μετάλλων, αλλά έχει μικρή 

αποτελεσματικότητα, που οφείλεται στην οξείδωση του σιδήρου. 

Ο υποδοχέας των υπολειμμάτων της καύσης έχει όγκο τουλάχιστον για δύο ημερών 

υπολείμματα, και συνήθως τριών έως τεσσάρων ημερών. ∆ημιουργείται με εκσκαφή του 

εδάφους και διαμορφώνεται σε μία τσιμεντένια δεξαμενή. 
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Σχεδιάζεται ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης φορτηγών για τη φόρτωση των 

υπολειμμάτων. 

ΣΤ) Ανάκτηση θερμότητας και λέβητες 

Με το λέβητα μεταδίδεται η θερμική ενέργεια των απορριμμάτων σε ένα φορέα θερμότητας. 

Υπάρχουν λέβητες θερμού νερού και ατμού. 

Η ανάκτηση θερμότητας επιτυγχάνει δύο αποτελέσματα: 

α)την ανάκτηση θερμότητας ως ζεστό νερό, ατμό ή ηλεκτρική ενέργεια και 

β)την ψύξη των καυσαερίων σε θερμοκρασία ανεκτή από τα αντιρρυπαντικά συστήματα. 

Η θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί με θέρμανση του νερού στο επάνω τμήμα του κλιβάνου και 

/ή με διαβίβαση των θερμών αερίων μέσω εναλλάκτη.  

Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την ανάκτηση ενέργειας από μονάδες αποτέφρωσης 

απορριμμάτων είναι η διάβρωση των λεβήτων που προκαλείται από τετηγμένα υλικά και 

διαβρωτικά αέρια, με αποτέλεσμα την ανάγκη συχνής συντήρησης. 

Επίσης πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία και αβεβαιότητα ύπαρξης συνεχούς αγοράς για τα 

προϊόντα της ανάκτησης ενέργειας. Η χρησιμοποίηση της παραγόμενης ενέργειας είναι 

αποδοτικότερη εάν υπάρχει στην περιοχή αποδέκτης για τη χρησιμοποίηση της επί 

εικοσιτετραώρου βάσεως και για 365 ημέρες το χρόνο, υπό μορφή ατμού ή υπέρθερμου 

νερού (π.χ. τυροκομεία, χημικές βιομηχανίες, χαρτοποιίες). 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα κατανάλωσης του παραγόμενου ατμού ή του 

υπέρθερμου νερού, τότε ο ατμός τροφοδοτεί στρόβιλο για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 

οπότε και η απόδοση της παραγωγής και αξιοποίησης ενέργειας μειώνεται σημαντικά. 

Εντούτοις, η ανάκτηση ενέργειας, εκτός από αυτή καθεαυτή την αξιοποίηση του ενεργειακού 

περιεχομένου των απορριμμάτων εμφανίζει επιπλέον δύο θετικά συνακόλουθα. Από τη μια 

μειώνει τον όγκο των απαερίων που πρέπει να καθαριστούν και από την άλλη μειώνει την 

επιβάρυνση των εγκαταστάσεων αποκονίωσης σε αιωρούμενα  σωματίδια.  Επίσης, σχεδόν 

εκμηδενίζει το πρόβλημα των υγρών αποβλήτων, που είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν η ψύξη 

επιτυγχάνεται μέσω ψεκασμού με νερό. 

7.3.4.1.3. Περιβαλλοντικά θέματα 

Από τη διαδικασία αποτέφρωσης των απορριμμάτων προκύπτουν τριών ειδών απόβλητα: 

αέρια, υγρά και στερεά. Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος των αερίων αποβλήτων, για τον καθαρισμό 

των οποίων απαιτείται ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων επενδύσεων. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε με λεπτομέρεια στη σύσταση και τις ιδιότητες των αποβλήτων της 

αποτέφρωσης.  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010    7-71 

  

Αέρια 

Τα αέρια που παράγονται από την καύση περιέχουν άζωτο και περίσσεια οξυγόνου, σωματίδια 

σκόνης, τα τυπικά προϊόντα της καύσης (CO, CO2, H2O, NOx, SO2) και μία σειρά άλλων 

επιβλαβών ουσιών, η οποία εξαρτάται από τη σύνθεση των απορριμμάτων. Κυριότερα από 

αυτά είναι το HCl, HF, τα βαρέα μέταλλα και οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες (διοξίνες, 

φουράνια). Πολύ σημαντική παράμετρος, με ιδιαίτερη σημασία για τα συστήματα καθαρισμού 

των απαερίων είναι επίσης το περιεχόμενο των αερίων αποβλήτων σε ιπτάμενη τέφρα και 

αιωρούμενα στερεά. 

Κατά την αποτέφρωση προκύπτουν περίπου 4.000 - 5.000 m3 καυσαερίων ανά τόνο 

απορριμμάτων. Τα καυσαέρια αυτά βρίσκονται σε θερμοκρασία περίπου 1000oC. Η 

θερμοκρασία των καυσαερίων πέφτει απότομα στους 350 oC, κατά την πρώτη φάση 

καθαρισμού των απαερίων και η θερμότητα που προκύπτει από την ψύξη μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε διάφορες χρήσεις.  

Οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων ρύπων που προέρχονται από εγκαταστάσεις καύσης 

αστικών απορριμμάτων αναγόμενες σε συνθήκες θερμοκρασίας 273 Κ, πίεσης 101,3 Kpa, 11% 

οξυγόνου  η 9% CO2 ξηρού αερίου, καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ 

(89/369/ΕΟΚ). 

Η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mg/m3 

(στις προαναφερθείσες συνθήκες)  ενώ οι οργανικές ενώσεις πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 

20 mg/m3, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ (89/369/ΕΟΚ). Τέλος, καθορίζεται ότι 

τα καυσαέρια θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να φέρονται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 

850οC, για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα και παρουσία οξυγόνου τουλάχιστον 6%. 

Από τους πιο επικίνδυνους ρύπους των καυσαερίων είναι οι διοξίνες, γνωστές και ως 

πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες (PCDD), οι οποίες αποτελούνται από δύο αρωματικούς 

δακτυλίους ενωμένους με ένα ζεύγος ατόμων οξυγόνου (βλ. Error! Reference source not 

found.a). Εξίσου επικίνδυνοι ρύποι είναι και τα φουράνια (PCDF), τα οποία διαφέρουν από τις 

διοξίνες μόνο στο ότι οι δύο αρωματικοί δακτύλιοι συνδέονται με ένα άτομο οξυγόνου. Η 

επικινδυνότητα και τοξικότητα των παραπάνω ουσιών συμβαδίζει με ενδείξεις, όχι όμως 

αποδείξεις, για τη συμβολή τους σε διαδικασίες καρκινογένεσης σε ανθρώπους. 

Οι διοξίνες και τα φουράνια παράγονται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες καύσης, σε μικρές 

ποσότητες, ενώ ο ακριβής μηχανισμό παραγωγής αυτών δεν είναι γνωστός, παρά τις 

εκτεταμένες έρευνες που έχουν γίνει. Η  δημιουργία των διοξινών και φουρανίων λαμβάνει 

χώρα στην αέρια φάση. Είναι γνωστό από εργαστηριακές δοκιμές ότι μια θερμοκρασία 

δημιουργίας τους είναι οι 3000 C. ∆ύο αντίθετες αντιδράσεις δύνανται να συμβούν  σε αυτήν 

τη θερμοκρασία (σχηματισμός- αποσύνθεση). Η δημιουργία διοξινών και φουρανίων 
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ενθαρρύνεται με την αύξηση στην περιεκτικότητα του οξυγόνου. Βασική πηγή τους, κατά την 

αποτέφρωση των απορριμμάτων, θεωρείται η παρουσία χλωριωμένων οργανικών ενώσεων 

στα απορρίμματα, ιδιαίτερα στις συσκευασίες. 

Οι διοξίνες και τα φουράνια είναι δυνατό να κατέβουν σε 0.1-0.2 νανογραμμάρια ανά κυβικό 

μέτρο με κατάλληλες μεθόδους καύσεως. Αυτό σημαίνει ότι ένα (1) γραμμάριο διοξίνης 

εκπέμπεται σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίων που περνάνε από την καμινάδα. 

Βασισμένοι στη γνώση που υπάρχει από τη μελέτη διαφόρων αντιδράσεων, συνιστώνται τα 

παρακάτω μέτρα για τη μείωση των διοξινών και φουρανίων: 

Α) Βασικά μέτρα 

 -Βελτίωση της καύσης των απορριμμάτων και των αιωρουμένων (προϊόντων ατελούς 

καύσης). 

- Βελτιστοποίηση της απαίτησης σε οξυγόνο. 

- Βελτίωση των θερμικών συστημάτων ελέγχου για να βεβαιώνεται ο έλεγχος του αέρα 

καύσης 

- Η χρησιμοποίηση βελτιωμένων συστημάτων  εσχαρών. 

-Προσαρμογή κατάλληλων συστημάτων εσχαρών λόγω αλλαγής της σύνθεσης των 

απορριμμάτων (π.χ. στη θερμογόνο δύναμη). 

Β) Δευτερεύοντα μέτρα 

• Βελτίωση στον καθαρισμό των λεβήτων ατμού (συνεχής καθαρισμός). 

• Προκαταρκτική συλλογή των αιωρουμένων πριν τη φάση της  ψύξεως (με υψηλή 

θερμοκρασία απομάκρυνση των αιωρουμένων). 

• Επίδραση στη θερμοκρασία λειτουργίας των ηλεκτροστατικών φίλτρων για τη μείωση του 

σχηματισμού διοξινών. 

• Βελτίωση των συστημάτων  καθαρισμού των αερίων σχετικά με την καλυτέρευση 

συλλογής των αιωρουμένων και των ρύπων. 

• Απομάκρυνση των  PPDD/PCDF  με προσρόφηση ενεργού άνθρακα. 

Υγρά  

Κατά την αποτέφρωση, νερό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε τέσσερα σημεία: 

• Σβέση τέφρας (0,1 κ.μ. νερού / τόνο απορριμμάτων) 

• Ψύξη αερίων (2κ.μ. νερού /τόνο απορριμμάτων) 

• Πύργοι υγρής απορρόφησης (2κ.μ. νερού /τόνο απορριμμάτων) 

• Σε μερικούς ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστές για απομάκρυνση των σωματιδίων από τα 

σημεία συλλογής. 
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Τα υγρά απόβλητα περιέχει αιωρούμενα σωματίδια, όπως επίσης ανόργανα και οργανικά σε 

διάλυση. Το προϊόν είναι διαβρωτικό και πριν την απόρριψη του στην αποχέτευση απαιτείται  

συχνά επεξεργασία του. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

είναι η καθίζηση και κατόπιν  η ρύθμιση του pH. 

Στερεά 

Τα στερεά κατάλοιπα από την καύση των απορριμμάτων διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

• Fly ash (ιπτάμενη τέφρα). Η τέφρα αυτή αποτελείται από το ελαφρύτερο μέρος της 

τέφρας, το οποίο παρασύρεται από τα καυσαέρια και συλλέγεται από ειδικά φίλτρα. Η 

τέφρα αυτή έχει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. 

• Bottom ash (τέφρα βάσης). Πρόκειται για το υπόλειμμα που μαζεύεται στο κάτω μέρος 

του κλιβάνου. 

• Boiler ash (τέφρα από τους λέβητες). 

• Filter dust (κονιορτός από τα φίλτρα καθαρισμού). 

• Στερεά κατάλοιπα από τη διαδικασία καθαρισμού των απαερίων. 

Εάν  οι τέφρες βάσης δεν χρησιμοποιηθούν μπορούν να διατεθούν κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες που διατίθενται τα οικιακά απορρίμματα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μια συνηθισμένη 

πρακτική που ακολουθούν οι μονάδες αποτέφρωσης είναι η ανάμιξη της ιπτάμενης τέφρας με 

την τέφρα βάσης και η δημιουργία μιας μικτής τέφρας. Στις ΗΠΑ, αλλά και στην ΕΕ, η 

παραγόμενη μικτή τέφρα δεν χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και μπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΑ. Σε 

εξέλιξη βρίσκεται σύστημα αδρανοποίησης της τέφρας που τη μετατρέπει σε υλικό χρήσιμο 

για οδοποιία, δομικές εφαρμογές κλπ. Η χρήση της τέφρας στην οδοποιία - οδοστρωσία είναι 

πολύ συνηθισμένη στην Ευρώπη. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια τυπική σύσταση των συνολικών στερεών 

υπολειμμάτων της αποτέφρωσης, σε μονάδα mass-fired. 

 

Πίνακας 7-8: Σύσταση του στερεού υπολείμματος της αποτέφρωσης σε μονάδα mass-fired 

ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Υλικά άκαυστα ή μερικά καμένα 3 - 10 % 5 % 

Κονσέρβες 10 - 25 % 18 % 

Σίδηρος 6 - 15 % 10 % 

Άλλα μέταλλα 1 - 4 % 2 % 

Γυαλί 30 - 50 % 35 % 
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ΥΛΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΙΚΗ ΤΙΜΗ 

Κεραμικά, πέτρες, τούβλα 2 - 8 % 5 % 

Στάχτη 10 - 35 % 25 % 

Για την επεξεργασία της σκόνης των φίλτρων χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα όπως 

θερμικά (με υψηλή θερμοκρασία). Ο σκοπός των επεξεργασιών σε υψηλές θερμοκρασίες είναι 

να λειώνουν τις σκόνες των φίλτρων και να τις μετατρέπουν σε υλικό που βρίσκεται σε 

υαλώδη κατάσταση, το οποίο μπορεί να διατεθεί για διάφορες χρήσεις ή να διατεθεί ως 

αδρανές.  

Συστήματα καθαρισμού των αερίων 

Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων και των βασικότερων ρύπων 

εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι καθαρισμού. Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται οι θάλαμοι  

εναπόθεσης, όπου απομακρύνεται το 40% των αιωρούμενων σωματιδίων, προπετάσματα 

διαβροχής (αποτελεσματικότητα 95%), κυκλώνες (αποτελεσματικότητα 60-80%), πύργοι 

υγρής απορρόφησης (αποτελεσματικότητα 80-95%), ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές 

(αποτελεσματικότητα 99-99,5%) και σακκόφιλτρα (αποτελεσματικότητα 99,9%). Εκτός της 

απομάκρυνσης των αιωρούμενων στερεών, συχνά καθίσταται αναγκαία η απομάκρυνση και 

άλλων αερίων ρύπων π.χ. όξινων αερίων, αν η περιεκτικότητα τους είναι υψηλότερη των 

επιτρεπομένων ορίων που προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει το HCL  που 

παράγεται από  την καύση κυρίως του PVC, και τα οξείδια του αζώτου, θείου, φωσφόρου. 

Μόνος αποτελεσματικός ενδεδειγμένος τρόπος είναι σ΄ αυτήν την περίπτωση η λειτουργία 

πύργων υγρής απορρόφησης. Οι πύργοι υγρής απορρόφησης είναι αναγκαίοι, σε κάθε 

περίπτωση, για την καύση τοξικών αποβλήτων. 

Σακκόφιλτρα 

Τα αέρια περνούν από πορώδη υλικά, όπου και κατακρατούνται τα σωματίδια. Ανάλογα με τις 

απαιτήσεις είναι και το υλικό των φίλτρων (φυσικές ίνες, πλαστικές ίνες, γυαλί, ορυκτά και 

μέταλλα). 

Η σκόνη η οποία συγκεντρώνεται στις κυψελίδες των φίλτρων απομακρύνεται με δονήσεις ή 

κτυπήματα ή με παροχή αέρα στην αντίθετη κατεύθυνση. Στο σχήμα.23 παρουσιάζεται μια 

τυπική διαμόρφωση σακκόφιλτρων. 

Ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές (Ηλεκτρόφιλτρα) 

Οι ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές αποτελούνται από την κάθοδο, η οποία μπορεί να είναι 

ένα απλό λεπτό σύρμα και την άνοδο, δηλαδή το εσωτερικό περίβλημα του ηλεκτρόφιλτρου. 

Μια άλλη διάταξη αποτελείται από σύστημα παραλλήλων πλακιδίων, με διαφορά δυναμικού 
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ανάμεσά τους.. Μεταξύ καθόδου και ανόδου αναπτύσσεται μία τάση 30-80  KV. Όταν τα 

σωματίδια  εισέλθουν στο πεδίο της καθόδου φορτίζονται. Τα  αρνητικά οδεύουν στον θετικό 

πόλο, στην άνοδο. Η ταχύτητα των σωματιδίων προσδιορίζεται από τη μάζα τους και τη 

δύναμη COULOMB. Στο Σχήμα 7-16 παρουσιάζεται μια τυπική διάταξη ηλεκτροστατικού 

κατακρημνιστή. 

 

Σχήμα 7-16: Τυπική διαμόρφωση σακκόφιλτρων 

 

 

Σχήμα 7-17: Τυπική διαμόρφωση ηλεκτροστατικού κατακρημνιστή 
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Υγρά συστήματα καθαρισμού αερίων 

Το υγρό καθαρισμού έρχεται σε επαφή με τα αέρια και ακολουθεί μία μεταφορά των ουσιών 

από την αέρια φάση στην υγρή. Η απορρόφηση εξαρτάται από την επιφάνεια, το χρόνο 

παραμονής και το συγκεκριμένο υγρό. Το υγρό σύστημα αναπτύχθηκε μετά από το ξηρό 

επειδή σε πολλές περιπτώσεις ήταν αδύνατη η απομάκρυνση των πολύ λεπτών τεμαχιδίων. 

Έτσι γίνεται προσπάθεια να μεγεθυνθούν με σύνδεσή τους με υγρά σταγονίδια. Επίσης 

εκτιμάται ότι η κατακράτηση των συμπλεγμάτων σταγονιδίων - σωματιδίων είναι πιο 

αποτελεσματική και εύκολη σε σχέση με την κατακράτηση των ξηρών αιωρούμενων 

σωματιδίων. 

Η κατακράτηση των σωματιδίων στηρίζεται στον ακόλουθο μηχανισμό: 

• Τα σωματίδια που βρίσκονται στα αέρια  έρχονται σε επαφή με τα  ψεκασμένα σταγονίδια 

νερού. 

• Τα σωματίδια θα κατακρατούνται από τα σταγονίδια. 

• Στη συνέχεια τα σωματίδια  αποχωρούν μαζί με τα σταγονίδια. 

Γενικά όσο πιο μικρό είναι ένα σωματίδιο, τόσο πιο δύσκολα κατακρατείται. Τα κυριότερα 

συστήματα υγρού καθαρισμού είναι τέσσερα. 

• Πύργοι καταϊονισμού (scrubber) 

• Πλυντρίδες VENTOURI 

• Εκχυτές 

• Περιστρεφόμενοι ψεκαστήρες 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού παρουσιάζεται στο Σχήμα 7-18. Το σύστημα 

αποτελείται από έναν αντιδραστήρα που μειώνει τη θερμοκρασία των αερίων  (γεγονός που 

διευκολύνει τον καθαρισμό τους), ένα ξηρό scrubber (που ψεκάζει με διάλυμα ασβέστη τα 

αέρια εξουδετερώνοντας τις όξινες ενώσεις και το διοξείδιο του θείου) και σύστημα 

σακκόφιλτρων που κατακρατά τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι όξινες ενώσεις (HCl, HF) και το 

διοξείδιο του θείου προσροφούνται στην επιφάνεια των σωματιδίων και αντιδρούν 

σχηματίζοντας διάφορα άλατα. Τα στερεά άλατα που σχηματίζονται απομακρύνονται στα 

σακκόφιλτρα, μαζί με την ιπτάμενη τέφρα. Η συνδυασμένη δράση του ξηρού scrubber με τα 

σακκόφιλτρα, έχει σαν αποτέλεσμα απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου κατά 98%.  
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Σχήμα 7-18: Συνδυασμός αντιδραστήρα, scrubber και σακκόφιλτρων για την απομάκρυνση 
ρύπων. 

Κυκλώνες 

Στους κυκλώνες, οι οποίοι στηρίζονται στη φυγόκεντρο δύναμη, τα αέρια εισέρχονται σε ένα 

συμμετρικό χώρο, ο οποίος στο κάτω μέρος του έχει σχήμα κώνου. Τα σωματίδια λόγω της 

φυγοκέντρου δύναμης και της περιστροφικής ροής, οδηγούνται προς τα τοιχώματα και μετά 

απομακρύνονται προς τα κάτω. Οι κυκλώνες συχνά εφαρμόζονται μαζί με ηλεκτροστατικούς 

κατακρημνιστές. 

Περιορισμοί – απαιτήσεις 

Σύμφωνα με την τεχνογνωσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για μία ικανοποιητική λειτουργία 

μονάδας αποτέφρωσης, περιλαμβανομένων συστημάτων αντιρρύπανσης, διάθεσης των 

στερεών υπολειμμάτων κ.α., απαιτείται ροή περίπου 2 t ανά ώρα στους αποτεφρωτές. Η 

ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 14.000 t ανά έτος, εφόσον εξετάζονται συστήματα συνεχούς 

λειτουργίας (ο αποτεφρωτής λειτουργεί 7.000 ώρες το χρόνο, τουλάχιστον). Το όριο αυτό 

αφορά το άθροισμα των καυσίμων στερεών αποβλήτων και όχι το σύνολο των 

απορριμμάτων. Οι διαφοροποιήσεις των τεχνικών αποτέφρωσης επιτρέπουν μικρές 

αυξομειώσεις του ορίου, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι περιπτώσεις 

διακοπτόμενης λειτουργίας αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και απαιτούν πλήρη 

τεκμηρίωση της λειτουργικότητάς τους (όταν αφορούν μικρότερες ποσότητες).  

Οι βασικές χρησιμότητες της αποτέφρωσης είναι η δραστική μείωση του όγκου των 

απορριμμάτων, που φτάνει έως και 80% του αρχικού όγκου και η δυνατότητα ανάκτησης 

ενέργειας από τα απορρίμματα. Έτσι στενότητα χώρου και σημαντικές ενεργειακές ανάγκες σε 

συνδυασμό με δυσκολίες στην ηλεκτρική τροφοδοσία «διευκολύνουν» τη λειτουργία μονάδων 

αποτέφρωσης. Ας σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση μία  μονάδα αποτέφρωσης πρέπει να 
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συνοδεύεται από κατάλληλο ΧΥΤΑ για τη διάθεση των επικινδύνων στερεών υπολειμμάτων. 

Στο βαθμό που προτείνεται διακοπτόμενη λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να υπάρχει αποδεδειγμένη θετική εμπειρία από τη λειτουργία παρόμοιας 

μονάδας. Σε κάθε περίπτωση η αποτέφρωση πρέπει αποδεδειγμένα να οδηγεί σε ανάκτηση 

ενέργειας, η οποία να είναι άμεσα αξιοποιήσιμη. 

7.3.4.1.4. Περιβαλλοντικά θέματα  

Επιπτώσεις στον αέρα  

Τα αέρια που παράγονται από την καύση περιέχουν άζωτο και περίσσεια οξυγόνου, σωματίδια 

σκόνης, τα τυπικά προϊόντα της καύσης (CO, CO2, H2O, NOx, SO2) και μία σειρά άλλων 

επιβλαβών ουσιών, η οποία εξαρτάται από τη σύνθεση των απορριμμάτων. Κυριότερα από 

αυτά είναι το HCl, HF, τα βαρέα μέταλλα και οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες (διοξίνες, 

φουράνια). Πολύ σημαντική παράμετρος, με ιδιαίτερη σημασία για τα συστήματα καθαρισμού 

των απαερίων είναι επίσης το περιεχόμενο των αερίων αποβλήτων σε ιπτάμενη τέφρα και 

αιωρούμενα στερεά.  

Κατά την αποτέφρωση προκύπτουν περίπου 4 - 6.000 m3 καυσαερίων ανά τόνο 

απορριμμάτων. Τα καυσαέρια αυτά βρίσκονται σε θερμοκρασία περίπου 1000oC. Η 

θερμοκρασία των καυσαερίων πέφτει απότομα στους 350 oC, κατά την πρώτη φάση 

καθαρισμού των απαερίων και η θερμότητα που προκύπτει από την ψύξη μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε διάφορες χρήσεις.  

Από τους πιο επικίνδυνους ρύπους των καυσαερίων είναι οι διοξίνες, γνωστές και ως 

πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες (PCDD), οι οποίες αποτελούνται από δύο αρωματικούς 

δακτυλίους ενωμένους με ένα ζεύγος ατόμων οξυγόνου. Εξίσου επικίνδυνοι ρύποι είναι και τα 

φουράνια  (PCDF), τα οποία διαφέρουν από τις διοξίνες μόνο στο ότι οι δύο αρωματικοί 

δακτύλιοι συνδέονται με ένα άτομο οξυγόνου. Οι ενώσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «συμβάλλουσες» (promoters) σε διαδικασίες 

καρκινογέννεσης σε ανθρώπους. Οι διοξίνες και τα φουράνια παράγονται σχεδόν σε όλες τις 

διαδικασίες καύσης, σε μικρές ποσότητες και είναι δυνατό να κατέβουν σε ποσότητες 

μικρότερες του 0,1 νανογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο απαερίων με κατάλληλα μέτρα που 

αφορούν τόσο τη βελτιστοποίηση της ίδιας της διεργασίας της καύσης, όσο και μέτρα 

αντιρρύπανσης (π.χ. Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή, προσθήκη ενεργού άνθρακα, κ.λ.π.).  

Επιπτώσεις στα νερά  

Κατά την αποτέφρωση, νερό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε τέσσερα σημεία:  

• βέση τέφρας (0,1 κ.μ. νερού/τόννο απορριμμάτων)  

• Ψύξη αερίων (2 κ.μ. νερού /τόννο απορριμμάτων)  

• Πύργοι υγρής απορρόφησης (2 κ.μ. νερού /τόννο απορριμμάτων)  
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Σε μερικούς ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστές για απομάκρυνση των σωματιδίων από τα 

σημεία συλλογής.  

Τα υγρά απόβλητα περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια, όπως επίσης ανόργανα και οργανικά σε 

διάλυση. Το προϊόν είναι διαβρωτικό και πριν την απόρριψη του στην αποχέτευση απαιτείται 

συχνά επεξεργασία του. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

είναι η καθίζηση και κατόπιν η ρύθμιση του pH.  

Επιπτώσεις στο έδαφος  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος έχουν σχέση με τη διάθεση των στερεών 

υπολειμμάτων της καύσης. Τα στερεά κατάλοιπα από την καύση των απορριμμάτων 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

• Υπολειμματική τέφρα (bottom ash) : το υλικό το οποίο συλλέγεται από τον πυθμένα του 

θαλάμου καύσης και αποτελείται κυρίως από αδρά άκαυστα υλικά και την υπολειμματική 

άκαυστη οργανική ύλη  

• Εσχαρίσματα (grate siftings) : τα σχετικά μικρού μεγέθους (ή λεπτόκοκκα) υλικά τα οποία 

διαπερνούν από τη σχάρα και συλλέγονται στον πυθμένα του θαλάμου καύσης (συχνά μαζί 

με την υπολειμματική τέφρα σε περίπτωση απουσίας σχάρας). Μαζί η υπολειμματική 

τέφρα και τα εσχαρίσματα αντιστοιχούν στο 20-25% κατά βάρος των αρχικών 

απορριμμάτων  

• Τέφρα από το σύστημα ενεργειακής αξιοποίησης : το υλικό το οποίο συλλέγεται από το 

τμήμα ενεργειακής αξιοποίησης και το οποίο περιέχει το πιο αδρό κλάσμα της 

σωματιδιακής ύλης το οποίο μεταφέρεται από τα καυσαέρια και αντιστοιχεί  συνήθως σε 2-

10% κατά βάρος των αρχικών απορριμμάτων  

• Ιπτάμενη τέφρα (fly ash) : το λεπτόκοκκο ή λιγότερο αδρό κλάσμα της σωματιδιακής ύλης 

το οποίο απομακρύνεται πριν την όποια επεξεργασία των καυσαερίων και αντιστοιχεί σε 1-

3% κατά βάρος των αρχικών απορριμμάτων 

• Υπολείμματα από την επεξεργασία των καυσαερίων : η σωματιδιακή ύλη η οποία 

συλλέγεται μετά την κατεργασία των όξινων αερίων της καύσης. Μπορεί να είναι σε 

στερεά ή υδαρή μορφή ανάλογα με την εφαρμοζόμενη επεξεργασία των όξινων 

καυσαερίων (ξηρή, υγρή ή ημίξηρη) και αντιστοιχεί σε 2-5% κατά βάρος των αρχικών 

απορριμμάτων  

Όλες οι κατηγορίες υπολείμματος από τη θερμική επεξεργασία απαιτούν προσεκτική 

διαχείριση. Η διάθεση σε χώρο ταφής πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εκπλυσιμότητα των 

διαφόρων συστατικών που περιέχουν τα υπολείμματα αυτά.  

Κατά τη σύγκριση με αδρανή υλικά, τα παρακάτω συστατικά μπορούν να θεωρηθούν 

«κρίσιμα» για τη συμπεριφορά της τέφρας βάσης (υπολειμματική τέφρα): Cu, Zn, Sb, Mo, 

χλωριόντα και θειικά.  
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Η μείωση μάζας και όγκου κατά την καύση, οδηγεί σε «εμπλουτισμό» των στερεών 

υπολειμμάτων σε βαρέα μέταλλα. Από τα στοιχεία μέχρι τώρα, προκύπτει ότι οι τέφρες από 

τον καθαρισμό των αερίων και η σκόνη από τα φίλτρα περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

βαρέων μετάλλων και στοιχείων όπως As, Cd, και Hg με εξαίρεση των λιθοφιλικό χαλκό (Cu). 

Επίσης οι τέφρες βάσης περιέχουν μικρότερες ποσότητες φουρανίων, διοξινών και άλλων 

οργανικών ενώσεων.  

Η ιπτάμενη τέφρα περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, διαλυτών αλάτων, 

οργανικών και την υψηλότερη περιεκτικότητα από όλα τα κατάλοιπα σε χλωριωμένες 

οργανικές ενώσεις. Το επίπεδο διοξινών και φουρανίων κυμαίνεται από ppt έως ppb.  

Σε ανάπτυξη βρίσκεται τεχνολογία αδρανοποίησης της ιπτάμενης (πτητικής) τέφρας, η οποία 

θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, που τη μετατρέπει σε υλικό χρήσιμο για οδοποιία, δομικές 

εφαρμογές κλπ. Η χρήση της τέφρας βάσης στην οδοποιία - οδοστρωσία είναι πολύ 

συνηθισμένη στην Ευρώπη.  

Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον  

Ο θόρυβος στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης παράγεται κυρίως κατά τη διακίνση των 

αποβλήτων (τεμαχισμό, εισαγωγή στον κλίβανο, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, οι μονάδες 

αποτέφρωσης είναι κλειστά βιομηχανικά κτίρια τα οποία περιορίζουν ως ένα βαθμό τον 

παραγόμενο θόρυβο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις οι μονάδες αυτές 

βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα από το θόρυβο.  

7.3.4.1.5. Οικονομικά στοιχεία 22 

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνονται στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας 

συμβατικών μονάδων καύσης απορριμμάτων, όπως έχουν προκύψει από συναρτήσεις κόστους 

που δίνονται στη βιβλιογραφία, κατόπιν προσαρμογής στο έτος 2006. Οι συναρτήσεις αυτές 

προέρχονται από στατιστική ανάλυση στοιχείων μονάδων καύσης που λειτουργούν σε χώρες 

της Ε.Ε. και οι προβλέψεις τους είναι σε υψηλό βαθμό σύμφωνες με στοιχεία κόστους από 

άλλες πηγές. 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας των επεξεργαζόμενων ΑΣΑ γίνεται η παραδοχή (όπως και 

σε όλες τις άλλες τεχνολογίες) ότι η εγκατάσταση λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα 260 

ημέρες το έτος. κόστους που δίνονται στη βιβλιογραφία, κατόπιν προσαρμογής στο έτος 

2006. Οι συναρτήσεις αυτές σύστημα ελέγχου εκπομπών και 4,6 € ανά τόνο υπολειμμάτων 

από την εστία). 

 

22 Πηγή: ΤΕΕ, ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα / Η περίπτωση της Αττικής, 2006 
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Σχήμα 7-19 : Αρχική επένδυση και ετήσιο κόστος λειτουργίας μονάδων καύσης 

7.3.4.2. Πυρόλυση 

7.3.4.2.1. Περιγραφή της μεθόδου 23 

Η πυρόλυση, όπως προαναφέρθηκε, είναι η διαδικασία θερμικής διάσπασης των 

απορριμμάτων κάτω από συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη 

είναι η ταύτιση της πυρόλυσης με την αεριοποίηση των απορριμμάτων, που θα περιγραφεί 

στη συνέχεια. Οι δύο μέθοδοι έχουν ομοιότητες και τελικά μετασχηματίζουν τα στερεά 

απόβλητα σε αέρια, στερεά και υγρά καύσιμα. Η βασική τους διαφορά όμως, μπορεί να 

συνοψιστεί ως εξής: 

• Η πυρόλυση χρησιμοποιεί μια εξωτερική πηγή θερμότητας για να ενεργοποιήσει τις 

ενδόθερμες αντιδράσεις θερμικής διάσπασης των στερεών αποβλήτων, σε συνθήκες απουσίας 

οξυγόνου. 

• Η αεριοποίηση είναι αυτοσυντηρούμενη (χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας μετά το στάδιο 

της ανάφλεξης) και χρησιμοποιεί στοιχειομετρική αναλογία οξυγόνου για να επιτύχει ατελή 

καύση των στερεών αποβλήτων. 

Οι οργανικές ουσίες που απαντώνται στα απορρίμματα είναι θερμικά ασταθείς. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια τη  διάσπασή τους, στο βαθμό που θερμανθούν σε υψηλές θερμοκρασίες σε 

συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Η διάσπαση αυτή είναι αποτέλεσμα αντιδράσεων θερμικής 

διάσπασης και συμπύκνωσης, οι οποίες καταλήγουν σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα. Η 

 

23 Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
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διαδικασία αυτή συνοψίζεται στον όρο πυρόλυση. Σε αντίθεση με την αποτέφρωση και την 

αεριοποίηση, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονα εξώθερμες αντιδράσεις, η διαδικασία της 

πυρόλυσης χαρακτηρίζεται από έντονα ενδόθερμες αντιδράσεις και κατά συνέπεια απαιτεί τη 

διαρκή θέρμανση από εξωτερική πηγή θερμότητας. Συχνά, λόγω της παραπάνω διαφοράς με 

την αποτέφρωση και την αεριοποίηση, η πυρόλυση καλείται (συνήθως στην ξένη 

βιβλιογραφία) και “καταστροφική απόσταξη” (destructive distillation).  

Η πυρόλυση δεν έχει εφαρμοστεί σε μονάδες μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ 

υπάρχει περιορισμένη εμπειρία. Αντίθετα, πολλές μικρές μονάδες πυρόλυσης έχουν 

λειτουργήσει διεθνώς, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία και μακρόχρονη επιβίωση.  

Πριν τη διαδικασία της πυρόλυσης είναι απαραίτητη μια προεπεξεργασία των στερεών 

αποβλήτων, έτσι ώστε στο θάλαμο της πυρόλυσης να οδηγηθεί μόνο το οργανικό κλάσμα των 

απορριμμάτων (απομάκρυνση μετάλλων, γυαλιού).  

Αναφορικά με τον πυρολυτικό αντιδραστήρα υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7-9: Tύποι πυρολυτικού αντιδραστήρα 

Τύπος αντιδραστήρα Συνθήκες λειτουργίας 

Περιστροφικός κλίβανος 

Λειτουργεί σε θερμοκρασίες 300 – 850οC. Μπορεί να επεξεργασθεί 
απόβλητα μεγέθους μέχρι 200 mm. Ο κλίβανος θερμαίνεται 
εξωτερικά και τα απόβλητα τροφοδοτούνται από τη μεριά του 
κλιβάνου ο οποίος περιστρέφεται δημιουργώντας ταλάντωση. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συνεχής επαφή των απόβλητων με 
τη θερμαινόμενη επιφάνεια και τα αέρια εντός του κλιβάνου 

Θερμαινόμενος σωλήνας 
Οι σωλήνες θερμαίνονται εξωτερικά και αναπτύσσονται 
θερμοκρασίες της τάξης των 800οC. Τα απόβλητα περνούν μέσα 
από το σωλήνα με συγκεκριμένη ταχύτητα 

Επαφή επιφάνειας 
Μπορεί να διαχειρισθεί μικρόκκοκα απόβλητα. Η διεργασία 
λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία και το μικρό μέγεθος των 
αποβλήτων εξασφαλίζει υψηλή απόδοση 

7.3.4.2.2. Προϊόντα 24 

Τα τελικά προϊόντα της πυρόλυσης είναι τριών ειδών: 

• Αέρια. Τα παραγόμενα αέρια αποτελούνται από υδρογόνο, μεθάνιο, μονοξείδιο του 

άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και διάφορα άλλα αέρια που εξαρτώνται από τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων που καίγονται. Τα αέρια που 

παράγονται υπολογίζονται σε 700 m3/t απορριμμάτων, στην παραλλαγή της θερμόλυσης 

(θερμοκρασία θαλάμου 500οC). 

 

24 Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
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• Υγρά. Το υγρό κλάσμα των αποβλήτων αποτελείται από ένα μίγμα ελαιώδους μορφής, 

υψηλής πυκνότητας και ιξώδους, το οποίο αποτελείται από οξικό οξύ, ακετόνη, μεθανόλη και 

σύνθετους οξυγονωμένους υδρογονάνθρακες. Με περαιτέρω επεξεργασία, το υγρό κλάσμα 

των αποβλήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συνθετικό καύσιμο.  

• Στερεά. Το στερεό υπόλειμμα αποτελείται από σχεδόν καθαρό άνθρακα που 

συσσωματώνεται με τα διάφορα αδρανή που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα.  

Η μέθοδος εμφανίζει πολλές παραλλαγές στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, μία εκ των 

οποίων (η πιο πρόσφατη) καλείται θερμόλυση. Κατά τη διαδικασία της θερμόλυσης, το 

οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων εισάγεται στο θάλαμο πυρόλυσης (σε θερμοκρασία 

περίπου 500oC) μαζί με μικρή ποσότητα ασβέστη. Στο τελευταίο μέρος του θαλάμου 

συσσωρεύεται το στερεό υπόλειμμα, το οποίο δρα σαν φίλτρο ενεργού άνθρακα για ρύπους, 

όπως τα βαρέα μέταλλα κλπ. Το φθόριο και το χλώριο που απελευθερώνεται αντιδρούν με το 

υδρογόνο των παραγομένων αερίων (βλ. και παρακάτω) και σχηματίζουν οξέα τα οποία 

εξουδετερώνονται από τον ασβέστη. Τα παραγόμενα άλατα δεσμεύονται από το στερεό 

υπόλειμμα, το οποίο στη συνέχεια οδηγείται σε λουτρό νερού, σε συνθήκες απουσίας αέρα για 

να αποφευχθούν αντιδράσεις οξείδωσης.  Τα δεσμευμένα άλατα ασβεστίου διαλύονται στο 

νερό, ενώ με ειδική επεξεργασία μπορούν να απομακρυνθούν τυχόν μεταλλικές προσμίξεις και 

ογκώδη υπολείμματα.   

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της θερμόλυσης είναι ότι τα παραγόμενα αέρια βρίσκονται σε 

θερμοκρασία 300oC και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποκαταστήσουν, μερικά, την 

εξωτερική πηγή θερμότητας που απαιτείται.  

Όσον αφορά τις αντιδράσεις που συμβαίνουν κατά την πυρόλυση, στη διεθνή βιβλιογραφία 

συναντάται το κλασσικό παράδειγμα της κυτταρίνης: 

3(C6H10O5) --> 8H2O + C6H8O + 2CO + 2CO2 + CH4 + H2 + 7C 

Το υγρό απόβλητο συμβολίζεται με τον όρο C6H8O. Σύμφωνα με εκτεταμένες έρευνες που 

έχουν γίνει, η κατανομή των προϊόντων μεταξύ αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων 

αλλάζει δραστικά με τη μεταβολή της θερμοκρασίας πυρόλυσης. Η αλλαγή αυτή 

παρουσιάζεται στον Πίνακας 7-10. 

Πίνακας 7-10: Κατανομή αποβλήτων σε σχέση με τη θερμοκρασία πυρόλυσης 

Θερμοκρασία (oC) 
Ποσοστό Αερίων 
Αποβλήτων (%) 

Ποσοστό Υγρών 
Αποβλήτων (%) 

Ποσοστό Στερεών 
Αποβλήτων (%) 

485 12,33 61,08 24,71 

650 18,64 59,18 21,8 

815 23,69 59,67 17,24 

930 24,36 58,70 17,67 
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Όπως φαίνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας υπάρχει μεγάλη μείωση των στερεών 

υπολειμμάτων, μείωση των υγρών αποβλήτων και άνοδος των αερίων αποβλήτων. Η σύσταση 

των αερίων αποβλήτων, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία της πυρόλυσης παρουσιάζεται 

στον Πίνακας 7-11.  

Πίνακας 7-11: Σύσταση των αερίων αποβλήτων σε σχέση με τη θερμοκρασία πυρόλυσης 

ΑΕΡΙΟ  

(% κ.ο.) 
485 oC 650 oC 815 oC 930 oC 

H2 5,56 16,58 28,55 32,48 

CH4 12,43 15,91 13,73 10,45 

CO 33,5 30,49 34,12 35,25 

CO2 44,77 31,78 20,59 18,31 

C2H4 0,45 2,18 2,24 2,43 

C2H6 3,03 3,06 0,77 1,07 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η άνοδος της θερμοκρασίας πυρόλυσης μεγαλώνει 

την περιεκτικότητα σε υδρογόνο και αιθυλένιο, ενώ μειώνει την περιεκτικότητα σε διοξείδιο 

του άνθρακα. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, και η μορφή καμπάνας που παρουσιάζουν το 

μεθάνιο και το μονοξείδιο του άνθρακα.  

Το ενεργειακό περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων υπολογίζεται στα 9.000 Btu/lb, ενώ για τα 

αέρια της πυρόλυσης, σε συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή αερίων προϊόντων (υψηλές 

θερμοκρασίες) το ενεργειακό περιεχόμενο υπολογίζεται σε 700 Btu/lb.  

Η εμπειρία από τη λειτουργία μεγάλων μονάδων πυρόλυσης στις ΗΠΑ αποδεικνύει ότι τα 

προβλήματα που συναντώνται είναι κυρίως δύο: 

• Η δυσκολία στην απομάκρυνση μετάλλων και γυαλιού, γεγονός που επιφέρει σοβαρή 

άνοδο των λειτουργικών εξόδων της μονάδας και προϋποθέτει την επιτυχή εφαρμογή 

διαλογής στην πηγή ή μηχανικής διαλογής. 

• Η δυσκολία να επιτευχθούν προδιαγραφές εμπορικού καυσίμου για τα παραγόμενα υγρά 

απόβλητα, κυρίως λόγω της υψηλής υγρασίας αυτών (52% αντί του 14% που προβλεπόταν). 

Παρόλα αυτά, αυτήν την περίοδο η πυρόλυση μελετάται με ιδιαίτερη προσοχή διεθνώς και 

επιδιώκεται η μετατροπή της σε τεχνολογία μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 

τεχνολογία της θερμόλυσης, που συνοπτικά προαναφέρθηκε. Οι λόγοι για τους οποίους η 

θερμόλυση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, 

σχετικά με την αποτέφρωση. Στον Πίνακας 7-12 παρουσιάζεται μια συνοπτική σύγκριση 

μεταξύ αποτέφρωσης και θερμόλυσης. 

Πίνακας 7-12 : Σύγκριση αποτέφρωσης – θερμόλυσης 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ 

Τεχνολογία 
αντιρρύπανσης 
αερίων εκπομπών

Σύνθετη, πολυδάπανη Απλή, λόγω απουσίας διοξινών, 
φουρανών, PCBs, Nox κλπ. 

Αέριες εκπομπές 5.000 m3/t απορριμμάτων 700 m3/t απορριμμάτων 

Υγρά απόβλητα Απαιτούν ειδική επεξεργασία για 
την ασφαλή τους διάθεση 

Το υγρό απόβλητο περιέχει CaCl2 
και μπορεί να πουληθεί στη χημική 

βιομηχανία 

Στερεό 
υπόλειμμα 

30 kg/ t απορριμμάτων απαιτούν 
διάθεση με προδιαγραφές 

επικινδύνων (προέρχονται από τα 
συστήματα καθαρισμού των 

αερίων) 

Υπόλειμμα για ΧΥΤΑ 20-25% κ.β. 

330 kg/ t απορριμμάτων, με 
περιεκτικότητα σε άνθρακα 60-

70%, μπορούν να πουληθούν ως 
καύσιμο. 

Στάχτες 1-2% κ.β. των 
απορριμμάτων 

Απαιτήσεις σε 
νερό Αρκετές Ελάχιστες 

Περιορισμοί – Απαιτήσεις 

Επειδή η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, το κάτω όριο που θα 

προσδιοριστεί δεν έχει το ποσοστό ασφαλείας που χαρακτηρίζει άλλες τεχνολογίες. Εμπειρικά, 

σύμφωνα και με τις μονάδες που έχουν προταθεί σε διάφορες περιοχές και με την επιφύλαξη 

ότι η υπάρχουσα εμπειρία είναι περιορισμένη, το κάτω όριο προσδιορίζεται στους 8.000 t.  Η 

ουσιαστική προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών είναι η αποδεδειγμένη 

λειτουργικότητά τους.  

Επειδή πρόκειται για ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία, με πολλά πλεονεκτήματα αλλά και 

σοβαρές δυνατότητες βελτίωσης, που επιτυγχάνουν δραστική μείωση του όγκου των προς 

ταφή απορριμμάτων και παραγωγή αξιοποιήσιμων παραπροϊόντων, κρίνεται σκόπιμο να 

υπάρχει αποδεδειγμένη θετική εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων μονάδων. 

7.3.4.2.3. Οικονομικά στοιχεία  25 

Λαμβάνοντας υπόψη της σχετικά μικρή ηλικία της μεθόδου και τη μέχρι σήμερα περιορισμένη 

εφαρμογή της δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Ενδεικτικά, το κόστος 

επένδυσης μιας μονάδας πυρόλυσης είναι της τάξης των 700 – 950 €/t δυναμικότητας. Το 

κόστος λειτουργίας της μονάδας είναι μεταξύ 80 – 120 €/t.  

 

25 Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008  
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7.3.4.3. Αεριοποίηση 

7.3.4.3.1. Περιγραφή της μεθόδου 26 

Η αεριοποίηση είναι μια διαδικασία ατελούς καύσης στην οποία τα στερεά απόβλητα καίγονται 

με λιγότερο από το απαιτούμενο στοιχειομετρικά οξυγόνο. Σαν φυσικοχημική  διαδικασία είναι 

γνωστή από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, αλλά η εφαρμογή της στα στερεά απόβλητα 

είναι σχετικά πρόσφατη.   Κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης, λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες 

αντιδράσεις: 

C + O2  CO2              (εξώθερμη) 

C + H2O  CO + H2                      (ενδόθερμη) 

C + CO2  2CO   (ενδόθερμη) 

C + 2H2  CH4   (εξώθερμη) 

CO + H2O  CO2 + H2   (εξώθερμη) 

Όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις, η θερμότητα η οποία συντηρεί τη διαδικασία 

αεριοποίησης παράγεται από τις εξώθερμες αντιδράσεις, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα και 

το υδρογόνο, δηλαδή τα κύρια συστατικά του παραγόμενου καύσιμου αερίου, παράγονται 

από ενδόθερμες αντιδράσεις.   

7.3.4.3.2. Συστήματα αεριοποίησης 22 

Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι εγκαταστάσεων αεριοποίησης: 

• Εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης. 

• Εγκαταστάσεις οριζόντιας κλίνης. 

• Εγκαταστάσεις ρευστοποιημένης κλίνης 

• Εγκαταστάσεις περιστρεφόμενου κλιβάνου 

• Εγκαταστάσεις πολλαπλών εστιών 

Η μεγάλη πλειοψηφία των εγκατεστημένων μονάδων ανήκει στις τρεις πρώτες κατηγορίες, οι 

οποίες θα περιγραφούν σύντομα στη συνέχεια.  

Εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης 

Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ευκολία στη 

λειτουργία τους, η απλότητα στο σχεδιασμό και το μικρό κόστος επένδυσης που απαιτείται 

παρουσιάζουν όμως το βασικό μειονέκτημα ότι λειτουργούν μόνο με ομοιόμορφο και 

ομοιογενές υλικό ως καύσιμο. Τέτοιοι υλικό είναι το RDF , συμπυκνωμένο στην ιδανική 

 

26 Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
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περίπτωση. Το αέριο προϊόν της εγκατάστασης είναι χαμηλής θερμογόνου δύναμης. Τα υγρά 

υπολείμματα είναι ελάχιστα ενώ τα στερεά είναι αρκετά.  

Σε πειράματα που έγιναν σε pilot - plan μονάδες που λειτουργούσαν σε θερμοκρασία  650 - 

820 oC, αποδείχθηκε ότι: 

• Το παραγόμενο στερεό υπόλειμμα έχει μεγάλη ικανότητα προσρόφησης και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις τριτοβάθμιου καθαρισμού νερών και λυμάτων. 

• Το αέριο προϊόν, με θερμογόνο δύναμη περίπου 150 Btu/ft3, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

καύσιμο σε μηχανές Diesel , σε αναλογία 4:1 με πετρέλαιο, με την απόδοση της μηχανής 

να φτάνει το 76% της απόδοσης που θα είχε αν χρησιμοποιούσε μόνο πετρέλαιο. 

• Τα αέρια που παράγονται από την καύση του αέριου προϊόντος, με πολύ φθηνότερη και 

απλούστερη επεξεργασία (κυκλώνας υψηλής απόδοσης), είναι συγκρίσιμα σε σύσταση με 

τα αέρια που παράγονται από την αποτέφρωση και σε μερικές περιπτώσεις περιέχουν 

λιγότερους ρύπους. Στον Πίνακας 7-13, παρουσιάζεται η σύσταση αυτών των αερίων.  

Πίνακας 7-13 : Σύσταση προϊόντων καύσης των αερίων που παράγονται κατά την 
αεριοποίηση  

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΕΣ 

NOx ppmv 60 - 115 

SO2 gr/dscm 0,091 - 0,227 

Μη συμπυκνώσιμοι 
υδρογονάνθρακες 

ppmv <1 

Ρυθμός εκπομπής σωματιδίων gr/dscm 0,068 - 0,164 

 

 

Σχήμα 7-20: Τυπική διάταξη καυσίμων σε εγκατάσταση αεριοποίησης κάθετης κλίνης 
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Σχήμα 7-21: Πιλοτική εγκατάσταση αεριοποίησης κάθετης κλίνης 

 

Οι εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης λειτουργούν και με καθαρό οξυγόνο, με σαφή βελτίωση στη 

θερμογόνο δύναμη του αέριου προϊόντος.  

Εγκαταστάσεις οριζόντιας κλίνης 

Οι εγκαταστάσεις κάθετης κλίνης είναι οι πιο συνηθισμένες εμπορικές εγκαταστάσεις 

αεριοποίησης, αν και πολλές φορές κυκλοφορούν με ονομασίες που δεν αποδίδουν τα 

χαρακτηριστικά τους (pyrolytic combustor, starved air combustor κλπ).  

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των εγκαταστάσεων είναι ότι αποτελούνται από δύο μέρη: 

τον κύριο θάλαμο αεριοποίησης (των απορριμμάτων) και τον θάλαμο καύσης (του 

παραγόμενου αερίου). Στον κύριο θάλαμο αεριοποιούνται τα απορρίμματα, κάτω από 

αυστηρά καθορισμένη αναλογία με τον αέρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ατελής καύση. Στη 

συνέχεια, το χαμηλού ενεργειακού περιεχόμενου αέριο προϊόν οδηγείται στο θάλαμο καύσης, 

όπου καίγεται με περίσσεια οξυγόνου. Τα καυσαέρια του θαλάμου καύσης είναι προϊόντα 

πλήρους καύσης, βρίσκονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 650 oC - 900 oC  και μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την ανάκτηση ενέργειας. Με κατάλληλη ρύθμιση της ταχύτητας εισόδου του 

αέρα στο θάλαμο αεριοποίησης  επιτυγχάνεται μείωση της τύρβης, με τελικό αποτέλεσμα να 

μειώνεται η περιεκτικότητα του αερίου καυσίμου σε σωματίδια και να μειώνονται αισθητά οι 

εκπομπές, σε σχέση με τις κλασσικές μονάδες αποτέφρωσης.  Στο Σχήμα 7-22, παρουσιάζεται 

μια μονάδα οριζόντιας κλίνης. 
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Σχήμα 7-22: Εγκατάσταση οριζόντιας κλίνης 

Οι εγκαταστάσεις που διατίθενται στο εμπόριο έχουν δυναμικότητα από 100 – 8400 lb/hr. Οι 

μεγάλες εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, με διαρκή τροφοδοσία και 

απομάκρυνση τέφρας. Οι μικρότερες εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργούν και ασυνεχώς 

και η τροφοδοσία τους γίνεται και χειροκίνητα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εγκαταστάσεις 

συνοδεύονται από λέβητες που αξιοποιούν την υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων του 

θαλάμου καύσης και παράγουν ενέργεια για βιομηχανική χρήση (π.χ. σε βιομηχανικά ή 

βιοτεχνικά πάρκα).  

Εγκαταστάσεις ρευστοποιημένης κλίνης 

Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν μικρές διαφοροποιήσεις από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 

ρευστοποιημένης κλίνης, που ήδη παρουσιάστηκαν.   Υπάρχουν πολλές πιλοτικές μονάδες που 

δοκιμάζονται, ενώ δεν υπάρχει καμία γνωστή εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας. Τα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ρευστοποιημένη κλίνη αναφέρθηκαν ήδη προηγούμενα. 

Συνοψίζοντας, η αεριοποίηση είναι μια μέθοδος που εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με την αποτέφρωση,  κυρίως στις μειωμένες εκπομπές αερίων ρύπων. Ωστόσο δεν 

είναι ακόμα ευρέως δοκιμασμένη (πέρα από τις εγκαταστάσεις οριζόντιας κλίνης) και 

απαιτείται πρόσθετη έρευνα για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.    

Περιορισμοί – Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί για τη συγκεκριμένη τεχνολογία είναι παρόμοιες με εκείνες 

της πυρόλυσης. Έτσι και στην αεριοποίηση, το κάτω όριο με βάση τη διεθνή εμπειρία 

εκτιμάται στους 8.000 t. Χρειάζεται όμως να επισημανθεί πως οι γοργοί ρυθμοί εξέλιξης της 

τεχνικής αυτής συνεπάγονται μια σχετική αβεβαιότητα ως προς το παραπάνω όριο. Επιπλέον, 

όπως και στην πυρόλυση, η ύπαρξη της ανάλογης επιτυχημένης εμπειρίας από μονάδες που 
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χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτήν θεωρείται κατά κάποιον τρόπο απαραίτητη εξαιτίας της 

ραγδαίας της ανάπτυξης και των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της μεθόδου. 

7.3.4.3.3. Προϊόντα 27 

Τα τελικά προϊόντα της αεριοποίησης είναι: 

• Αέριο πλούσιο σε μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και κορεσμένους υδρογονάνθρακες 

(κυρίως μεθάνιο) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Το αέριο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε λέβητες θέρμανσης κλπ.  

• Στερεό υπόλειμμα που αποτελείται από άνθρακα και αδρανή.  

• Συμπυκνωμένο υγρό υπόλειμμα που είναι παρόμοιο με αυτό της πυρόλυσης.  

Οι εγκαταστάσεις αεριοποίησης μπορούν να λειτουργήσουν είτε με τροφοδοσία αέρα, είτε με 

τροφοδοσία καθαρού οξυγόνου. Στην περίπτωση που υπάρχει τροφοδοσία με αέρα, το 

παραγόμενο αέριο εμφανίζει τη σύσταση του Πίνακας 7-14. 

Πίνακας 7-14: Σύσταση αέριου προϊόντος αεριοποίησης  (με τροφοδοσία αέρα) 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (% Κ.Ο) 

CO2 10 

CO 20 

H2 15 

CH4 2 

N2 53 

Λόγω της παρουσίας του αζώτου, η θερμογόνος δύναμη του αέριου προϊόντος είναι χαμηλή 

και κυμαίνεται γύρω στα 150 Btu/ft3. Η λειτουργία εγκαταστάσεων αεριοποίησης με 

τροφοδοσία αέρα, παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα σε μεγάλο εύρος παροχών.  

Στην περίπτωση που η τροφοδοσία είναι καθαρό οξυγόνο, το ενεργειακό περιεχόμενο του 

αέριου προϊόντος ανεβαίνει στα 300 Btu/ft3.  

7.3.4.3.4. Περιβαλλοντικά θέματα πυρόλυσης/αεριοποίησης 28 

Επιπτώσεις στον αέρα  

Το βασικό αέριο που παράγεται κατά τις διαδικασίες της πυρόλυσης και της αεριοποίησης είναι 

πλούσιο σε υδρογόνο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, κα. (ανάλογα 

με την αρχική σύσταση των απορριμμάτων), και χρησιμοποιείται περαιτέρω ως καύσιμο. Η 

πυρόλυση και η αεριοποίηση, λόγω της χρήσης μηδενικών ή έστω ελάχιστων ποσοτήτων 

 

27 Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
28 Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
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οξυγόνου - αέρα, παράγουν μικρότερες ποσότητες απαερίων. Ακόμη, σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι στις διεργασίες αυτές ένας μεγάλος αριθμός ρύπων (π.χ. θείο, βαρέα μέταλλα, 

κα.) παραμένει στην παραγόμενη τέφρα, χωρίς να μεταφέρεται στην αέρια φάση και να 

επιβαρύνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το 

παραγόμενο αέριο χρησιμοποιείται περαιτέρω ως καύσιμο, πολλές φορές περιορίζει τον αριθμό 

και το είδος των αναγκαίων τεχνολογιών αντιρρύπανσης. Ανεξάρτητα από τις εκλυόμενες 

ποσότητες, πολλά από τα αέρια συστατικά των απαερίων, που προκύπτουν από τις διάφορες 

μεθόδους θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ, είναι κοινά και περιλαμβάνουν διοξίνες, βαρέα μέταλλα, 

οξείδια αζώτου, κ.λπ.  

Επιπτώσεις στα νερά  

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται είναι μεγάλου ιξώδους και ελαιώδους σύστασης, και 

περιέχουν κετόνες, υδρογονάθρακες και άλλες οργανικές ενώσεις, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ως καύσιμα. Επιπλέον υγρά απόβλητα μπορούν να παραχθούν 

και κατά την επεξεργασία των απαερίων, σε μικρότερες πάντως ποσότητες σε σχέση με την 

αποτέφρωση.  

Επιπτώσεις στο έδαφος  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος έχουν σχέση με τη διάθεση των στερεών 

υπολειμμάτων της πυρόλυσης. Πρόκειται για υπολείμματα με κύριο συστατικό τον άνθρακα 

και ορισμένα ανόργανα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί, κα., τα οποία μπορούν και αυτά να 

διαχωριστούν και να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ως καύσιμα.  

Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον  

Ο θόρυβος στις εγκαταστάσεις πυρόλυσης και αεριοποίησης παράγεται κυρίως κατά τη 

διακίνση των αποβλήτων (τεμαχισμό, εισαγωγή στον κλίβανο, κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, οι 

μονάδες αυτές είναι κλειστά βιομηχανικά κτίρια τα οποία περιορίζουν ως ένα βαθμό τον 

παραγόμενο θόρυβο  

7.3.4.3.5. Οικονομικά στοιχεία 

Λαμβάνοντας υπόψη της σχετικά μικρή ηλικία της μεθόδου και τη μέχρι σήμερα περιορισμένη 

εφαρμογή της δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Ενδεικτικά, το κόστος 

επένδυσης μιας μονάδας αποτέφρωσης είναι της τάξης των 350 – 600 €/t δυναμικότητας. Το 

κόστος λειτουργίας της μονάδας είναι μεταξύ 60 – 100 €/t 29.  

 

29 Πηγή: Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, 2008 
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Θα πρέπει να τονισθεί, ότι το λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας 

μειώνεται από την αξιοποίηση των ενεργειακών προϊόντων, ενώ μπορεί να αυξηθεί λόγω της 

απαίτησης για διάθεση επικινδύνων και μη υπολειμμάτων.  

Να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κόστη περιλαμβάνουν κόστη προσωπικού, ενέργειας, 

αναλώσιμων, κ.λπ. Τα τελικά gate fees (τέλη εισόδου), διαμορφώνονται με βάση το μέσο 

χρηματοδότησης του έργου. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρονται σε τεχνολογία η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί 

βιομηχανικά για ΑΣΑ, RDF ή/και SRF και η σύγκρισή τους με οικονομικές εκτιμήσεις από 

διαφορετικές πηγές δεν είναι εφικτή. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία των διαθέσιμων στοιχείων 

ελέγχεται. 

Για την εφαρμογή της αεριοποίησης στα βιοδιασπάσιμα οργανικά των ΑΣΑ απαιτείται 

δαπανηρή ξήρανση. Η μέθοδος είναι καταλληλότερη για το ξηρό κλάσμα των ΑΣΑ, αλλά στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρηθούν τα αυστηρά όρια εκπομπών που ισχύουν για τις 

συμβατικές εγκαταστάσεις καύσης.  

7.3.4.4. Τεχνική Πλάσματος  

7.3.4.4.1. Περιγραφή της μεθόδου 30 

Πλάσμα καλείται η κατάσταση ενός αερίου σε υψηλή θερμοκρασία το οποίο αποτελείται από 

μίγμα μορίων, ατόμων και ιόντων σε ιονισμένη μορφή. Η θερμότητα που απαιτείται για την 

επίτευξη της θερμοκρασίας αυτής δημιουργείται από ηλεκτρική αντίσταση τόξου στήλης 

πλάσματος. Το τόξο αυτό βρίσκεται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων (άνοδος και κάθοδος) και 

αποτελείται από ένα ηλεκτρικά αγώγιμο αέριο, μετατρέποντας έτσι τον ηλεκτρισμό σε 

θερμότητα. Κατ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται οι υψηλότερες δυνατές θερμοκρασίες, σε 

αντίθεση με άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας.  

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας μιας μονάδας αεριοποίησης / υαλοποίησης: 

 Έναρξη: Αρχικά το σύστημα θερμαίνεται θέτοντας σε λειτουργία τη φλόγα του 

πλάσματος, όταν το τόξο βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια στο εσωτερικό της 

φλόγας (πρωτογενής θάλαμος). Παράλληλα θερμαίνεται ο δευτερογενής θάλαμος καύσης 

από καυστήρα αερίων. Τόσο η φλόγα πλάσματος όσο και ο καυστήρας αερίων λειτουργούν 

στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους κατά την έναρξη. Η διαδικασία της έναρξης μπορεί να 

διαρκέσει αρκετές ώρες. Όταν η θερμοκρασία στο τοίχωμα του πρωτογενούς και 

δευτερογενούς θαλάμου ξεπεράσει τους 800 °C, ξεκινά η τροφοδοσία των αποβλήτων. 

 Τροφοδοσία αποβλήτων: Ο βέλτιστος ρυθμός τροφοδοσίας των αποβλήτων 

διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο και τις ποσότητες των αποβλήτων. Η μονάδα 

 

30 Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
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συνήθως είναι εξοπλισμένη με τεμαχιστή, σε περίπτωση που λόγω του μεγέθους των 

εισερχόμενων αποβλήτων απαιτείται στάδιο μείωσης του μεγέθους τους.  

 Πρωτογενής φούρνος αεριοποίησης: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 
αεριοποίησης / υαλοποίησης του αποβλήτου η φλόγα λειτουργεί σε μη μεταφερόμενη 

μορφή (η άνοδος είναι μέρος της φλόγας) και το τόξο μεταφέρεται από την άνοδο στο 

λουτρό τήξης. Το τηγμένο υλικό μέσα στο λουτρό είναι ηλεκτρικά αγώγιμο, με αποτέλεσμα 

να χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο για αποτελεσματικότερη μεταφορά ενέργειας στο 

λουτρό. Κατά τη διάρκεια της έναρξης, τούτο δεν είναι δυνατό, επειδή το στερεοποιημένο 

υπόλειμμα δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμο.  

 Άντληση του υπολείμματος: Περιοδικά το υπόλειμμα απομακρύνεται ή αντλείται. Η 

συχνότητα άντλησης εξαρτάται από την ποσότητα των ανόργανων συστατικών του 

αποβλήτου. Η διαδικασία άντλησης του υπολείμματος περιλαμβάνει την απόφραξη της 

οπής στην έξοδο του χώρου συγκέντρωσης και άντλησής του, η οποία έχει φραχθεί από το 

στερεοποιημένο υπόλειμμα. Η απόφραξη γίνεται με πυρακτωμένη ράβδο μαγνησίου. Το 

τηγμένο υπόλειμμα μεταφέρεται σε βαρέλι. 

 Δευτερογενής θάλαμος καύσης: Περιλαμβάνει καυστήρα αερίων που λειτουργεί με 
βοηθητικό καύσιμο (diesel) και χρησιμοποιείται για την έναρξη της καύσης των πτητικών 

οργανικών ενώσεων που παράγονται στον κλίβανο αεριοποίησης. 

 Σύστημα καθαρισμού αερίων καύσης και κατακράτησης σωματιδίων: 

Χρησιμοποιείται σύστημα διαβροχής νερού για τη μείωση της θερμοκρασίας των αερίων 

που εγκαταλείπουν το δευτερογενή θάλαμο καύσης από 1.100οC σε 200-300οC. Η ροή του 

νερού εξαρτάται από την επιθυμητή θερμοκρασία των απαερίων στην είσοδο του 

συστήματος κατακράτησης (σακκόφιλτρο). Στο σακκόφιλτρο τα σωματίδια 

απομακρύνονται από τα απαέρια τα οποία στη συνέχεια εισέρχονται σε σύστημα υγρού 

καθαρισμού απαερίων (scrubber). Στο σύστημα αυτό απομακρύνονται συστατικά όπως 

οξείδια του αζώτου και του θείου, χλωριούχα και φθοριούχα συστατικά, κ.λπ., με χρήση 

καυστικού νατρίου.  

7.3.4.4.2. Προϊόντα  31 

Τα τελικά προϊόντα από την εφαρμογή της τεχνολογίας του πλάσματος διακρίνονται σε :  

Α) Το παραγόμενο αέριο το οποίο προκύπτει από την πλήρη αεριοποίηση όλων των πτητικών 

συστατικών (οργανικό μέρος των αποβλήτων) του εισερχόμενου ρεύματος. Η σύσταση των 

αερίων εξαρτάται άμεσα από το είδος των αποβλήτων που θα υποστούν επεξεργασία. Το 

παραγόμενα αέρια έχουν θερμογόνο δύναμη ίση κατά προσέγγιση με το ένα τρίτο της 

θερμογόνου δύναμης του φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 

αποδοτικό καύσιμο σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες. 

 

31 Πηγή: Στρατηγικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο, 2002 
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Β) Το υαλώδους μορφής, αδρανές υλικό το οποίο δημιουργείται από την  υαλοποίηση του 

ανόργανου μέρους των επεξεργαζόμενων αποβλήτων. Το υπόλειμμα  αυτό είναι ομογενές και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε διάφορες εφαρμογές (π.χ. κατασκευή τούβλων και πλακιδίων 

πολύ υψηλής ποιότητας, κατασκευή υλικών πεζοδρόμησης, κλπ). 

Με τη μέθοδο αυτή λοιπόν δεν υπάρχουν προϊόντα που πρέπει να οδηγηθούν προς τελική 

διάθεση και γι’ αυτό η τεχνική του πλάσματος θεωρείται ως ένα εντελώς κλειστό σύστημα 

επεξεργασίας. 

Περιορισμοί – Απαιτήσεις 

Η συγκεκριμένη θερμική τεχνολογία εμφανίστηκε πιο πρόσφατα σε σύγκριση με όλες τις 

υπόλοιπες, αλλά εξελίσσεται ταχύτατα δεδομένου ότι είναι περισσότερο φιλική στο 

περιβάλλον και συγχρόνως θεωρείται περισσότερο βιώσιμη με οικονομικά κριτήρια. Τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της τεχνικής του πλάσματος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους 

θερμικής επεξεργασίας των αποβλήτων είναι πολλά και σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Επίτευξη των ορίων εκπομπής αερίων που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. 

2. Παραγωγή CO και Η2 από τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως καύσιμο είτε στην ίδια τη μονάδα πλάσματος είτε ως εμπορικό 

προϊόν.  

3. Μετατροπή του ανόργανου υλικού των αποβλήτων σε τηγμένο υπόλειμμα το οποίο στη 

συνέχεια υαλοποιείται σε σταθερό και αδρανές υλικό. Λόγω της υψηλής πυκνότητας του 

υλικού αυτού επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του όγκου των αποβλήτων. Επίσης το 

υαλοποιημένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές όπως για την 

παραγωγή κατασκευαστικών υλικών (υλικά οδοποιίας, κεραμικά, κλπ). 

4. Η περιεχόμενη στα απόβλητα υγρασία, καθώς και η θερμογόνος δύναμη των αποβλήτων 

δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας, με αποτέλεσμα οι διαφοροποιήσεις στη 

σύσταση των εισερχόμενων αποβλήτων να μην ελαττώνουν την αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου. 

5. ∆υνατότητα επεξεργασίας του συνόλου των ρευμάτων των αποβλήτων με κατάλληλη 
τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας 

7.3.5. Υγειονομική Ταφή 

Βασικό στοιχείο σχεδιασμού ενός χώρου υγειονομικής ταφής αποτελεί ο προσδιορισμός της 

μεθόδου που θα ακολουθηθεί για τη διάστρωση των απορριμμάτων. ∆εν υπάρχει μέθοδος 

κατάλληλη για όλους τους χώρους. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται κάθε φορά από τη 

μορφολογία του εδάφους και το είδος των απορριμμάτων που θα διατεθούν.  
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Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι: η επιφανειακή μέθοδος, η μέθοδος των διαδοχικών τάφρων 

και η μέθοδος πλήρωσης λάκκων. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται ένας 

συνδυασμός των τριών μεθόδων. 

7.3.5.1. Επιφανειακή μέθοδος 

Εφαρμόζεται όταν είναι δύσκολη η εκσκαφή του εδάφους για τη διάνοιξη τάφρων. Τα 

απορρίμματα εκφορτώνονται και διαστρώνονται σε στενές λωρίδες στην επιφάνεια του 

εδάφους σχηματίζονται στρώσεις ύψους περίπου 50 - 80 cm (Σχήμα 7-23Σχήμα 7-22). Κάθε 

στρώση συμπιέζεται καθώς προχωρεί η διαδικασία πλήρωσης του χώρου κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, μέχρις ότου το πάχος των συμπιεσμένων απορριμμάτων φθάσει τα 2,50 - 3 μέτρα. 

Στο τέλος της ημέρας τα απορρίμματα καλύπτονται με στρώση κατάλληλου αδρανούς υλικού, 

πάχους περίπου 15 - 30 cm  το οποίο επίσης πρέπει να συμπιεσθεί. Το υλικό επικάλυψης 

εξασφαλίζεται από εκσκαφές στο γύρω χώρο, ή μεταφέρεται με φορτηγά από αλλού. 

Συνήθως, πριν αρχίσει η λειτουργία της χωματερής, κατασκευάζεται ένα ανάχωμα στη μία 

πλευρά του χώρου, για να διευκολυνθεί και η συμπίεση των απορριμμάτων. Το πλάτος του 

χώρου στον οποίο εναποτίθενται και διαστρώνονται τα απορρίμματα κυμαίνεται από 3 - 8 

μέτρα. 

 

Σχήμα 7-23: Η επιφανειακή μέθοδος 

Το μήκος του χώρου που χρησιμοποιείται κάθε μέρα υπολογίζεται έτσι ώστε στο τέλος της 

ημέρας το βάθος των απορριμμάτων να φθάσει τα 2,50 - 3 cm. Τα συμπιεσμένα απορρίμματα 

μαζί με το υλικό επικάλυψης μιας μέρας αποτελούν ένα κύτταρο που αποτελεί βασικό δομικό 

στοιχείο κοινό σε όλες τις μεθόδους υγειονομικής ταφής. Κάθε στρώση απορριμμάτων 

αποτελείται από πολλά κύτταρα τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Οι στρώσεις 

τοποθετούνται διαδοχικά η μία πάνω στην άλλη μέχρι τα απορρίμματα να φθάσουν το τελικό 

ύψος που προβλέπεται από τον αρχικό σχεδιασμό του χώρου. 

Παραλλαγή της επιφανειακής μεθόδου, αποτελεί η μέθοδος της ράμπας που εφαρμόζεται όταν 

στο χώρο διάθεσης υπάρχει διαθέσιμη μικρή ποσότητα υλικού επικάλυψης. (Βλ. Σχήμα 7-24). 

Σε αυτήν τη μέθοδο η εναπόθεση και διάστρωση των απορριμμάτων γίνεται όπως και στην 
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επιφανειακή μέθοδο, αλλά καλύπτονται, μερικά ή ολικά, από χώμα που προέρχεται από 

εκσκαφή του πυθμένα του ΧΥΤΑ. Συνήθως, επειδή η εκσκαφή δεν είναι βαθιά, δεν επαρκεί το 

χώμα για επικάλυψη και το υπόλοιπο πρέπει να εξασφαλισθεί από αλλού, όπως και στην 

επιφανειακή μέθοδο. 

 

Σχήμα 7-24: Η μέθοδος της ράμπας 

 

7.3.5.2.  Η μέθοδος των διαδοχικών τάφρων 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται όταν στο χώρο υπάρχει υλικό επικάλυψης σε αρκετό βάθος και 

όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ χαμηλός. Τα απορρίμματα αποτίθενται σε τάφρους 

μήκους 30 - 120 m, βάθους 1 -2 m  και πλάτους 5 -8 m. Στην αρχή της διαδικασίας γίνεται 

εκσκαφή ενός τμήματος της τάφρου και το χώμα αποτίθεται σε σωρό, στο πίσω μέρος της 

πρώτης τάφρου. Τα απορρίμματα κατόπιν αποτίθενται στην τάφρο, διαστρώνονται σε λεπτές 

στρώσεις πάχους 50 - 80 cm και συμπιέζονται. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί 

το επιθυμητό ύψος. Το μήκος της τάφρου που χρησιμοποιείται κάθε μέρα πρέπει να 

υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος της ημέρας τα απορρίμματα να έχουν φθάσει το 

επιθυμητό ύψος, το μήκος επίσης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αποφεύγονται 

καθυστερήσεις των απορριμματοφόρων που έρχονται να εκφορτώσουν. Το υλικό επικάλυψης 

εξασφαλίζεται με την εκσκαφή της διπλανής τάφρου ή συνεχίζοντας την εκσκαφή της τάφρου 

που ήδη χρησιμοποιείται. 

7.3.5.3. Μέθοδος πλήρωσης κοιλοτήτων του εδάφους 

Σε περιοχές που υπάρχουν φυσικές ή τεχνητές κοιλότητες του εδάφους (χαράδρες, ρεματιές, 

ορυχεία, λατομεία), μπορούν κάλλιστα αυτές να χρησιμοποιηθούν για υγειονομική ταφή των 

απορριμμάτων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάστρωση και συμπίεση των 

απορριμμάτων στις διάφορες κοιλότητες εξαρτώνται από τη γεωμετρία του χώρου, τα 

χαρακτηριστικά του υλικού επικάλυψης, την υδρολογία και γεωλογία της περιοχής και τη 

δυνατότητα πρόσβασης. 
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Σε χαράδρες που ο πυθμένας είναι κάπως επίπεδος, η πρώτη στρώση μπορεί να τοποθετηθεί 

όπως στη μέθοδο των διαδοχικών τάφρων που αναφέρθηκε παραπάνω. Όταν συμπληρωθεί η 

πρώτη στρώση, η πλήρωση συνεχίζεται ξεκινώντας από τα σημεία που βρίσκονται προς την 

κορυφή της χαράδρας και καταλήγοντας προς το στόμιο. Τα απορρίμματα αποτίθενται στον 

πυθμένα της χαράδρας και συμπιέζονται προς τις πλευρές της και έτσι εξασφαλίζεται υψηλή 

συμπίεση. 

Τα ορυχεία και τα λατομεία βρίσκονται συνήθως χαμηλότερα από την επιφάνεια του γύρω 

εδάφους και για αυτό είναι αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα για τον έλεγχο των επιφανειακών 

υδάτων. Και στα ορυχεία και τα λατομεία η πλήρωση γίνεται όπως στις χαράδρες. Σημαντική 

σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εξασφάλιση υλικού επικάλυψης, τόσο για τις ενδιάμεσες 

στρώσεις όσο και για την τελική επιφάνεια. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων. Επίσης 

μπορεί στον ίδιο χώρο να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία μέθοδοι. Αν επί 

παραδείγματι, στα περισσότερα σημεία του πυθμένα ενός χώρου υπάρχει ένα μεγάλο πάχος 

χώματος, ενώ στα υπόλοιπα το χώμα είναι πολύ ρηχό, μπορεί να διανοιχτούν τάφροι, όπου 

αυτό είναι δυνατόν και το χώμα που θα εξασφαλισθεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης 

και για τον υπόλοιπο χώρο, όπου θα εφαρμοσθεί η επιφανειακή μέθοδος. 

Μια μέθοδος, παραλλαγή των παραπάνω μεθόδων, που εφαρμόζεται συχνά στη χώρα μας 

είναι η ταφή των απορριμμάτων σε χώρους της μορφής της πλατειάς μισγάγγειας η οποία 

διαμορφώνεται από την πλαγιά κάποιου εδαφικού όγκου (βουνό, λόφος) και τις εκατέρωθεν 

πλαγιές δύο γειτονικών ρευμάτων.   

Συνήθως η εδαφική λεκάνη διαμορφώνεται έτσι ώστε να είναι ανοιχτή κατά το 1/3-1/4 της 

περιμέτρου της. Κατά  κανόνα η κατά μήκος κλίσης της εδαφικής λεκάνης (κλίση μισγάγγειας) 

είναι σημαντική. 

Στην περίπτωση αυτή η ταφή των απορριμμάτων πρέπει να αρχίσει από τη χαμηλότερη 

πλευρά της λεκάνης και να προχωράει προς το εσωτερικό της με την παρακάτω τεχνική: 

Το πρώτο ταμπάνι (πλάτωμα) δημιουργείται στο χαμηλότερο σημείο του δρόμου 

προσπέλασης: θα διαμορφωθεί με συμπιεσμένα μπάζα ή χώμα μια μικρή επιφάνεια για τους 

ελιγμούς των απορριμματοφόρων. Τα επόμενα ταμπάνια από στρώσεις απορριμμάτων θα 

διαμορφώνονται παράλληλα προς την ανοιχτή πλευρά του χώρου και προς το εσωτερικό του. 

Είναι φανερό ότι τα ταμπάνια θα καταλήγουν προς τα ανάντη (θα εφάπτονται της πλαγιάς του 

υψώματος). Το πλάτος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 μέτρα, και το ύψος τους τα 2,5 μ. 

Το υλικό επικάλυψης των ταμπανιών πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,20 μ. ενώ η 

επικάλυψη των μετωπικών πρανών τουλάχιστον 0,60 μ. Η κλίση του μετώπου εργασίας 

πρέπει να είναι μικρή και να μην υπερβαίνει το 1/3. 
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Ως υλικό επικάλυψης χρησιμοποιείται το υλικό (χώμα, άμμος κλπ) που προκύπτει από τη 

διαμόρφωση του χώρου διάθεσης, καθώς επίσης και υλικό από εκσκαφές στη γύρω περιοχή ή 

μπάζα. 

Η εγκάρσια ρύση της επιφάνειας του κάθε ταμπανιού θα πρέπει να διαμορφώνεται προς τα 

ανάντη (δηλ. προς το ύψωμα) έτσι ώστε: 

• Τα νερά της βροχής να μην κυλούν προς το μετωπικό πρανές του ταμπανιού και να μην 

εισδύουν στα απορρίμματα. 

• Όταν το ταμπάνι παρουσιάσει τις πιο σημαντικές καθιζήσεις (περίπου σε μισό μήνα), η 

επιφάνειά του να παραμένει περίπου οριζόντια, με μικρή ρύση προς τα ανάντη. 

Επίσης πρέπει να διαμορφώνεται μια κατά μήκος ρύση της επιφάνειας του ταμπανιού προς 

τον πλευρικό δρόμο προσπέλασης, από όπου θα απάγονται τα νερά με τη βοήθεια μικρής 

τάφρου. 

Η πιο πάνω διάταξη των εργασιών, πέρα από το ότι είναι λειτουργική για τη δεδομένη 

μορφολογία του χώρου, προσφέρεται επίσης για την εύκολη εκμετάλλευση των γαιωδών 

υλικών, που έχει επιφανειακά ο χώρος,  ως υλικών επικάλυψης (και μάλιστα με τη χρήση του 

ίδιου μηχανήματος που εκτελεί την υγειονομική ταφή), με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται και ο 

χρόνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Ανάμεσα στο ίχνος του μετωπικού πρανούς του ενός ταμπανιού και στη στέψη του 

προηγούμενου (υποκειμένου) θα πρέπει να μεσολαβεί μια βαθμίδα πλάτους 6 μ. περίπου για 

την κίνηση και τους ελιγμούς των απορριμματοφόρων (εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας) που 

πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η διάταξη των διαδοχικών στρώσεων των 

απορριμμάτων καθώς και το εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων πρέπει 

να προβλεφθούν από την αρχή σε τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου. 

7.3.5.4. Διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο ΧΥΤΑ 

Τα απορρίμματα που εναποτίθενται σε ένα ΧΥΤΑ υφίστανται μια σειρά αλλαγών, φυσικών, 

βιολογικών και χημικών που έχουν δύο κυρίως αποτελέσματα: την παραγωγή στραγγισμάτων 

και την παραγωγή βιοαερίου. 

Α) Παραγωγή βιοαερίου 

Η βιολογική και βιοχημική αποδόμηση των οργανικών ουσιών που υπάρχουν στα 

απορρίμματα, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων (βιοαέριο). Ο ρυθμός παραγωγής και 

η σύνθεση των αερίων εξαρτώνται από μία σειρά παράγοντες όπως η σύνθεση των 

απορριμμάτων, η περιεκτικότητα σε υγρασία, η θερμοκρασία, ο βαθμός συμπίεσης, ο χρόνος 

που έχει περάσει από τη στιγμή της εναπόθεσης των απορριμμάτων κλπ. 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παραγόμενα αέρια αποτελούνται κατά περισσότερο από 

90% από CΗ4 και CO2,  ενώ περιέχουν επίσης NH3, CO, H2, H2S, O2 και Ν2. 

Στην αρχή που η αποδόμηση των οργανικών ουσιών γίνεται σε αερόβιες συνθήκες, η 

περιεκτικότητα των αερίων σε CO2 είναι ψηλή σε σχέση με το CH4. Με την πάροδο του 

χρόνου όμως που εξαντλείται η ποσότητα του αέρα που υπάρχει στα απορρίμματα και οι 

συνθήκες γίνονται αναερόβιες, αυξάνεται η περιεκτικότητα σε CO2. 

Η παραγωγή του βιοαερίου συνεχίζεται πολλά χρόνια μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ (πολλές 

φορές φθάνει τα 25 χρόνια ή και περισσότερο) εκτιμάται όμως ότι περίπου 30 - 60% της 

συνολικής ποσότητας παράγεται μέσα στα 2 πρώτα χρόνια και περίπου 70% μέσα στα 5 

πρώτα χρόνια. 

Το παραγόμενο βιοαέριο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Τους 

σοβαρότερους κινδύνους περικλείει η ύπαρξη του μεθανίου, το οποίο όταν υπάρχει στον αέρα 

σε συγκεντρώσεις 5 - 15% μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις και πυρκαγιές. Στο ΧΥΤΑ, 

δεδομένου ότι η όλη διαδικασία είναι ελεγχόμενη, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όταν όμως 

το μεθάνιο δεν έχει δυνατότητα διαφυγής προς την ατμόσφαιρα λόγω ύπαρξης αδιαπέρατου 

υλικού επικάλυψης των απορριμμάτων, τότε έχει την τάση να διαφεύγει διαμέσου κενών και 

ρωγμών στο υπέδαφος. 

Έχει τύχει να βρεθεί CH4 σε συγκεντρώσεις μέχρι και 40% σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 

500 μέτρων από το ΧΥΤΑ. Έχοντας την τάση να ανέλθει προς την ατμόσφαιρα, λόγω 

μικρότερου ειδικού βάρους από τον αέρα, εκδιώκει το Ο2 το οποίο είναι δεσμευμένο στο 

έδαφος γύρω από τις ρίζες των φυτών, με αποτέλεσμα την καταστροφή της χλωρίδας σε 

αρκετή απόσταση από τους χώρους διάθεσης. Άλλοι κίνδυνοι οφείλονται στη συγκέντρωση 

του CH4 σε φρεάτια, υπονόμους ή και κτίρια σε αρκετή απόσταση από το ΧΥΤΑ, και στην 

πρόκληση εκρήξεων και πυρκαγιών αν η περιεκτικότητα του CH4 στον αέρα φθάσει το κρίσιμο 

σημείο. Η λύση για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων είναι η ελεγχόμενη διαφυγή του 

CH4 προς την ατμόσφαιρα, μέσω ειδικών έργων εξαερισμού. 

Το CO2 από την άλλη μεριά δημιουργεί προβλήματα λόγω της μεγάλης πυκνότητας του. Είναι 

περίπου 1,5 φορά βαρύτερο από τον αέρα και 2,8 φορές βαρύτερο από το CH4, και έχει 

επομένως την τάση να κινείται προς τον πυθμένα του ΧΥΤΑ. Μπορεί να διαπεράσει τα 

στρώματα του εδάφους κάτω από το ΧΥΤΑ και να φθάσει τα υπόγεια ύδατα. Εκεί αντιδρά με 

το νερό και παράγει H2CO3, το οποίο με τη σειρά του αντιδρά με τα άλατα που υπάρχουν στα 

υπόγεια εδάφη με αποτέλεσμα την αύξηση της σκληρότητας του νερού. 

Β) Παραγωγή στραγγισμάτων 

Τα στραγγίσματα δημιουργούνται κυρίως από την εισροή βρόχινου νερού στο χώρο διάθεσης 

των απορριμμάτων. Το βρόχινο νερό διαπερνά τα συσσωρευμένα απορρίμματα με 
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αποτέλεσμα  να διαλύονται διάφορες οργανικές και ανόργανες ουσίες τους και να 

συμπαρασύρονται στον πυθμένα ή στα πλάγια τοιχώματα του χώρου διάθεσης. 

Ένα μέρος των στραγγισμάτων, που είναι όμως περιορισμένης ποσότητας, αποτελείται από τα 

υγρά που παράγονται κατά τη βιολογική αποδόμηση των οργανικών ουσιών των 

απορριμμάτων. 

Η ποσότητα των στραγγισμάτων εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα της βροχής που πέφτει 

στο χώρο διάθεσης ανά χρόνο, τον όγκο των απορριμμάτων που θάβονται κατά τη διάρκεια 

του χρόνου, από την επιφάνεια του χώρου εναπόθεσης, την ποιότητα του ολικού επικάλυψης, 

την εξατμισοδιαπνοή, την υγρασία των απορριμμάτων και τέλος από τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων. 

Η ποσότητα των παραγόμενων στραγγισμάτων διέπεται από το υδάτινο ισοζύγιο της 

χωματερής που εκφράζεται από την εξίσωση: 

L = D - R - ΔSs - E - ΔSr 

όπου: 

•  L = Παραγωγή στραγγισμάτων 

•  D = Βροχόπτωση 

•  R = επιφανειακή απορροή 

•  ∆Ss = μεταβολή στην αποθήκευση υγρασίας από το έδαφος 

•  Ε = εξατμισοδιαπνοή 

•  ∆Sr = μεταβολή στην απορρόφηση υγρασίας από τα απορρίμματα. 

Τα στραγγίσματα διαπερνούν τα εδάφη κάτω από τους χώρους διάθεσης απορριμμάτων, όταν 

δεν υπάρχουν τα αναγκαία έργα υποδομής, και ρυπαίνουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Η 

ρύπανση των υπογείων υδάτων και του υπεδάφους μπορεί να παραμείνει απαρατήρητη για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και να διαπιστωθεί μόλις γίνει λήψη νερού από υπόγεια γεώτρηση ή 

από την έξοδό του στην επιφάνεια μέσω πηγών. 

7.3.5.4.1. Περιβαλλοντικά θέματα 

Αέρας 

Τα αέρια που εκλύονται από τους ΧΥΤΑ, προκαλούν παγκόσμια υπερθέρμανση και δυσάρεστη 

ατμόσφαιρα στη γύρω περιοχή λόγω των οσμών. Η ατμοσφαιρική ρύπανση ελαττώνεται 

σημαντικά με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο η 

λειτουργικότητα αυτών των τεχνικών δεν είναι απόλυτα επιτυχής και προβλήματα που 

σχετίζονται με τη συντήρηση και σωστή λειτουργία αυτών των τεχνικών παρουσιάζονται σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 
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Έδαφος 

Η ρύπανση των εδαφών προέρχεται από τα στραγγίσματα και τα αέρια που 

απελευθερώνονται κατά την υγειονομική ταφή. Τα στραγγίσματα αποτελούνται από μια 

μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του υλικού που 

ενταφιάζεται κάθε φορά καθώς επίσης και από την κλιματολογία της εκάστοτε περιοχής. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν τις ιδιότητες και την επικινδυνότητα των παραγόμενων 

στραγγισμάτων και αερίων του ΧΥΤΑ. 

Τα συνηθέστερα συστατικά στα στραγγίσματα είναι οργανικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα, 

αλάτια και αέρια. Τα αέρια μπορούν να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα μέσα από ρωγμές 

ή αδύναμα σημεία της προστατευτικής ζώνης του ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια μετακινούνται σε 

διάφορα τμήματα του εδάφους μέχρι να βρούν διέξοδο στην επιφάνεια. Αυτό το σημείο θα 

μπορούσε να είναι αρκετά μακριά από το χώρο υγειονομικής ταφής γεγονός που εξαρτάται 

άμεσα από τη μορφολογία και τον τύπο του εδάφους. Επιπλέον, θα μπορούσαν να μολύνουν 

τον υδροφόρο ορίζοντα σε απόσταση αρκετά μεγάλη από το χωροθετημένο ΧΥΤΑ. 

Νερό 

Οι ΧΥΤΑ μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση στα υπόγεια νερά η οποία θα προέρχεται από 

κακή λειτουργία των έργων μόνωσής τους και φαινόμενα έκπλυσης. Οι κύριες ρυπογόνοι 

παράμετροι του υδροφόρου ορίζοντα είναι οργανικές ουσίας, διάφορα είδη ορμονών και τα 

αέρια που εκλύονται από το ΧΥΤΑ ουσίες οι οποίες έχουν μεγάλη διαλυτότητα στο νερό. 

Περιορισμοί – Απαιτήσεις 

Για να γίνει η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου και για να μην αποτελέσει εστία 

ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής, πρέπει η λειτουργία του να ακολουθεί συγκεκριμένους 

κανόνες. 

Η εναπόθεση και διάστρωση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με ένα 

καθορισμένο πρόγραμμα εργασιών το οποίο πρέπει να έχει εκπονηθεί πριν την έναρξη 

λειτουργίας του χώρου. Η μέθοδος που ακολουθείται εξαρτάται, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

από τη μορφολογία του χώρου και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της υγειονομικής ταφής αποβλήτων. 

Πρέπει να μην παραλείπεται η καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων ώστε να 

αποφεύγεται η διασπορά μικροαπορριμμάτων, η διαφυγή οσμών σκόνης κ.λπ.. 

Τα βιομηχανικά απόβλητα δεν μπορούν να διατεθούν ανεξέλεγκτα στο ΧΥΤΑ. Πρέπει να 

γίνεται ειδικός έλεγχος και να συγκεντρώνονται στοιχεία από τις βιομηχανίες που τα 

παράγουν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διάθεσή τους δεν θα προκαλέσει προβλήματα τόσο 

στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία του απασχολούμενου προσωπικού. Αν τελικά 
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αποφασισθεί η διάθεση τους, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για την αποφυγή της 

ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. 

Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα εφεδρικό μέτωπο απόρριψης κοντά στο δρόμο προσπέλασης, 

ώστε αν υπάρξουν έκτακτα περιστατικά (παρατεινόμενες βροχοπτώσεις, κλπ) να 

χρησιμοποιηθεί και να μη διακοπεί η λειτουργία του χώρου. 

Το υλικό επικάλυψης πρέπει να είναι διαθέσιμο σε σωρούς κοντά στο μέτωπο εργασίας, ώστε 

να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξασφάλισή του και να αντιμετωπίζονται έκτακτα 

περιστατικά  

Η στάθμη της δεξαμενής των στραγγισμάτων πρέπει να ελέγχεται τακτικά, το ίδιο και η 

κατάσταση της αντλίας, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος διαφυγής τους. Για τον έλεγχο της 

διαρροής στραγγισμάτων, επιλέγονται θέσεις ελέγχου βάσει των στοιχείων που προκύπτουν 

από υδρογεωλογική μελέτη. Για την επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου απαιτείται η επίγνωση 

του άμεσου ή έμμεσου κινδύνου ρύπανσης των υπογείων υδάτων και να πραγματοποιείται 

επισταμένος έλεγχος σχετικά με την πιθανή ρύπανση του εδάφους και των υπογείων υδάτων 

από ενδεχόμενη διαρροή στραγγισμάτων. Για το σκοπό αυτό θεωρείται απαραίτητη η διάνοιξη 

γεωτρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υπογείων υδάτων. Οι σχετικές με τα υπόγεια 

ύδατα μετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για ενδεχόμενη επίδραση σε αυτά από 

διαρροή αποβλήτων, με ένα τουλάχιστον σημείο μέτρησης ανάντι και δύο κατάντι μέσα στην 

ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται βάσει ειδικής 

υδρογεωλογικής μελέτης και με γνώμονα την ανάγκη να εντοπίζεται εγκαίρως κάθε τυχαία 

διαρροή στραγγισμάτων στα υπόγεια ύδατα.  

Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική συλλογή και διαχείριση των στραγγισμάτων 

απαιτούνται επίσης αντίστοιχα συστήματα που χαρακτηρίζονται από λειτουργική ικανότητα. 

Χρειάζεται η εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων συλλογής και διαχείρισης του βιοαερίου. 

Η παρακολούθηση του βιοαερίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του 

χώρου ταφής. Τα συστατικά εκείνα που πρέπει να μετρούνται σε μακροπρόθεσμη βάση είναι: 

μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό χλώριο, ολικό θείο, άζωτο, ολικό φθόριο. 

Ανάλογα βέβαια με τη σύνθεση του βιοαερίου και την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης, και 

συγκεκριμένα σε περίπτωση αξιοποίησης ή καύσης μπορεί να μετρούνται και άλλα συστατικά.  

Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική συλλογή και διαχείριση των στραγγισμάτων 

απαιτούνται επίσης αντίστοιχα συστήματα που χαρακτηρίζονται από λειτουργική ικανότητα.  

Επιδιώκοντας τη διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων στο σύστημα στεγάνωσης της βάσης 

του ΧΥΤΑ, σε ετήσια βάση γίνεται ο έλεγχος της θέσης των αγωγών στη ζώνη αποστράγγισης. 

Οι διαπιστωθείσες παραμορφώσεις συγκρίνονται με τα αποτελέσματα  που προέκυψαν από 

τους υπολογισμούς των καθιζήσεων και των παραμορφώσεων κατά το στάδιο σχεδιασμού του 

ΧΥΤΑ.  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010    7-103 

Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι τακτική, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος 

διακοπής της λειτουργία του ΧΥΤΑ. Έτσι συνίσταται η περιοδική συντήρηση του συστήματος 

συλλογής ομβρίων, του οδικού δικτύου, του συστήματος συλλογής και διαχείρισης 

στραγγισμάτων και του βιοαερίου.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που πρόκειται να διατεθούν επικίνδυνα απόβλητα, η 

Κοινοτική νομοθεσία καθορίζει συγκεκριμένες ειδικές προδιαγραφές για την κατασκευή και 

λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ). 
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7.4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Προκειμένου να γίνει επιλογή της ορθότερης μεθόδου επεξεργασίας ανά περίπτωση, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως: 

• Ζητήματα που αφορούν τα τελικά προϊόντα επεξεργασίας  

• Οικονομικά στοιχεία των μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ προκειμένου να υπάρξει μια  

ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τις οικονομικές παραμέτρους της λειτουργίας μιας 

εγκατάστασης 

• Στοιχεία εμπορικότητας των μονάδων από τα οποία θα προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο οι διαθέσιμες τεχνολογίες είναι δοκιμασμένες 

όσον αφορά τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητά τους  

• Περιβαλλοντικά ζητήματα των υφιστάμενων τεχνολογιών 

• Συγκριτική αξιολόγηση των τεχνολογιών σε θέματα κόστους, απόδοσης, εφαρμογών, 

κλπ. 

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά τις ποσότητες 

απορριμμάτων που «απομένουν» για επεξεργασία μετά τις δράσεις της ανακύκλωσης,  

7.4.1. Προϋποθέσεις Εφαρμογής Τεχνολογιών 

7.4.1.1. Μονάδες ΜΒΕ 

7.4.1.1.1. Ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις των τελικών προϊόντων 

Η σημαντικότερη παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην επιλογή της κατάλληλης 

προς εφαρμογή τεχνολογίας, είναι οι διαθέσιμες  χρήσεις του τελικού προϊόντος της 

επεξεργασίας. 

Κατά τη μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος αρχικά 

διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. 

Το οργανικό κλάσμα οδηγείται για αερόβια κομποστοποίηση (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – 

compost), ενώ από μέρος των υπολειμμάτων της μηχανικής διαλογής παράγεται δευτερογενές 

καύσιμο RDF (Recovered Derived Fuel).  

Το τελικό προϊόν της διεργασίας κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό στην  

γεωργία ή σε οικιακό επίπεδο, ενώ το  δευτερογενές καύσιμο RDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την παραγωγή ενέργειας (θερμικής ή ηλεκτρικής) με πολλαπλά οφέλη  

κοινωνικό/οικονομικό επίπεδο. 

Στη μηχανική διαλογή και αναερόβια χώνευση με ή χωρίς μετα-κομποστοποίηση του 

οργανικού κλάσματος, αρχικά διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των αποβλήτων, όπου 

ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα οδηγείται για αναερόβια χώνευση 
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(παραγωγή βιοαερίου) με το χωνευμένο υλικό (digestate) που μένει να οδηγείται για 

μετακομποστοποίηση (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – compost). Από μέρος των 

υπολειμμάτων της μηχανικής διαλογής παράγεται δευτερογενές καύσιμο RDF (Recovered 

Derived Fuel). 

Σε αυτήν την περίπτωση διακρίνονται τρία προϊόντα, τα δύο εκ των οποίων (Βιοαέριο, RDF) 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το κόμποστ, 

όπως στην προηγούμενη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό 

πρόσθετο στο χώμα. 

Στη Μηχανική διαλογή και Βιολογική ξήρανση, αρχικά διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των 

αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα υπολείμματα που περιέχουν και το 

οργανικό κλάσμα οδηγούνται για βιολογική ξήρανση, με σκοπό την παραγωγή ενός 

δευτερογενούς καυσίμου SRF (Solid Recovered Fuel), το οποίο και αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμικής/ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται όλες οι δυνατότητες αξιοποίησης των οργανικών 

υλικών που παράγεται κατά τη ΜΒΕ των ΑΣΑ32. 

Πίνακας 7-15: Πιθανές χρήσεις οργανικών προϊόντων από Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής 
Επεξεργασίας (ΜΒΕ) 

Εφαρμογή  Σχόλια 

Σε αγροτικές καλλιέργειες Απαιτείται παραγωγή υλικού πολύ καλής ποιότητας – 
γενικά η χρήση είναι περιορισμένη  

Στη δασοκομία Απαιτεί υλικό χαμηλότερης ποιότητας 

Ως εδαφοβελτιωτικό ειδικό σε 
άγονες περιοχές  

Για βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και διατήρηση 
της υγρασίας αυτού – έχει μεγάλη εφαρμοσιμότητα σε 

περιοχές όπως η Ελλάδα  

Σε ενεργειακές καλλιέργειες Περιορισμένες δυνατότητες χρήσης σε καλλιέργειες 
κράμβης και βιοντήζελ, και ιτιάς 

Στην κηπουρική Απαιτείται παραγωγή υλικού πολύ καλής ποιότητας – 
γενικά η χρήση είναι εξαιρετικά περιορισμένη 

Σε αθλητικές εγκαταστάσεις 
(γήπεδα γκόλφ, πλαγιές για σκι) Εφαρμογή ανάλογη της ποιότητας 

Σε κράσπεδα οδικών αρτηριών – 
αναχώματα, κατασκευές κτιρίων Εφαρμογή ανάλογη της ποιότητας 

Πληρωτικό υλικό σε βιοφίλτρα 
απόσμησης (EPA)  

Πρόκειται για χρήση για τη μείωση των οσμών που 
προκαλούνται κυρίως από οργανικές ενώσεις 

Σε ρυπασμένους χώρους – για 
αποκατάσταση χώρων 

Παροδική χρήση  η οποία δεν είναι μόνιμη και επομένως 
απαιτείται η εξεύρεση του εναλλακτικού τρόπου διάθεσης 

Ως υλικό επικάλυψης ή τελική 
κάλυψη σε ΧΥΤΑ 

Μεγάλες δυνατότητες εφαρμογής χωρίς να αναμένονται 
έσοδα 

 

32 Juniper, ‘MBT: A Guide for Decision Makers - Processes, Policies & Markets’  
Report Published March, 2005 
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7.4.1.1.2. Υπάρχουσα εμπειρία – εγκαταστάσεις σε λειτουργία 33 

Στην αγορά υπάρχει πληθώρα λύσεων που βασίζονται στη μέθοδο της ΜΒΕ και είναι 

κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα των στόχων επεξεργασίας αποβλήτων, διατίθενται δε και σε 

μεγάλη ποικιλία. Από αυτή την άποψη τα συστήματα ΜΒΕ έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από 

μεθόδους θερμικής επεξεργασίας, όπως είναι η πυρόλυση, η αεριοποίηση, μέθοδοι που 

βασίζονται στο πλάσμα και άλλα καινοτόμα συστήματα, τα οποία, όπως και η ΜΒΕ, 

πλασάρονται στην αγορά ως νέες προσεγγίσεις στην επεξεργασία των αποβλήτων. Παρόλα 

αυτά, η λειτουργικότητα, η πολυπλοκότητα, το κόστος, η περιβαλλοντική απόδοση, τα 

πρότυπα της εφαρμοσμένης μηχανικής και η δοκιμή στην πράξη των μεμονωμένων εμπορικών 

συστημάτων, ποικίλλουν ευρέως. Η πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πλέον η 

επιλογή της κατάλληλης λύσης για τις δικές της ανάγκες.  

Η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία έχουν μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό εμπειρίας στη 

μέθοδο ΜΒΕ. Η τελευταία άνθιση των συστημάτων ΜΒΕ πραγματοποιήθηκε κατά βάση στη 

Γερμανία και στην Αυστρία και είναι σ’ αυτές τις χώρες όπου η ΜΒΕ θεωρείται ως μία βιώσιμη 

λύση στη ∆ΣΑ και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πιο πρόσφατα, η ΜΒΕ έχει προσελκύσει 

πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις παρουσιάζουν δυναμικότητα μικρής (<50.000 t / έτος) και 

μεγάλης κλίμακας (>200.000 t / έτος). ∆εν έχουν κατασκευαστεί μονάδες ΜΒΕ συγκρίσιμες με 

τις μεγαλύτερες που αντιστοιχούν στην καύση (από 500.000 έως 1.000.000 t / έτος). Η ΜΒΕ 

μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην άμεση επίτευξη των στόχων της Οδηγίας για την 

Υγειονομική Ταφή, αφού δεν προαπαιτεί την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, 

έχει σχετικά χαμηλό κόστος και δεν απαιτεί μεγάλες οικονομίες κλίμακας (οπότε καθίσταται 

κατάλληλη και για μικρότερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις). Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από 

αρκετή ευελιξία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλότερη τροφοδοσία από αυτή του 

σχεδιασμού και μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μονάδα κομποστοποίησης για απόβλητα μετά 

από ∆σΠ. Έτσι η ανάπτυξη μονάδων ΜΒΕ δεν δεσμεύει τις δυνατές επιλογές μιας περιοχής, 

περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων ανακύκλωσης για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα στο μέλλον. Στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί 3 μονάδες, στα Άνω Λιόσια 

(Αττική), την Καλαμάτα και τα Χανιά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπορικότητα των μεθόδων ΜΒΕ στις μεσογειακές χώρες 

και στη Γαλλία: 

• Στην Ισπανία λειτουργούν πάνω από 15 μονάδες ΜΒΕ και χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

από τις δέκα μεγαλύτερης δυναμικότητας μονάδες του κόσμου, οι έξι βρίσκονται στην 

Ισπανία. Από τις 17 περίπου μονάδες που λειτουργούν, οι δέκα είναι μονάδες αναερόβιας 

 

33 Πηγή: Μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων - Ανάλυση και εξέταση των 
διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου, 2010 
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χώνευσης. Στην Ισπανία, επίσης, λειτουργεί και η μεγαλύτερη μονάδα κομποστοποίησης της 

Ευρώπης, στα προάστια της Μαδρίτης (480.000 t/έτος). 

• Στην Ιταλία οι μέθοδοι ΜΒΕ αναπτύχθηκαν ραγδαία από το 1995 και μετά, με αποτέλεσμα 

από 1.120 εκ. t απορριμμάτων που επεξεργάζονταν το 1995 σε εγκαταστάσεις ΜΒΕ να 

επεξεργάζονται το 2003 συνολικά 7.480 εκ. t. Αυτήν τη στιγμή στην Ιταλία οι μέθοδοι ΜΒΕ 

που παράγουν και κάποιου είδους RDF κατέχουν το 22% της συνολικής ποσότητας 

απορριμμάτων που επεξεργάζονται. Τέτοιες μονάδες έχουν κυρίως κατασκευαστεί στο νότιο 

τμήμα της χώρας ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από την ταφή. Παρόλα αυτά στο νότιο τμήμα 

οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης του RDF είναι περιορισμένες σε αριθμό. Έτσι στην 

περιοχή της Campania (Νάπολη) εκτιμάται ότι περίπου 3 εκ. t RDF βρίσκονται αποθηκευμένοι 

(στοιχεία 2005). Οι μονάδες αναερόβιας χώνευσης είναι τρεις τον αριθμό, οι δύο βρίσκονται 

στο βόρειο τμήμα και η μία στη Σαρδηνία. 

• Στη Γαλλία στοχεύουν στην παραγωγή κόμποστ από σύμμεικτα ΑΣΑ για αγροτική χρήση 

μετά από ΜΒΕ. Έτσι, στη Γαλλία το 2000 βρίσκονταν σε λειτουργία 77 εγκαταστάσεις 

μηχανικής διαλογής-κομποστοποίησης δυναμικότητας 1,9 εκατομμυρίων τόνων. Επίσης 

λειτουργούν δύο μονάδες ΜΒΕ εκ των οποίων οι δύο με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης 

στις πόλεις Amiens και Varennes – Jarcy στο βόρειο τμήμα της χώρας 

7.4.1.1.3. Εμπειρία από έργα ΜΒΕ στην Ελλάδα 34 

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, πλην του ΕΜΑΚ Ι (δυναμικότητας 350.000 τόνων ετησίως), 

έχουν κατασκευαστεί άλλες δύο ΜΒΕ, ένα στα Χανιά δυναμικότητας 70.000 τόνων ΑΣΑ και 

ένα στην Καλαμάτα, με δυνατότητα επεξεργασίας 80 τόνων/ημέρα και σταθεροποίησης 

λάσπης του βιολογικού καθαρισμού σε αναλογία 1/8 – 1/10. 

* Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) και ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) Χανίων, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η ∆Ε∆ΙΣΑ, 

υλοποιήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και ο συνολικός προϋπολογισμός των 

έργων ανήλθε στα 25,8 εκ. € (χρηματοδότηση κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ). 

* Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Καλαμάτας έχει 

αναστείλει τη λειτουργία του λόγω λειτουργικών και άλλων προβλημάτων όπως η έλλειψη 

ΧΥΤΥ για τη διάθεση των υπολειμμάτων. Πρόσφατα εντάχθηκαν στον κατάλογο Σ∆ΙΤ δύο 

έργα: η Μονάδα ΜΒΕ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ), δυναμικότητας 120.000 τόνων 

και η μονάδα ΜΒΕ Β∆ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής δυναμικότητας 450.000 

τόνων. Επιπλέον, λειτουργούν και δύο μονάδες βιολογικής ξήρανσης στο Ηράκλειο (75.000 t) 

και στην Κεφαλονιά (25.000 t) με σκοπό τη βιολογική σταθεροποίηση των συμμείκτων 

 

34 Πηγή: Μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων - Ανάλυση και εξέταση των 
διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου, 2010 
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αποβλήτων και την ταφή τους. Οι δύο αυτές μονάδες ξεκίνησαν πρόσφατα τη λειτουργία 

τους. 

7.4.1.1.4. Οικονομικά μεγέθη 35 

Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης μιας εγκατάστασης ΜΒΕ εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, πιθανά κάποιες φορές αστάθμητους (π.χ. ειδικό καθεστώς αδειοδότησης 

σε μια συγκεκριμένη περιοχή λόγω χρήσεων γης). Οι βασικές παράμετροι πάντως που 

επιδρούν στο κόστος είναι: 

• Η δυναμικότητα 

• Η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας και ο βαθμός μηχανοποίησης και αυτοματοποίησης που 

υιοθετούνται  

• Οι απαιτήσεις των αρχών σχετικά με την περιβαλλοντική «επίδοση» της εγκατάστασης 

• Οι αγορές για τα ανακυκλωμένα υλικά, τα εδαφοβελτιωτικά και τα RDF που παράγονται με 

τις διαφορετικές διαδικασίες. Είναι πιθανό ότι πολλά από τα παραγόμενα υλικά από ΜΒΕ θα 

έχουν μια αρνητική αξία και επομένως υπάρχει αντίκτυπος αυτού του «ρίσκου» στο συνολικό 

κόστος (η επίδραση αυτού του παράγοντα μπορεί να είναι σημαντική αλλά και να διαφέρει 

κατά πολύ από περιοχή σε περιοχή ακόμα και εντός της ίδιας χώρας) 

• Οι προδιαγραφές των προϊόντων έτσι όπως αυτές πιθανά διαμορφώνονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία, τους δυνητικούς χρήστες, κ.λ.π. Για παράδειγμα ο διαχωρισμός των πλαστικών σε 

διάφορα είδη (PVC, PET, HDPE, κ.λ.π.) αυξάνει το κόστος επένδυσης και λειτουργίας, αλλά 

μπορεί να αποτελεί μονοσήμαντη λύση σε μια περιοχή προκειμένου τα υλικά αυτά να έχουν 

κάποια αξία μεταπώλησης. Στο παρόν υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν στοιχεία από διάφορες 

πηγές που αφορούν μονάδες ΜΒΕ στην Ευρώπη, αλλά και στοιχεία από την εμπειρία στην 

Ελλάδα. 

 

35 Πηγή: Μελέτη χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων - Ανάλυση και εξέταση των 
διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου, 2010 
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Πίνακας 7-16: Παραδείγματα μονάδων ΜΒΕ σε λειτουργία 

Εμπορική 
Ονομασία 

Τοποθεσία 
αναφοράς Δυναμικότητα, t / y Τεχνολογία Βιολογικής 

Επεξεργασίας 
Επενδυτικό 
κόστος, m € 

Λειτουργικό 
κόατος €/ t Τέλος Εισόδου € / t 

Arrow Bio Tel Aviv, Israel 70.000 Υγρή ΑΧ 11,5 - 21-22,5 

Bedminster Edmonton, Canada 193.750 ΑΣΑ + 53.450 ιλύες 
ΕΕΛ 

Βιοκύλινδρος 
(αερόβια) 

55,9 45,9 - 

Neumunster, 
Γερμανία 50.000 ΑΣΑ +35.000 ογκώδη - - 59 

Biodegma 
Poβneck, Γερμανία 200.000 

Κελιά κομποστοποίησης με 
κάλυμμα από ημιπερατή 

μεμβράνη  22,5-33 - 

BTA - - Υγρή ΑΧ 
2,25 – 3,75 για την 

υγρή 
προεπεξεργασία 

  

Civic - 90.000 Κάθετος αερόβιος 
αντιδραστήρας 19,5-22,5  52,5 – 103,5 

Global 
Renewables - 200.000 Percolation + ΑΧ + 

composting 52,5 – 57,5  50-90 

Hese Leicestershire, UK 110.000 Υδρόλυση  + ΑΧ 45 - - 

ISKA -  150.000 Percolation + ΑΧ + 
composting 40 - 

70 (χωρίς τα κόστη 
διάθεσης κομπόστ και 

RDF) 

Μαδρίτη, Ισπανία 140.000 Υγρή ΑΧ + Τούνελ 
κομποστοποίσης 35 - - 

Βαρκελώνη, 
Ισπανία 300.000 Υγρή ΑΧ +Τούνελ 

κομποστοποίσης 48 - - 

Linz, Αυστρία 50.000 Τούνελ κομποστοποίσης 19 - - 

Linde 

Borken, Γερμανία 85.000 Τούνελ κομποστοποίσης 14,5 - - 

Nehlsen Rugen,  Γερμανία 20.000 Βιολογική Ξήρανση 
5,2 (χωρίς RTO 2 & 
πελλετοποίηση 

SRF) 
- - 
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Εμπορική 
Ονομασία 

Τοποθεσία 
αναφοράς Δυναμικότητα, t / y Τεχνολογία Βιολογικής 

Επεξεργασίας 
Επενδυτικό 
κόστος, m € 

Λειτουργικό 
κόατος €/ t Τέλος Εισόδου € / t 

Lubben, Γερμανία 28.000 4,8 – 7,5 - - 

Stralsund, 
Γερμανία 70.000 9,8- 17,5 - - 

SBI Heerenveen, 
Ολλανδία 220.000 ΑΧ 38 89,3 3  

SRS 
Inverboyndle, 

UK 
25.000 Κλειστή κομποστοποίηση 3,75 52,5-50  

Sutco   Κλειστή κομποστοποίηση   

109,5-1,29 (χωρίς ή 
με τη διάθεση 
υπολειμμάτων 
αντίστοιχα) 

 75.000 15,5 34 - 
VKW 

 150.000 
Κλειστή κομποστοποίηση 

27 25,5 - 

Wastec  100.000 Κλειστή κομποστοποίηση 5 15-22,5  
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι σαφές ότι οι διαφοροποιήσεις του κόστους είναι σημαντικές 

από περιοχή σε περιοχή, αλλά φαίνεται ότι το επενδυτικό κόστος για εγκαταστάσεις άνω των 

150.000 τόνων ετησίως ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τα 30 εκ. €. Τα λειτουργικά 

κόστη δεν είναι σημαντικά, ενώ τα τέλη εισόδου σε όσες περιπτώσεις είναι διαθέσιμα 

ξεπερνούν τα 50 €/t. Τα κόστη που παραπάνω πίνακα αφορούν το καθαρά τεχνολογικό 

κομμάτι της εγκατάστασης χωρίς να υπολογίζονται τα έργα υποδομής και άλλα έξοδα. 

7.4.1.2. Μονάδες θερμικής επεξεργασίας 

7.4.1.2.1. Zητήματα που αφορούν τα τελικά προϊόντα 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, η θερμική επεξεργασία των στερεών 

αποβλήτων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες μετατροπής του περιεχομένου τους σε αέρια, 

υγρά και στερεά προϊόντα, με ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσμευση θερμικής 

ενέργειας. Η αποτέφρωση ή πιο κοινά η καύση των στερεών απορριμμάτων ουσιαστικά 

εκπροσωπεί μια αρκετά παλαιά και διαδεδομένη διεργασία, η οποία περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη υψηλών θεοκρασιών, με παρουσία φλόγας, για την οξείδωση των επιμέρους 

στοιχείων αυτών, δηλαδή την ένωσή τους με το οξυγόνο. Στόχος της εν λόγω διεργασίας 

είναι η εξάτμιση, η αποσύνθεση και/ή η καταστροφή των οργανικών στοιχείων των 

απορριμμάτων, παρουσία οξυγόνου (είτε σε στοιχειομετρική αναλογία, είτε σε περίσσεια), 

καθώς και η ταυτόχρονη μείωση του προς τελική διάθεση όγκου τους. Αυτό πραγματοποιείται 

με χρήση είτε της απαιτούμενης στοιχειομετρικά ποσότητας αέρα (stoichiometric combustion) 

είτε με περίσσεια αέρα (excess - air combustion). 

Κατά την καύση εκτός των τυπικών προϊόντων καύσης (διοξείδιο του άνθρακα, ατμός, 

μονοξείδιο του άνθρακα) παράγεται ανάλογα με την ποιότητα των αποβλήτων και μια σειρά 

άλλων ουσιών όπως διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, υδροχλώριο, υδροφθόριο, 

πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες κλπ. Επίσης, κατά την καύση των στερεών αποβλήτων 

παραμένουν στερεά υπολείμματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 25-40% του βάρους των 

εισερχομένων αποβλήτων. Η ποσότητα των υπολειμμάτων εξαρτάται από τη σύνθεση των 

αποβλήτων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. ∆ιακρίνονται σε τέφρα που 

παράγεται στο χώρο της καύσης (απομακρύνονται μετά την εσχάρα), τέφρα από τους 

λέβητες (υπολείμματα τα οποία δημιουργούνται στις θερμαντικές επιφάνειες των λεβήτων και 

συγκεντρώνονται στις χοάνες κάτω από το λέβητα), ιπτάμενη τέφρα και σκόνη που 

κατακρατείται στα φίλτρα (συγκεντρώνεται στις χοάνες κάτω από τα ηλεκτρόφιλτρα ή 

σακκόφιλτρα) και υπολείμματα τα οποία παράγονται από τα συστήματα καθαρισμού των 

αερίων. 

Οι μονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται ώστε να επεξεργάζονται είτε σύμμεικτα απόβλητα 

(mass-burned incineration) είτε εναλλακτικά καύσιμα που προέρχονται από την επεξεργασία 

των αποβλήτων (SRF-RDF). ∆ιαφοροποιούνται τόσο σε σχέση με τον τύπο του συστήματος 
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καύσης (κινούμενων εσχαρών, περιστρεφόμενου κλιβάνου, ρευστοποιημένης κλίνης) όσο και 

σε σχέση με το σύστημα ελέγχου της ρύπανσης. (υγρή /ξηρή επεξεργασία απαερίων, 

σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα, πλυντρίδες κ.α.). Για την επεξεργασία των σύμμεικτων 

αποβλήτων χρησιμοποιείται το σύστημα κινούμενων εσχαρών ενώ οι άλλοι τύποι συστημάτων 

καύσης χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποτέφρωση επεξεργασμένων ρευμάτων 

αποβλήτων. 

7.4.1.2.2. Υπάρχουσα εμπειρία – Εγκαταστάσεις σε λειτουργία 36 

Η εμπειρία και η γνώση που αποκτήθηκε με την πάροδο του χρόνου, καθώς επίσης και η 

εμφάνιση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων (π.χ. ρύπανσης εδάφους και υπογείων 

υδάτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μείωσης αποθεμάτων σε ορυκτά καύσιμα, αύξησης 

ενεργειακών αναγκών, κ.α.), τα οποία κατέστησαν αναγκαία την επιβολή αυστηρών 

προδιαγραφών και περιορισμών στη διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων και στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες γενικότερα, άλλαξαν σημαντικά το χαρακτήρα των λεγόμενων 

μεθόδων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ. Αν και στην Ευρώπη (αλλά και παγκοσμίως, π.χ. στις 

ΗΠΑ και στην Ιαπωνία), η θερμική επεξεργασία των ΑΣΑ αποτελεί ένα δημοφιλέστατο τρόπο 

διαχείρισης αυτών, η Ελλάδα (μαζί με την Ιρλανδία) αποτελεί τη μοναδική χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει συμπεριλάβει καθόλου τη συγκεκριμένη μέθοδο στο 

πρόγραμμα διαχείρισης και επεξεργασίας των παραγόμενων απορριμμάτων της, το οποίο 

ουσιαστικά εκπροσωπείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από την υγειονομική ταφή. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία της Εurostat, πρωτοπόρες χώρες στην εφαρμογή μεθόδων θερμικής 

επεξεργασίας παρουσιάζονται να είναι η η Σουηδία, η Ολλανδία, η ∆ανία και η Γερμανία. Στο 

σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά εφαρμογής των βασικών μεθόδων 

διαχείρισης ΑΣΑ των κρατών μελών της ΕΕ για το έτος 2008 37. 

 

36 Πηγή: Λάλας ∆., Γεωργοπούλου Ε., Γιδαράκος Ε., Γκέκας Ρ., Λαζαρίδη Α., Μαυρόπουλος Α., Μοιρασγεντής Σ., 
Σελλάς Ν., Τελική Έκθεση για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  Εκτίμηση των γενικευμένων επιπτώσεων και 
κόστους ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 2007 
37 Πηγή: Waste statistics, Eurostat 2010 
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Σχήμα 7-25: Ποσοστά εφαρμογής βασικών μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες  

Όπως γίνεται κατανοητό, η υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία στις μεθόδους θερμικής 

επεξεργασίας ΑΣΑ είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθιστώντας τις εν λόγω μεθόδους αρκετά 

αξιόπιστες, αλλά και αποδοτικές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία εφαρμογής 

της θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ παγκοσμίως. 

∆ανία: Η ∆ανία αποτέλεσε μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα εφαρμογής μεθόδων 

θερμικής επεξεργασίας (τουλάχιστον στην Ευρώπη). Κατά την πάροδο των 100 χρόνων 

εφαρμογής αυτών των μεθόδων, οι ∆ανοί είδαν τις εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ 

να μεταβάλλονται και να μετατρέπονται από χώρους «καταστροφής» απορριμμάτων, σε 

«περιβαλλοντικά φιλικές» και αξιόπιστες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία, η ∆ανία διαθέτει συνολικά 30 μονάδες παραγωγής ενέργειας (θερμότητας 

και ηλεκτρισμού) από ΑΣΑ, οι οποίες λειτουργούν με πολύ καλές αποδόσεις και προκαλούν 

ελάχιστη περιβαλλοντική όχληση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά των τεσσάρων νεότερων εγκαταστάσεων της ∆ανίας. 

Πίνακας 7-17: Χαρακτηριστικά των τεσσάρων νεότερων μονάδων παραγωγής ενέργειας από 
αστικά απορρίμματα και απόβλητα στη Δανία  

Μονάδα Vestforbriending 
Unit 5 REFA Unit 3 Svendborg CHP 

Plant 
Reno-Nord 

Unit 4 

Έναρξη λειτουργίας  1988 1999 1999 2005 

∆υναμικότητα  26 t/h 9 t/h 6 t/h 20 t/h 

Πίεση ατμού 52 bar 40 bar 50 bar 50 bar 

Θερμοκρασία ατμού 380 0C 400 0C 400 0C 425 0C 

Παραγωγή ατμού 28.67 kg/s 9.7 kg/s 6.54 kg/s 22.12 kg/s 

Παραγωγή ατμού 4.0 kg/kg   ΑΣΑ 3.9 kg/kg 
ΑΣΑ 3.9 kg/kg ΑΣΑ 4.0 kg/kg ΑΣΑ 

Ατμοστρόβιλος  Allen Allen ABB Bv 
Industrietech 

Παραγωγή ενέργειας  17 MW 6.7 MW 4.5 MW 17.5 MW 

Ηλεκτροστατικό φίλτρο FL8 miLjO  Rotemuhle Alstom 

Ανακυκλοφορία 
απαερίων Ναι Όχι Ναι Όχι 

Επεξεργασία απαερίων Υγρή Ημί-ξηρή Υγρή Υγρή 

Απομάκρυνση S02 CaCO3 Ca(OH)2 NaOH CaCO3 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010    7-114 

Μονάδα Vestforbriending 
Unit 5 REFA Unit 3 Svendborg CHP 

Plant 
Reno-Nord 

Unit 4 

Παραγωγή γύψου Ναι  Όχι Ναι 

Συμπύκνωση απαερίων Όχι Όχι Όχι Ναι 

Φίλτρο διοξίνων Σακκόφιλτρο Σακκόφιλτρο Πλυντρίδα Πλυντρίδα 

Θερμική απόδοση 86.7% 86.9% 87.9% 98.9% 

Ηλεκτρική απόδοση 19.6% 22.3% 22.5% 26.9% 

Γερμανία: Η Γερμανία επίσης αποτελεί μια από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν τη θερμική 

επεξεργασία ΑΣΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του 2004, οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από 

θερμική επεξεργασία ΑΣΑ ανέρχονται στις 61, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί στο 

μέλλον, καθώς η Γερμανία είναι ίσως η μοναδική χώρα, η οποία απαγόρευσε πλήρως την 

υγειονομική ταφή απορριμμάτων. 

Μια από τις σχετικά νέες εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ της Γερμανίας αποτελεί η 

μονάδα αποτέφρωσης της πόλης του Αμβούργου. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 1998 

και βάσει του σχεδιασμού της διαθέτει δυο παράλληλες σειρές επεξεργασίας, δυναμικότητας 

21,5 Mg/h, έκαστη. Τα παραγόμενα απαέρια της μονάδας ανέρχονται σε 180.000 m3/h, ενώ ο 

παραγόμενος ατμός και η ηλεκτρική ενέργεια είναι 137Mg/h (45bar/425 οC) και 58 MW, 

αντίστοιχα. ∆ιαθέτει κατάλληλες μονάδες επεξεργασίας των απαερίων (πλυντρίδα με χλώριο 

και παραγωγή γύψου, σακκόφιλτρα, κ.α.), ενώ το στερεό υπόλειμμα της όλης διεργασίας 

(τέφρα) επεξεργάζεται περαιτέρω, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατασκευαστικό υλικό. 

Ηνωμένο Βασίλειο: Το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και αποτέλεσε την πρώτη χώρα της Ευρώπης, 

που υλοποίησε την αποτέφρωση των ΑΣΑ, δεν εξακολουθεί και σήμερα να είναι πρωτοπόρα 

στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς, οι μονάδες που διαθέτει είναι μόλις 15, ενώ ποσοστό 

παραγόμενων ΑΣΑ μεγαλύτερο από 70% διαχειρίζεται μέσω της υγειονομικής ταφής. Οι 

μονάδες, που διαθέτει, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη δυναμικότητά τους. 

Για παράδειγμα, εν λειτουργία μονάδα στην πόλη Lerwick έχει δυναμικότητα 26.000 t 

ΑΣΑ/έτος, παράγοντας μικρές ποσότητες θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μια άλλη 

μονάδα στην πόλη Edmonton, επεξεργάζεται 600.000tn ΑΣΑ/έτος, παράγοντας 30 MW 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το πιο σύγχρονο επίτευγμα που έχει να δείξει το Ηνωμένο Βασίλειο πάνω στην παραγωγή 

ενέργειας μέσω θερμικής επεξεργασίας είναι η νέα μονάδα αποτέφρωσης στο AlIington 

Quarry, η οποία άρχισε τη λειτουργία της μόλις το 2007. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει 

δυναμικότητα 500.000 t/έτος, διαθέτει αποτεφρωτή ρευστοποιημένης κλίνης και αναμένεται 

να παράγει 43MW/h ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα διανέμεται απευθείας στο υπάρχον 

δίκτυο. Το κόστος της ανέρχεται σε 150 εκ. αγγλικές λίρες και λειτουργεί τηρώντας τους 

αυστηρότερους εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς. 
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7.4.1.2.3. Οικονομικά μεγέθη 

Οι μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ αδιαμφισβήτητα παρουσιάζουν αρκετά υψηλό κόστος 

εφαρμογής, το οποίο αναλύεται τόσο στο κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης 

της αντίστοιχης μονάδας, όσο και στο κόστος λειτουργίας δευτερευόντων μονάδων, όπως για 

παράδειγμα συστημάτων επεξεργασίας των παραγόμενων αέριων εκπομπών και στερεών 

υπολειμμάτων. 

Το ύψος του τελικού κόστους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως: 

- το είδος της μεθόδου που εφαρμόζεται (π.χ. η πυρόλυση εμφανίζεται να είναι αρκετά πιο 

ακριβή από ότι η αποτέφρωση), 

- τη δυναμικότητα της αναγκαίας μονάδας θερμικής επεξεργασίας, το βαθμό απόδοσης της 

μονάδας, 

- τη σύσταση και την αναγκαία επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων, 

- τις γενικότερες οικονομικές παραμέτρους κάθε χώρας (κόστος γης, εργατικό κόστος, κόστος 

πρώτων υλών, κτλ), 

- το κόστος πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, 

- τη δυνατότητα ανάκτησης και πώλησης υλικών, 

- τους περιορισμούς και στόχους που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία δυναμικότητας, κόστους κατασκευής και 

επιμερισμού αυτού για διάφορες εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ της Ευρώπης. 

Πίνακας 7-18: Στοιχεία δυναμικότητας και κόστους επιλεγμένων εγκαταστάσεων θερμικής 
επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ευρώπη 

Περιοχή 
Έτος 

λειτουργ
ίας 

Δυναμικότητα 
(t/έτος) 

Κόστος 
επένδυσης (σε 
εκατ. €) 

Ειδικό κόστος 
επένδυσης (€/ 

t) 

Kempten, Γερμανία 1996 78.000 82 1.051 

Primasens, Γερμανία 1998 155.500 189 1.215 

Hamburg R.Damm, 
Γερμανία 

1999 225.000 140 622 

Niklasdorf, Αυστρία 2003 100.000 55 550 

Freiburg, Γερμανία 2005 150.000 77 513 

Zorbau, Γερμανία 2005 300.000 100 333 

Antwerpen, Βέλγιο 2005 400.000 180 450 

Ringaskiddy, Ιρλανδία 2007 100.000 75 750 

Garranstown, Ιρλανδία 2007 150.000 85 567 

Halle, Γερμανία 2007 80.000 47 588 

Amsterdam, Ολλανδία 2006 500.000 340 680 
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Περιοχή 
Έτος 

λειτουργ
ίας 

Δυναμικότητα 
(t/έτος) 

Κόστος 
επένδυσης (σε 
εκατ. €) 

Ειδικό κόστος 
επένδυσης (€/ 

t) 

Posieux, Ελβετία 2006 45.000 20 444 

Roosendaal, Ολλανδία 2007 180.000 90 500 

Urvier, Ελβετία 2007 60.000 30 500 

Barzenheit, Ελβετία 2008 40.000 30 750 

 

Πίνακας 7-19: Μέσος επιμερισμός κόστους επένδυσης εγκαταστάσεων θερμικής 
επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ευρώπη  

Παράμετρος κόστους 
Ανεξάρτητη της 
δυναμικότητας της 

μονάδας 

Εξαρτημένη από τη 
δυναμικότητα της 

μονάδας 

Αξία γης και προετοιμασία περίπου 3%  

Έργα ΠΜ (κτίρια, θέρμανση, 
αερισμός, υγιεινή, πυρασφάλεια) περίπου 19%  

Έργα διεργασιών (αποτεφρωτής 
και παραγωγή ατμού)  περίπου 38% 

Καθαρισμός απαερίων και 
συγκέντρωση υγρών αποβλήτων  περίπου 18% 

Εξοπλισμός ελέγχου και 
παρακολούθησης της λειτουργίας  περίπου 13% 

Εξοπλισμός ενέργειας 
(τουρμπίνες, εναλλάκτες)  περίπου 3% 

Επεξεργασία υπολειμμάτων  περίπου 1% 

Παρακολούθηση έργου 
συμπεριλαμβανομένων 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης, 
επιθεωρήσεων, τεχνικών ελέγχου 
και αποδοχής 

περίπου 3,5%  

Αρχική λειτουργία και εκπαίδευση 
προσωπικού περίπου 0,5%  

Άλλα περίπου 3%  

Σύνολο περίπου 27% περίπου 73% 

 

7.4.1.3. Συγκριτική Θεώρηση Εναλλακτικών Τεχνολογιών 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη οδηγείται από την ανάγκη για να 

προσαρμοστεί στις καινούργιες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

προωθεί την ανακύκλωση και υποστηρίζει την αποφυγή της διάθεσης των μη επεξεργασμένων 

απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ. Αυτή η τάση ενθαρρύνει για περισσότερες και καλύτερες μονάδες 

θερμικής επεξεργασίας. 
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Τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή της πιο κατάλληλης μονάδας θερμικής 

επεξεργασίας είναι τα παρακάτω: 

Το σημαντικότερο ίσως κριτήριο για την ανάπτυξη νέων θερμικών μονάδων επεξεργασίας 

στερεών αποβλήτων είναι η δημιουργία όσο το δυνατών λιγότερων δευτερογενών αποβλήτων 

και τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για είτε για παραγωγή ενέργειας είτε θα 

μπορούν να ανακυκλωθούν. Κάτω από αυτό το κριτήριο η αποτέφρωση φαίνεται ότι υστερεί 

σε σύγκριση με την πυρόλυση και την αεριοποίηση. Στη μέθοδο της αεριοποίησης το αέριο 

προϊόν έχει θερμογόνο δύναμη 150 Btu/ft3. Στη μέθοδο της αποτέφρωσης και της πυρόλυσης 

οι αέριες εκπομπές έχουν τιμές 5.000 m3/t και 700 m3/t αντίστοιχα. Ακόμη τα υγρά και τα 

στερεά απόβλητα που προέρχονται από την πυρόλυση/αεριοποίηση μπορούν να αξιοποιηθούν 

ενεργειακά σε αντίθεση με τα απόβλητα της αποτέφρωσης. 

Όταν οι μονάδες θερμικής επεξεργασίας μπορούν να συνδυαστούν με μονάδες ανακύκλωσης 

το συνολικό ποσό στερεών αποβλήτων που απαιτείται για να διατεθεί σε ΧΥΤΑ μειώνεται 

δραστικά (το οποίο ήδη είναι εμφανές σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες). Έτσι οι χώροι 

υγειονομικής ταφής που είναι ήδη περιορισμένοι δεν θα επιβαρύνονται με απορρίμματα που 

θα μπορούν να επεξεργαστούν με άλλους τρόπους. 

Η αλλαγή της κοινής γνώμης σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων έχει επηρεάσει και την 

πολιτεία η οποία υιοθέτησε μία πολιτική φιλικότερη προς το περιβάλλον. Έτσι η πολιτεία έχει 

σκληρύνει τη στάση της απέναντι στη διαχείριση απορριμμάτων. Οι μικρές επιπτώσεις της 

πυρόλυσης / αεριοποίησης στο περιβάλλον βοηθούν στην επιλογή και χρηματοδότησή τους 

σε αντίθεση με την αποτέφρωση η οποία ανέκαθεν είχε δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα σε 

μέρος της κοινής γνώμης. 

Η πίεση για ανακύκλωση των απορριμμάτων οδήγησε στην επιθυμία για ανακύκλωση της 

τέφρας και των υπόλοιπων στερεών καταλοίπων μετά την αποτέφρωση. Επειδή όμως τα 

κατάλοιπα αντιπροσωπεύουν το 30% του κατά βάρος σύσταση των απορριμμάτων πριν την 

επεξεργασία τους, και μικρό μέρος της τέφρας έχει προδιαγραφές επικίνδυνων απορριμμάτων, 

η τελική διάθεση της ιπτάμενης τέφρας γίνεται συνήθως ως επικίνδυνα απόβλητα. Έτσι το 

κόστος διάθεσης των στερεών καταλοίπων μετά από την αποτέφρωση είναι μεγαλύτερη σε 

σύγκριση με το κόστος διάθεσης των καταλοίπων από τις μονάδες πυρόλυσης και 

αεριοποίησης. 

Η επικινδυνότητα και η τοξικότητα των αερίων αποβλήτων (διοξίνες, φουράνια) συμβαδίζει με 

ενδείξεις για τη συμβολή τους σε διαδικασίες καρκινογένεσης στον ανθρώπινο οργανισμό από 

τις μονάδες αποτέφρωσης. Βασική πηγή τους κατά την αποτέφρωση θεωρείται η παρουσία 

χλωριωμένων οργανικών ενώσεων στα απορρίμματα και ιδιαίτερα στις συσκευασίες. 

Οι μονάδες αποτέφρωσης για να παραμείνουν συμβατές με τη νομοθεσία τόσο 

κατασκευαστικά όσο και λειτουργικά είναι πολύπλοκες συνεπώς και πολυδάπανες. Ενδεικτικά, 
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μία μοντέρνα μονάδα αποτέφρωσης έχει ως λειτουργικό κόστος της τάξεως των 80-130 €/t, 

αν και διαφέρει πολύ κατά περίπτωση. 

 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Προτεινόμενων Τεχνολογιών 

Οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προαναφερθέντων τεχνολογιών παρατίθενται 

συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 7-20: Bασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 MBT Καύση Πυρόλυση / 
αεριοποίηση 

Αέρας Έκλυση CH4, CO2, 
οσμών, σκόνης 

Έκλυση SO2, NOx, 
HCl, HF, NMVOC, CO, 
CO2, N2O, διοξίνες, 
διβενζο-φουράνια, 
βαρέα μέταλλα (Pb, 

Zn, Cu, As) 

Όμοια με καύση αλλά 
με χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις 
ρύπων και με 

μικρότερη ποσότητα 
καυσαερίων 

Νερό 

Υγρά απόβλητα υψηλού 
οργανικού από MBT με 
κλασσική αναερόβια (όχι 

από μέθοδο dry 
fermentation, διότι δεν 
έχει κατανάλωση νερού) 

Απόθεση επικίνδυνων 
ουσιών στα 

επιφανειακά ύδατα 

Πιθανή απόθεση 
επικίνδυνων ουσιών 
στα επιφανειακά 

ύδατα 

Έδαφος 
Προσοχή απαιτείται στη 
χρήση διαφόρων υλικών 
τύπου κομπόστ από ΜΒΤ 

Εδαφική διάθεση 
ιπτάμενης τέφρας, 
σκωρίας και scrap 

Όμοια με καύση αλλά 
σε μικρότερες 
ποσότητες 

Ευρύτερη 
περιοχή 

Απαιτούμενη γη για τη 
χωροθέτηση, 

περιορισμός στις χρήσεις 
γης 

Οπτική όχληση, 
περιορισμός στις 
χρήσεις γης 

Οπτική όχληση, 
περιορισμός στις 
χρήσεις γης 

Οικοσυστήματα  

Πιθανή μόλυνση και 
συσσώρευση τοξικών 
ουσιών στην τροφική 

αλυσίδα 

 

Οικισμοί  Πιθανή έκθεση σε 
επικίνδυνες ουσίες  

 

Συγκριτική θεώρηση Οικονομικών Στοιχείων 

Μία γενική συγκριτική οικονομική θεώρηση των κυριότερων εναλλακτικών τεχνολογιών 

φαίνεται στο ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 7-21: Συγκριτική οικονομική θεώρηση 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

(€/t ετήσιας δυναμικότητας) 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(€/t) 

Αερόβια επεξεργασία 
ανοικτού τύπου  130-170 35-60 * 

Αερόβια επεξεργασία 
κλειστού τύπου  180 – 600 30-120 * 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

(€/t ετήσιας δυναμικότητας) 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(€/t) 

Βιολογική ξήρανση  150-300 25-40* 

Αερόβια επεξεργασία με 
∆ιύλιση  220-270 50-70 * 

Αναερόβια επεξεργασία  150-250 35-80 * 

Αποτέφρωση  450-750 40-65* 

Πυρόλυση  700-950 80-120* 

Αεριοποίηση 350-600 60-100* 

* Το τέλος χρήσης (gate fee) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου 

 

∆υνατότητα αξιοποίησης άλλων ρευμάτων πλην των αστικών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα 

επεξεργασίας που έχουν οι προτεινόμενες τεχνολογίες όσον αφορά την ποιότητα των προς 

επεξεργασίας απορριμμάτων. 
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Πίνακας 7-22: Συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με τα είδη αποβλήτων που μπορούν να οδηγηθούν στις διάφορες τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων 

Βιολογική επεξεργασία  

Μηχανική - Βιολογική Αερόβια επεξεργασία Αναερόβια επεξεργασία 
Αποτέφρωση 

Αποδεκτά απορρίμματα Σύμμεικτα απορρίμματα 
Βασικά, βιοαποδομήσιμο 
κλάσμα απορριμμάτων 
από διαλογή στην πηγή 

Βασικά, βιοαποδομήσιμο 
κλάσμα απορριμμάτων από 

διαλογή στην πηγή 
Σύμμεικτα απορρίμματα 

Αποδοχή υγρού 
οργανικού κλάσματος 
(τροφικά υπολείμματα) 

Ναι 

Ναι, συχνά 
προϋποτίθεται η 

παρουσία και άλλων 
υλικών 

Ναι 
Τεχνικά ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται σε κλάσματα 
απορριμμάτων από διαλογή στην πηγή (ειδικά 

σε αυτά χαμηλής θερμογόνου αξίας) 

Αποδοχή πράσινων 
(κηπευτικών) 
απορριμμάτων 

Ναι Ναι 
Σε ποσοστό ανάμιξης με 
άλλα οργανικά (π.χ. 
τροφικά υπολείμματα) 

Τεχνικά ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται σε κλάσματα 
απορριμμάτων από διαλογή στην πηγή (ειδικά 

σε αυτά χαμηλής θερμογόνου αξίας) 
Αποδοχή οργανικών 
αποβλήτων από 
ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 

Ναι Ναι Ναι 
Τεχνικά ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται σε κλάσματα 
απορριμμάτων από διαλογή στην πηγή (ειδικά 

σε αυτά χαμηλής θερμογόνου αξίας) 

Αποδοχή χαρτιού και 
χαρτονιού Ναι Ναι Ναι 

(υγρά χαρτιά) 

Τεχνικά ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται συνήθως σε 
κλάσματα απορριμμάτων από διαλογή στην 
πηγή (που είναι έτοιμα προς ανακύκλωση) 

Λάσπες ΕΕΛ 

Ναι στη στάδιο της βιολογικής 
επεξεργασίας απευθείας 

(απαιτείται μείωση υγρασίας σε 
περίπτωση αερόβιου 

συστήματος) 
∆εν εφαρμόζεται σε μονάδες 

βιολογικής ξήρανσης 

Ναι (απαιτείται μείωση  
υγρασίας π.χ. ανάμιξη 

με κλαδιά) 
Ναι Όχι 

(μόνο μετά από ξήρανση) 

Κλάσματα 
απορριμμάτων που 
εξαιρούνται 

Κανένα 
Μέταλλα, πλαστικά, 

γυαλί, σύμμεικτα οικιακά 
απορρίμματα 

Μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, 
ζωικά απόβλητα, φυτά που 

δεν έχουν υποστεί 
υγειονοποίηση, η 

αποδόμηση της λιγνίτης 
απαιτεί περαιτέρω 

χώνευση/κομποστοποίηση 

Κανένα 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010    7-121 

Βιολογική επεξεργασία  

Μηχανική - Βιολογική Αερόβια επεξεργασία Αναερόβια επεξεργασία 
Αποτέφρωση 

Ανάκτηση θρεπτικών Ναι, ανακτώνται:2,5 – 10 kg  
N/t, 0,5 – 1,0 kg P/t, 1 ‐ 2 kg 

K/t 

Ναι, ανακτώνται:2 ‐ 4 
kg N/t, 1 ‐ 2 kg P/t, 1 

‐ 2 kg K/t 

Ναι, ανακτώνται:4,0 – 4,5 
kg N/t, 0,5 – 1,0 kg P/t, 

2,5 ‐ 3 kg K/t 
Όχι 

Ανάκτηση ενέργειας 

Πιθανή (π.χ. με διεργασίες 
ξηρής σταθεροποίησης / 
διαχωρισμού παράγεται RDF. 
Ανάλογα με το εφαρμοζόμενο 
σύστημα, συνήθως 0,2 – 0,5 t 
RDF έχουν θερμογόνο αξία 
~15‐20 MJ/kg ή περισσότερο. 
Επιπρόσθετα, κατά τη χώνευση 
μπορεί να ανακτηθεί ενέργεια 
από την αποδόμηση του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος 
(μπορεί και >100 kWh ανάλογα 
με τη σύσταση) 

Όχι 

Ναι : Ηλεκτρική ενέργεια 
περίπου 100 – 250 kWh 

(0,4 – 0,9 MJ)/t 
απορριμμάτων 

Ναι : Ηλεκτρική ενέργεια περίπου 500 kWh (2 
MJ)/t απορριμμάτων 

Στερεά υπολείμματα 
(t/t εισερχόμενων 
απορριμμάτων) 

0,2 – 0,9 0,4 – 0,5 0,3 – 0,6 
0,17‐ 0,3 Ιπτάμενη τέφρα* κλπ (0,02 – 0,04) 

*Επικίνδυνο 

Είδος παραγόμενων 
προϊόντων (ανάκτηση 
σε t/t εισερχόμενων 
απορριμμάτων) 

Μέταλλα (0,05) CLO (0,1‐0,2) 
Βιοαέριο (0,07‐0,1) RDF (0,3 – 

0,4) 
Κόμποστ (0,5) Ίνες (0,4) Μέταλλα (0,02) 

 

1: Αερόβια ή Αναερόβια, μετά από μηχανική διαλογή 

2: Αερόβια ή Αναερόβια οργανικών υλικών που έχουν συλλεχθεί χωριστά και απαιτείται μηχανική διαλογή περιορισμένης κλίμακας, μόνο για απομάκρυνση ανεπιθύμητων
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Τα ανωτέρω μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου, έχουν καταστήσει πλέον ως 

σύγχρονη τάση, το συνδυασμό των μεθόδων. Είναι πολύ συνήθης π.χ. ο συνδυασμός 

μεθόδων Μηχανικής ∆ιαλογής – Βιολογικής Επεξεργασίας με μεθόδους θερμικής επεξεργασίας 

(π.χ. για RDF). Για αυτό με μία σύγχρονη θεώρηση δεν πρέπει να θεωρούνται οι μέθοδοι 

κατ΄ανάγκη ανταγωνιστικά αλλά και συμπληρωματικά – συνδυαστικά. Επίσης, οι μέθοδοι 

αυτοί δρουν συνδυαστικά με τα συστήματα ∆σΠ. 

 

7.5. BΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.5.1. Εισαγωγή 

Η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή στερεών αποβλήτων κάνει επιτακτική την ανάγκη για τη 

βιώσιμη διαχείρισή τους, μέσω νέων πρωτοβουλιών πρόληψης, καλύτερης χρήσης των 

φυσικών πόρων και αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η προσέγγιση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της διαχείρισης αποβλήτων βασίζεται στις παρακάτω αρχές:  

• Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων:  

Αποτελεί βασικό παράγοντα κάθε στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων. Εάν μπορούμε να 

μειώνουμε τις ποσότητες των αποβλήτων που δημιουργούνται, καθώς και την επικινδυνότητά 

τους, μέσω της μείωσης της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα, η διάθεση των 

αποβλήτων απλουστεύεται. Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συνδέεται με τη 

βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και τη στροφή των καταναλωτών σε πράσινα προϊόντα 

και λιγότερες συσκευασίες.  

• Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση  

Εφόσον η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων δεν είναι εφικτή, όσο το δυνατόν 

περισσότερα υλικά θα πρέπει να ανακτώνται, κατά προτίμηση μέσω της ανακύκλωσης. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ειδικά ρεύματα αποβλήτων με στόχο τη συνολική μείωση 

των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.  

• Βελτίωση της τελικής διάθεσης και παρακολούθησης  

Τα απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν θα οδηγούνται 

προς ασφαλή επεξεργασία, ενώ η ταφή αποτελεί την τελευταία επιλογή. Και οι δύο μέθοδοι 

διαχείρισης απαιτούν στενή παρακολούθηση, μια και δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν 

σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή.  

Σε κάθε περίπτωση, τα παρακάτω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:  

• Η ανακύκλωση, ως αναπόσπαστο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου 

προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων (μείωση – πρόληψη – ανάκτηση), προϋποθέτει 

την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς η οποία απαιτεί χρόνο και στοχευμένες 
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ενέργειες ευαισθητοποίησης.  Η ανακύκλωση από μόνη της δεν μπορεί να δώσει λύση 

στο πρόβλημα της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων μιας και η συμβολή της στην 

εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων, ιδιαίτερα του οργανικού κλάσματος, δεν επαρκεί για 

να ικανοποιήσει τους αντίστοιχους στόχους της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η 

ολοκληρωμένη διαχείρισή των στερεών αποβλήτων με συνδυασμό ανακύκλωσης και 

κατάλληλων μονάδων επεξεργασίας είναι αναγκαία.  

7.5.1.1. Ανακύκλωση 

Ως ανακύκλωση ορίζεται η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς 

υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο.  

Η ανακύκλωση αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων. Ωστόσο, σήμερα η ανακύκλωση, παράλληλα με τη μείωση της ποσότητας των 

παραγόμενων απορριμμάτων και την ασφαλή τελική τους διάθεση, αποτελεί μία σύγχρονη 

απαίτηση, αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε πολλές χώρες 

νομοθετική υποχρέωση των τοπικών αρχών. 

Τα κύρια οφέλη από τη λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης είναι η μείωση της 

ποσότητας των απορριμμάτων που οδηγείται τελικά για υγειονομική ταφή και η εξοικονόμηση 

ενέργειας και πρώτων υλών, λόγω της παραγωγής νέων προϊόντων από τα υλικά 

ανακύκλωσης. 

Ανακυκλώσιμα υλικά     

Από τα υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στα οικιακά απορρίμματα το χαρτί, το γυαλί, τα 

σιδηρούχα μέταλλα, το αλουμίνιο, τα πλαστικά και τα απορρίμματα κήπων (και γενικότερα τα 

βιοαποδομήσιμα οργανικά) θεωρούνται κατά τεκμήριο ανακυκλώσιμα. 

Χαρτί 

Τα είδη του χαρτιού που συνήθως ανακτώνται μέσω των προγραμμάτων ανακύκλωσης είναι 

εφημερίδες, χαρτοσακούλες, χαρτόνι και χαρτί γραφείου. 

Το χαρτί των απορριμμάτων χωρίζεται σε κατηγορίες (ποιότητες), ανάλογα με την ποιότητα 

των ινών και το  βαθμό των ξένων προσμίξεων. Γενικά θεωρείται ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι 

ίνες τόσο καθαρότερο και καλύτερης ποιότητας είναι το χαρτί και κατά συνέπεια υψηλότερη η 

τιμή αγοράς του. Με την ανακύκλωση υποβαθμίζονται οι ίνες του χαρτιού (πχ. η ανάμειξη και 

επεξεργασία του με νερό θραύει και μικραίνει τις ίνες). Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να 

ανακυκλώνεται απεριόριστα, λόγω της φθοράς που οι ίνες αυτές υφίστανται. 

H ανάκτηση του χαρτιού γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως συλλογή στο σπίτι ή την 

επιχείρηση και συλλογή σε κάδους (με πιθανή τη διαλογή του χαρτιού κατά ποιότητα).  
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* Εφημερίδες-περιοδικά (έντυπο υλικό): Η ανακύκλωση εφημερίδων αποτελεί βασική 

συνιστώσα των περισσότερων προγραμμάτων ανακύκλωσης και ιδιαίτερα ∆ιαλογής στην 

Πηγή.  

Στο σπίτι οι εφημερίδες δένονται ή τοποθετούνται σε σακούλες, ώστε να είναι έτοιμες για 

συλλογή και μεταφορά στο κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί το χαρτί συνήθως δεματοποιείται για 

να μεταφερθεί ευκολότερα και οικονομικότερα στον τελικό αγοραστή-χρήστη. 

* Χαρτόνι: Συνήθως το χαρτόνι αποτελεί τη συσκευασία για μεταφορά άλλων προϊόντων. 

Πηγές παραγωγής απορριμμάτων χαρτονιού είναι τα super-markets, οι αποθήκες χοντρικής, 

τα εργοστάσια κλπ. Η ανάκτηση και ανακύκλωση για το χαρτόνι είναι διαφορετική από αυτήν 

για τις εφημερίδες. Τα κουτιά γίνονται επίπεδα και δένονται για μεταφορά σε 

χαρτοβιομηχανίες με στόχο την κατασκευή χαρτονιού και κουτιών διαφορετικού τύπου.  

* Χαρτί υψηλής ποιότητας: Είναι το χαρτί γραφείου (φωτοτυπικό, εκτύπωσης  κλπ) που 

περιέχει ίνες υψηλής ποιότητας. Το παραγόμενο νέο προϊόν μπορεί να είναι χαρτί γραφής ή 

tissue (χαρτομάντιλα, χαρτοπετσέτες κλπ).  

* Μικτό χαρτί: Περιλαμβάνει περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες που αποτελούν τη χαμηλότερη 

ποιότητα χαρτιού που περιέχεται στα οικιακά απορρίμματα. Μετά τη συλλογή, το χαρτί 

μεταφέρεται στον τελικό χρήστη ως έχει ή μετά από επιλογή, ανάλογα με τις ποσότητες και 

το κόστος της πρόσθετης διαλογής του. Τα προϊόντα που παράγονται από ανακυκλωμένο 

χαρτί είναι πισσόχαρτο, χαρτί μονώσεων, χαρτί γραφής, tissue και χάρτινα κουτιά. Για λόγους 

καλαισθησίας μπορεί να προστεθεί λευκό χαρτί στην εξωτερική επιφάνεια του νέου προϊόντος. 

Οι προσμίξεις που συνήθως απαντώνται στο χαρτί που ανακτάται είναι πλαστικά, μεταλλικά 

αντικείμενα (συνδετήρες, συρραφείς), πλαστική ή κέρινη επικάλυψη και φαγητά.   

 Γυαλί 

Η ανακύκλωση του γυαλιού αφορά στις φιάλες, τα γυάλινα δοχεία και άλλα γυάλινα υλικά 

(τζάμια, πιάτα, γυαλιά υψηλής αντοχής σε θερμότητα, κρύσταλλα κλπ). Πηγές παραγωγής 

απορριμμάτων γυαλιού είναι τα εργοστάσια κατασκευής, εμφιάλωσης και συσκευασίας, τα 

κέντρα διασκέδασης, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα νοικοκυριά και διάφορα καταστήματα.  

Το γυαλί υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες λευκό, πράσινο και καφέ. Κατά τη συλλογή, 

θραύεται για να μειωθεί ο όγκος του και δημιουργείται το υαλόθραυσμα. Γυαλί καφέ 

χρώματος χρησιμοποιείται για μπουκάλια μπύρας και φαρμάκων τα οποία είναι χημικά 

ευαίσθητα στο φως και πράσινου χρώματος για μπουκάλια κρασιού και αναψυκτικών. 

Το προς ανακύκλωση γυαλί συλλέγεται ανάμεικτο σε χωριστούς υποδοχείς (containers) για το 

σύνολο του γυαλιού, σε δοχεία για κάθε χρώμα, σε κέντρα ανακύκλωσης, ή με τη μέθοδο της 

συλλογής πόρτα-πόρτα.  

Oι τιμές αγοράς του διαχωρισμένου γυαλιού είναι υψηλότερες από εκείνες του ανάμεικτου, το 

οποίο χρησιμοποιείται μόνο για παραγωγή πράσινου γυαλιού.  
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Το τελικό προϊόν της ανακύκλωσης γυαλιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή  

υαλοβάμβακα, fiberglass, σημάτων για τους δρόμους κλπ. Το υαλόθραυσμα μικτού χρώματος 

χρησιμοποιείται στα πυρότουβλα, τα τούβλα, το τσιμέντο και την άσφαλτο. 

Όσον αφορά τις προσμίξεις, οι ετικέτες δεν αποτελούν πρόβλημα. Προβληματικά κατά την 

επεξεργασία είναι τα πώματα, τα μεταλλικά αντικείμενα και δαχτυλίδια, τα κεραμικά, η σκόνη 

και οι πέτρες που πιθανόν να καταστήσουν τα προϊόντα ακατάλληλα για χρήση, επειδή μερικά 

από αυτά δεν τήκονται στο φούρνο και δημιουργούν φυσαλίδες στο τελικό προϊόν. 

Σιδηρούχα μέταλλα 

Τα σιδερένια κουτιά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία αποτελούνται από χάλυβα με 

λεπτή εσωτερική επικάλυψη κασσίτερου (tin cans) για να αποφεύγεται το σκούριασμα και για 

να προστατεύεται το περιεχόμενο του κουτιού. Η επικάλυψη του κουτιού μπορεί να είναι και 

από χρώμιο. Ο κασσίτερος είναι υλικό αξίας μεγαλύτερης αυτής του χάλυβα, και 

αντιπροσωπεύει το 0.5-1% του συνολικού βάρους του κουτιού. 

Η διαλογή για ανακύκλωση των σιδερένιων κουτιών μπορεί να γίνει στο σπίτι ή σε containers 

και από εκεί να μεταφερθούν σε κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί με τη χρήση μαγνητικού 

διαχωριστή τα σιδερένια κουτιά διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα υλικά (π.χ. κουτιά αλουμινίου, 

πλαστικές φιάλες) και αφού θραυστούν και δεματοποιηθούν μεταφέρονται στη βιομηχανία. 

Τα διμεταλλικά είναι ορισμένα κουτιά μπύρας και αναψυκτικών που αποτελούνται από χάλυβα 

και έχουν αλουμινένιο καπάκι. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι και μετά τον 

ειδικό τεμαχισμό μπορεί να παραμένουν προσμίξεις αλουμινίου στο χάλυβα. 

Αλουμίνιο 

Η ανακύκλωση αλουμινίου αφορά κυρίως στα κουτιά αναψυκτικών και μπύρας, ενώ άλλα είδη 

αλουμινίου που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι υδρορροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα 

κήπων, εξαρτήματα αυτοκινήτων κλπ. 

Η μεταφορά των ανακτώμενων αλουμινένιων κουτιών στη βιομηχανία μπορεί να γίνει με 

πολλούς τρόπους, όπως χύμα, δεματοποιημένα και συμπιεσμένα. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αλουμινίου είναι η υψηλή τιμή που το υλικό έχει ως scrap 

(λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας που έχει η βιομηχανία όταν το χρησιμοποιεί 

αντί για πρώτη ύλη), γεγονός που ευνοεί την ανακύκλωσή του.  

Η ανάκτηση του αλουμινίου μπορεί να γίνει σε κάδους ή/και σε κέντρα ανακύκλωσης. Μετά τη 

συλλογή τους, τα κουτιά αλουμινίου διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα διμεταλλικά με τη 

χρήση μαγνητικού διαχωριστή. Τα κουτιά του αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν 

απεριόριστα χωρίς το τελικό προϊόν να χάσει τις ιδιότητές του. 

Πλαστικά 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010                                                                                                                        7-126 

Τα πλαστικά προϊόντα προέρχονται από πολλά ή από ένα είδος ρητίνης ή από σύνδεση 

ρητινών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των πλαστικών, είναι η σχέση του βάρους προς τον όγκο 

που καταλαμβάνουν, η οποία φτάνει και μέχρι 1:3. Η αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων 

προς όφελος του πλαστικού είχε ως συνέπεια τη δραματική αύξηση της συμμετοχής του στα 

απορρίμματα, τα τελευταία κυρίως χρόνια. 

Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα πλαστικά σε σχέση με τη δυνατότητα ανακύκλωσης. 

Αυτά οφείλονται στο ότι:  

α) υπάρχουν πολλές ποιότητες και τύποι πλαστικών με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και 

χημική σύσταση,  

β) τα διάφορα είδη είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρισθούν  

γ) υπάρχουν σε αυτά πολλές προσμίξεις. 

Η ανακύκλωση των πλαστικών αφορά κυρίως PVC, PET και HDPE. Από PET κατασκευάζονται 

φιάλες ανθρακούχων αναψυκτικών ή ορισμένες εμφιαλωμένου νερού, ενώ από HDPE (High 

density polyethelene) κατασκευάζονται φιάλες γάλακτος, αναψυκτικών και απορρυπαντικών. 

Λόγω της χαρακτηριστικής σχέσης όγκου/ βάρος, τα πλαστικά μπουκάλια θραύονται και 

δεματοποιούνται για την οικονομικότερη μεταφορά τους στη βιομηχανία, όπου κατά την 

επεξεργασία τους απομακρύνονται οι προσμίξεις (ετικέτες, κατάλοιπα και σκόνη). Από PVC 

κατασκευάζονται φιάλες για μεταλλικό νερό, βρώσιμα λάδια, χυμούς, καλλυντικά κλπ, καθώς 

επίσης και πλαστικά σκαφίδια για τρόφιμα (π.χ. λαχανικά). 

Τα θερμοπλαστικά διαθέτουν τη δυνατότητα επαναθέρμανσης και επαναδιαμόρφωσης, αν και 

η επαναθέρμανση τελικά τα υποβαθμίζει. Άλλα προβλήματα στα ανακυκλωμένα πλαστικά 

εμφανίζονται λόγω βιολογικών προσμίξεων που δεν καταστρέφονται. Τα μπουκάλια PET και 

HDPE δεν μπορούν να ξαναγίνουν μπουκάλια για τροφές. 

Τέλος, προϊόντα από ανακυκλωμένο PET είναι διάφορα υποβοηθητικά υλικά για επιστρώσεις 

και επενδύσεις, σχοινιά και σπάγκοι, γεωυφάσματα και διαμορφωμένα πλαστικά, ενώ 

προϊόντα από ανακυκλωμένο HDPE είναι οι διάφορες βιομηχανικές επιστρώσεις δαπέδων, 

δεξαμενές και κάδοι, γλάστρες.   

Αλεσμένες φιάλες PVC χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, 

άρδευσης κλπ. 

7.5.1.2. Μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων 

Η μειωμένη ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγείται για ταφή συνεπάγεται μικρότερη 

φόρτιση του χώρου ταφής και κατά συνέπεια αφενός δυνατότητα παράτασης του χρόνου 

χρήσης του και αφετέρου μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος (με τη μείωση της 

ποσότητας διαφόρων υλικών που βιοαποδομούνται δύσκολα). Επίσης με την ανακύκλωση 

μπορούν να διαχωρίζονται από το κύριο ρεύμα των απορριμμάτων διάφορα υλικά που 
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δημιουργούν προβλήματα κατά την εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας και αξιοποίησης των 

απορριμμάτων (π.χ. composting, καύση με ενεργειακή αξιοποίηση κλπ). 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η σχέση “όγκου / βάρους” που κάθε συστατικό των 

οικιακών απορριμμάτων καταλαμβάνει μέσα στο Χ.Υ.Τ.Α., όπως δείχνουν τα σχετικά 

αποτελέσματα από μετρήσεις που έγιναν στις Η.Π.Α. (Πίνακας 7-23). 

 

Πίνακας 7-23: Κατανομή βάρους / όγκου συστατικών απορριμμάτων 

ΥΛΙΚΟ 
Βάρος 
(%) 

Όγκος στο 
ΧΥΤΑ (%) 

Σχέση όγκου / 
βάρους” 

Πλαστικό 7,3 18 2,5:1 

Χαρτί 35,6 38 1,1:1 

Μέταλλα 8,7 14 1,6:1 

Γυαλί 8,4 2 0,2:1 

Άλλα υλικά 40,0 28 0,7:1 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η γνώση της πυκνότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, 

στοιχείο χρήσιμο για:  

α) τον καθορισμό της σχέσης όγκου / βάρους του κάθε υλικού,  

β) την επιλογή των οχημάτων μεταφοράς,  

γ) την επιλογή του εξοπλισμού συμπίεσης που αυτά θα φέρουν,  

δ) τον καθορισμό του μεγέθους των κάδων συλλογής των υλικών  

ε) τον καθορισμό της συχνότητας συλλογής των υλικών. 

Από στοιχεία και μετρήσεις που έχουν γίνει, οι πυκνότητες των ανακυκλώσιμων υλικών 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 7-24: Πυκνότητες υλικών ανακύκλωσης  

ΥΛΙΚΟ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(kg/m3) 
ΥΛΙΚΟ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(kg/m3) 

Κουτιά αλουμινίου 45 
Γυαλί ελαφρά 
θραυσμένο 

1070 

Κουτιά Al, συμπιεσμένα 150 Γυαλί καλά θραυσμένο 1600 

Κουτιά σιδερένια 90 Εφημερίδες χύμα 300-360 

Κουτιά Fe, συμπιεσμένα 470-535 
Χαρτί τεμαχισμένο & 
δεματοποιημένο 

450 

Γυάλινα μπουκάλια 600 Πλαστικά μπουκάλια 13 
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Πλαστικά μπουκάλια, 
λειοτεμαχισμένα 

360 

Με την επαναφορά χρήσιμων υλικών στον οικονομικό κύκλο μειώνονται οι απαιτήσεις για 

εισαγωγή πρώτων υλών ή υλικών scrap. 

 

7.5.1.3. Εξοικονόμηση ενέργειας 

Η χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων (δευτερογενών) υλικών έχει ως αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και 

κατασκευής νέων προϊόντων. 

Τα οφέλη που απορρέουν από την αντικατάσταση πρώτων υλών με δευτερογενείς, 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

Πίνακας 7-25: Οφέλη από αντικατάσταση πρώτων υλών με δευτερογενείς 

ΜΕΙΩΣΗ (%) ΧΑΡΤΙ ΓΥΑΛΙ ΧΑΛΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Ενέργεια 23 – 74 4 – 32 47 - 74 90 - 97 

Αέρια ρύπανση 73 – 74 6 – 22 85 - 86 95 

Ρύπανση νερών 35 - 76 97 

Χρήση νερού 58 – 60 50 40 - 

Η εξοικονόμηση υλικών από πρωτογενείς πηγές, αν συνδυαστεί με την αυξανόμενη έλλειψη 

πρώτων υλών και το συνεπαγόμενο αυξημένο κόστος τους, επηρεάζει θετικά την 

ανακύκλωση. Ένα από τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης μπορεί να είναι και η παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικού (compost) από τα βιοαποδομήσιμο οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων 

που συντελεί στη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, καθώς επίσης και η παραγωγή καύσιμου 

υλικού από απορρίμματα (RDF).  

Η ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) διαθέτει το προτέρημα ότι, μέσω της συμμετοχής των κατοίκων, 

ανακτώνται υλικά πριν την ανάμειξή τους με τα υπόλοιπα απορρίμματα και κατά συνέπεια 

συγκεντρώνονται υλικά για ανακύκλωση καλύτερης ποιότητας. 

7.5.2. Η διαλογή στην πηγή  

Με τη διαλογή των υλικών στην πηγή παραγωγής των στερεών αποβλήτων - απορριμμάτων 

επιτυγχάνεται μείωση της ποσότητας που οδηγείται προς τελική διάθεση, με παράλληλη 
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αξιοποίηση υλικών. Η διαλογή στην πηγή αποτελεί εναλλακτικό και συμπληρωματικό στάδιο 

της συνολικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

Οι βασικές παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα 

ενός προγράμματος διαλογής υλικών στην πηγή είναι: 

 Το είδος των προς ανάκτηση υλικών 

 Η δυνητικά ανακτήσιμη ποσότητα υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση  

 Ο σωστός σχεδιασμός του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των 

δυνητικά ανακτήσιμων υλικών και η πλήρης ενσωμάτωσή του στο συνολικό σύστημα 

διαχείρισης των απορριμμάτων 

 Η δυνατότητα απρόσκοπτης προώθησης των ανακτηθέντων υλικών στις αντίστοιχες 

αγορές 

 Η ποιότητα των ανακτηθέντων υλικών 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης),  έτσι ώστε να επιτευχθεί αυξημένη συμμετοχή του στα προγράμματα 

ανακύκλωσης υλικών 

 Η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών οργανωτικών δυσκολιών και 

λειτουργικών προβλημάτων 

Οι τεχνικές που μπορούν να εφαρμοσθούν για την ανάκτηση υλικών μέσω προγραμμάτων 

διαλογής στην πηγή είναι οι εξής: 

i. Τα κέντρα συλλογής υλικών 

ii.Tα πράσινα σημεία 

iii. Τα κέντρα αγοράς υλικών 

iv. Η συλλογή πόρτα-πόρτα 

v. Η συλλογή σε κάδους 

vi. Η ανακύκλωση χαρτιού γραφείων 

vii. Η ανακύκλωση χαρτονιού  

viii. Η ανακύκλωση απορριμμάτων κήπου. 

Κέντρα συλλογής των υλικών 

Κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών, οι κάτοικοι αφού διαχωρίσουν στο σπίτι τα 

προς ανακύκλωση υλικά, τα μεταφέρουν στο κέντρο συλλογής. Από εκεί με ευθύνη του 

φορέα του προγράμματος μεταφέρονται στον τελικό χρήστη (Βιομηχανία, έμποροι κλπ). 

Τα διαχωρισμένα υλικά μεταφέρονται από τους κάτοικους και τοποθετούνται σε ειδικούς για 

κάθε υλικό κάδους / δοχεία που υπάρχουν σε κάθε κέντρο. 
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Τα κέντρα συλλογής για πολλά ανακυκλώσιμα υλικά συνήθως βρίσκονται σε αποθήκες, σε 

περιφερειακούς χώρους (πχ. στις εισόδους σταθμών μεταφόρτωσης ή/και χώρων διάθεσης 

απορριμμάτων) και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες όπως σε δημοτικά οικόπεδα κατά μήκος 

πολυσύχναστων οδών. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν δημιουργεί πρόβλημα στους περίοικους, 

επειδή τα προσκομιζόμενα υλικά είναι καθαρά. Όταν πρόκειται για προσωρινά κέντρα, η 

συλλογή των υλικών γίνεται σε σχολεία, εκκλησίες, εμπορικά κέντρα 1-2 φορές / μήνα. 

Απαιτείται μικρή ή και καθόλου επεξεργασία των υλικών, τα πιο συνηθισμένα δε από αυτά 

είναι εφημερίδες, φιάλες, κουτιά αναψυκτικών και μπύρας, ακόμα και πλαστικά. Κατόπιν τα 

υλικά (αφού ενδεχομένως συμπιεστούν) μεταφέρονται στον τελικό χρήστη. 

Ένα τυπικό κέντρο συλλογής υλικών περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης, δοχεία στα οποία 

τοποθετούνται τα υλικά, χώρο για αποθήκευση ή/και επεξεργασία των υλικών και γραφείο 

διοίκησης. Το μέγεθος του κέντρου εξαρτάται από τις προσκομιζόμενες  ποσότητες υλικών. 

Για ποσότητες 20t/μήνα απαιτείται συνήθως έκταση 300-500m2, ενώ για ποσότητες γύρω 

στους 20-50t/μήνα, η έκταση φτάνει τα 700-1.500m2. 

Τα μικρά κέντρα διαθέτουν συνήθως δοχεία των 220lt για την τοποθέτηση και μεταφορά των 

υλικών, ενώ τα μεγαλύτερα κέντρα διαθέτουν δοχεία για χρήση από τους κάτοικους και ειδικά 

containers για τη μεταφορά των υλικών στη βιομηχανία. Επίσης διαθέτουν μαγνητικό 

διαχωριστή για τη διαλογή των σιδηρούχων κουτιών, συμπιεστή για τα κουτιά, θραυστήρα 

γυαλιών, τράπεζες διαχωρισμού των υλικών (σε περίπτωση που προσκομίζονται ανάμεικτα), 

clark για τη μεταφορά τους, χειράμαξες κλπ. 

Αρκετές περιβαλλοντικές ομάδες  απασχολούνται σε τέτοια κέντρα ως εθελοντές, σε μόνιμη ή 

περιοδική βάση. Η στελέχωση του κέντρου  εξαρτάται από το μέγεθός του και την ποσότητα 

των συλλεγομένων υλικών, η τάση όμως είναι προς την κατεύθυνση λειτουργίας μεγαλύτερων 

κέντρων για εξυπηρέτηση πόλεων ή/και ολόκληρων περιοχών. 

Επειδή η ανάκτηση μέσω κέντρου συλλογής υλικών συνεπάγεται τη μεταφορά των υλικών 

από το σπίτι, η συμμετοχή είναι μικρότερη.. H μεθοδολογία όμως είναι κατάλληλη για 

αραιοκατοικημένες περιοχές όπου είναι πρακτικά αδύνατη η εφαρμογή της συλλογής πόρτα-

πόρτα  και γενικά αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο ανακύκλωσης από την άποψη του 

κόστους / οφέλους. Ένα κέντρο συλλογής θεωρείται λειτουργία χαμηλού προϋπολογισμού 

επένδυσης και λειτουργικού κόστους.  

Από την υπάρχουσα εμπειρία προκύπτει ότι η συμμετοχή φθάνει συνήθως το 20-30% και το 

κέντρο εξυπηρετεί περιοχή σε ακτίνα 4-6 χιλιομέτρων γύρω από αυτό. 

Τα πλεονεκτήματα των κέντρων συλλογής είναι η  καταλληλότητά τους για αγροτικές και 

αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου ο πληθυσμός είναι διασκορπισμένος. Επίσης παρέχουν 

μεγαλύτερη ημερήσια εξυπηρέτηση σε σχέση με τη συλλογή πόρτα-πόρτα και παρουσιάζουν 

χαμηλό οικονομικό προϋπολογισμό.  
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Πράσινα σημεία (ΠΣ) 

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: 

 Μπάζα και κατασκευαστικά υπολείμματα σε μικρές ποσότητες 

 Κλαδέματα 

 Υπολείμματα πρασίνου (κουρέματα γκαζόν, κλπ.) 

 Μέταλλα 

 Χαρτιά / χαρτόνια 

 Πλαστικά 

 Υφάσματα 

 ∆ιάφορα απόβλητα εκτός των οικιακών απορριμμάτων όπως ογκώδη αντικείμενα, 

παλιά έπιπλα, ξύλα, κλπ. 

 Γυαλί 

 Μαγειρικά Λάδια 

 Ειδικά Οικιακά Απόβλητα (ΕΟΑ) και Τοξικά Απόβλητα σε ∆ιασπαρμένες Ποσότητες 

(ΤΑ∆Π): όπως μικρές μπαταρίες, χρώματα, διαλύτες, διάφορα χημικά, παλαιά 

φάρμακα 

Υπό ιδανικές συνθήκες για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ΠΣ απαιτείται ένας χώρος 

εμβαδού περίπου 800 – 1.200 m², προκειμένου να χωροθετηθούν οι θέσεις των 

αποθηκευτικών μέσων, οι επιφάνειες ελιγμών των οχημάτων, ένα φυλάκιο και μια ράμπα 

εκφόρτωσης των απορριμμάτων στα αποθηκευτικά μέσα. Συστήνεται να διαχωρίζεται η 

οδοποιία που χρησιμεύουν οι χρήστες από τα οχήματα που περισυλλέγουν τα αποθηκευτικά 

μέσα.  

Κέντρα αγοράς υλικών 

Tα κέντρα αγοράς υλικών αποτελούν ουσιαστικά επέκταση των κέντρων συλλογής, ώστε να 

προβλέπεται αποζημίωση για τα προσκομιζόμενα υλικά ως οικονομικό κίνητρο. Τις 

περισσότερες φορές λειτουργούν ως κέντρα ανακύκλωσης ενός υλικού, συνήθως υλικού 

σημαντικής αξίας σαν scrap, για το οποίο μπορεί να εξασφαλίζεται αυτό το οικονομικό 

κίνητρο.  

Τα κέντρα αγοράς υλικών είναι τα πλέον συνηθισμένα για συλλογή και ανακύκλωση κουτιών 

αλουμινίου, η λειτουργία των οποίων υποστηρίζεται από τους κατασκευαστές αλουμινίου. Στα 

κέντρα αυτά μερικές φορές γίνεται και συλλογή εφημερίδων και φιαλών. Παλαιά και κλασσική 
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είναι η λειτουργία κέντρων όπου παραδίνονται υλικά από εμπορικές και βιομηχανικές 

δραστηριότητες (π.χ. scrap μετάλλου, χαρτιού). 

Από πλευράς μεγέθους και διευθέτησης του χώρου δεν διαφέρουν σημαντικά από τα κέντρα 

συλλογής υλικών. Η διαφορά τους εντοπίζεται κυρίως στο κόστος του προσωπικού που 

απασχολείται και στο μικρότερο χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία των υλικών, 

δεδομένου ότι αυτά προσκομίζονται διαχωρισμένα. Οι τιμές μεταπώλησης των υλικών είναι 

υψηλότερες επειδή τα υλικά έχουν καλύτερη ποιότητα.  

Τα κέντρα αυτά στηρίζονται από τις βιομηχανίες των υλικών που συλλέγονται. Μπορεί να 

ανακτηθεί περίπου το 60-70% του αλουμινίου, ενώ τα ποσοστά ανάκτησης για εφημερίδες και 

γυαλί είναι χαμηλότερα λόγω της μικρότερης τιμής πώλησής τους σαν scrap.  

Το χαρακτηριστικό των κέντρων αυτού του τύπου είναι το υψηλό κόστος λειτουργίας λόγω 

του υπάρχοντος εξοπλισμού και του απασχολούμενου προσωπικού.  

Όπως σε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης έτσι και στη συγκεκριμένη τεχνική, η διαφήμιση 

και η προβολή του προγράμματος έχουν ιδιαίτερη σημασία. 

Το σύστημα μπορεί να γίνει οικονομικά αποτελεσματικό για εξυπηρετούμενες περιοχές της 

τάξης των 10.000-30.000 κατοίκων. Υψηλές τιμές αγοράς των υλικών εξασφαλίζουν θετικά 

αποτελέσματα, ενώ όταν οι τιμές είναι χαμηλές οι ποσότητες των ανακτώμενων υλικών είναι 

μικρότερες και η πληρότητα του κέντρου χαμηλή.  

Μια υποκατηγορία αυτών των κέντρων είναι τα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης (Εικόνα 

7-8) τα οποία τοποθετούνται: 

 Σε ∆ήμους 

 Σε καταστήματα supermarkets 

 Εντός σχολείων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Σε άλλους χώρους υψηλής καταναλωτικής έντασης 
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Εικόνα 7-8: Kέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης 

Σκοπός των κέντρων αυτών είναι η συμμετοχή του κόσμου στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης 

μέσω χρηματικής ανταμοιβής, η οποία εξασφαλίζει την επιτυχία του προγράμματος και των 

στόχων του. 

Συλλογή πόρτα-πόρτα 

Στην περίπτωση εφαρμογής αυτής της τεχνικής, οι κάτοικοι τοποθετούν στην πόρτα τους τα 

προς ανάκτηση υλικά προκαθορισμένες ημέρες, ώστε να περισυλλεγούν από το όχημα 

συλλογής και να οδηγηθούν (ίσως μέσω κάποιου Κέντρου Ανάκτησης Υλικών) στον τελικό 

χρήστη.  

Με τη μέθοδο αυτή ανακτώνται συνήθως εφημερίδες, όπως επίσης φιάλες και κουτιά. Η 

απόφαση για τη συλλογή και ανάκτηση του κάθε υλικού πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα 

διοχέτευσής του στην αγορά, στη δυσκολία που παρουσιάζεται ως προς την άλλου είδους 

επεξεργασία και διάθεσή του και στη σχέση κόστους / οφέλους που ο παραπάνω τρόπος 

συλλογής παρουσιάζει.  

Συνήθως η συλλογή των υλικών είναι εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη, καθώς η συχνότερη 

συλλογή βοηθά την υψηλότερη συμμετοχή και αντιμετωπίζει το πρόβλημα του περιορισμένου 

χώρου αποθήκευσης. Αντίθετα, η μηνιαία αποκομιδή έχει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας  και 

πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας. 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος απαιτείται τα υλικά να είναι διαχωρισμένα και 

διευθετημένα (πχ. εφημερίδες δεμένες, μπουκάλια καθαρισμένα και κουτιά συμπιεσμένα).  

Στα προγράμματα ανάκτησης πολλών υλικών, τη συλλογή αναλαμβάνει ειδικό όχημα. Το 

πλήρωμά του αποτελείται από 1-3 εργάτες οι οποίοι είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της 

συλλογής, να διαχωρίζουν τα αναμεμιγμένα υλικά συλλογής, ανάλογα με τον τύπο του 

χρησιμοποιούμενου οχήματος, τις  ποσότητες των υλικών και τις απαιτήσεις της αγοράς. Τα 

υλικά κατόπιν μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ή/και απ' ευθείας στον 

τελικό χρήστη.  

Η διαχείριση ενός τέτοιου προγράμματος περιλαμβάνει μίσθωση προσωπικού, αγορά 

εξοπλισμού και εξασφάλιση αποθηκευτικού χώρου. Με αυξημένη συμμετοχή, όταν 

εφαρμόζεται εβδομαδιαία συλλογή πολλών υλικών, απαιτείται, όπως σημειώθηκε 

προηγουμένως, η απασχόληση 1-3 εργατών ανά όχημα συλλογής για 8.000-10.000 

νοικοκυριά. Σε περιοχή με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όταν η συλλογή γίνεται μια φορά το 

μήνα, μπορούν να εξυπηρετούνται τριπλάσια νοικοκυριά. 

Η περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων εξαρτάται από τις προδιαγραφές της αγοράς, τα 

οικονομικά του προγράμματος και την προεπεξεργασία των υλικών από τους ίδιους τους 

κάτοικους. Για ανάμεικτα υλικά, θα υπάρχει επιπλέον κόστος για το διαχωρισμό τους. 
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Συνήθως ένα τέτοιο πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες 

ανακύκλωσης (όπως κέντρα συλλογής υλικών κλπ). 

Η συλλογή πόρτα-πόρτα παρουσιάζει μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας από άλλα προγράμματα 

∆σΠ επειδή είναι εντατική εργασίας, δηλ. έχει ανάγκη διοικητικής υποστήριξης και 

προσωπικού συλλογής, όπως επίσης αγοράς και συντήρησης του αναγκαίου εξοπλισμού 

συλλογής. Είναι όμως πιο αποτελεσματική στην ανάκτηση (από άποψη ποιότητας και 

ποσότητας υλικών) έτσι ώστε πολλές φορές τα πρόσθετα έσοδα αντισταθμίζουν τα επιπλέον 

έξοδα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανακύκλωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά ως εναλλακτική μέθοδος διάθεσης των απορριμμάτων.  

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα αυτό το εφαρμόζουν ιδιωτικές εταιρίες 

οι οποίες αναλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων έχοντας 

συνάψει σύμβαση με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ δίδοντας έτσι πολλαπλά περιβαλλοντικά και 

οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους και τους ∆ήμους   

Συλλογή σε κάδους ανακύκλωσης 

Κατά την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος τοποθετούνται σε σημεία,  εύκολης 

πρόσβασης, ειδικοί κάδοι στους οποίους οι κάτοικοι μεταφέρουν και απορρίπτουν τα προς 

ανακύκλωση υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιείται ένας κάδος ανά υλικό ή σε έναν κάδο να 

συγκεντρώνεται το σύνολο των υλικών. Στη δεύτερη περίπτωση, τα ανάμεικτα υλικά 

διαχωρίζονται στη συνέχεια σε κέντρο ανακύκλωσης. Η συχνότητα συλλογής των υλικών 

εξαρτάται από την ποσότητα και τον όγκο των υλικών, καθώς επίσης και από τον αριθμό και 

τη θέση των δοχείων, συνήθως πάντως η συλλογή γίνεται κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε 

ημέρες (Εικόνα 7-9).  

 

Εικόνα 7-9: Μπλε κάδος ανακύκλωσης 

Ο όγκος των ειδικών κάδων ποικίλει και κυμαίνεται από 1-5m3 και συνήθως έχουν ιδιαίτερη 

διαμόρφωση ανάλογα με το συλλεγόμενο υλικό (στην περίπτωση των χωριστών κάδων ανά 

υλικό). 

Η χωροθέτηση των κάδων ανακύκλωσης είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την 

επιτυχία του προγράμματος, πρέπει δε να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η ευκολία 
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πρόσβασης, η καλαίσθητη εμφάνισή τους κλπ. Η ανακύκλωση σε κάδους αποτελεί ένα βολικό 

τρόπο ανακύκλωσης, επειδή οι πολίτες δεν χρειάζεται να μεταφέρουν σε μακρινές αποστάσεις 

τα υλικά, μέχρι το κέντρο ανακύκλωσης και δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία των υλικών. 

Ένα πρόγραμμα συλλογής σε κάδους μπορεί να υλοποιείται ενδεχομένως για μέρος των 

ανακυκλώσιμων υλικών σε συνδυασμό με την εφαρμογή και άλλων τεχνικών. Σε 

πυκνοδομημένες περιοχές (ιδίως με πολλές πολυκατοικίες) προτιμάται η εφαρμογή αυτής της 

μεθόδου, γιατί η συλλογή πόρτα-πόρτα είναι προβληματική ακριβώς λόγω της πυκνής 

δόμησης. 

Οι δαπάνες του προγράμματος αφορούν στην προμήθεια και τη συντήρηση του εξοπλισμού, 

τη μεταφορά των υλικών και τη μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού. 

Ανακύκλωση χαρτιού γραφείου 

Είναι πρόγραμμα απλό στο σχεδιασμό του και στόχος είναι οι εργαζόμενοι σε μια υπηρεσία ή 

επιχείρηση να συγκεντρώνουν τα άχρηστα χαρτιά χωριστά από τα απορρίμματα. Για το σκοπό 

αυτό συνήθως παρέχεται δοχείο, στο οποίο τοποθετούνται τα άχρηστα χαρτιά και το οποίο 

αδειάζεται περιοδικά.  

Η αναλογία είναι συνήθως 1 δοχείο ανά 20-30 απασχολούμενους στην επιχείρηση. Οι κάδοι 

τοποθετούνται σε σημεία με μεγάλη παραγωγή χαρτιού (πχ. αίθουσες υπολογιστών ή 

φωτοτυπικών μηχανημάτων), όταν δε συγκεντρωθεί αρκετή ποσότητα μεταφέρεται στον 

τελικό αγοραστή από τον ίδιο τον οργανισμό ή από ιδιώτη. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα χαρτιά γραφείου είναι καλύτερης ποιότητας και φυσικά έχουν 

μεγαλύτερη αξία από αυτά άλλων προγραμμάτων ∆σΠ.  

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι ελάχιστος. Ως δοχεία χρησιμοποιούνται φτηνά χαρτονένια 

κουτιά ή πλαστικά δοχεία. Τα κεντρικά δοχεία είναι σιδερένια ή από χαρτόνι με χωρητικότητα 

40-80lt. Για τη μεταφορά χρησιμοποιούνται οχήματα που χρησιμοποιούνται και σε άλλες 

εργασίες.  

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής του προσωπικού. Είναι χρήσιμη η 

ύπαρξη συντονιστή, τουλάχιστον κατά την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος. Η 

συμμετοχή του αυξάνεται με το χρόνο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με μεγάλη παραγωγή 

χαρτιού φθάνει σε ποσοστό 90-95%. Σπάνια γίνεται διαχωρισμός του χαρτιού πριν την 

παράδοση στον τελικό αγοραστή. Σε προγράμματα, που αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις, είναι 

πιθανή η αποκλειστική απασχόληση προσωπικού και σε πολλές περιπτώσεις αγοραστές του 

χαρτιού είναι οι ίδιοι οι προμηθευτές της επιχείρησης.  

Η ανάπτυξη ανάλογων προγραμμάτων σε μικρότερες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες 

αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά σε πολλές χώρες με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και 

εξαιτίας και της αύξησης της αξίας του λευκού χαρτιού έχει προωθηθεί η εφαρμογή τους τα 

τελευταία χρόνια. Σε αυτό συμβάλλει και η μεγάλη ποσότητα χαρτιού γραφείων, όπως πχ. 
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στις Η.Π.Α., όπου το χαρτί γραφείων αποτελεί το 3% του συνόλου των απορριμμάτων, το 70-

75% των απορριμμάτων γραφείων και το 85-90% των απορριμμάτων των τραπεζών και των 

ασφαλιστικών εταιρειών. 

Ανακύκλωση χαρτονιού 

H συλλογή του χαρτονιού από διάφορες εμπορικές πηγές έχει μεγάλη παράδοση και ιστορία.  

Το χαρτόνι αποτελεί το 50-60% των απορριμμάτων των εμπορικών κέντρων και των άλλων 

εμπορικών δραστηριοτήτων. Τα χαρτόνια δεματοποιούνται και φορτώνονται στο όχημα 

συλλογής (δημοτικό ή ιδιώτη) και μεταφέρονται στον τελικό χρήστη (απευθείας ή μέσω 

κέντρου ανακύκλωσης ή άλλου χώρου συλλογής). 

Η ανακύκλωση του χαρτονιού μπορεί να γίνεται και μέσω των κέντρων ανακύκλωσης υλικών 

που λειτουργούν σε μια περιοχή. Η ανάκτησή του μπορεί να αποτελέσει επέκταση της 

συλλογής πόρτα-πόρτα, οπότε εξασφαλίζεται και η συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων. 

Απαιτείται όμως καλός σχεδιασμός, επειδή τα χαρτόνια είναι ογκώδη αντικείμενα και η 

συλλογή τους έχει απαιτήσεις σε προσωπικό. Μπορεί να αρχίσει από συγκεκριμένες περιοχές 

μικρής έκτασης και να επεκταθεί σταδιακά. 

Για τις μικρές επιχειρήσεις σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρου αποθήκευσης και 

συχνά λειτουργεί ανασταλτικά στη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών σε ένα γενικότερο 

πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

Όλες οι προσπάθειες προώθησης της ∆σΠ πρέπει να στοχεύουν στην αυξημένη συμμετοχή 

των κατοίκων. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή είναι: 

• το είδος της περιοχής (αστική, ημιαστική, αγροτική) και η κοινωνική σύνθεσή της 

(εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο κλπ)  

• η ενημέρωση του κοινού 

• το είδος της κατοικίας (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες) και γενικότερα τα οικιστικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής 

• η παροχή δοχείων ανακύκλωσης στους ίδιους τους κάτοικους και γενικότερα η ευκολία 

συμμετοχής στο πρόγραμμα 

• το είδος των  προγραμμάτων (υποχρεωτικά ή εθελοντικά κλπ) 

• ο τρόπος συλλογής των απορριμμάτων (καθορισμένη συλλογή) 

• διάφοροι παράγοντες σχεδιασμού του προγράμματος. 

Η ενημέρωση των κατοίκων γύρω από την ανακύκλωση πρέπει να αρχίζει πριν την έναρξη του 

προγράμματος και να συνεχίζεται ως ένα σταθερό και μόνιμο τμήμα του προγράμματος. 

Για τον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων ανακύκλωσης με ∆σΠ 

λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: 

• οι τιμές πώλησης των ανακυκλωμένων υλικών  
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• ο βαθμός συμμετοχής των κατοίκων 

• το υφιστάμενο κόστος συλλογής και διάθεσης των απορριμμάτων 

• ο τύπος του προγράμματος, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και το απασχολούμενο 

προσωπικό 

Τέλος, η επιλογή της πλέον κατάλληλης τεχνικής πρέπει να γίνεται με στόχο την επίτευξη 

καλύτερων αποτελεσμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Έτσι, η οργάνωση 

προγραμμάτων ανακύκλωσης με ∆σΠ προσαρμόζεται στην κάθε περιοχή και η τελική επιλογή 

βασίζεται στα τοπικά χαρακτηριστικά, τα οικονομικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που η κάθε 

μέθοδος παρουσιάζει. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση των τριών θεωρούμενων ως βασικών 

συστημάτων επιλεκτικής συλλογής. 

Πίνακας 7-26: Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων επιλεκτικής συλλογής 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Ποσοστό 
συμμετοχής

Κόστος 
συλλογής 

Οργανωτικές 
δυσκολίες 

Καθαρότητα 
υλικών 

Συλλογή πόρτα - πόρτα 1 3 2 2 

Συλλογή σε κάδους 2 2 3 3 

Κέντρα ανακύκλωσης 3 1 1 1 

όπου: 

1: σχετικά καλύτερα αποτελέσματα / μικρότερες απαιτήσεις 

2: σχετικά μέτρια αποτελέσματα / μέτριες απαιτήσεις 

3. σχετικά χειρότερα αποτελέσματα / μεγαλύτερες απαιτήσεις. 

Οι ιδιαιτερότητες της ∆ιαλογής στην Πηγή, ως μεθόδου ανακύκλωσης των οικιακών 

απορριμμάτων, είναι οι εξής: 

Α) Επιπτώσεις στο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων 

Η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με ∆σΠ συνεπάγεται το διαφορετικό σχεδιασμό 

του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα 

πρέπει να σχεδιασθεί χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (είτε σε ένα ενιαίο ρεύμα 

που συλλέγεται σε έναν κάδο και τα υλικά διαχωρίζονται στη συνέχεια σε κέντρο 

ανακύκλωσης είτε σε περισσότερα ρεύματα με την τοποθέτηση ειδικών κάδων ανά υλικό ή 

την εφαρμογή άλλου συστήματος συλλογής), μεταφορά και κατάλληλη επεξεργασία των 

υλικών. 

Β) Περιβαλλοντική διάσταση  

Tα υλικά που συλλέγονται μέσω των προγραμμάτων ∆ιαλογής στην Πηγή  δεν επιβαρύνουν 

τους χώρους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, γεγονός που συνεπάγεται, όπως έχει ήδη 
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αναφερθεί, την παράταση του χρόνου ζωής και τη μείωση της φόρτισης των χώρων αυτών. 

Ταυτόχρονα, με την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών επιτυγχάνεται σημαντική 

εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας σε όλο το κύκλωμα παραγωγής υλικών 

συσκευασίας και γενικότερα υλικών (χαρτί, πλαστικά κλπ.). 

Γ) Συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

Η ανακύκλωση με ∆σΠ είναι η μόνη μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων που προϋποθέτει τη 

συμμετοχή των πολιτών (διαχωρίζουν τα υλικά). Μέσω της συμμετοχής αυτής οι πολίτες 

ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται σε σχέση με το πρόβλημα των απορριμμάτων και 

καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδησή τους.  

Δ) Ποιότητα των ανακτώμενων υλικών 

Το πλεονέκτημα της ∆σΠ, από την άποψη της ποιότητας των ανακτώμενων υλικών, είναι η 

καθαρότητά τους, επειδή αυτά διαχωρίζονται πριν αναμειχθούν με τα υπόλοιπα απορρίμματα. 

Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί μοναδικότητα της μεθόδου και έχει ως αποτέλεσμα να 

επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές αγοράς των ανακτώμενων υλικών. 

Ε) Οργανωτικές δυσκολίες   

Στα προγράμματα ∆σΠ συχνά υπάρχουν δυσκολίες που σχετίζονται με την οργανωτική 

διάρθρωση του προγράμματος,  όπως σε σχέση με τη συνέπεια ως προς τη συχνότητα 

συλλογής των υλικών, την ομαλή ροή της μεταφοράς προς την αγορά (ιδιαίτερα σε 

νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές), τη σχέση φορέα διαχείρισης και πολιτών, την 

έγκαιρη επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που παρουσιάζονται κλπ. 

7.5.3.  Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών 

Τα Κέντρα ∆ιαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) αποτελούν σχετικά νέα εφαρμογή στη 

διαδικασία ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων με δυναμική ανάπτυξη. Το πρώτο 

Κ.∆.Α.Υ. ιδρύθηκε ως ερευνητικό το 1975 από την εταιρεία Resource Recovery Systems, ενώ 

το πρώτο Κ.∆.Α.Υ. σε πρόγραμμα ανακύκλωσης άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 1980 στο 

Groton, Connecticut, Η.Π.Α. 

Οι τρεις κύριοι λόγοι που καθορίζουν τη σημασία των Κ.∆.Α.Υ είναι: 

1. Επειδή η τροφοδοσία των Κ.∆.Α.Υ. γίνεται με ανάμεικτα ανακυκλώσιμα υλικά - συνήθως 

τροφοδοτούνται από ένα ή δύο ρεύματα (στη δεύτερη περίπτωση το χαρτί αποτελεί το 

ένα ρεύμα, ενώ το δεύτερο είναι των υπόλοιπων υλικών, δηλαδή γυαλιού, μετάλλων, 

πλαστικών κλπ) - διευκολύνεται, από λειτουργική άποψη η συμμετοχή των πολιτών. 

Αυτό συνεπάγεται τελικά μεγαλύτερους όγκους υλικών που ανακτώνται από τα 

απορρίμματα.  
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2. Επίσης, στην περίπτωση χρήσης Κ.∆.Α.Υ., ο εξοπλισμός συλλογής των ανακυκλώσιμων 

υλικών μπορεί να απλοποιηθεί, δεδομένου ότι η συλλογή τους μπορεί να γίνει σε ένα ή 

δύο ρεύματα.  Επίσης ο χρόνος και το κόστος συλλογής μπορούν να μειωθούν 

σημαντικά. 

3. Τέλος, τα ανακτώμενα υλικά λόγω της επεξεργασίας και του διαχωρισμού (Εικόνα 7-10) 

που πραγματοποιείται στο Κ.∆.Α.Υ. είναι καλύτερης ποιότητας και διοχετεύονται 

ευκολότερα στην αγορά, δεδομένου ότι μπορούν να επιτευχθούν τα standards που 

θέτει η βιομηχανία. 

 

Εικόνα 7-10: Μονάδα διαχωρισμού υλικών σε ΚΔΑΥ 

Στη διαδικασία επεξεργασίας ενός Κ.∆.Α.Υ. περιλαμβάνονται τόσο η μηχανική όσο και η 

χειρωνακτική διαλογή, ανάλογα και με τη σχέση κόστους - επένδυσης και κόστους - 

λειτουργίας. 

Με βάση την υπάρχουσα εμπειρία από Κ.∆.Α.Υ που λειτουργούν, με χειρωνακτική διαλογή 

μπορεί να επιτευχθεί η διαχείριση περίπου έξι τόνων ανά εργαζόμενο και ημέρα, ενώ με τα 

μηχανικά συστήματα η δυνατότητα επεξεργασίας είναι περίπου δέκα (10) t / εργαζόμενο και 

ημέρα. Το κόστος κεφαλαίου για τον εξοπλισμό των μηχανικών συστημάτων είναι 75% έως 

100% υψηλότερο από αυτό των χειρωνακτικών. 

Πέρα από τη μηχανοποίηση, από τις κύριες διαφορές μεταξύ των συστημάτων είναι το είδος 

των υλικών που κάθε ένα από αυτά δέχονται. Μερικά δέχονται πλήρως αναμεμειγμένα 

ανακτήσιμα υλικά, δηλαδή προϊόντα χαρτιού μαζί με μεταλλικά κουτιά, γυάλινες συσκευασίες 

και πλαστικά. 

Στα Κ.∆.Α.Υ. που δέχονται χωριστά το κλάσμα του χαρτιού από αυτό των υπόλοιπων υλικών, 

η επεξεργασία του αποτελεί σχετικά απλή διαδικασία. Το χαρτί διαχωρίζεται και δεματοποιείται 

ανά ποιότητα. 
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Ο διαχωρισμός των αναμεμιγμένων γυαλιών και μεταλλικών κουτιών αποτελεί την καρδιά του 

Κ.∆.Α.Υ. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σιδηρά κουτιά αποσπώνται από τα υπόλοιπα υλικά 

με τη βοήθεια μαγνήτη. Για το διαχωρισμό των υπόλοιπων υλικών (γυαλιών, αλουμινίου, 

πλαστικών) στην περίπτωση μηχανικού συστήματος χρησιμοποιείται αεροδιαχωρισμός ή 

κεκλιμένος εξοπλισμός διαχωρισμού του ελαφρού κλάσματος, αλουμινίου και πλαστικού από 

το γυαλί. 

Στα Κ.∆.Α.Υ. με χειρωνακτικά συστήματα απασχολούνται εργαζόμενοι για όλες αυτές τις 

λειτουργίες, όπως και για το διαχωρισμό του γυαλιού ανά χρώμα. Το αλουμίνιο διαχωρίζεται 

από τα υπόλοιπα υλικά είτε χειρωνακτικά είτε με τη χρήση διαχωριστήρων.  

Εάν το Κ.∆.Α.Υ δέχεται πλαστικά, αυτά μπορούν να διαχωρίζονται και κατά είδος. 

Τέλος, ενώ θεωρητικά το συνολικό ποσοστό (100%) των υλικών που εισέρχονται στο 

Κ.∆.Α.Υ. μπορεί να ανακτηθεί, όλα τα συστήματα παράγουν υπολείμματα που κυμαίνονται 

από 1% έως και 20% της εισερχόμενης ποσότητας.  

Η βασική διαδικασία λειτουργίας ενός Κ.∆.Α.Υ. με χειρωνακτικό σύστημα περιγράφεται 

παρακάτω (σημειώνεται ότι στην περίπτωση μηχανοποιημένων συστημάτων μέρος των 

εργασιών πραγματοποιείται μηχανικά). 

1. Τα υλικά φθάνουν στο Κ.∆.Α.Υ είτε σε ένα είτε σε δύο διαχωρισμένα μεταξύ τους 

ρεύματα: αυτό του χαρτιού και αυτό των υπόλοιπων ανάμεικτων υλικών. 

2. Τα οχήματα συλλογής, ανάλογα με το είδος του υλικού που μεταφέρουν, εκφορτώνουν 

στην αντίστοιχη χοάνη τροφοδοσίας.  

3. Στην περίπτωση που η χωρητικότητα της χοάνης δεν επαρκεί, στο κτίριο υπάρχει χώρος 

υποδοχής στον οποίο μπορούν τα υλικά να παραμένουν μέχρι την προώθησή τους στην 

ταινία διαχωρισμού, την επόμενη ημέρα. 

4. Από τη χοάνη τα υλικά, με τη βοήθεια ανυψωτικής ταινίας, διέρχονται μέσω δονητικού 

κόσκινου, διαμέτρου οπών της τάξης των 5cm, για την κατακράτηση των θραυσμάτων 

γυαλιού, των μικροαντικειμένων, της σκόνης κλπ. 

5. Στο χώρο της τροφοδοσίας και της ανυψωτικής ταινίας γίνεται χειρωνακτικά 

προδιαχωρισμός των χαρτονιών, τα οποία και εύκολα αποσπώνται από τα υπόλοιπα υλικά, 

αλλά και πρόβλημα υπερφόρτωσης των γραμμών διαχωρισμού (λόγω του όγκου που 

καταλαμβάνουν) μπορούν να προκαλέσουν. 

6. Τα μη διερχόμενα από το κόσκινο υλικά μεταφέρονται στο κατ’ εξοχήν τμήμα 

επεξεργασίας, που είναι η μεταφορική ταινία. Εκεί διαχωρίζονται χειρωνακτικά, ανάλογα με 

το είδος και την ποιότητα. 

7. Στο τέλος της μεταφορικής ταινίας υπάρχει μαγνήτης για τη συγκράτηση των σιδερένιων 

κουτιών. 

8. Τα υπόλοιπα, όσα δηλαδή έχουν εναπομείνει μετά τη διαδικασία διαχωρισμού, πέφτουν σε 

κοινούς κάδους απορριμμάτων, χωρητικότητας 1100lt, οι οποίοι αδειάζονται από 
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απορριμματοφόρο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα υλικά αυτά στην ουσία αποτελούνται 

από τις προσμίξεις και το ποσοστό των υλικών που δεν ήταν δυνατόν να ανακτηθεί. 

9. Οι κάδοι, στους οποίους τοποθετούνται από τους διαλογείς τα υλικά, με τη βοήθεια 

περιστροφικού κλαρκ μεταφέρονται στο χώρο του δεματοποιητή. Εκεί τα υλικά 

τροφοδοτούν τη χοάνη της πρέσας και κατόπιν δεματοποιούνται. 

10. Τα δέματα του κάθε είδους υλικών μεταφέρονται σε χώρο αποθήκευσης. 

11. Τα τελικά προϊόντα μεταφέρονται στους αντίστοιχους αγοραστές για να κλείνει έτσι ο 

κύκλος της ανακύκλωσης.  

7.5.4. Μεταφορά και μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων 

Η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων από τους κάδους συλλογής γίνεται με ειδικά 

οχήματα. Τα περισσότερα απορριμματοφόρα διαθέτουν σύστημα συμπίεσης, έτσι ώστε να 

μπορούν να μεταφέρονται μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων, καθώς ο όγκος τους είναι 

πολύ μεγάλος, περίπου 200kg/m3. Επίσης, για να μειώνονται τα δρομολόγια των 

απορριμματοφόρων προς τους τελικούς χώρους επεξεργασίας και διάθεσης γίνεται 

μεταφόρτωσή τους σε μεγαλύτερα οχήματα. 

Ως μεταφόρτωση καλείται ο κύκλος εργασιών μεταφοράς των αποβλήτων από τα μέσα 

συλλογής σε άλλα μέσα συγκέντρωσής τους, με συμπίεσή τους, προκειμένου στη συνέχεια να 

μεταφερθούν προς περαιτέρω διαχείριση. Στους σταθμούς μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) τα 

απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες 

αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις 

πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά τη 

συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι το ΣΜΑ, 

όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα 

οχήματα από το ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής 

διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων.  
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Εικόνα 7-11: Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης ταξινομούνται ανάλογα με τη δυναμικότητά τους (μικροί/μεγάλοι), 

το είδος των πάγιων εγκαταστάσεων (σταθεροί/κινητοί) και το βαθμό συμπίεσης των 

απορριμμάτων που επιτυγχάνουν. Σταθερός θεωρείται ο σταθμός μεταφόρτωσης όπου όλες οι 

απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται σε συγκεκριμένο χώρο με την κατάλληλη πάγια 

εγκατάσταση και τεχνική υποδομή ενώ κινητός σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται 

οποιοσδήποτε τύπος οχήματος ή συνδυασμός οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό 

για την υποδοχή των αποβλήτων χωρίς τη μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων. Τα 

απόβλητα, κατά τη διαδικασία αυτή υφίστανται συμπίεση, η οποία στοχεύει στην επίτευξη του 

μέγιστου επιτρεπόμενου, κατά περίπτωση, ωφέλιμου φορτίου για την περαιτέρω μεταφορά 

τους. Η συμπίεση αυτή γίνεται συνήθως σε containers, ενώ εναλλακτικά, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί δεματοποίηση των αποβλήτων, με 

χρήση εγκαταστάσεων υψηλού βαθμού συμπίεσης. 

 

 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010                                                                                                                        7-143 

7.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.6.1. Σχεδιασμός Εναλλακτικών Σεναρίων Διαχείρισης ΑΣΑ 

7.6.1.1. Παράμετροι & Παραδοχές Σχεδιασμού Εναλλακτικών Σεναρίων 

Στο πλαίσιο αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης, αξιολογείται η υφιστάμενη ωριμότητα των 

προβλεπόμενων έργων και διαμορφώνονται σενάρια ολοκληρωμένης διαχείρισης έτσι, ώστε η 

Περιφέρεια να εναρμονιστεί με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για την Περιφέρεια 

Κρήτης διαμορφώθηκαν δύο (2) σενάρια που στόχο έχουν: 

 Να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες που προέκυψαν στην υλοποίηση των 

δρομολογημένων έργων. 

 Να δημιουργήσουν οικονομία κλίμακας, προκειμένου η διαχειριστική λύση να είναι 

επιτεύξιμη χρηματοοικονομικά. 

 Να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από την καθυστέρηση της δημιουργίας της 

Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης (που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 

ΠΕΣ∆Α Κρήτης), η οποία ενώ έπρεπε ήδη να λειτουργεί, ο βαθμός ωρίμανσής της 

είναι μηδενικός. 

 Να εδραιώσουν μια κοινωνία ανακύκλωσης, βάσει των πρόσφατων στόχων που θέτει 

η Οδηγία 98/2008, της οποίας η ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία αναμένεται.  

 Να επιτύχουν 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 ∆ήμων. 

Τα σενάρια βασίζονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που στόχο έχει την επίτευξη 

σημαντικού ποσοστού εκτροπής αποβλήτων με την εφαρμογή συστημάτων ∆σΠ, και 

ταυτόχρονα ανάκτηση υλικών προς ανακύκλωση σε μονάδες μηχανικής διαλογής σύμμεικτων 

ΑΣΑ. Επισημαίνεται ότι η ανάγκη επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων αποτελεί 

προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ, 

ακόμα και όταν λειτουργούν με επιτυχία συστήματα ∆σΠ. Πόσο μάλλον στην παρούσα φάση, 

δεδομένου ότι τα προγράμματα ∆σΠ είναι σε πολύ χαμηλό στάδιο, και σύμφωνα με τη διεθνή 

εμπειρία θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι την πλήρη εδραίωσή τους.  

Για τους παραπάνω λόγους τα σενάρια βασίζονται στους εξής 3 άξονες: 

o Στη στοχευμένη ∆ιαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσματος, αφενός σε 

περιοχές τουριστικές όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός εστιατορίων, 

ξενοδοχείων, (δημιουργία μικρών, ή κεντρικών μονάδων βιολογικής 
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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 ∆σΠ άλλων υλικών (π.χ. έντυπο χαρτί38) 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.  

Χωριστή συλλογή οργανικού 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής οργανικού με συστήματα ∆σΠ, αυτές μπορούν 

να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως: 

 Επίτευξη υψηλών στόχων ανακύκλωσης, καθώς αποτελούν σημαντικό ποσοστό των 

αποβλήτων. 

 Επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων 

(ΒΑΑ) από το ΧΥΤΑ. 

 ∆ιευκόλυνση  της  αξιοποίησης  των  υπόλοιπων  αποβλήτων,  αφού  με τη ∆σΠ των 

οργανικών και των πράσινων αποβλήτων διαχωρίζονται τα οργανικά που  χαρακτηρίζονται  

από  υψηλή  υγρασία,  από  τα υπόλοιπα Α.Σ.Α. 

 Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, με χαμηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και 

άλλων προσμίξεων, έτσι  ώστε  να μπορεί να εξασφαλίζεται  η  αξιοποίησή  του. 

Το ποσοστό της εκτροπής των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων με χρήση χωριστού 

κάδου, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί όταν αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, πλην της  

ανακύκλωσης συσκευασιών, δεν λαμβάνουν χώρα δράσεις χωριστής συλλογής των οργανικών 

αποβλήτων. Ως δεδομένο όμως λαμβάνεται ότι δεν θα είναι εύκολο άμεσα και γρήγορα να 

εξοικειωθεί ο πολίτης με τη χωριστή  συλλογή  των  οργανικών,  όταν  έχει  συνηθίσει  να  

απορρίπτει  τα  υπολείμματα φαγητού στον κοινό κάδο.   Οι   στόχοι   εκτροπής   θα   πρέπει   

επομένως να είναι διαβαθμισμένοι χρονικά, δηλαδή το σύστημα χωριστής συλλογής θα πρέπει 

να σχεδιαστεί σταδιακά, ξεκινώντας καταρχήν με πιλοτικά προγράμματα ευρείας κλίμακας και 

οι στόχοι εκτροπής να διαφοροποιούνται καθώς περνάει ο καιρός και αυξάνει η εμπειρία από 

την εφαρμογή του συστήματος. Επίσης οι στόχοι εκτροπής πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, διότι, 

όπως ήδη αναφέρθηκε η διεθνής εμπειρία δείχνει πως τέτοιου είδους προγράμματα απαιτούν 

χρόνο για να εξελιχθούν και να αποδώσουν. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προτείνονται οι 

εξής στόχοι για την Περιφέρεια Κρήτης: 

 

38 Σύμφωνα με συνέντευξη τύπου της Υπουργού ΠΕΚΑ την 11η Φεβρουαρίου 2010, το Προεδρικό ∆ιάταγμα 
ανακύκλωσης για το έντυπο χαρτί αναμένεται σύντομα. 
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1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 20% των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το 2015, 

δηλαδή ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 34.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 

8% επί της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α. που θα παράγονται το 2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 35% των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το 2020, 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 65.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 14% 

επί της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α. που αναμένεται να παράγονται το 2020. 

Τα προτεινόμενα ποσοστά εκτροπής συμβαδίζουν και με τα υφιστάμενα ποσοστά 

ανακύκλωσης  συσκευασιών (περίπου 30% ανακύκλωση συσκευασιών επί του συνόλου των 

παραγόμενων συσκευασιών). Η σύγκριση αυτή έχει σημασία, γιατί υποδεικνύει ότι οι πολίτες 

έχουν ήδη εντάξει στην νοοτροπία τους την απόρριψη ενός ποσοστού συσκευασιών χωριστά 

από τα υπόλοιπα απόβλητα και πιθανά, με παρόμοιο ποσοστό να απορρίψουν χωριστά και τα 

απόβλητα κουζίνας. 

Ανακύκλωση συσκευασιών 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής συσκευασιών, προτείνονται οι εξής στόχοι για 

την Περιφέρεια Κρήτης: 

1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2015, δηλαδή 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 60.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 14% 

επί της συνολικής ποσότητας  Α.Σ.Α. που αναμένεται να παράγονται το 2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 60% των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2020, ποσότητα 

ίση συνολικά με περίπου 77.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 16%  επί  της 

συνολικής ποσότητας  Α.Σ.Α. που αναμένεται να παράγονται το 2020. 

Tο συνολικό ποσοστό του 60% θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί βάσει των ακόλουθων επί 

μέρους στόχων ανακύκλωσης: 

i) 80%, κατά βάρος, για το γυαλί, 

ii) 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, 

iii) 50%, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 

iv) 60%, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που 

ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, 

v) 60%, κατά βάρος, για το ξύλο. 

 

Ανακύκλωση υλικών 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής υλικών, πέραν των ανωτέρω, προτείνονται οι 

εξής στόχοι για την ανακύκλωση έντυπου υλικού περιφέρεια Κρήτης: 
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1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 30% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το 2015, δηλ. 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 10.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 2% επί 

της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α που αναμένεται να παράγονται  το  2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το 2020, 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 16.000 t. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 3,5% επί  της  

συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α.  που αναμένεται να παράγονται το 2020. 

Πέραν των ανωτέρω, για τη διαμόρφωση των σεναρίων ισχύουν τα εξής: 

• Σε όλα τα σενάρια που αναπτύσσονται λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του 

εγκεκριμένου ΠΕΣ∆Α, οι υφιστάμενες μονάδες καθώς και οι μελέτες ωρίμανσης που 

έχουν εκπονηθεί, ή εκπονούνται, για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. 

• Οι θέσεις που εξετάζονται σε όλα τα σενάρια είναι ενδεικτικές. Η πλειοψηφία αυτών 

ταυτίζεται με χώρους που ήδη έχουν προταθεί για κάποιου είδους διαχείρισης 

αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης.  

• Όλα τα έργα σχεδιάζονται για το έτος 2020, το οποίο αποτελεί το πρώτο έτος – 

στόχο της νέας Οδηγίας 98/2008 για τις δράσεις ανακύκλωσης/χωριστής συλλογής, 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους επιμέρους θεσμοθετημένους στόχους μέχρι και το 

έτος αυτό (2020). 

• Στα σενάρια έχει ληφθεί υπόψη η δομή των ΟΤΑ βάσει του Προγράμματος 

Καλλικράτη. 

• Τα σενάρια που αναπτύσσονται πρέπει να είναι ρεαλιστικά και να μπορούν να 

υλοποιηθούν εντός των επόμενων 3 ετών (μεταβατικό στάδιο) έτσι, ώστε η 

Περιφέρεια να μπορέσει να εξέλθει από το μεταβατικό στάδιο όπως αυτό ορίζεται 

στην ΚΥΑ 29407/2002. 

 

Αναφορικά με τα δεδομένα του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆Α, τα σενάρια που θα εξεταστούν 

συμπεριλαμβάνουν ως αναπόσπαστο κομμάτι την προτεινόμενη Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής 

Αξιοποίησης. Αυτό συμβαίνει, διότι: 

 Η ενεργειακή αξιοποίηση έχει ως προϊόν την ενέργεια, η οποία είναι εύκολα 

εμπορεύσιμη. Στην Κρήτη εξάλλου το ενεργειακό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό και οι 

ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν. Επομένως, η παραγωγή ενέργειας είναι 

σίγουρα όχι μόνο επιθυμητή, αλλά και αναγκαία. 

 Απαιτείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. 

 Απαιτείται ευελιξία ως προς τα εισερχόμενα απόβλητα και τις διαδικασίες κατασκευής 

και λειτουργίας. 
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Όσον αφορά στις υφιστάμενες μονάδες, αυτές είναι: 

1. ΕΜΑΚ Χανίων 

2. Μονάδα Προεπεξεργασίας Ηρακλείου 

3. Κ∆ΑΥ Ηρακλείου 

 

Όσον αφορά στις νέες προτάσεις και μελέτες, αυτές είναι: 

1.   Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Αμαρίου (Ρέθυμνο) 

2.   Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας ∆ήμου Χερσονήσου. 

 

Αναφορικά με τη μελέτη σκοπιμότητας του ∆ήμου Σητείας, δεν λαμβάνεται υπόψη στην 

παρούσα μελέτη, διότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πιο πρόσφατων ζυγολογίων, οι 

ποσότητες που υπολογίσθηκε ότι παράγονται στο ∆ήμο είναι κατά πολύ μικρότερες από αυτές 

που εκτιμώνται στη μελέτη σκοπιμότητας, με αποτέλεσμα μία αυτόνομη μονάδα να μην 

θεωρείται βιώσιμη. 

Τέλος, αναφέρεται ότι επιβάλλεται να προγραμματιστούν νέες επεκτάσεις στους ΧΥΤ (γίνεται 

αναλυτική αναφορά στο Κεφάλαιο 11), οι οποίοι θα δώσουν το χρονικό περιθώριο για την 

υλοποίηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που θα προβλέπονται από την τροποποίηση  

του  ΠΕΣ∆Α. Σε κάθε  περίπτωση  πάντως,  είναι προφανές ότι ο επεκτάσεις των ΧΥΤ πρέπει 

να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την Κρήτη προκειμένου να εξαλειφτεί ο 

οποιοσδήποτε κίνδυνος επανεμφάνισης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 

απορριμμάτων. 

7.6.1.2. Δεδομένα Σχεδιασμού των Σεναρίων 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των εκτιμώμενων παραγόμενων  

ποσοτήτων ΑΣΑ ανά νομό, όπως αυτές υπολογίσθηκαν στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας 

μελέτης. 
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Πίνακας 7-27: Διαχρονική εξέλιξη των εκτιμώμενων ποσοτήτων παραγόμενων  ΑΣΑ ανά νομό 

Νομός Δήμοι μετά 
Καλλικράτη 

Δήμοι προ 
Καλλικράτη 

Πληθυσμός 
2001 

Πληθυσμός 
2010 

Ποσότητες 
<Πράσινου Κάδου> 

2009 

Ποσότητες 
<Μπλε Κάδου> 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 201939 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 202940 

Ρεθύμνης Αγ. Βασιλείου Λάμπης 6,133 6,415 

Ρεθύμνης Αγ. Βασιλείου Φοίνικα 3,946 4,127 

Ρεθύμνης Αμαρίου Κουρητών 2,703 2,827 

Ρεθύμνης Αμαρίου Σιβριτού 3,512 3,673 

Ρεθύμνης Ανωγείων Ανωγείων 2,507 2,622 

Ρεθύμνης Μυλοποτάμου Γεροποτάμου 8,323 8,705 

Ρεθύμνης Μυλοποτάμου Κουλουκώνα 6,676 6,982 

Ρεθύμνης Μυλοποτάμου Κοιν. Ζωνιανών 1,578 1,650 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Αρκαδίου 5,644 5,903 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Λαππαίων 2,628 2,749 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Νικ.Φωκά 6,599 6,902 

Ρεθύμνης Ρεθύμνης Ρεθύμνης 31,687 33,141 

47,900 3,815 51,715 60,017 67,621 

Χανίων Αποκορώνου Βάμου 2,932 3,067 

Χανίων Αποκορώνου Κρυονερίδας 2,330 2,437 

Χανίων Αποκορώνου Φρε 1,122 1,173 

Χανίων Αποκορώνου Γεωργιουπόλεως 2,483 2,597 

Χανίων Αποκορώνου Αρμένων 3,250 3,399 

Χανίων Αποκορώνου Κοιν. Ασή Γωνιάς 586 613 

8,305 

Χανίων Χανίων Χανίων 53,373 55,826 
Χανίων Χανίων Ακρωτηρίου 10,321 10,795 

Χανίων Χανίων Σούδας 7,840 8,200 

Χανίων Χανίων Ελ. Βενιζέλου 10,586 11,072 

Χανίων Χανίων Κεραμίων 1,630 1,705 

Χανίων Χανίων Θερίσσου 6,313 6,603 

Χανίων Χανίων Ν.Κυδωνίας 7,301 7,636 

57,026 

Χανίων Γαύδου Κοιν. Γαύδου 98 102 45 

8,960 94,326 109,469 123,338 

 

39 Από 2009 έως 2019 λαμβάνεται ετήσιος ρυθμός αύξησης 1,5% 
40 Από 2019 έως 2029 λαμβάνεται ετήσιος ρυθμός αύξησης 1,2% 
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Νομός Δήμοι μετά 
Καλλικράτη 

Δήμοι προ 
Καλλικράτη 

Πληθυσμός 
2001 

Πληθυσμός 
2010 

Ποσότητες 
<Πράσινου Κάδου> 

2009 

Ποσότητες 
<Μπλε Κάδου> 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 201939 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 202940 

Χανίων Καντάνου-
Σελίνου Καντάνου 1,607 1,681 

Χανίων Καντάνου-
Σελίνου Πελεκάνου 4,259 4,454 

Χανίων Καντάνου-
Σελίνου Ανατ. Σελίνου 1,468 1,535 

3,149 

Χανίων Κισσάμου Μυθύμνης 2,914 3,048 

Χανίων Κισσάμου Κισσάμου 7,463 7,806 

Χανίων Κισσάμου Ινναχωρίου 1,443 1,509 

5,223 

Χανίων Πλατανιά Πλατανιά 5,225 5,465 

Χανίων Πλατανιά Βουκολίων 3,296 3,447 

Χανίων Πλατανιά Κολυμβαρίου 5,346 5,591 

Χανίων Πλατανιά Μουσούρων 4,755 4,973 

10,510 

Χανίων Σφακίων Σφακίων 2,446 2,558 1,108 

Ηρακλείου Φαιστού Ζαρού 3,370 3,525 1,203 

Ηρακλείου Φαιστού Τυμπακίου 10,001 10,460 5,829 

Ηρακλείου Φαιστού Μοιρών 10,857 11,355 5,915 

Ηρακλείου Χερσονήσου Επισκοπής 2,533 2,649 950 

Ηρακλείου Χερσονήσου Γουβών 7,761 8,117 8,133 

Ηρακλείου Χερσονήσου Μαλίων 6,212 6,497 6,711 

Ηρακλείου Χερσονήσου Χερσονήσου 8,497 8,887 14,098 

Ηρακλείου Αρχανών-
Αστερουσίων Αστερουσίων 6,303 6,592 2,235 

Ηρακλείου Αρχανών-
Αστερουσίων Ν.Καζαντζάκη 7,171 7,500 

Ηρακλείου Αρχανών-
Αστερουσίων Αρχανών 4,548 4,757 

5,276 

Ηρακλείου Βιάννου Βιάννου 6,463 6,760 2,586 

Ηρακλείου Γόρτυνας Κόφινα 5,338 5,583 1,751 

Ηρακλείου Γόρτυνας Γόρτυνας 5,292 5,535 1,975 

Ηρακλείου Γόρτυνας Ρούβα 2,324 2,431 1,000 

Ηρακλείου Γόρτυνας Αγ. Βαρβάρας 5,310 5,554 1,890 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ηρακλείου 137,711 144,035 

Ηρακλείου Ηρακλείου Ν. Αλικαρνασού 12,542 13,118 

88,348 

 
 
 
 

18,415 

 
 
 
 

196,516 

 
 
 
 

228,065 

 
 
 
 

256,959 
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Νομός Δήμοι μετά 
Καλλικράτη 

Δήμοι προ 
Καλλικράτη 

Πληθυσμός 
2001 

Πληθυσμός 
2010 

Ποσότητες 
<Πράσινου Κάδου> 

2009 

Ποσότητες 
<Μπλε Κάδου> 

2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 2009 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 201939 

Συνολική 
Παραγωγή 
ΑΣΑ 202940 

Ηρακλείου Ηρακλείου Παλιανής 2,404 2,514 

Ηρακλείου Ηρακλείου Γοργολαϊνη 3,171 3,317 1,400 

Ηρακλείου Ηρακλείου Τεμένους 3,218 3,366 1,055 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου Τυλισού 3,491 3,651 987 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου Γαζίου 13,581 14,204 16,363 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου Κρούσωνα 4,059 4,245 1,800 

Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας Θραψανού 2,616 2,736 1,300 

Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας Καστελίου 6,819 7,132 1,796 

Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας Αρκαλοχωρίου 10,897 11,397 5,500 

Λασιθίου Ιεράπετρας Ιεράπετρας 23,707 24,795 

Λασιθίου Ιεράπετρας Μακρύ Γιαλού 4,204 4,397 
21,160 

Λασιθίου Οροπεδίου 
Λασιθίου 

Οροπεδίου 
Λασιθίου 3,152 3,297 1,388 

Λασιθίου Σητείας Σητείας 14,338 14,996 

Λασιθίου Σητείας Ιτάνου 2,514 2,629 

Λασιθίου Σητείας Λεύκης 2,177 2,277 

10,154 

0 

Λασιθίου Αγ. Νικολάου Κοιν. Βραχασίου 1,706 1,784 

Λασιθίου Αγ. Νικολάου Αγ. Νικολάου 19,462 20,355 

Λασιθίου Αγ. Νικολάου Νεάπολης 5,059 5,291 

20,943 1,525 

55,170 64,027 72,139 

ΣΥΝΟΛΟ   601,131 628,729   397,727 461,578 520,057 
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Σύμφωνα με την κατανομή των παραγόμενων απορριμμάτων στο Νομό Λασιθίου, στο ∆ήμο 

Σητείας παράγεται περίπου το 19% των ΑΣΑ του Νομού ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

τν
τν

170.55
154.10 , ενώ στους 

υπόλοιπους ∆ήμους το 81%. Για το έτος 2020, οι εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ 

ανά νομό παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 7-28: Εκτιμώμενες ποσότητες παραγόμενων ΑΣΑ ανά  Νομό το 2020 

Νομός 
Ποσότητες Παραγόμενων ΑΣΑ το 2020 

(t) 

ΧΑΝΙΩΝ 111.110 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 60.918 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 231.486 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 64.988 

∆ήμος Σητείας  12.348 
Υπόλοιπος Νομός 52.640 

ΣΥΝΟΛΟ 468.502 

Θεωρώντας ότι η ποιοτική σύσταση παραμένει σταθερή, υπολογίζεται η παραγωγή των 

οργανικών αποβλήτων, των αποβλήτων συσκευασιών και τυπωμένου χαρτιού, καθώς και οι 

ποσότητες που θα πρέπει να συλλέγονται με συστήματα ∆σΠ. Υπενθυμίζεται ότι τα οργανικά 

αποτελούν το 39,15% των ΑΣΑ, το τυπωμένο χαρτί περίπου το 7% και οι συσκευασίες 

περίπου το 27,5%. 

Πίνακας 7-29: Παραγόμενες ποσότητες οργανικών αποβλήτων και ποσότητες που θα πρέπει 
να συλλέγονται με συστήματα ΔσΠ το 2020 

Νομός 
Παραγόμενα 

ΑΣΑ 
(t) 

Παραγόμενα Οργανικά 
Απόβλητα 

(t) 

Στόχος Εκτροπής Οργανικών 
Αποβλήτων με ΔσΠ41 

 (t) 

ΧΑΝΙΩΝ 111.110 43.500 15,225 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 60.918 23.849 8,347 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 231.486 90.627 31,719 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 64.988 25.443 8,905 

ΣΥΝΟΛΟ 468.502 183.419 64,196 

 

 

41 35% των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων 
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Πίνακας 7-30: Παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας και ποσότητες που θα 
πρέπει να συλλέγονται με συστήματα ΔσΠ το 2020 

Νομός 
Παραγόμενα 

ΑΣΑ 
(t) 

Παραγόμενα Απόβλητα 
Συσκευασιών 

(t) 

Στόχος Εκτροπής Αποβλήτων 
Συσκευασιών με ΔσΠ42 

(t) 

ΧΑΝΙΩΝ 111.110 30.417 18,250 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 60.918 16.677 10,006 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 231.486 63.370 38,022 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 64.988 17.791 10,674 

ΣΥΝΟΛΟ 468.502 128.255 76,953 

 

Πίνακας 7-31: Παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων έντυπου χαρτιού και ποσότητες που θα 
πρέπει να συλλέγονται με συστήματα ΔσΠ το 2020 

Νομός 
Παραγόμενα 

ΑΣΑ 
(t) 

Παραγόμενα Απόβλητα 
Έντυπου Χαρτιού 

(t) 

Στόχος Εκτροπής Αποβλήτων 
Έντυπου Χαρτιού με ΔσΠ43 

(t) 

ΧΑΝΙΩΝ 111.110 7.754 3.877 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 60.918 4.251 2.126 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 231.486 16.155 8.078 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 64.988 4.536 2.268 

ΣΥΝΟΛΟ 468.502 32.697 16.348 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται όλα τα ρεύματα αποβλήτων (προδιαλεγμένα και 

σύμμεικτα ΑΣΑ) που αναμένεται να οδηγούνται για επεξεργασία. 

 

42 60% των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασίας 
43 50% των παραγόμενων αποβλήτων έντυπου υλικού 
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Πίνακας 7-32: Συνολικές ποσότητες που θα πρέπει να συλλέγονται με συστήματα ΔσΠ και παραγωγή σύμμεικτων αποβλήτων το 2020 

Νομός 
Παραγόμενα ΑΣΑ

(t) 

Προδιαλεγμένα 

Οργανικά Απόβλητα 

(t) 

Προδιαλεγμένα 

Απόβλητα Συσκευασιών

(t) 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα 

Έντυπου Χαρτιού 

(t) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς 

επεξεργασία 

(t) 

ΧΑΝΙΩΝ 111.110 15,225 18,250 3,877 73,758 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 60.918 8,347 10,006 2,126 40,439 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 231.486 31,719 38,022 8,078 153,667 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 64.988 8,905 10,674 2,268 43,141 

ΣΥΝΟΛΟ 468.502 64,196 76,953 16,348 311,004 
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Οι ποσότητες που υπολογίσθηκαν παραπάνω για τα σύμμεικτα ΑΣΑ αλλά και τα 

προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα 

στρογγυλοποιημένες ανά νομό. 

Πίνακας 7-33: Συνολικές ποσότητες σύμμεικτων αποβλήτων ανά νομό, το 2020 

Νομός Σύμμεικτα ΑΣΑ προς επεξεργασία
(t) 

Απόβλητα Συσκευασιών προς 
ανάκτηση 

(t) 

ΧΑΝΙΩΝ 74.000 18.500 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 40.500 10.000 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 154.000 38.000 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 43.500 10.500 

ΣΥΝΟΛΟ 312.000 77.000 

∆εδομένου ότι η σύσταση των σύμμεικτων αποβλήτων πρόκειται να διαφοροποιηθεί με την 

εκτροπή των προδιαλεγμένων αποβλήτων, ακολούθως παρουσιάζεται η σύσταση που 

αναμένεται να έχουν τα σύμμεικτα ΑΣΑ, μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων ∆σΠ 

οργανικών, αποβλήτων συσκευασιών και έντυπου χαρτιού. 

 
Πίνακας 7-34: Ποιοτική σύσταση των σύμμεικτων ΑΣΑ, μετά την εκτροπή των οργανικών, 

αποβλήτων συσκευασιών και τυπωμένου χαρτιού, το 2020 

Ρεύμα Αποβλήτων Ποσοστό (%) 

Οργανικά  38,33 

Συσκευασίες 3,00 

Έντυπο 5,26 Χαρτί/Χαρτόνι 

Λοιπά 12,01 

Συσκευασίες 7,11 Πλαστικά 
Λοιπά 7,61 

Συσκευασίες 1,53 Γυαλί 
Λοιπά 0,40 

Συσκευασίες 2,98 Μέταλλα 
Λοιπά 1,49 

Συσκευασίες 1,89 Δ-Ξ-Υ-Λ  
Λοιπά 5,52 

Αδρανή 4,02 Υπόλοιπα 
Υπόλοιπα  8,84 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτουν κατ’ εκτίμηση οι ποσότητες ανά ρεύμα 

αποβλήτων που αναμένεται ότι θα περιέχονται στα σύμμεικτα ΑΣΑ καθώς και στα απόβλητα 

συσκευασιών το 2020, όπως παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες για κάθε Νομό. 
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Πίνακας 7-35: Εκτιμώμενες ποσότητες ανά ρεύμα αποβλήτου στα σύμμεικτα ΑΣΑ, για κάθε Νομό το 2020 

Ρεύμα Αποβλήτων 
Σύσταση 

Σύμμεικτων ΑΣΑ 
(%) 

Ποσότητες αποβλήτων 
Ν. Χανίων (t) 

Ποσότητες αποβλήτων 

Ν. Ρεθύμνης (t) 
Ποσότητες αποβλήτων 
Ν. Ηρακλείου (t) 

Ποσότητες αποβλήτων  

Ν. Λασιθίου (t) 

Οργανικά 38,33 28.362 15.523 59.024 16.672 

Συσκευασίες 3,00 2.222 1.216 4.625 1,306 

Έντυπο 5,26 3.889 2.129 8.094 2,286 Χαρτί/Χαρτόνι

Λοιπά 12,01 8.890 4.865 18.500 5,226 

Συσκευασίες 7,11 5.258 2.878 10.943 3,091 
Πλαστικά 

Λοιπά 7,61 5.634 3.083 11.725 3,312 

Συσκευασίες 1,53 1.129 618 2.349 663 
Γυαλί 

Λοιπά 0,40 297 163 618 175 

Συσκευασίες 2,98 2.207 1.208 4.593 1,297 
Μέταλλα 

Λοιπά 1,49 1.103 604 2.296 649 

Συσκευασίες 1,89 1.402 767 2.917 824 
Δ-Ξ-Υ-Λ 

Λοιπά 5,52 4.088 2.237 8.508 2,403 

Αδρανή 4,02 2.976 1.629 6.193 1,749 
Υπόλοιπα 

Υπόλοιπα 8,84 6.542 3.581 13.615 3,846 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 74.000 40.500 153.000 43.500 
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Πίνακας 7-36: Εκτιμώμενες ποσότητες ανά ρεύμα αποβλήτου στα απόβλητα συσκευασιών, για κάθε Νομό το 2020 

Ρεύμα Αποβλήτων 
Σύσταση 
Αποβλήτων 

Συσκευασίας (%) 

Ποσότητες αποβλήτων 
Ν. Χανίων (t) 

Ποσότητες αποβλήτων 

Ν. Ρεθύμνης (t) 
Ποσότητες αποβλήτων 
Ν. Ηρακλείου (t) 

Ποσότητες αποβλήτων  

Ν. Λασιθίου (t) 

Χαρτί/Χαρτόνι 18,22 3.371 1.822 6.925 1.913 

Πλαστικά 43,12 7.977 4.312 16.385 4.527 

Γυαλί 12,06 2.232 1.206 4.584 1.267 

Μέταλλα 24,68 4.566 2.468 9.378 2.591 

Υπόλοιπα 1,92 354 192 728 201 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 18.500 10.000 38.000 10.500 
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Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω δεδομένα σχεδιασμού 

(στρογγυλοποιημένες τιμές) για το έτος 2020 ανά νομό: 

Πίνακας 7-37: Δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Χανίων (2020) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

15.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

18.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

4.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

74.000 

 

Πίνακας 7-38: Δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Ρεθύμνης (2020) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

8.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

10.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

2.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

40.500 
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Εικόνα 7-12: Δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Ηρακλείου (2020) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

32.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

38.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

8.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

154.000 

 

Πίνακας 7-39: Δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το Νομό Λασιθίου (2020) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Ποσότητα (t) 

 

Ρεύματα Αποβλήτων 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 

ΔΗΜΟΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
και ΟΡ. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Ποσότητα (t) 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά  

προς επεξεργασία 
1.700 3.500 3.800 9.000 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα Συσκευασιών 

προς διαλογή 
2.000 4.000 4.500 10.500 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα Έντυπου 

Υλικού  
προς ανακύκλωση 

500 800 900 2.200 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

8.500 17.000 18.000 43.500 

 

7.6.1.3. Δεδομένα Σχεδιασμού των Μονάδων Επεξεργασίας 

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα δεδομένα κάθε μονάδας επεξεργασίας, βάσει των οποίων 

γίνεται ο σχεδιασμός στην παρούσα μελέτη. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ο 

διαχωρισμός των προς ανακύκλωση υλικών προτείνεται να πραγματοποιείται με μηχανικά 

ή/και οπτικά μέσα. Προτείνεται, επίσης, η χειροδιαλογή κυρίως για την απομάκρυνση γυαλιού, 

επικίνδυνων ή ανεπιθύμητων υλικών ή για τον περαιτέρω καθαρισμό ήδη διαχωρισθέντων 

υλικών.  
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1. Μονάδες Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων ΑΣΑ 

 Ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιά, πλαστικά, σιδηρούχα και 

αλουμινούχα μέταλλα, γυαλί, RDF) περίπου 30% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των 

εισερχομένων απορριμμάτων. 

 Ποσοστό παραγωγής RDF περίπου 12% κατά βάρος των εισερχομένων απορριμμάτων επί 

υγρής βάσεως. 

 Ποσοστό ανάκτησης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων περίπου 4% κατά βάρος των 

εισερχομένων απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 90% 

κατά βάρος επί υγρής βάσεως των εισερχομένων σιδηρούχων. 

 Ποσοστό ανάκτησης πλαστικών περίπου 10% κατά βάρος των εισερχομένων 

απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 70% κατά βάρος επί 

υγρής βάσεως των εισερχομένων πλαστικών. 

 Ποσοστό ανάκτησης χαρτιού περίπου 8% κατά βάρος των εισερχομένων απορριμμάτων 

επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 38% κατά βάρος επί υγρής βάσεως 

του εισερχομένου χαρτιού. 

 Ποσοστό ανάκτησης γυαλιού περίπου 1,35% κατά βάρος των εισερχομένων 

απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 70% κατά βάρος του 

εισερχομένου γυαλιού.  

 Ποσοστό ανάκτησης οργανικού υπολείμματος περίπου 38% κατά βάρος των 

εισερχομένων απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 80% 

κατά βάρος επί υγρής βάσεως των εισερχομένων οργανικών. 

 Ποσοστό απώλειας υγρασίας περίπου 5% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των 

εισερχομένων απορριμμάτων. 

 Ποσοστό υπολείμματος περίπου 60% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των εισερχομένων 

απορριμμάτων. Το υπόλειμμα, βάσει των χαρακτηριστικών των παραγόμενων ΑΣΑ στην 

Περιφέρεια, εκτιμάται ότι θα περιέχει περίπου 60% οργανικό και 35% υγρασία. 

 

2. Μονάδες Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ 

 Ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιά, πλαστικά, σιδηρούχα και 

αλουμινούχα μέταλλα, γυαλί, RDF) περίπου 30% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των 

εισερχομένων απορριμμάτων. 

 Ποσοστό παραγωγής RDF περίπου 12% κατά βάρος των εισερχομένων απορριμμάτων 

επί υγρής βάσεως. 
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 Ποσοστό ανάκτησης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων περίπου 4% κατά βάρος των 

εισερχομένων απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 

90% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των εισερχομένων σιδηρούχων. 

 Ποσοστό ανάκτησης πλαστικών περίπου 10% κατά βάρος των εισερχομένων 

απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 70% κατά βάρος 

επί υγρής βάσεως των εισερχομένων πλαστικών. 

 Ποσοστό ανάκτησης χαρτιού περίπου 8% κατά βάρος των εισερχομένων 

απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 38% κατά βάρος 

επί υγρής βάσεως του εισερχομένου χαρτιού. 

 Ποσοστό ανάκτησης γυαλιού περίπου 1,35% κατά βάρος των εισερχομένων 

απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 70% κατά βάρος 

του εισερχομένου γυαλιού.  

 Ποσοστό ανάκτησης οργανικού υπολείμματος περίπου 80% κατά βάρος επί υγρής 

βάσεως των εισερχομένων οργανικών. 

 Ποσοστό απώλειας υγρασίας περίπου 20% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των 

εισερχομένων απορριμμάτων. 

 Ποσοστό ανάκτησης κομπόστ περίπου 15% κατά βάρος των εισερχομένων 

απορριμμάτων επί υγρής βάσεως. 

 Ποσοστό υπολείμματος περίπου 30% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των 

εισερχομένων απορριμμάτων. Το υπόλειμμα, βάσει των χαρακτηριστικών των 

παραγόμενων ΑΣΑ στην Περιφέρεια, εκτιμάται ότι θα περιέχει περίπου 25% οργανικό 

και θα έχει 25% υγρασία. 

 

3. Μονάδες Βιολογικής Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού 

 Ποσοστό ανάκτησης κομπόστ περίπου 35% κατά βάρος των εισερχομένων οργανικών επί 

υγρής βάσεως. 

Για την εν λόγω μονάδα εκτιμάται ότι οι απώλειες είναι της τάξης του 55% κατά βάρος των 

εισερχομένων οργανικών και το υπόλειμμα/προσμίξεις 10%. 

 

4. Μονάδες Βιολογικής Ξήρανσης Σύμμεικτων ΑΣΑ 

 Ποσοστό ανάκτησης SRF περίπου 60% κατά βάρος των εισερχομένων απορριμμάτων επί 

υγρής βάσεως. 
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 Ποσοστό ανάκτησης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων περίπου 4% κατά βάρος των 

εισερχομένων απορριμμάτων επί υγρής βάσεως, το οποίο ισοδυναμεί με ανάκτηση 

90% κατά βάρος επί υγρής βάσεως των εισερχομένων σιδηρούχων. 

Για την εν λόγω μονάδα και με βάση τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων ΑΣΑ στην 

Περιφέρεια, εκτιμάται ότι οι απώλειες και υγρασία είναι αθροιστικά της τάξης του 27% κατά 

βάρος των εισερχομένων οργανικών και το υπόλειμμα 9%. 

 

5. Μονάδες Μηχανικής Διαλογής Προδιαλεγμένων Αποβλήτων Συσκευασίας 

 Ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιά, πλαστικά, σιδηρούχα και 

αλουμινούχα μέταλλα, γυαλί, RDF) περίπου 95% κατά βάρος των εισερχομένων 

απορριμμάτων. 

 Ποσοστό παραγωγής RDF περίπου 12% κατά βάρος των εισερχομένων αποβλήτων 

 Ποσοστό ανάκτησης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων περίπου 95% κατά βάρος επί των 

εισερχομένων σιδηρούχων. 

 Ποσοστό ανάκτησης πλαστικών περίπου 80% κατά βάρος επί των εισερχομένων 

πλαστικών. 

 Ποσοστό ανάκτησης χαρτιού περίπου 70% κατά βάρος επί του εισερχομένου χαρτιού. 

 Ποσοστό ανάκτησης γυαλιού περίπου 90% κατά βάρος επί του εισερχομένου γυαλιού.  

 Ποσοστό ανάκτησης λοιπών υλικών (σύνθετα, κ.λπ) περίπου 80% κατά βάρος επί των 

εισερχομένων λοιπών υλικών. 

7.6.1.4. Γενικά Στοιχεία 

Τα οικονομικά στοιχεία των έργων που προβλέπονται αναλυτικά είναι τα εξής: 

 Λειτουργικό κόστος Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας: 40-50 €/t, 

ανάλογα με τη δυναμικότητα και την εφαρμοζόμενη τεχνολογία. 

 Λειτουργικό κόστος Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής: 20-30 €/t, ανάλογα με τη 

δυναμικότητά της. 

 Λειτουργικό κόστος Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών: 20-

50 €/t, ανάλογα με τη δυναμικότητά της και την εφαρμοζόμενη τεχνολογία. 

 Λειτουργικό κόστος Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης: 55-65 €/t, ανάλογα με τη 

δυναμικότητά της. 

Επισημαίνεται ότι στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη της εναπόθεσης των 

υπολειμμάτων και της διάθεσης των δευτερογενών προϊόντων.  
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Αναφορικά με τα κέρδη από την πώληση των ανακτώμενων υλικών και ενέργειας, οι 

τρέχουσες τιμές που συνυπολογίστηκαν παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 7-40: Τιμές πώλησης ανακτώμενων Υλικών 

Τιμές πώλησης ανακτώμενων Υλικών € / t 

Χαρτί/Χαρτόνι 12 

Πλαστικά 30 

Γυαλί 2 

40 (Σιδηρούχα) 
Μέταλλα 

400 (Αλουμίνιο) 

3 (από σύμμεικτα) 
Κομπόστ 

20 (από προδιαλεγμένο οργανικό) 

99 € / MWh (SRF) 
Ενέργεια 

56 € / MWh (Υπολείμματα και RDF) 

 

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η ενέργεια που θα παράγεται σε μορφή ηλεκτρισμού είναι της τάξης 

των 500 kWh ανά τόνο για τα Υπολείμματα και τα ΑΣΑ, 800 kWh ανά τόνο για το SRF και 600 

kWh ανά τόνο για το RDF44. 

Τέλος, οι εκλύσεις αερίων θερμοκηπίου ανά τεχνολογία (kgr/τόνο εισερχομένων αποβλήτων) 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 7-41: Εκλύσεις αερίων θερμοκηπίου ανά τεχνολογία45 

Τεχνολογίες Ποσότητες CO2 eq 
(kgr /t εισερχομένων αποβλήτων) 

Υγειονομική Ταφή ΑΣΑ 1813 

Παραγωγή και καύση RDF46 220 

Παραγωγή Κομπόστ (από σύμμεικτα ΑΣΑ) 155 

Παραγωγή Κομπόστ (από προδιαλεγμένα 
οργανικά)47 300 

 

44 Εκτιμήσεις της ομάδας μελέτης, βάσει των χαρακτηριστικών των ΑΣΑ της περιφέρειας και μέσης απόδοσης 
ατμολέβητα 35%. Επίσης, θεωρείται ότι τα υπολείμματα και τα ΑΣΑ, στη μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης υπόκεινται 
σε προ-θέρμανση για την εξάτμιση μέρους της υγρασίας που περιέχουν.   
45 Επεξεργασία στοιχείων της μελέτης «Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής διάστασης των 
εγκαταστάσεων μηχανικής διαλογής - κομποστοποίησης των αστικών αποβλήτων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 2008» 
46 Στην εν λόγω μελέτη εκτιμάται ότι η εκλυόμενες ποσότητες CO2 eq είναι 366 kgr/t εισερχομένων ΑΣΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση RDF είναι περίπου 200 kgr /τόνο εισερχομένων ΑΣΑ. Συνεπώς γίνεται η ανάλογη 
προσαρμογή, για ανάκτηση RDF 120 kgr /τόνο εισερχομένων ΑΣΑ 
47 εκτιμάται ότι η εκλυόμενες ποσότητες είναι 300 kgr/t εισερχομένων οργανικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάκτηση οργανικών για παραγωγή κομπόστ από σύμμεικτα είναι περίπου 420 kgr /τόνο εισερχομένων ΑΣΑ, ενώ η 
αντίστοιχη από προδιαλεγμένα είναι περίπου 900 kgr /τόνο εισερχομένων αποβλήτων. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη 
αντισταθμιστικό κέρδος από τη μείωση της κατανάλωσης λιπασμάτων (32 kgr CO2 eq / t οργανικού) 
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Τεχνολογίες Ποσότητες CO2 eq 
(kgr /t εισερχομένων αποβλήτων) 

Υγειονομική Ταφή υπολειμμάτων (πλην τέφρας) 381 

Βιο-ξήρανση με καύση SRF 866 

Βιο-ξήρανση και εναπόθεση του SRF σε ΧΥΤΥ 1.473 

Καύση ΑΣΑ48 με Ανάκτηση Ενέργειας 813 

 

7.6.2. Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σεναρίων 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι δεδομένου του σχετικώς προχωρημένου σταδίου 

(τουλάχιστον σε σχέση με άλλες περιφέρειες) υλοποίησης του υφιστάμενου σχεδιασμού ∆ΣΑ 

(υφιστάμενες αλλά και υπό σχεδιασμό μονάδες) στην Περιφέρεια Κρήτης, τα σενάρια που 

μπορούν να σχηματιστούν είναι περιορισμένα και συγκεκριμένα. Στα Χανιά επί παραδείγματος, 

λειτουργεί ήδη το ΕΜΑΚ, για την οποία έχουν προχωρήσει διαδικασίες εκμηχάνιση της 

λειτουργίας μέσω προσθήκη νέου εξοπλισμού, ώστε να καλύπτει όλο το Νομό και να ανακτά 

μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλώσιμων. 

Βάσει όλων των ανωτέρω, στα πλαίσια επιλογής των εγκαταστάσεων ∆ΣΑ μέσω των οποίων 

θα εφαρμοστεί ο ΠΕΣ∆Α, ανά ∆ιαχειριστική Ενότητα, καταρτίζονται δύο (2) εναλλακτικά 

σενάρια, τα οποία παρουσιάζονται περιληπτικά στη συνέχεια.  

• Σενάριο 1ο: Αποτελεί αποτύπωση των όσων προτείνονται στον πλέον πρόσφατο 

εγκεκριμένο ΠΕΣ∆Α (2006) για την Περιφέρεια Κρήτης, τροποποιημένα έτσι ώστε να 

συμπεριλαμβάνονται και τα έργα που βρίσκονται υπό σχεδιασμό στην Περιφέρεια. Ο 

βασικός άξονας του εν λόγω σεναρίου, πέραν από τη συνέχιση της λειτουργίας των 

υφιστάμενων έργων και την εκμηχάνιση του ΕΜΑΚ Χανίων, αφορά στην κατασκευή 

μίας (1) Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) στο Νομό 

Ρεθύμνης (στην ευρύτερη περιοχή Αμαρίου), μιας (1) Κεντρικής Μονάδας 

Ενεργειακής Αξιοποίησης η οποία θα δέχεται τα δευτερογενή καύσιμα που 

παράγονται στη μονάδα προεπεξεργασίας του Ηρακλείου (SRF), το RDF από το ΕΜΑΚ 

Χανίων και τη ΜΒΕ Ρεθύμνου, καθώς και τα υπολείμματα από τη ΜΒΕ Ρεθύμνου. 

Επίσης, θα δέχεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ (μετά από διαλογή οργανικών και ανακύκλωση 

συσκευασιών) απορρίμματα των νομών Ηρακλείου (από τις περιοχές που δεν 

εξυπηρετούνται από τη μονάδα προεπεξεργασίας) και Λασιθίου, καθώς επίσης και αν 

κριθεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό, και τα υπολείμματα του ΕΜΑΚ 

των Χανίων. Επίσης, το σενάριο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) μονάδων 

βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (και εφόσον κριθεί εφικτό 

 

48 Θεωρείται ότι οι εκλύσεις για την καύση υπολειμμάτων είναι ίδιες με αυτές των ΑΣΑ 
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και γεωργικών αποβλήτων) στις ευρύτερες περιοχές Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) και 

Ιεράπετρας (Ν. Λασιθίου), καθώς και δύο (2) μικρότερων μονάδων βιολογικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (και εφόσον κριθεί εφικτό και 

γεωργικών αποβλήτων) στις νότιες περιοχές των Νομών Ηρακλείου και Χανίων.  

• Σενάριο 2ο: Ο βασικός άξονας του εν λόγω σεναρίου, πέραν από τη συνέχιση της 

λειτουργίας των υφιστάμενων έργων και την εκμηχάνιση του ΕΜΑΚ Χανίων, αφορά 

στην κατασκευή μίας (1) Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 

(ΜΒΕ) στο Νομό Ρεθύμνης (στην ευρύτερη περιοχή Αμαρίου), δύο (2) Μονάδων 

Μηχανικής Διαλογής στις ευρύτερες περιοχές του Ηρακλείου και του Αγίου 

Νικολάου, και μιας (1) Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης, η οποία 

θα δέχεται τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη μονάδα προεπεξεργασίας 

του Ηρακλείου (SRF), το RDF από όλες τις Μονάδες της Περιφέρειας, και τα 

υπολείμματα από τη ΜΒΕ Ρεθύμνου, και τις Μονάδες Μηχανικής ∆ιαλογής Ηρακλείου 

και Αγίου Νικολάου. Επίσης, θα μπορεί να δέχεται τα υπολείμματα του ΕΜΑΚ των 

Χανίων εφόσον κριθεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό. Επίσης, το 

σενάριο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) μονάδων βιολογικής επεξεργασίας 

προδιαλεγμένου οργανικού (και εφόσον κριθεί εφικτό και γεωργικών αποβλήτων) 

στις ευρύτερες περιοχές Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) και Ιεράπετρας (Ν. Λασιθίου), 

καθώς και δύο (2) μικρότερων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας 

προδιαλεγμένου οργανικού (και εφόσον κριθεί εφικτό και γεωργικών αποβλήτων) 

στις νότιες περιοχές των Νομών Ηρακλείου και Χανίων. 

 

Τα δεδομένα κάθε σεναρίου παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 7-42: Σύγκριση των 2 εναλλακτικών Σεναρίων 

 Νομός Χανίων Νομός Ρεθύμνης Νομός Ηρακλείου Νομός Λασιθίου 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1

1. Εκμηχάνιση ΕΜΑΚ 
 
2. Κατασκευή μικρής μονάδας 
βιολογικής επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού 

1. Κατασκευή Μονάδας 
Μηχανικής και Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

 
1. Συνέχιση της Μονάδας Προεπεξεργασίας 
 
2. Συνέχιση (και επέκταση βάρδιας) του Κ∆ΑΥ 
Ηρακλείου 
 
3. Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής 
Αξιοποίησης 
 
4. Κατασκευή μικρής μονάδας επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού 

 

1. Κατασκευή Μονάδας βιολογικής 
επεξεργασίας προδιαλεγμένου 
οργανικού (Ιεράπετρα) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2

1. Εκμηχάνιση ΕΜΑΚ 
 
2. Κατασκευή μικρής μονάδας 
επεξεργασίας προδιαλεγμένου 
οργανικού 

1. Κατασκευή Μονάδας 
Μηχανικής και Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

 
1. Συνέχιση της Μονάδας Προεπεξεργασίας 
 
2. Συνέχιση (και επέκταση) του Κ∆ΑΥ 
Ηρακλείου 
 
3. Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής 
Διαλογής (Ηράκλειο) 
 
4. Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής 
Αξιοποίησης 
 
5. Κατασκευή μικρής μονάδας επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού 
 

 

1. Κατασκευή Μονάδας βιολογικής 
επεξεργασίας προδιαλεγμένου 
οργανικού (Ιεράπετρα) 
 
2. Κατασκευή Μονάδας 
Μηχανικής Διαλογής (Άγιος 
Νικόλαος) 
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Όπως παρατηρείται και στα 2 σενάρια, ως ‘οριζόντια’ δράση, δέσμη δηλαδή ενεργειών ∆ΣΑ 

που αφορά το σύνολο της Περιφέρειας, προσδιορίζεται η εφαρμογή προγραμμάτων ∆σΠ 

μέσω των οποίων επιδιώκεται η προδιαλογή του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ, των 

συσκευασιών αλλά και υλικών μη συσκευασιών (έντυπο χαρτί), έτσι ώστε να μειωθεί βαθμιαία 

η ποσότητα των σύμμεικτων που οδηγούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις ∆ΣΑ.  

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας 

προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας δοκιμαστικής 

λειτουργίας) κατά την έναρξη του τελικού σταδίου, ήτοι 01.01.2015.  

Επιπλέον,  με  την  εφαρμογή  όλων των ανωτέρω, αναμένεται να δημιουργηθούν οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σταδιακή μετεξέλιξη των ΧΥΤ Απορριμμάτων σε ΧΥΤ 

Υπολειμμάτων, αλλά και ταυτόχρονα ελαχιστοποίηση του αριθμού ΧΥΤ. 

7.6.2.1. 1ο Σενάριο: Τροποποιημένη Εφαρμογή Εγκεκριμένου Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης ΑΣΑ Περιφέρειας Κρήτης 

Σύμφωνα με το 1ο εναλλακτικό Σενάριο διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, πέραν 

από τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων έργων και την εκμηχάνιση του ΕΜΑΚ 

Χανίων, οι βασικές υποδομές που προτείνονται είναι η κατασκευή μίας (1) Μονάδας Μηχανικής 

και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) στο Νομό Ρεθύμνης, μιας (1) Κεντρικής Μονάδας 

Ενεργειακής Αξιοποίησης η οποία θα δέχεται τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη 

υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας του Ηρακλείου (SRF), το RDF από το ΕΜΑΚ Χανίων και 

τη ΜΒΕ Ρεθύμνου, καθώς και τα υπολείμματα από τη ΜΒΕ Ρεθύμνου. Επίσης, θα δέχεται τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ (μετά από διαλογή οργανικών και ανακύκλωση συσκευασιών) απορρίμματα 

των νομών Ηρακλείου (από τις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τη μονάδα 

προεπεξεργασίας, ήτοι όλος ο Νομός πλην του ∆ήμου Ηρακλείου) και Λασιθίου, καθώς επίσης 

και αν κριθεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό, και τα υπολείμματα του ΕΜΑΚ 

των Χανίων.  

Πιο αναλυτικά, προτείνονται τα έργα που παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο. 

7.6.2.1.1. Γενικός Σχεδιασμός 

• Για το Νομό Χανίων. 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως (Πίνακας 7-38), τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα 

αποβλήτου για το Νομό Χανίων (2020) είναι: 

 

 

 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΚΡΗΤΗΣ  

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010                                                                                                                          7-167 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

15.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

18.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

4.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

74.000 

 

Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων και εκμηχάνιση της λειτουργίας της μέσω 

προσθήκη νέου εξοπλισμού. 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΕΜΑΚ 

Χανίων. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί. 

o Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων 

(κομποστοποίηση). 

o Κατασκευή μικρότερης αποκεντρωμένης εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής 

κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές 

όπου η μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες 

Περιοχές), και πιθανώς θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ τον οποίον προτείνεται στον 

υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΕΜΑΚ Χανίων θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 13.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 18.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από αυτή των συμμείκτων) 

 74.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και 

κομποστοποίηση. 

Επίσης, η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού θα δέχεται τουλάχιστον 2.000 t 

προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον 

κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. 

 

• Για το Νομό Ρεθύμνης. 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως (Πίνακας 7-38), τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα 

αποβλήτου για το Νομό Ρεθύμνης (2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

8.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

10.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

2.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

40.500 

 

Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας. Η μονάδα 

θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 

στο Νομό. Πιθανή χωροθέτηση της Μονάδας είναι η περιοχή που βρίσκεται ο 

υφιστάμενος ΧΥΤΑ (∆ήμος Αμαρίου) 

Απόβλητα συσκευασιών 
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o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στην 

προτεινόμενη μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής  (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση 

του ΕΜΑΚ Χανίων) 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί. 

o Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών στην προτεινόμενη μονάδα 

Βιολογικής Επεξεργασίας.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ σε ΣΜΑ, ώστε να μεταφέρονται τα 

δευτερογενή καύσιμα και τα υπολείμματα από την προτεινόμενη Μονάδα στην 

Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής 

Επεξεργασίας Ρεθύμνου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 8.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 10.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή – ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες των συμμείκτων) 

 40.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και βιολογική 

επεξεργασία. 

 

• Για το Νομό Ηρακλείου. 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως (Πίνακας 7-39), τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα 

αποβλήτου για το Νομό Ηρακλείου (2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

32.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

38.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

8.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

154.000 
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Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Συνέχιση λειτουργίας Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF 

(Ηράκλειο), που θα επεξεργάζεται τις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ που 

παράγονται στο ∆ήμο Ηρακλείου. 

o Κατασκευή  Κεντρικής  Μονάδας  Ενεργειακής  Αξιοποίησης. Η μονάδα θα δέχεται 

τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη μονάδα προεπεξεργασίας του 

Ηρακλείου (SRF), το RDF από τις Μονάδες Χανίων και Ρεθύμνης, τα σύμμεικτα 

ΑΣΑ του Νομού Ηρακλείου (εκτός του ∆ήμου Ηρακλείου) και Λασιθίου, καθώς και 

τα υπολείμματα από τη ΜΒΕ Ρεθύμνου. Επίσης, θα μπορεί να δέχεται τα 

υπολείμματα του ΕΜΑΚ των Χανίων εφόσον κριθεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

τεχνικά εφικτό. 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο Κ∆ΑΥ 

Ηρακλείου. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί (με έμφαση στις 

ξενοδοχειακές μονάδες). 

o Κατασκευή Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού, στην 

ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, καθώς και μίας μικρότερης αποκεντρωμένης 

εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης 

τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές όπου η μεταφορά των 

προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), και πιθανώς 

θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ/ΣΜΑΥ 

o ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα, με την περιοχή που θα 

χωροθετηθεί η Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής  Αξιοποίησης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υφιστάμενη Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) 

& Παραγωγής SRF Ηρακλείου θα συνεχίσει να δέχεται περίπου:  

 75.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή SRF 

η ΚΜΕΑ θα πρέπει να δέχεται:  

• 80.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ (η συνολική δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής 

Αξιοποίησης υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στο Νομό Λασιθίου.) 
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το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται:  

 38.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας (η συνολική δυναμικότητα του Κ∆ΑΥ 

υπολογίζεται μετά την περιγραφή των έργων στο Νομό Λασιθίου.) 

η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Χερσονήσου θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 28.000 t προδιαλεγμένου οργανικού 

η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού, θα δέχεται  

 τουλάχιστον 4.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. 

 

• Για το Νομό Λασιθίου 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως (Πίνακας 7-40), τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα 

αποβλήτου για το Νομό Λασιθίου (2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Ποσότητα (t) 

Ρεύματα Αποβλήτων 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 

ΔΗΜΟΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά  

προς επεξεργασία 
1.700 3.500 3.800 9.000 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα 

Συσκευασιών  
προς διαλογή 

2.000 4.000 4.500 10.500 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα Έντυπου 

Υλικού  
προς ανακύκλωση 

500 800 900 2.200 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

8.500 17.000 18.000 43.500 

Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ (μετά από τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων 

συσκευασιών και οργανικών) στην ΚΜΕΑ.  

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  
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o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών όλου του 

Νομού στη Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου Νικολάου.  

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών όπως το έντυπο χαρτί με 

έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες. 

o Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (όλων των ∆ήμων 

του Νομού) στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, και πιθανώς γεωργικών 

αποβλήτων.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ Σητείας σε ΣΜΑ/ ΣΜΑΥ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΚΜΕΑ θα δέχεται επιπλέον περίπου:  

 43.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ 

 

Το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα δέχεται επιπλέον περίπου:  

 10.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας 

η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Ιεράπετρας, θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 τουλάχιστον 9.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, η δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής 

Αξιοποίησης υπολογίζεται σε ~ 215.000 t / έτος, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, 

εκ των οποίων: 

 ~ 45.000 t είναι SRF 

 ~ 23.000 t είναι RDF 

 ~ 24.700 t είναι υπολείμματα από τις μονάδες 

 ~ 122.500 t είναι σύμμεικτα ΑΣΑ 

 

Επίσης η δυναμικότητα του ΚΔΑΥ Ηρακλείου υπολογίζεται σε ~ 48.500 t / έτος. 
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Πίνακας 7-43: Δεδομένα Σχεδιασμού Σεναρίου 1 

Μονάδα Μέθοδος 
Επεξεργασίας 

Είδος 
Αποβλήτων 

Δυναμικό-
τητα 

(t/έτος) 
Προϊόντα (t/έτος) Υπόλειμμα

(t/έτος) 

Επεξεργασία / 
Ταφή 

Υπολείμματος 
  
        

  Κομπόστ Μέταλλα SRF/RDF* Χαρτί Πλαστι-
κό Αλουμίνιο Γυαλί 

κ.λπ 
Υγρασία/ 
Πτητικά     

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βιοξήρανση Σύμμεικτα ΑΣΑ 75,000 - 2,460 45,000 - - 615 - 20,250 6,675 Προς 

ΧΥΤΥ 
ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 28,000 9,800 - - - - - - 15,400 2,800 Προς 

ΧΥΤΥ 
 ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(ΝΑ Περιοχές  Ν.  Ηρακλείου) 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 4,000 1,400 - - - - - - 2,200 400 Προς 

ΧΥΤΥ 

Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μηχανική ∆ιαλογή Απόβλητα 
συσκευασιών 48,500 - 3,484 5,820 4,847 13,108 871 9,023 - 11,347 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 
Μηχανική ∆ιαλογή 

και 
Κομποστοποίηση 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  74,000 11,100 2,427 8,880 5,920 7,400 607 999 14,800 21,867 Προς ΧΥΤΥ  

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ Κομποστοποίηση Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 13,500 4,725 - - - - - - 7,425 1,350 Προς ΧΥΤΥ  

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ Μηχανική ∆ιαλογή Απόβλητα 
συσκευασιών 18,500 - 1,696 2,220 2,360 6,381 424 4,393 - 1,026 Προς ΧΥΤΥ  

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ  

(ΝΑ Περιοχές  Ν. Χανίων) 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 2,000 700 - - - - - - 1,100 200 Προς ΧΥΤΥ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Μηχανική ∆ιαλογή 
και Βιολογική 
Επεξεργασίας 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 40,500 6,075 1,328 4,860 3,240 4,050 332 547 8,100 11,968 Προς 
Κ.Μ.Ε.Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 8,500 2,975 - - - - - - 4,675 850 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Μηχανική ∆ιαλογή Απόβλητα 
συσκευασιών 10,000 - 917 1,200 1,276 3,449 229 2,374 - 554 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 9,000 3,150 - - - - - - 4,950 900 Προς ΧΥΤΥ 

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς ΚΜΕΑ 
(από Νομό Ηράκλείου - πλην 
του ∆ήμου Ηρακλείου – και 

Νομό Λασιθίου)  

  122,500 - - - - - - - -   

ΣΥΝΟΛΟ     454,000 39,925 13,092 67,980 18,727 37,321 3,273 19,354 78,900 52,928   

* Εκτός των δευτερογενών καυσίμων, οι Μονάδες που θα δύναται να στέλνουν το υπόλειμμα στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας τονίζονται με μπλε φόντο 
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Πίνακας 7-44: Εισερχόμενα απόβλητα στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης για 
το Σενάριο 1 

 SRF RDF Υπολείμματα Σύμμεικτα 
ΑΣΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

(Σύνολα) 
45,000 22,980 24,710 122,500 

215,200 
 

(~215.000)

 

7.6.2.1.2. Οικονομικά Στοιχεία 

Τα οικονομικά στοιχεία των έργων που προβλέπονται αναλυτικά είναι τα εξής: 

Μονάδες Επεξεργασίας – Κατασκευαστικά και Λειτουργικά Έξοδα 

i. Οι  βελτιωτικές  παρεμβάσεις  στο  ΕΜΑΚ  Χανίων  αναμένεται να κοστίσουν 9.000.000 €, 

ενώ το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 50 €/t. 

iι. Η κατασκευή  της μονάδας  μηχανικής διαλογής  και  βιολογικής επεξεργασίας στο 

Αμάρι Ρεθύμνου, αναμένεται να κοστίσει περίπου 21.000.000 €, ενώ το λειτουργικό κόστος 

εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του ΕΜΑΚ, ήτοι 50 €/t. 

ιv.   Η κατασκευή  της μονάδας  βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού 

στη Χερσόνησο, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 9.000.000 €, ενώ το λειτουργικό 

κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 40 €/t. 

vi.   Η κατασκευή  της μονάδας  βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού 

στην Ιεράπετρα, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 5.000.000 €, ενώ το λειτουργικό 

κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 40 €/t. 

vii. Η κατασκευή της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης, δυναμικότητας 170.000 τόνων 

αναμένεται να κοστίσει περίπου 116.000.000 €, ενώ το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα 

κυμανθεί στα 65 €/t. 

viii. Η κατασκευή των 2 μονάδων βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου 

οργανικού στις Νότιες περιοχές των Νομών Χανίων και Ηρακλείου, υπολογίζεται ότι 

θα κοστίσει περίπου 3.000.000 € (εάν δέχεται μόνο Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα) , ενώ 

το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 40-50 €/t λόγω μικρής δυναμικότητας. 

Επισημαίνεται ότι τα κόστη επένδυσης, λειτουργίας καθώς και τα έσοδα από τις πωλήσεις των 

ανακυκλώσιμων δεν περιλαμβάνουν το Κ∆ΑΥ, διότι το σύστημα αυτό εντάσσεται στο 

εγκεκριμένο ΣΣΕ∆ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ και τα οικονομικά του δεδομένα δεν 

καθορίζονται αποκλειστικά από τους Φο∆ΣΑ ή τους ΟΤΑ. 

Συγκεντρωτικά, τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 7-45: Κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των Μονάδων Επεξεργασίας για το 
Σενάριο 1  

Μονάδα Κατασκευαστικό Κόστος (€) Λειτουργικά Κόστη 
(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 2.250.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9.000.000 1.120.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια Νομού Ηρακλείου) 

2.000.000 160.000 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ49 9.000.000 5.300.00050 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια του Νομού Χανίων) 

1.000.000 100.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

21.000.000 2.950.000 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5.000.000 315.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 116.000.000 13.975.000 

ΣΥΝΟΛΟ 163.000.000 26.160.000 

 

Το κόστος διάθεσης των υπολειμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ., για τις μονάδες πλην της ΚΜΕΑ, 

αναμένεται να είναι της τάξης των 20 €/t, ενώ τις ΚΜΕΑ, λόγω της αδρανοποίησης που θα 

χρειαστεί ένα μικρό ποσοστό των υπολειμμάτων της, αναμένεται να είναι (σταθμισμένο για 

ιπτάμενη τέφρα και τέφρα βάσης) περίπου 30 €/t. Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 

ειδικό βάρος της τέφρας είναι πολύ μεγαλύτερο των υπόλοιπων υπολειμμάτων, με 

αποτέλεσμα ένας τόνος τέφρας να έχει μέχρι και 90% μικρότερο όγκο.   

Βάσει όλων των παραπάνω, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

 

 

49 Κόστος βελτιωτικών παρεμβάσεων   
50 Αφορά στο σύνολο του ΕΜΑΚ 
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Πίνακας 7-46: Κόστη εναπόθεσης υπολειμμάτων για το Σενάριο 1  

Μονάδα Ποσότητες προς ΧΥΤΥ 
(t/έτος) 

Κόστος 
εναπόθεσης 

(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.675 133.500 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2.800 56.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια Νομού Ηρακλείου) 400 8.000 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 24.243 484.856 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια του Νομού Χανίων) 200 4.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 0 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 900 18.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 53.750 1.612.400 

ΣΥΝΟΛΟ 88.968 2.316.756 

 

Μονάδες Επεξεργασίας – Έσοδα 

Βάσει όλων των παραπάνω, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

Πίνακας 7-47: Έσοδα από τις Μονάδες Επεξεργασίας για το Σενάριο 1  

Μονάδα 
Έσοδα από  
Κομπόστ  
(€/έτος) 

Έσοδα από  
Ανακυκλώσιμα 

(€/έτος) 

Έσοδα από  
Ενέργεια 
(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 344.400 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

196.000 - - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια Νομού Ηρακλείου) 

28.000 - - 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 127.800 1.238.662 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια του Νομού Χανίων) 

14.000 - - 
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Μονάδα 
Έσοδα από  
Κομπόστ  
(€/έτος) 

Έσοδα από  
Ανακυκλώσιμα 

(€/έτος) 

Έσοδα από  
Ενέργεια 
(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

77.700 674.338 - 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

63.000 - - 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - - 8.452.700 

Μερικά Σύνολα 506.500 2.257.400 8.452.700 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.216.600 

 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Αναφορικά με τους σταθμούς μεταφόρτωσης, συγκριτικά για τα 2 Σενάρια δεν αναμένεται να 

υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές, δεδομένου για τους Νομούς Χα;νίων και Ρεθύμνης οι 

προτεινόμενες μονάδες είναι κοινές. Για το λόγο αυτόν, δεν υπολογίζονται στην παρούσα 

φάση, αλλά τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας εκτιμώνται στο Κεφάλαιο 11, για το 

προτεινόμενο Σενάριο. 

7.6.2.1.3. Περιβαλλοντικοί ∆είκτες 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ο δείκτης ανακύκλωσης, οι εκτιμώμενες ποσότητες 

Β.Α.Α. που αναμένεται να καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Υ., καθώς και οι εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου για το εν λόγω Σενάριο. 

 

∆είκτης Ανακύκλωσης Αποβλήτων 

Για το δείκτη ανακύκλωσης επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται ανακύκλωση η παραγωγή 

κομπόστ από σύμμεικτα ΑΣΑ, ενώ για τα προδιαλεγμένα οργανικά, ως ανακύκλωση θεωρείται 

όλο το ποσοστό της εκτροπής. Συνολικά, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα. 
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Πίνακας 7-48: Δείκτες Ανακύκλωσης Αποβλήτων για το Σενάριο 1 

Ρεύμα Αποβλήτων Παραγόμενες  
ποσότητες (t) 

Ανακτώμενες 
ποσότητες  

προς ανακύκλωση 
(t)51 

Δείκτης (%) 

Απόβλητα πλην 

οργανικών 
286,117 107,967 38 % 

Οργανικά 184,083 65,000 35 % 

ΣΥΝΟΛΟ 470,200 172,967 37 % 

 

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω ποσοστό εκφράζει το ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης που 

μπορεί να επιτευχθεί, βάσει του σχεδιασμού που έχει προηγηθεί. 

 Ποσότητες Β.Α.Α. προς Χ.Υ.Τ.Υ.: 

Όπως παρουσιάσθηκε ήδη, οι συνολικές ετήσιες ποσότητες υπολειμμάτων που αναμένεται να 

καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Υ. και περιέχουν Β.Α.Α. (χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη η τέφρα 

από την ΚΜΕΑ) υπολογίσθηκαν σε περίπου 35.000 t. ∆εδομένου ότι όπως υπολογίσθηκε και 

στο Κεφάλαιο 6, οι μέγιστες ποσότητες Β.Α.Α. που θα μπορούν να καταλήγουν σε ΧΥΤΑ/Υ το 

2020 είναι 75.000 t, συμπεραίνεται ότι ο στόχος υπερκαλύπτεται.  

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των Πινάκων 7-43 και 7-48 προκύπτει ο παρακάτω 

συγκεντρωτικός Πίνακας. 

 

 

51 Ποσότητες βάσει του πίνακα 7-43 
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Πίνακας 7-49: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το Σενάριο 1 

Τόνοι CO2 eq / έτος 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆/ΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

(Νότια Νομού 
Ηρακλείου) 

ΕΜΑΚ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια 

του Νομού 
Χανίων) 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆/ΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

KMEA (υπολείμματα μόνο) 

Υγειονομική Ταφή ΑΣΑ  5.076 725 43.952 363  1.632  

Παραγωγή και καύση 
RDF    20.313  11.090   

Παραγωγή Κομπόστ    11.470     

Παραγωγή Κομπόστ 
(προδιαλεγμένα)  8.404 1.201 4.052 600  2.701  

Υγειονομική Ταφή 
υπολειμμάτων (πλην 
τέφρας) 

 1.067 152  762    

Βιο-ξήρανση με καύση 
SRF 64.950        

Βιο-ξήρανση και 
εναπόθεση του SRF σε 
ΧΥΤΥ 

        

Καύση ΑΣΑ με 
Ανάκτηση Ενέργειας        104.766 

Μερικά ΣΥΝΟΛΑ 64.950 14.547 2.078 79.787 1.725 11.090 4.333 104.766 

ΣΥΝΟΛΟ 283.226 
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7.6.2.1.4. Ρίσκο μη (έγκαιρης) υλοποίησης της μονάδας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ΚΜΕΑ θα οδηγούνται περίπου:  

 ~ 45.000 t είναι SRF 

 ~ 23.000 t είναι RDF 

 ~ 24.700 t είναι υπολείμματα από τις μονάδες 

 ~ 122.500 t είναι σύμμεικτα ΑΣΑ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει ότι σε περίπτωση μη (έγκαιρης) υλοποίησης της ΚΜΕΑ, 

συνολικά 68.000 t SRF/ RDF, και περίπου 147.200 t υπολειμμάτων και σύμμεικτων ΑΣΑ θα 

καταλήξουν σε ΧΥΤΑ/Υ. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να σημειωθεί ότι τα υπολείμματα, τα 

οποία θα είναι πλούσια σε οργανικό, σε περίπτωση μη κατασκευής της ΚΜΕΑ δύναται να 

οδηγηθούν και για βιολογική επεξεργασία. Τα σύμμεικτα ΑΣΑ όμως, καθώς και τα 

δευτερογενή καύσιμα (SRF, RDF) θα αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα για την Περιφέρεια. 

Συνεπώς, οι ποσότητες τους αυξάνουν το ρίσκο του Σεναρίου. 

7.6.2.1.5. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία για το Σενάριο 1. 

Πίνακας 7-50: Συγκεντρωτικά Στοιχεία Σεναρίου 1 

Κατασκευαστικό Κόστος (Μονάδες) 163.000.000 € 

Ετήσια Λειτουργικά Έξοδα  26,160,000 €/έτος

Έξοδα εναπόθεσης υπολειμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ. 2,316,756 €/έτος

      Συνολικά Ετήσια Κόστη 28,476,756 €/έτος 

Ετήσια Έσοδα από Ανακυκλώσιμα και Κομπόστ 2,763,927 €/έτος

Ετήσια Έσοδα από Ενέργεια 8,452,688 €/έτος

      Συνολικά Ετήσια Έσοδα 11,216,615 €/έτος 

Ετήσια Έσοδα - Έξοδα -17,260,340 €/έτος 

Δείκτες Ανακύκλωσης 

38 % (απόβλητα πλην οργανικών) 

35 % (οργανικά απόβλητα) 

37 % (Σύνολο) 

Β.Α.Α. σε ΧΥΤΥ Υπερκάλυψη του Στόχου 

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 283.226  t CO2 eq/έτος 

Ρίσκο Σχεδιασμού 190.500 t SRF/ RDF / σύμμεικτα ΑΣΑ 
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7.6.2.2. 2ο Σενάριο: Αυτονόμηση Διαχείρισης ΑΣΑ ανά Νομό με Κεντρική 

Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης 

Σύμφωνα με το 2ο εναλλακτικό Σενάριο διαχείρισης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, 

προτείνεται η δημιουργία μονάδων μηχανικής αλλά και βιολογικής επεξεργασίας που θα 

διαχειρίζονται τις ποσότητες των ΑΣΑ που παράγονται σε επίπεδο Νομού. Επιπλέον, θα 

υπάρχει μια κεντρική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης η οποία θα δέχεται τα δευτερογενή 

καύσιμα και τα υπολείμματα από όλη την Περιφέρεια. Για το Νομό Χανίων, τα υπολείμματα 

προτείνεται να μεταφέρονται στην κεντρική μονάδα μόνο εφόσον είναι οικονομικά, τεχνικά 

και περιβαλλοντικά εφικτό.  

Σύμφωνα λοιπόν με το 2ο Σενάριο και στα πλαίσια επίτευξης των στόχων της Περιφέρειας, 

προτείνονται τα ακόλουθα έργα, ως κεντρικοί ‘άξονες’ εφαρμογής του ΠΕΣ∆Α. 

 

7.6.2.2.1. Γενικός Σχεδιασμός 

• Για το Νομό Χανίων. 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το 

Νομό Χανίων (2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

15.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

18.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

4.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

74.000 

 

Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων και εκμηχάνιση της λειτουργίας της μέσω 

προσθήκη νέου εξοπλισμού. 

Απόβλητα συσκευασιών 
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o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΕΜΑΚ 

Χανίων. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί. 

o Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων 

(κομποστοποίηση). 

o Κατασκευή μικρότερης αποκεντρωμένης εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής 

κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές 

όπου η μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες 

Περιοχές), και πιθανώς θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ τον οποίον προτείνεται στον 

υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΕΜΑΚ Χανίων θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 13.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 18.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από αυτή των συμμείκτων) 

 74.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και 

κομποστοποίηση. 

Επίσης, η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού θα δέχεται τουλάχιστον 2.000 t 

προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον 

κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ δύναται να είναι και κινητοί. 

 

• Για το Νομό Ρεθύμνης. 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το 

Νομό Ρεθύμνης (2020) είναι: 
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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

8.500 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

10.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

2.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

40.500 

 

Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας. Η μονάδα 

θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 

στο Νομό. Πιθανή χωροθέτηση της Μονάδας είναι η περιοχή που βρίσκεται ο 

υφιστάμενος ΧΥΤΑ (∆ήμος Αμαρίου) 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στην 

προτεινόμενη μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής  (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση 

του ΕΜΑΚ Χανίων) 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί. 

o Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών στην προτεινόμενη μονάδα 

Βιολογικής Επεξεργασίας.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ σε ΣΜΑ, ώστε να μεταφέρονται τα 

δευτερογενή καύσιμα και τα υπολείμματα από την προτεινόμενη Μονάδα στην 

Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής 

Επεξεργασίας Ρεθύμνου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 8.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 10.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή – ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες των συμμείκτων) 

 40.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και βιολογική 

επεξεργασία. 

 

• Για το Νομό Ηρακλείου. 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το 

Νομό Ηρακλείου (2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ρεύματα Αποβλήτων Ποσότητα 
(t) 

Προδιαλεγμένα Οργανικά  
προς επεξεργασία 

32.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Συσκευασιών  
προς διαλογή 

38.000 

Προδιαλεγμένα Απόβλητα Έντυπου Υλικού
προς ανακύκλωση 

8.000 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

154.000 

 

Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Συνέχιση λειτουργίας Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF 

(Ηράκλειο), που θα επεξεργάζεται τις ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ που 

παράγονται στο ∆ήμο Ηρακλείου. 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής. Η μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο 

των ποσοτήτων των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στο Νομό (πλην του 

∆ήμου Ηρακλείου). 

o Κατασκευή  Κεντρικής  Μονάδας  Ενεργειακής  Αξιοποίησης. Η μονάδα θα δέχεται 

τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη μονάδα προεπεξεργασίας του 

Ηρακλείου (SRF), το RDF από όλες τις Μονάδες της Περιφέρειας, και τα 

υπολείμματα από τη ΜΒΕ Ρεθύμνου, και τις Μονάδες Μηχανικής ∆ιαλογής 
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Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου (για την οποία αναφορά γίνεται παρακάτω). Επίσης 

θα μπορεί να δέχεται τα υπολείμματα του ΕΜΑΚ των Χανίων εφόσον κριθεί 

οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό. 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο Κ∆ΑΥ 

Ηρακλείου. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί (με έμφαση στις 

ξενοδοχειακές μονάδες). 

o Κατασκευή Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού, στην 

ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, καθώς και μίας μικρότερης αποκεντρωμένης 

εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης 

τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές όπου η μεταφορά των 

προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), και πιθανώς 

θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ/ΣΜΑΥ 

o ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα, με την περιοχή που θα 

χωροθετηθούν η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και η Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής  Αξιοποίησης.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υφιστάμενη Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) 

& Παραγωγής SRF Ηρακλείου θα συνεχίσει να δέχεται περίπου:  

 75.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή SRF 

η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 80.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ 

το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 38.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας  

η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Χερσονήσου, θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 28.000 t προδιαλεγμένου οργανικού 

η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού, θα δέχεται  
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 τουλάχιστον 4.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. 

Η δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης υπολογίζεται μετά την 

περιγραφή των έργων στο Νομό Λασιθίου. 

• Για το Νομό Λασιθίου 

Όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα σχεδιασμού ανά ρεύμα αποβλήτου για το 

Νομό Λασιθίου (2020) είναι: 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Ποσότητα (t) 

Ρεύματα Αποβλήτων 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 

ΔΗΜΟΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά  

προς επεξεργασία 
1.700 3.500 3.800 9.000 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα Συσκευασιών 

προς διαλογή 
2.000 4.000 4.500 10.500 

Προδιαλεγμένα 
Απόβλητα Έντυπου 

Υλικού  
προς ανακύκλωση 

500 800 900 2.200 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  
προς επεξεργασία 

8.500 17.000 18.000 43.500 

Ως εκ τούτου προτείνονται τα ακόλουθα. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής στον Άγιο Νικόλαο. Η μονάδα αυτή, θα 

επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 

από όλους τους ∆ήμους του Νομού.  

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών όλου του 

Νομού στη Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου Νικολάου.  

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών όπως το έντυπο χαρτί με 

έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες. 
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o Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (όλων των ∆ήμων 

του Νομού) στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, και πιθανώς γεωργικών 

αποβλήτων.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ Σητείας σε ΣΜΑ/ ΣΜΑΥ. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Αγίου Νικολάου θα 

δέχεται περίπου:  

 43.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ 

 10.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας 

η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Ιεράπετρας, θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 τουλάχιστον 9.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

 

Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, η δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής 

Αξιοποίησης υπολογίζεται σε ~ 170.000 t / έτος, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, 

εκ των οποίων: 

 ~ 45.000 t είναι SRF 

 ~ 38.000 t είναι RDF 

 ~ 87.000 t είναι Υπολείμματα 
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Πίνακας 7-51: Δεδομένα Σχεδιασμού Σεναρίου 2. 

Μονάδα Μέθοδος 
Επεξεργασίας 

Είδος 
Αποβλήτων 

Δυναμικό-
τητα 

(t/έτος) 
Προϊόντα (t/έτος) Υπόλειμμα

(t/έτος) 

Επεξεργασία / 
Ταφή 

Υπολείμματος 
  
        

  Κομπόστ Μέταλλα SRF/RDF* Χαρτί Πλαστι-
κό Αλουμίνιο Γυαλί 

κ.λπ 
Υγρασία/ 
Πτητικά     

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βιοξήρανση Σύμμεικτα ΑΣΑ 75,000 - 2,460 45,000 - - 615 - 20,250 6,675 Προς 

ΧΥΤΥ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μηχανική ∆ιαλογή Σύμμεικτα ΑΣΑ 80,000 - 2,624 9,600 6,400 8,000 656 1,080 4,000 47,640 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 
ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 28,000 9,800 - - - - - - 15,400 2,800 Προς 

ΧΥΤΥ 
 ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(ΝΑ Περιοχές  Ν.  Ηρακλείου) 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 4,000 1,400 - - - - - - 2,200 400 Προς 

ΧΥΤΥ 

Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μηχανική ∆ιαλογή Απόβλητα 
συσκευασιών 38,000 - 3,484 4,560 4,847 13,108 871 9,023 - 2,107 Προς ΧΥΤΥ 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 
Μηχανική ∆ιαλογή 

και 
Κομποστοποίηση 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  74,000 11,100 2,427 8,880 5,920 7,400 607 999 14,800 21,867 Προς ΧΥΤΥ  

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ Κομποστοποίηση Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 13,500 4,725 - - - - - - 7,425 1,350 Προς ΧΥΤΥ  

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ Μηχανική ∆ιαλογή Απόβλητα 
συσκευασιών 18,500 - 1,696 2,220 2,360 6,381 424 4,393 - 1,026 Προς ΧΥΤΥ  

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ  

(ΝΑ Περιοχές  Ν. Χανίων) 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 2,000 700 - - - - - - 1,100 200 Προς ΧΥΤΥ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Μηχανική ∆ιαλογή 
και Βιολογική 
Επεξεργασίας 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 40,500 6,075 1,328 4,860 3,240 4,050 332 547 8,100 11,968 Προς 
Κ.Μ.Ε.Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 8,500 2,975 - - - - - - 4,675 850 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Μηχανική ∆ιαλογή Απόβλητα 
συσκευασιών 10,000 - 917 1,200 1,276 3,449 229 2,374 - 554 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μηχανική ∆ιαλογή Σύμμεικτα ΑΣΑ 43,500 - 1,427 5,220 3,480 4,350 357 587 2,175 25,904 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μηχανική ∆ιαλογή Απόβλητα 
συσκευασιών 10,500 - 779 1,260 1,084 2,932 195 2,018 - 2,231 Προς 

Κ.Μ.Ε.Α. 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας 

Προδιαλεγμένα 
Οργανικά 9,000 3,150 - - - - - - 4,950 900 Προς ΧΥΤΥ 

ΣΥΝΟΛΟ     455,000 39,925 17,143 82,800 28,607 49,671 4,286 21,021 85,075 126,473   

* Εκτός των δευτερογενών καυσίμων, οι Μονάδες που θα δύναται να στέλνουν το υπόλειμμα στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας τονίζονται με μπλε φόντο 
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Πίνακας 7-52: Εισερχόμενα απόβλητα στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης για 
το Σενάριο 2 

 SRF RDF Υπολείμματα ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

(Σύνολα) 
45,000 37,800 87,740 

170,543 
 

(~170.000) 

 

7.6.2.2.2. Οικονομικά Στοιχεία 

Τα οικονομικά στοιχεία των έργων που προβλέπονται αναλυτικά είναι τα εξής: 

 

Μονάδες Επεξεργασίας – Κατασκευαστικά και Λειτουργικά Έξοδα 

i. Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ΕΜΑΚ  Χανίων αναμένεται να κοστίσουν 9.000.000 €, ενώ 

το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 50 €/t. 

iι. Η κατασκευή της μονάδας μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας στο 

Αμάρι Ρεθύμνου αναμένεται να κοστίσει περίπου 21.000.000 €, ενώ το λειτουργικό κόστος 

εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του ΕΜΑΚ, ήτοι 50 €/t. 

ιιι. Η κατασκευή της μονάδας μηχανικής διαλογής στο Ηράκλειο εκτιμάται ότι θα 

κοστίσει περίπου 16.000.000 €, ενώ το λειτουργικό κόστος υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί στα 

35 €/t. 

ιv.   Η κατασκευή  της μονάδας  βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού 

στη Χερσόνησο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 9.000.000 €, ενώ το λειτουργικό 

κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 40 €/t. 

v. Η κατασκευή της μονάδας μηχανικής διαλογής στον Άγιο Νικόλαο εκτιμάται ότι θα 

κοστίσει περίπου 12.000.000 €, ενώ το λειτουργικό κόστος υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί στα 

35 €/t. 

vi.   Η κατασκευή της μονάδας  βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού 

στην Ιεράπετρα υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 5.000.000 €, ενώ το λειτουργικό 

κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 40 €/t. 

vii. Η κατασκευή της μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης, δυναμικότητας 170.000 τόνων, 

αναμένεται να κοστίσει περίπου 90.000.000 €, ενώ το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα 

κυμανθεί στα 65 €/t. 

viii. Η κατασκευή των 2 μονάδων βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου 

οργανικού στις Νότιες περιοχές των Νομών Χανίων και Ηρακλείου υπολογίζεται ότι 
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θα κοστίσει περίπου 3.000.000 € (εάν δέχεται μόνο Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα), ενώ 

το λειτουργικό κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 40-50 €/t λόγω μικρής δυναμικότητας. 

Συγκεντρωτικά, τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 7-53: Κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των Μονάδων Επεξεργασίας για το 
Σενάριο 2  

Μονάδα Κατασκευαστικό Κόστος (€) Λειτουργικά Κόστη 
(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 2.250.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16.000.000 2.800.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9.000.000 1.120.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια Νομού Ηρακλείου) 

2.000.000 160.000 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ52 9.000.000 5.300.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια του Νομού Χανίων) 

1.000.000 100.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

21.000.000 2.950.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12.000.000 1.890.000 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5.000.000 315.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 90.000.000 11.115.000 

ΣΥΝΟΛΟ 165.000.000 27.980.000 

 

Το κόστος διάθεσης των υπολειμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ., για τις μονάδες πλην της ΚΜΕΑ, 

αναμένεται να είναι της τάξης των 20 €/t, ενώ τις ΚΜΕΑ, λόγω της αδρανοποίησης που θα 

χρειαστεί ένα μικρό ποσοστό των υπολειμμάτων της, αναμένεται να είναι (σταθμισμένο) 

περίπου 30 €/t. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το ειδικό βάρος της τέφρας είναι πολύ 

 

52 Κόστος βελτιωτικών παρεμβάσεων   
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μεγαλύτερο των υπόλοιπων υπολειμμάτων, με αποτέλεσμα ένας τόνος τέφρας να έχει μέχρι 

και 90% μικρότερο όγκο.   

Βάσει όλων των παραπάνω, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

 

Πίνακας 7-54: Κόστη εναπόθεσης υπολειμμάτων για το Σενάριο 2  

Μονάδα 
Ποσότητες προς 

ΧΥΤΥ  
(t/έτος) 

Κόστος 
εναπόθεσης 

(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.675 133.500 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 0 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2.800 56.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια 
Νομού Ηρακλείου) 

400 8.000 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 24.243 484.856 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια του 
Νομού Χανίων) 

200 4.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 0 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ  ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 0 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 900 18.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 42.750 1.282.500 

ΣΥΝΟΛΟ 77.968 1.986.856 

 

Μονάδες Επεξεργασίας – Έσοδα 

Βάσει όλων των παραπάνω, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 
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Πίνακας 7-55: Έσοδα από τις Μονάδες Επεξεργασίας για το Σενάριο 2  

Μονάδα 
Έσοδα από  
Κομπόστ  
(€/έτος) 

Έσοδα από  
Ανακυκλώσιμα 

(€/έτος) 

Έσοδα από  
Ενέργεια 
(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 344.400 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 766.320 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

196.000 - - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια Νομού Ηρακλείου) 

28.000 - - 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 127.800 1.238.664 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
(Νότια του Νομού Χανίων) 

14.000 - - 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

77.700 674.338 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 660.117 - 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

63.000 - - 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - - 7.300.000 

Μερικά Σύνολα 506.500 3.683.839 7.300.000 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.490.339 

 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Αναφορικά με τους σταθμούς μεταφόρτωσης, όπως αναφέρθηκε και στο Σενάριο 1, 

συγκριτικά για τα 2 Σενάρια δεν αναμένεται να υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές, δεδομένου 

για τους Νομούς Χα;νίων και Ρεθύμνης οι προτεινόμενες μονάδες είναι κοινές.  
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7.6.2.2.3. Περιβαλλοντικοί ∆είκτες 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ο δείκτης ανακύκλωσης, οι εκτιμώμενες ποσότητες 

Β.Α.Α. που αναμένεται να καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Υ., καθώς και οι εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου για το εν λόγω Σενάριο. 

∆είκτης Ανακύκλωσης Αποβλήτων 

Για το δείκτη ανακύκλωσης επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται ανακύκλωση η παραγωγή 

κομπόστ από σύμμεικτα ΑΣΑ, ενώ για τα προδιαλεγμένα οργανικά ως ανακύκλωση θεωρείται 

όλο το ποσοστό της εκτροπής. Συνολικά, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα. 

Πίνακας 7-56: Δείκτης Ανακύκλωσης Αποβλήτων για το Σενάριο 2 

Ρεύμα Αποβλήτων Παραγόμενες  
ποσότητες (t) 

Ανακτώμενες 
ποσότητες  

προς ανακύκλωση 
(t)53 

Δείκτης (%) 

Απόβλητα πλην 

οργανικών 
286.117 136.927 48 % 

Οργανικά 184.083 65.000 35 % 

ΣΥΝΟΛΟ 470.200 201.927 43 % 

 

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω ποσοστό εκφράζει το ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης που 

μπορεί να επιτευχθεί, βάσει του σχεδιασμού που έχει προηγηθεί. 

Ποσότητες Β.Α.Α. προς Χ.Υ.Τ.Υ.: 

Όπως παρουσιάσθηκε ήδη, οι συνολικές ετήσιες ποσότητες υπολειμμάτων που αναμένεται να 

καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Υ. και περιέχουν Β.Α.Α. (χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη η τέφρα 

από την ΚΜΕΑ) υπολογίσθηκαν σε περίπου 35.000 t. ∆εδομένου ότι όπως υπολογίσθηκε και 

στο Κεφάλαιο 6, οι μέγιστες ποσότητες Β.Α.Α. που θα μπορούν να καταλήγουν σε ΧΥΤΑ/Υ το 

2020 είναι 75.000 t, συμπεραίνεται ότι ο στόχος υπερκαλύπτεται.  

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των Πινάκων 7-43 και 7-56 προκύπτει ο παρακάτω 

συγκεντρωτικός πίνακας. 

 

 

53 Ποσότητες βάσει του Πίνακα 7-51 
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Πίνακας 7-57: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το Σενάριο 2 

Τόνοι CO2 eq / έτος 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆/ΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 

(Νότια Νομού 
Ηρακλείου) 

ΕΜΑΚ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια 
του Νομού Χανίων) 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆/ΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

KMEA (υπολείμματα μόνο) 

Υγειονομική Ταφή 
ΑΣΑ   5.076 725 43.952 363   1.632  

Παραγωγή και 
καύση RDF  17.568   20.313  11.090 11.858   

Παραγωγή 
Κομπόστ     11.470      

Παραγωγή 
Κομπόστ 
(προδιαλεγμένα) 

  8.404 1.201 4.052 600   2.701  

Υγειονομική Ταφή 
υπολειμμάτων 
(πλην τέφρας) 

  1.067 152  762     

Βιο-ξήρανση με 
καύση SRF 64.950          

Βιο-ξήρανση και 
εναπόθεση του 
SRF σε ΧΥΤΥ 

          

Καύση ΑΣΑ με 
Ανάκτηση 
Ενέργειας 

         72.477 

Μερικά Σύνολα 64.950 17.568 14.547 2.078 79.787 1.725 11.090 11.858 4.333 72.477 

ΣΥΝΟΛΟ 280.420 
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7.6.2.2.4. Ρίσκο μη (έγκαιρης) υλοποίησης της μονάδας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ΚΜΕΑ θα οδηγούνται περίπου:  

 ~ 45.000 t είναι SRF 

 ~ 38.000 t είναι RDF 

 ~ 87.000 t είναι Υπολείμματα 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει ότι σε περίπτωση μη (έγκαιρης) υλοποίησης της ΚΜΕΑ, 

83.000 t SRF/ RDF και 87.000 t υπολειμμάτων θα καταλήξουν σε ΧΥΤΑ/Υ. Σε αυτό το σημείο 

όμως πρέπει να σημειωθεί ότι τα υπολείμματα, τα οποία θα είναι πλούσια σε οργανικό, σε 

περίπτωση μη κατασκευής της ΚΜΕΑ δύναται να οδηγηθούν και για βιολογική επεξεργασία, 

και συνεπώς μόνο οι ποσότητες των δευτερογενών καυσίμων αυξάνουν το ρίσκο του 

Σεναρίου. 

7.6.2.2.5. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία για το Σενάριο 2. 

Πίνακας 7-58: Συγκεντρωτικά Στοιχεία Σεναρίου 2 

Κατασκευαστικό Κόστος (Μονάδες) 165.000.000 € 

Ετήσια Λειτουργικά Έξοδα  27.980.000 €/έτος

Έξοδα εναπόθεσης υπολειμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ. 1.986.856 €/έτος

      Συνολικά Ετήσια Κόστη                    29.966.856 €/έτος 

Ετήσια Έσοδα από Ανακυκλώσιμα και Κομπόστ 4.190.339 €/έτος

Ετήσια Έσοδα από Ενέργεια 7.300.000 €/έτος

      Συνολικά Ετήσια Έσοδα                    11.490.339 €/έτος 

Ετήσια Έσοδα - Έξοδα - 18.476.517 €/έτος 

Δείκτες Ανακύκλωσης 

48 % (απόβλητα πλην οργανικών) 

35 % (οργανικά απόβλητα) 

43 % (Σύνολο) 

Β.Α.Α. σε ΧΥΤΥ Υπερκάλυψη του Στόχου 

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 280.420  t CO2 eq/έτος 

Ρίσκο Σχεδιασμού 83.000 t SRF/ RDF 
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7.6.2.3. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά τα παραπάνω δεδομένα και για τα δύο 

Σενάρια. 

Πίνακας 7-59: Σύγκριση δεδομένων για τα δυο σενάρια 

 Σενάριο 1 Σενάριο 2 

Κατασκευαστικό 
Κόστος (Μονάδες) 163.000.000 € 165.000.000 € 

Ετήσια Έσοδα - 
Έξοδα -17,260,340 €/έτος - 18.476.517 €/έτος 

Δείκτες 
Ανακύκλωσης 

38 % (απόβλητα πλην οργανικών) 

35 % (οργανικά απόβλητα) 

37 % (Σύνολο) 

48 % (απόβλητα πλην οργανικών) 

35 % (οργανικά απόβλητα) 

43 % (Σύνολο) 

Β.Α.Α. σε ΧΥΤΥ Υπερκάλυψη του Στόχου Υπερκάλυψη του Στόχου 

Εκπομπές Αερίων του 
Θερμοκηπίου 283.226  t CO2 eq/έτος 280.420  t CO2 eq/έτος 

Ρίσκο Σχεδιασμού 190.500 t SRF/ RDF / σύμμεικτα ΑΣΑ 83.000 t SRF/ RDF 

∆εδομένου ότι οι διαφορές στα οικονομικά μεγέθη για τα δύο σενάρια είναι πολύ μικρές, 

προτείνεται η εφαρμογή του Σεναρίου 2, στο οποίο τα (ελάχιστα) ποσοστά ανακύκλωσης είναι 

σαφώς μεγαλύτερα, και το ρίσκο, όπως αυτό εκφράζεται από την αβεβαιότητα της (έγκαιρης) 

κατασκευής της ΚΜΕΑ είναι εμφανώς πολύ μικρότερο.  
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7.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.7.1. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Η επίτευξη των στόχων που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ 

κυρίως εξαρτάται από το δίκτυο ΑΗΗΕ, που συνεχώς επεκτείνεται. Είναι γεγονός πως εντός 

του 2010 (ιδιαίτερα από το Μάρτιο και μετά) 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. Σήμερα μόνο 12 από τους 71 ∆ήμους και Κοινότητες της Κρήτης έχουν 

συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, μόνο οι ∆ήμοι Ηρακλείου, 

Νέας Αλικαρνασσού, Αρκαλοχωρίου, Μοιρών, Χερσονήσου, Ν. Καζαντζάκη και Αγίας Βαρβάρας 

από το Νομό Ηρακλείου, οι ∆ήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας από το Νομό 

Λασιθίου, ο ∆ήμος Ρεθύμνου από το Νομό Ρεθύμνου και η ∆Ε∆ΙΣΑ και ο ∆ήμος Χανίων από το 

Νομό Χανίων έχουν ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.      

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 

του Νομού Ηρακλείου και του Νομού Χανίων.  

Η ανάγκη για τόνωση των σημείων συλλογής είναι περισσότερο εμφανής και έντονη στη 

∆υτική Κρήτη (Χανιά και Ρέθυμνο). Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως κατά το διάστημα 

01/06/2010 – 30/11/2010 το 76,96% των ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν προέρχονταν 

από το Νομό Ηρακλείου, το 9,57% από το Νομό Λασιθίου, το 8,59% μόνο από το Νομό 

Χανίων παρά την αποτελεσματική δραστηριοποίηση της ∆Ε∆ΙΣΑ και το 4,87% μόνο από το 

Νομό Ρεθύμνου. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν πως τα αποτελέσματα από τη συλλογή 

ΑΗΗΕ στα Χανιά και στο Ρέθυμνο υστερούν σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με το Νομό 

Λασιθίου και κυρίως το Νομό Ηρακλείου. Απαιτείται λοιπόν εντατικοποίηση των προσπαθειών 

έτσι, ώστε: 
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• Να αυξηθούν τα σημεία συλλογής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Ρέθυμνο και στα Χανιά 

•  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 στο Νομό Χανίων 

• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ βιομηχανικής 

προέλευσης που συλλέγονται με ιδιαίτερη έμφαση στο Νομό Χανίων και Ρεθύμνου. 

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των 

ΑΗΕΕ μέσω της λειτουργίας Γραφείου Αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις 

εξελίξεις, του συντονισμού της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, της οργάνωσης 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωση των ελεγκτικών 

μηχανισμών.  

Η εντατικοποίηση της δραστηριότητας κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένης και της επικείμενης 

αύξησης στους στόχους συλλογής και αξιοποίησης, η οποία αναμένεται με τη νέα σχετική 

Οδηγία, πιθανότατα εντός του 2011.  

 

7.7.2. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους – ΟΚΤΖ 

Στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν 5 αδειοδοτημένα σημεία συλλογής ΟΤΚΖ σε συνεργασία 

με την Ε∆ΟΕ, δυο στο Νομό Ηρακλείου και από ένα σημείο στους υπόλοιπους τρεις Νομούς 

της Κρήτης. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της παρουσίας της Ε∆ΟΕ στην Κρήτη κρίνονται 

ικανοποιητικά, μιας και το ποσοστό των ανακυκλωθέντων ΟΤΚΖ στην Κρήτη αντιπροσώπευε 

μόλις το 2,78% το 2007, ανέβηκε στο 2,90% το 2008, σημείωσε σημαντική άνοδο το 2009 

φθάνοντας 4,73% και παραμένει πάνω από το 4%, συγκεκριμένα στο 4,21%, στο 

ενδεκάμηνο (Ιανουάριος – Νοέμβριος) του 2010 και, παράλληλα, ικανοποιούνται οι στόχοι 

που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Η επικείμενη λειτουργία ενός 

πρόσθετου σημείου σε συνεργασία με την Ε∆ΟΕ εντός του Νομού Ηρακλείου και η πρόσφατη 

αδειοδότηση του αντίστοιχου σημείου στην Περιφέρεια Ρεθύμνου θα βοηθήσουν την 

καλύτερη λειτουργία της Ε∆ΟΕ στην Κρήτη. 

Προκειμένου να βελτιωθούν οι αριθμοί σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, στόχος πρέπει να είναι 

και η συνδρομή των ∆ήμων προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της λειτουργίας της Ε∆ΟΕ στην Κρήτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

προτείνεται οι ΟΤΑ σε συνεργασία με το Φο∆ΣΑ να υποδείξουν χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης και σε συνεργασία με την Ε∆ΟΕ, να μεταφέρονται τα οχήματα στα κέντρα 
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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 ΣΣΕ∆. 

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. 

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. 

7.7.3. Μεταχειρισμένα Ελαστικά οχημάτων 

Στην Περιφέρεια Κρήτης σήμερα υπάρχουν 209 σημεία συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών, 

ενώ υπάρχει ένας αδειοδοτημένος συλλέκτης – μεταφορέας για την Ανατολική Κρήτη 

(Ηράκλειο – Λασίθι) και ένας για τη ∆υτική Κρήτη (Χανιά – Ρέθυμνο), οι οποίοι λειτουργούν 

σε συνεργασία με το συλλογικό σύστημα της ECOELASTIΚA. Το 2006 το συλλογικό σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης συνέλεξε 1.727,2 t μεταχειρισμένα ελαστικά αντιπροσωπεύοντας το 

4,4% του συνόλου σε επίπεδο χώρας. Τα επόμενα χρόνια τα αποτελέσματα σημείωσαν 

σημαντική πρόοδο στην Κρήτη, με τις ποσότητες των συλλεχθέντων μεταχειρισμένων 

ελαστικών στην Περιφέρεια Κρήτης να αποτελούν το 4,6% το 2007 (2.061,5 t), το 4,7% το 

2008 (2.322,5 t), το 5,2% το 2009 (2.376,4 t) και το 5,5% (2.054,2 t) για το ενδεκάμηνο του 

2010 (Ιανουάριος – Νοέμβριος). Κατά προέκταση, η πρόοδος των αποτελεσμάτων στην 

Περιφέρεια είναι συνεχής και εμφανής. Παράλληλα, η ECOELASTIKA σε εθνικό επίπεδο έχει 

επιτύχει τους στόχους που τίθενται από την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

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 
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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. 

7.7.4. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ κρίνεται απαραίτητη λόγω: 

• Του μεγάλου όγκου των αδρανών, η ποσότητα των οποίων υπερβαίνει την ποσότητα 

των παραγόμενων ΑΣΑ 

• 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 
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• Της ανάγκης επαναχρησιμοποίησης όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού αυτών 

των αποβλήτων 

Με γνώμονα την ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και 

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. 

 

∆ράσεις της Περιφέρειας σε σχέση με τη διαχείριση ΑΕΚΚ 

∆ράσεις αναφορικά με τα έργα υποδομής 

Υπάρχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων από τις οποίες προκύπτουν ΑΕΚΚ και για τις οποίες δεν 

εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραγωγού των ΑΕΚΚ (δηλαδή του 

Αναδόχου του έργου), καθότι αυτός δεν υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία στις πολεοδομικές 

υπηρεσίες για αυτές τις δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν πολλά 

από τα μεγάλα έργα υποδομής (π.χ. ΧΥΤΑ κ.α.), τα οποία και παράγουν σημαντικές ποσότητες 

ΑΕΚΚ. 

Αυτή η παράλειψη αναφορικά με τη διαχείριση ΑΕΚΚ είναι σημαντική, δεδομένης της 

παντελούς έλλειψης στοιχείων αναφορικά με τις παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ από έργα 

υποδομής, όσο και της εκτίμησης, σύμφωνα με την οποία οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ 

από αυτές τις δραστηριότητες αποτελούν το κυρίως μέρος του συνόλου των παραγόμενων 

ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Κρήτης. Για τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται στους 

Περιβαλλοντικούς Όρους τέτοιων έργων που εκδίδονται από την Περιφέρεια ή τις Νομαρχίες 

να καθίσταται σαφές ότι οι ανάδοχοι κατασκευαστές θα πρέπει να συμβάλλονται υποχρεωτικά 

με κάποιο εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) 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. 

 

∆ράσεις αναφορικά με την καθοδήγηση των υποψήφιων συστημάτων 

Η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) ούτως, ώστε από 
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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. 

 

∆ράσεις αναφορικά με την εξυπηρέτηση του συνόλου της Περιφέρειας 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης ορισμένων περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης από τα 

ΣΕ∆ ΑΕΚΚ που τυχόν θα αδειοδοτηθούν εντός του 2011 από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ προκειμένου να 

λειτουργήσουν στην Κρήτη, η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία 

αδειοδοτημένων χώρων αποθήκευσης ΑΕΚΚ για την εξυπηρέτηση των ΟΤΑ οι οποίοι δεν θα 

βρίσκονται στην εμβέλεια κάποιου εγκεκριμένου ΣΕ∆ ΑΕΚΚ. Οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ θα πρέπει 

να αποθέτουν με δική τους ευθύνη τα απόβλητα που προκύπτουν από δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται εντός της περιοχής τους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συμβληθούν με 

κάποιο υφιστάμενο εγκεκριμένο ΣΕ∆ ΑΕΚΚ, το οποίο και θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά 

των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Ο τρόπος 

συνεργασίας θα καθοριστεί μεταξύ των υπόχρεων και του ΣΕ∆ ΑΕΚΚ. 

Εναλλακτικά (δεδομένου ότι και οι ΟΤΑ θεωρούνται υπόχρεοι εναλλακτικής διαχείρισης), για 

τους ΟΤΑ οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στην εμβέλεια κάποιου εγκεκριμένου ΣΕ∆ 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. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναμία απορρόφησης του συνόλου των 

ανακυκλωμένων αδρανών προϊόντων από την αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η Περιφέρεια 

Κρήτης θα πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΧΥΤ Αδρανών, οι 

οποίοι θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας άλλης χρήσης 

των ανακυκλωμένων προϊόντων. 

Για να προχωρήσει η Περιφέρεια Κρήτης στο σχεδιασμό ΧΥΤ Αδρανών, θα πρέπει να 

μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λειτουργήσουν τα εγκεκριμένα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, υπό τη στενή επίβλεψη της Περιφέρειας ούτως, ώστε 

να εμφανιστούν και να καταγραφούν προβλήματα και ελλείψεις με σκοπό τη λήψη 

αποφάσεων και τη δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών. 

Για τις ανάγκες χωροθέτησης αυτών των έργων, υφίστανται προτεινόμενα κριτήρια 

αποκλεισμού ΧΥΤ αδρανών.  
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∆ράσεις αναφορικά με την καταγραφή των ΑΕΚΚ 

Η καταγραφή της ποσότητας των παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη, προτού τα 

υποψήφια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ λάβουν έγκριση από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, 

καθώς μόνο με πλήρη στοιχεία είναι δυνατοί οι υπολογισμοί για τη διαστασιολόγηση, το 

πλήθος και τη χωροθέτηση των απαιτούμενων μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια. 

Από αυτήν την παρατήρηση συνάγεται το συμπέρασμα ότι καθώς δεν υπάρχουν επίσημα 

στοιχεία για τις παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ, 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 αυτούς τους λόγους, προτείνεται η Περιφέρεια Κρήτης να προβεί άμεσα στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

Να προβεί σε 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. 

Σε συνεργασία με τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, να επιβάλει στα υποψήφια ΣΕ∆ ΑΕΚΚ να προχωρήσουν σε 

ποιοτική εκτίμηση της σύστασης των ΑΕΚΚ. Τονίζεται ότι η παρούσα δράση δεν πρέπει να 

δυσκολέψει ιδιαίτερα τα υποψήφια ΣΕ∆, καθότι αυτά προέρχονται από τον κατασκευαστικό 

χώρο και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για τη διενέργεια ποιοτικής εκτίμησης της 

σύστασης των αποβλήτων. Επιπλέον, ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ 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. 

Σε συνεργασία με τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, να προχωρήσει σε υλοποίηση μικρής κλίμακας 

προγραμμάτων κατεδαφίσεων κτιρίων, από τα οποία θα εξαχθούν δείκτες που θα συνδέουν 

την επιφάνεια του κτιρίου με τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων ούτως, ώστε να είναι 

εφικτός ο υπολογισμός των παραγόμενων αποβλήτων από κατεδαφίσεις, ο οποίος θα 

εμπεριέχει μικρό σφάλμα. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιθυμητή είναι και η συνεργασία με 

κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. 

Σε διάφορα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί ποικίλα ερευνητικά / πιλοτικά προγράμματα σχετικά 

με την ταυτοποίηση της ποιοτικής σύστασης των αποβλήτων. Μολονότι τα προγράμματα 
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αυτά και κατά επέκταση τα αποτελέσματά τους αφορούν συγκεκριμένες χρονικές και χωρικές 

συνθήκες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως “οδηγοί” για την ανάπτυξη παρόμοιων 

προγραμμάτων στην Ελλάδα. 

 

∆ράσεις αναφορικά με την 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 ΣΕ∆ ΑΕΚΚ προς αξιοποίηση. 

 

∆ράσεις αναφορικά με τη στήριξη των ΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν τα υποψήφια ΣΕ∆ ΑΕΚΚ συνίσταται στη 

μεγάλη επιφάνεια που απαιτείται για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, 

δεδομένης της μεγάλης δυναμικότητας που θα πρέπει να έχουν οι εγκαταστάσεις αυτές. Είναι 

σαφές ότι οι μονάδες αυτές θα πρέπει αφενός να διαθέτουν μεγάλο χώρο υποδοχής 

αποβλήτων και αφετέρου θα πρέπει να διαθέτουν εξίσου μεγάλο χώρο για την αποθήκευση 

των προϊόντων επεξεργασίας. 

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. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο Ν.3164/2003 «Περιεχόμενα – Μητρώα Μελετητών, 

ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 176/Α/2-7-03), στο 

Άρθρο 33, παρ. 10: «Για την εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-2939/01 (ΦΕΚ-179/Α/01), εκτός από 

τις θέσεις που εγκρίνονται ως κατάλληλες με τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ως 
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κατάλληλες θεωρούνται και οι θέσεις που εμπίπτουν σε περιοχές στις οποίες επιτρέπεται, από 

τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις, η εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 

μονάδων της ίδιας κατηγορίας με αυτήν των μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης». 

Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην 

Περιφέρεια, παρακάτω παρατίθενται οι αναγκαίες δράσεις και μέτρα που θα πρέπει να 

προβλεφθούν: 

• Πλαίσιο συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και του φορέα διαχείρισης των ΑΕΚΚ για τη 

συλλογή των ΑΕΚΚ 

• Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής της παραγωγής και διαχείρισης ΑΕΚΚ και 

δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης. Η καταγραφή της ποσότητας και ποιότητας των 

παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη για τον ορθό σχεδιασμό των δράσεων και 

υποδομών διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

• Προϋποθέσεις και όροι διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά την αδειοδότηση όλων των έργων και 

δραστηριοτήτων που παράγουν ΑΕΚΚ 

• Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 

 

Προτεινόμενες Mονάδες Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, όπως αυτοί τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία αναφορικά με τα ΑΕΚΚ, προτείνεται η δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στη Χερσόνησο Ηρακλείου  (ΜΕ∆Α – Ανατολικής Κρήτης) 

προκειμένου να εξυπηρετείται η ανατολική Κρήτη καθώς και ακόμα μίας δεύτερης 

ολοκληρωμένης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στο νομό Ρεθύμνου ή Χανίων (ΜΕ∆Α 

– ∆υτικής Κρήτης), προκειμένου να υφίσταται κατάλληλη διαχείριση αυτών των αποβλήτων 

στη ∆υτική Κρήτη. Ειδικά για την πρώτη προτεινόμενη μονάδα στο ∆ήμο Χερσόνησο τονίζεται 

πως: 

Ο Καλλικρατικός ∆ήμος της Χερσονήσου χαρακτηρίζεται από σημαντική κατασκευαστική 

δραστηριότητα, δεδομένου ότι εκεί λειτουργούν οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της 

Κρήτης με δυναμικότητα χιλιάδων κλινών 

Στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου ήδη αποτίθενται σε ξεχωριστό σημείο παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ 

προκειμένου αυτές στο μέλλον να διαχειριστούν στη μονάδα που προτείνεται να λειτουργήσει 

Ποσότητες ΑΕΚΚ συλλέγονται ήδη στο Σταθμό Ανακύκλωσης Υλικών στα Μάλια, οι οποίες 

μπορούν να φθάσουν και τον ένα τόνο ανά παραλαβή. Επίσης, ο ΦΟ.∆.Σ.Α. Βορείου Πεδιάδος 

επιδιώκει τη δημιουργία τεσσάρων ακόμα σταθμών – κέντρων ανακύκλωσης στα πρότυπα 

αυτού που ήδη λειτουργεί στα Μάλια, οπότε προκύπτει μια επιπρόσθετη πηγή ΑΕΚΚ. 
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Η Χερσόνησος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Ηράκλειο, όπου παράγονται 

σημαντικές ποσότητες ΑΕΚΚ.  

Η Χερσόνησος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Καστέλι Πεδιάδος, όπου πρόκειται 

να κατασκευαστεί το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. 

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση προτείνεται: 

Συνεργασία με το όλο τα δίκτυο των υπόχρεων διαχειριστών (παραγωγοί, μεταφορείς 

αδρανών κ.α.) για τη μεταφορά των ΑΕΚΚ στις δύο 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.  

7.7.5. 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.τ.λ.). 

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, 
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• 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 ης 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. 

Τα κριτήρια για την επιλογή της βέλτιστης λύσης πρέπει να είναι: 

1. Περιβαλλοντικά: Θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) 

για κάθε εξεταζόμενο εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης. Στη συνέχεια, πρέπει να 

προσδιορίζονται: 

• τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προς διάθεση ιλύος, 

• η διαθεσιμότητα των αποδεκτών (π.χ. αγροτικές εκτάσεις, βιομηχανία κτλ.) 

• η απαιτούμενη κατά περίπτωση επεξεργασία ιλύος για την άρση των αρνητικών 

επιπτώσεων 

• τα έργα και μέσα που είναι αναγκαία για την τυχόν αποθήκευση, μεταφορά κτλ. των 

παραπροϊόντων επεξεργασίας 

• οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις τόσο του παραγωγού 

ιλύος, όσο και του καταναλωτή του τελικού προϊόντος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω πρέπει να διαμορφώνονται τα εναλλακτικά προς εξέταση 

σενάρια διαχείρισης της ιλύος. Τα σενάρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται στους χρήστες 

του τελικού προϊόντος, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή τους. 

2. Οικονομικά: Για κάθε εξεταζόμενο εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης της ιλύος, που 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος 

επένδυσης, οι ετήσιες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση, καθώς επίσης και τα 

τυχόν έσοδα από την επαναχρησιμοποίησή της. 
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Με βάση τις οικονομικές εκτιμήσεις, προτείνονται ένα ή περισσότερα εναλλακτικά σενάρια, τα 

οποία εφ’ όσον αποκτήσουν την κοινωνική αποδοχή και ενταχθούν σε χρηματοδοτικά 

σχήματα μπορεί να υλοποιηθούν. 

3. Κοινωνικά: Για τις προκριθείσες εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση 

του κοινού και των φορέων, να παρουσιάζονται οι επιπτώσεις και τα μέτρα που 

λαμβάνονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή. 

Οι κύριες μέθοδοι τελικής διάθεσης της ιλύος είναι: 

• Επαναχρησιμοποίηση σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις, αποκατάσταση εδαφών 

• ∆ιάθεση σε ΧΥΤΑ 

• Καύση 

• Άλλοι τρόποι διάθεσης (π.χ. διάθεση σε τσιμεντοβιομηχανία). 

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: 
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• H ασβεστοποίηση 

• Η ξήρανση (ηλιακή και θερμική) 

• Η αποτέφρωση ή συναποτέφρωση (π.χ. με απορρίμματα, ή σε κλίβανο τσιμέντου) 

• 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. 

• 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: 
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• ∆ιάθεση σε χώρους ταφής απορριμμάτων (ΧΑ∆Α / ΧΥΤΑ) 

• 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 

• 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 Φο∆ΣΑ 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 στην Κρήτη.  

7.7.6. Γεωργικά Υπολείμματα & Άχρηστα Γεωργικά Προϊόντα 

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 
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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. 

Για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι 

επιθυμητό η Περιφέρεια 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 αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά 

τους χαρακτηριστικά το επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του Φο∆ΣΑ της Περιφέρειας και θα 

αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των φορέων, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση 

των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 

 

Αποσυρόμενα εσπεριδοειδή 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα αποσυρόμενα φρούτα προσμετρώνται στις ποσότητες των 

οργανικών που μπορούν να διατεθούν σε ΧΥΤ, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη 

των στόχων της 99/31/ΕΚ. 

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 ∆ιευθύνσεις 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 
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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. 

∆εν 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 

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 
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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. 

Για την περίπτωση της Κρήτης προτείνεται στοχευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για τον 

προσδιορισμό του καλύτερου δυνατού σεναρίου για τη διαχείριση των παραγόμενων 

γεωργικών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Σε πρώτη φάση πρέπει να διερευνηθεί  

η συνεπεξεργασία των γεωργικών αποβλήτων στην προβλεπόμενη μονάδα της βιολογικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, θεωρείται χρήσιμη η 

μονάδα που προβλεπόταν για τα Χανιά στο πλαίσιο του προηγούμενου ΠΕΣ∆Α, ενώ θα πρέπει 

να μελετηθεί άμεσα και η περίπτωση της μονάδας στη Μεσσαρά του Νομού Ηρακλείου. Μια 

γενική εναλλακτική που προτείνεται να εξεταστεί είναι η περίπτωση της συνδιαχείρισης των 

γεωργικών αποβλήτων στις μονάδες που θα δημιουργηθούν για τη διαχείριση του 

προδιαλεγμένου κλάσματος των ΑΣΑ.      

7.7.7. Απόβλητα Πλοίων 

Τα ΑΣΑ που προέρχονται από πλοία, πλωτές εγκαταστάσεις και λιμάνια της Περιφέρειας έχουν 

συνυπολογιστεί, ως ποσότητα, στο σύνολο των ΑΣΑ της Περιφέρειας. 

Για τα υπόλοιπα απόβλητα (που δεν προσομοιάζουν με ΑΣΑ, κυρίως πετρελαιοειδή κατάλοιπα 

πλοίων) η διαχείριση τους δεν περιλαμβάνεται στους στόχους του εν λόγω ΠΕΣ∆Α καθώς για 

αυτά εφαρμόζεται η ΚΥΑ 3418/2002 (ΦΕΚ 712/Β/2002).Γενικά η διαχείριση των αποβλήτων 

αυτών θα γίνεται με ευθύνη του φορέα διαχείρισης κάθε λιμανιού. Σύμφωνα με το άρθρο 7, 
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παράγραφος 4 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή και 

μεταφορά των αστικών αποβλήτων στα λιμάνια, από τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιμένα, 

τότε αυτές οι διαδικασίες θα γίνονται με ευθύνη του Φο∆ΣΑ της Περιφέρειας. 

7.7.8. 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 ασφαλής τελική διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων, να βελτιωθεί η παρακολούθηση 

και ο έλεγχος της συμμόρφωσης και να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός περιβαλλοντικής 

προστασίας.  
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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 Φο∆ΣΑ και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των φορέων, με την 

προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. 
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8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣ∆Α Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού 

χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των αποβλήτων. Η 

ύπαρξη αυτών των κριτηρίων εξασφαλίζει την ορθολογική - περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

οικονομικά- 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 ΣΜΑ, ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ και 

μονάδες επεξεργασίας.  

Με τον τρόπο αυτό θα προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά των κατάλληλων ευρύτερων 

περιοχών, εντός των οποίων ενδέχεται να χωροθετηθούν τα προβλεπόμενα έργα. 

8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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: 

• Η ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) για το πλαίσιο προδιαγραφών και τα 

γενικά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων 

• 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 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β/5.8.2002) «Κατάταξη δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριότητες σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 

1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002……», όπως έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. 

• Η ΚΥΑ 25535/3281/15.11.2002 (ΦΕΚ 1463 Β/20.11.2002) που αφορά στην «Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και 

δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας….. ». 

• Η ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003) «∆ιαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ... ». 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  8-2 

• 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. 123067/10.02.2004 Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων: Συλλογή – Μεταφορά –Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων 

Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριμμάτων». 

• Η υπ. αρ. 103371/1278 Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩ∆Ε της 05-05/2004, ορθή επανάληψη 

13-05-2004 «Ολοκλήρωση σχεδιασμών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και 

υλοποίηση έργων». 

• Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 

• 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 

∆ΣΑ. 

8.1.1. Κριτήρια αποκλεισμού χώρων 

8.1.1.1. Εισαγωγή 

Οι αποφάσεις που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και εν γένει στερεών 

αποβλήτων, βρίσκονται στο επίκεντρο του γενικού ενδιαφέροντος καθώς, πέραν των 

προφανών επιπτώσεων τους στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική υπόσταση μιας 

περιοχής, έχουν και πολιτικές συνέπειες και για το λόγο αυτό έχουν δικαίως εξελιχθεί σε ένα 

από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. 

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 ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆ΣΑ) 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 
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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. 

Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, προκειμένου να εντοπισθούν περιοχές καταρχήν 

κατάλληλες για τη χωροθέτηση των έργων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε όλη την 

έκταση της Περιφέρειας και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθορίζονται όροι και περιορισμοί 

καταλληλότητας (κριτήρια) σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τις απαιτήσεις της Ελληνικής 

και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

Επιπρόσθετα, πέραν των πηγών που αναφέρονται στο Κεφ. 1 της παρούσας μελέτης, 

λήφθηκαν υπόψη στοιχεία και από: 

1. ΕΜΠ – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Αξιολόγηση μελέτης για 

την επιλογή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη νότια-νοτιοανατολική 

Αττική, ΕΣ∆ΚΝΑ, 1996 

2. ΕΜΠ – Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Αξιολόγηση μελέτης για 

την επιλογή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη βόρεια -βορειοανατολική 

Αττική, ΕΣ∆ΚΝΑ, 1996-1997 

3. το «Τεύχος 1ο: Αρχικός Εντοπισμός Υποψήφιων Θέσεων Κεντρικής ΟΕ∆Α για τους 

Νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου», του ερευνητικού προγράμματος: 

«Εντοπισμός Υποψήφιων Χώρων για ∆ημιουργία Κεντρικής Ολοκληρωμένη 

Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕ∆Α) στους Νομούς Ρεθύμνης, 
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Ηρακλείου και Λασιθίου», Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Αεριών Υγρών & Στερεών 

Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 2008, 

4. τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή «Πολυκριτηριακή Ανάλυση στη Λήψη Αποφάσεων για τη 

Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων και την Κατανομή Πόρων», Μητρόπουλος Παναγιώτης 

Α., Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 2007. 

Συγχρόνως λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες αναπτυξιακοί σχεδιασμοί1, καθώς και η 

προφύλαξη πόρων, υδάτινων, ενεργειακών, ανθρώπινων, φυσικών. Η εφαρμογή των 

κριτηρίων αποκλεισμού λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας (Κεφάλαιο 5) και 

συνεκτιμά την υφιστάμενη διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (Κεφάλαιο 4). 

Οι κατηγορίες των κριτηρίων αποκλεισμού που εφαρμόστηκαν λαμβάνoυν υπόψη τα κριτήρια 

και τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της και είναι:  

• Χωροταξικά / Πολεοδομικά, που περιλαμβάνουν Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά 

κριτήρια. 

• Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά. 

• Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά. 

• Τεχνικοοικονομικά. 

Σημειώνεται ότι, τα κριτήρια αποκλεισμού που υιοθετήθηκαν για χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. / 

Χ.Υ.Τ.Υ. είναι αυστηρότερα από αυτά των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας σύμμεικτων ή 

προδιαλεγμένων Αποβλήτων οργανικού κλάσματος (ΕΕΑ), που, με τη σειρά τους, είναι 

αυστηρότερα από αυτά για τη χωροθέτηση Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ∆ΑΥ) 

και Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ). Ειδικά για τις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α), όπου συνυπάρχουν Χ.Υ.Τ.Υ. και Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας, υιοθετούνται τα αυστηρότερα κριτήρια (δηλ. των Χ.Υ.Τ.Α.), και, όπου 

απαιτείται, μπορεί να γίνεται διακριτή η διαφοροποίηση κατά την εκπόνηση της Προμελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στο στάδιο της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). Προκειμένου τα προαναφερόμενα κριτήρια να καταστούν 

σαφή, σχεδιάστηκε για κάθε είδος μονάδας ∆ΣΑ (ΣΜΑ, ΕΕΑ, ΧΥΤ/ΟΕ∆Α) ένας χάρτης 

αποκλειόμενων περιοχών σε επίπεδο περιφέρειας. 

∆ιευκρινίζεται ότι, στους χάρτες αποκλεισμού δεν έχουν εφαρμοστεί όλα τα κριτήρια που 

αναφέρονται ακολούθως, λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας πληροφοριών σε κάποια 

ζητήματα. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά προβλέπεται και απαιτείται να εκτιμώνται στα πλαίσια 

 

1 Υ.Α. 25291/2003 (ΦΕΚ Β 1486/10.10.2003) Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.  
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της προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), μεταξύ των 

«υποψήφιων» εναλλακτικών περιοχών που αναμένεται να είναι συγκεκριμένες (συγκεκριμένα 

οικόπεδα) και περιορισμένες. Ουσιαστικά, στο χάρτη αποκλεισμού στα πλαίσια του ΠΕΣ∆Α 

αποτυπώνονται τα χωροταξικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

τεχνικοοικονομικά κριτήρια, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό από την πρωτογενή 

πληροφορία. 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων: Οι χάρτες που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη αποτελούν ένα 

χρήσιμο εργαλείο για τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά με τις τυχόν υπάρχουσες μελέτες χωροθέτησης 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και μελλοντικά, σε οποιαδήποτε τροποποίηση 

του διαχειριστικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση υποδεικνύουν, όπως ήδη προαναφέρθηκε, 

ποιες περιοχές, κατ’ αρχήν, πρέπει να αποφευχθούν και να μην προτιμηθούν για τη 

διερεύνηση της χωροθέτησης εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας ή/και διάθεσης. Για τη 

σωστή ανάγνωση και χρήση των χαρτών αποκλεισμού, είναι απαραίτητο να διατυπωθεί με 

σαφήνεια ο ορισμός της «αρχικά κατάλληλης ευρύτερης περιοχής» και ο ορισμός της «αρχικά 

αποκλειόμενης ευρύτερης περιοχής». 

Ειδικότερα, κατά την ανάγνωση και χρήση των χαρτών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

ακόλουθα: 

 Αρχικά κατάλληλη ευρύτερη περιοχή:  

Όσες περιοχές δεν αποκλείονται δεν σημαίνει ότι είναι και κατάλληλες, λαμβανομένου 

μάλιστα υπόψη ότι δεν έχουν εφαρμοστεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται 

ακολούθως, λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας πληροφοριών. Η καταλληλότητα μίας 

συγκεκριμένης θέσης προκύπτει από την εξέταση πολύ περισσότερων και 

διαφορετικών κριτηρίων από αυτά του αποκλεισμού και προϋποθέτει την έρευνα 

πεδίου προκειμένου να πιστοποιήσει την καταλληλότητά της. Εντός των «αρχικά 

κατάλληλών ευρύτερων περιοχών» γίνεται ο εντοπισμός μεμονωμένων θέσεων πλέον, 

συνεκτιμώντας διάφορα κριτήρια αποκλεισμού (όπως απόσταση από ενεργά σεισμικά 

ρήγματα κ.λπ.) και κριτήρια καταλληλότητας (όπως μορφολογικά, χωροταξικά κ.λπ.) 

και εντοπίζονται έτσι οι μεμονωμένες πλέον θέσεις (που είναι δυνατόν να 

χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις ∆ΣΑ), στις οποίες εφαρμόζονται τα κριτήρια 

«επιλεξιμότητας», δηλ. τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για την επιλογή της 

βέλτιστης θέσης χωροθέτησης ενός έργου ∆ΣΑ. 

 Αρχικά αποκλειόμενη ευρύτερη περιοχή:  

Ακόμα και περιοχές εντός των αποκλειόμενων ζωνών δεν πρέπει να αποκλείονται από 

την περαιτέρω εξέτασή τους, όταν τα αποτελέσματα των «ευρύτερων» περιοχών δεν 

είναι τέτοια που να οδηγούν σε λύσεις. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι προτάσεις για 

συγκεκριμένες θέσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλο Φορέα (σχετικό με το 
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αντικείμενο της διαχείρισης Σ.Α.), οι οποίες, προφανώς, εμπεριέχουν ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο, αυτό της καλής γνώσης της περιοχής μελέτης και όλων των 

συνισταμένων παραμέτρων, πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται ανάλογα 

κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κατ’ ελάχιστον κριτήρια της 

υφιστάμενης νομοθεσίας.  

8.1.1.2. Κριτήρια αποκλεισμού σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

Τα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης 

αποβλήτων (ΧΥΤ, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ), Σταθμούς Μεταφόρτωσης 

Αποβλήτων (ΣΜΑ), κ.λπ.) 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. 

− Περιοχές για τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη που αφορά σε 

θέματα Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.  
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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 (Κ∆ΑΥ).  

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.  
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8.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΧΥΤ – ΣΜΑ - 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα προτεινόμενα κριτήρια αποκλεισμού σχετικά με τη 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων ∆ΣΑ. Οι περιοχές που εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού 

απεικονίζονται στους Χάρτες 5, 6 και 7 που συνοδεύουν την παρούσα. 

8.2.1. ΧΥΤ μη επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων/ ΟΕΔΑ 

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε αυτήν την περίπτωση αφορούν τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ/Υ, 

αλλά και Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ) και Χώρους Υγειονομικής 

Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 

8.2.1.1. Εφαρμοζόμενα κριτήρια 

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα χωροταξικά κριτήρια αναφέρονται στις εξής παραμέτρους: 

• Απόσταση από οικισμούς – ΖΟΕ (Κριτήριο Χ1) 

• Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2)  

• Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά (Κριτήριο Χ3)  

• Ζώνες ΒΙΠΕ (Κριτήριο Χ4)  

• Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ5)  

Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση πρέπει να γίνει σε ελάχιστη απόσταση 1 km από τα όρια του ΓΠΣ (Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η χωροθέτηση πρέπει να λάβει 

υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη, αλλά και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις των 

οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ. Στην 

παρούσα μελέτη και λόγω μη διαθεσιμότητας των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών της 

περιφέρειας, δεν χρησιμοποιήθηκε ο όρος/κριτήριο αποκλεισμού με βάση την ΚΥΑ 114218/97 

Παράρτημα Ι, ενότητα 3, §3.1.4, εδαφ. 1:«εντός ορίου των οικισμών 2.000 κατοίκων», αλλά 

λαμβάνεται ως γενικό κριτήριο αποκλεισμού, ελάχιστη απόσταση ίση με 1 km από το κέντρο 

κάθε οικισμού, στους χάρτες που αποτυπώνουν τις «αρχικά κατάλληλες ευρύτερες περιοχές».  

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

Η χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕ∆Α προτείνεται σε τούτο το στάδιο της μελέτης, σε ελάχιστη 

απόσταση 0,5 km από τα κυριότερα μνημεία αρχαιολογικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

(σημειακά). Επίσης, ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή 
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κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών Ζώνη Α) 

αποκλείονται από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά (Κριτήριο Χ3) 

Για τα αεροδρόμια και σε ότι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων ισχύει, κατ’ ελάχιστον, η 

παρακάτω νομοθεσία: 

− ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/1202/28.07.95  

− ΥΠΑΚΑΖΑ/ΑΡ/1634/03.11.95  

− ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/16.01.96  

Το επιτρεπόμενο ύψος εμποδίων κατά μήκος του άξονα του διαδρόμου και σε κάθετη 

απόσταση από τον άξονα μετά τα πρώτα 75 μέτρα, ακολουθεί τον κανόνα 7:1, δηλαδή σε 

κάθε 7 μέτρα μήκους επιτρέπεται 1 μέτρο ύψους, όπου τα ύψη λαμβάνονται σε σχέση με το 

ύψος του αεροδιαδρόμου. 

Μία ελάχιστη απόσταση πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια της χωροθέτησης ΧΥΤ /ΟΕ∆Α 

από τα αεροδρόμια. Η απόσταση αυτή σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική για ΧΥΤ ανέρχεται σε 

3 Km όταν πρόκειται για αεροδρόμια στα οποία διακινούνται αεριωθούμενα αεροσκάφη, ενώ 

για αεροδρόμια τα οποία δέχονται αποκλειστικά αεροσκάφη με ελικοφόρους κινητήρες η 

ελάχιστη απόσταση ανέρχεται στο 1,5 km. Σημειώνεται ότι, απαιτείται η (θετική) 

γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν 

με αεροδρόμια2.  

Ζώνες ΒΙ.ΠΕ. (Κριτήριο Χ4) 

Αποκλείεται η χωροθέτηση ΧΥΤ ή ΟΕ∆Α σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως βιομηχανική 

περιοχή ή βιομηχανικό πάρκο. Όριο απόστασης από την περιοχή δεν ορίζεται. 

Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ5) 

Θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης αποκλείονται από τη χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤ/ΟΕ∆Α. 

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χωροθέτηση σε ελάχιστη απόσταση 0,5 km 

από τα όρια αυτών, ενώ προτείνεται στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α. την εξέταση της χωροθέτησης 

σχετικά με τις θεσμοθετημένες περιοχές ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΠΟΤΑ) με ελάχιστη απόσταση 2 km από αυτές. 

 

2 Για την εγκατάσταση μονάδων (και ∆ΣΑ) απαιτείται :  
Έγκριση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (σε απόσταση μικρότερη από 5.000 μέτρα από στρατιωτικά 
αεροδρόμια), όπου, μεταξύ άλλων εξετάζεται το ύψος του υπό ανέγερση κτίσματος και το υψόμετρο του εδάφους, 
καθώς και  το υψόμετρο του εδάφους στο σημείο της περίφραξης  και 
Έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  (σε απόσταση μικρότερη από 4.000 μέτρα από πολιτικά 
αεροδρόμια) όπου, μεταξύ άλλων εξετάζεται  το ύψος και το υψόμετρο της οικοδομής/κατασκευής σε σχέση με το 
διάδρομο του αεροδρομίου. 
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Για λοιπές ειδικές χρήσεις, όπως Χώροι Εξορύξεως Ορυκτών και λατομικές ζώνες προτείνεται η 

εξέτασή τους να γίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α., λαμβάνοντας 

υπόψη κατά περίπτωση τις ειδικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει των αντίστοιχων 

ΦΕΚ. 

Σημειώνεται ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως 

Ζ.Ο.Ε, ΣΧΟΟΑΠ, Γ.Π.Σ., Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών 

Χώρων, κ.λπ.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση 

τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα (∆ΣΑ). 

Γεωλογικά – υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

Τα γεωλογικά - υδρογεωλογικά κριτήρια που εφαρμόζονται είναι τα εξής: 

• Απόσταση από κοίτες κύριων ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Υ1)  

• Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα (Κριτήριο Υ2)  

Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Υ1)  

Η παρουσία ΧΥΤ κοντά σε υδάτινους αποδέκτες μπορεί να προκαλέσει τη ρύπανση των 

υδάτινων αποδεκτών από τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων. Συνεπώς, αποκλείονται οι 

χωροθετήσεις ΧΥΤ κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, ενώ κατά περίπτωση μπορούν να 

εξεταστούν χωροθετήσεις σε μη ενεργούς αποδέκτες. Προτείνεται να αποκλεισθούν οι 

περιοχές σε απόσταση κάτω των 0,5 km από υδάτινους αποδέκτες.  

Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα (Κριτήριο Υ2) 

Η παρουσία ΧΥΤ κοντά σε υδάτινους αποδέκτες (φυσικούς και τεχνητούς) μπορεί να 

προκαλέσει τη ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών από τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων, όπως 

ήδη αναφέρθηκε. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγονται οι χωροθετήσεις ΧΥΤ εντός των 

λεκανών απορροής των λιμνών, ενώ κατά περίπτωση μπορούν να εξεταστούν χωροθετήσεις 

όταν η έκταση της λεκάνης απορροής είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Επίσης, θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι χωροθετήσεις ΧΥΤ πλησίον σε λιμνοδεξαμενές και θέσεις φραγμάτων. Σε 

κάθε περίπτωση η χωροθέτηση θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 km από 

τα όρια των λιμνών, λιμνοδεξαμενών και τις θέσεις φραγμάτων. Το κριτήριο αυτό πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη και τη μορφολογία της περιοχής, π.χ. χωροθέτηση σε κατάντι περιοχή 

επιτρέπεται και σε μικρότερη απόσταση του 1,0 km. 

Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια όπως φαίνεται και παρακάτω περιλαμβάνουν: 

• Απόσταση από την ακτογραμμή (Κριτήριο Π1). 

• Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2). 
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• Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας ή περιοχών με 

συγκεκριμένες χρήσεις γης (περιοχές αστικού πρασίνου, ζώνες λιμένων, κ.λπ.) 

(Κριτήριο Π3). 

• Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, τόποι κοινοτικής σημασίας, 

ζώνες ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα και Εθνικά Πάρκα (Κριτήριο Π4).  

• Αποκλεισμός ζωνών προστασίας – περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Κριτήριο 

Π5). 

Απόσταση από ακτογραμμές (Κριτήριο Π1) 

Η χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕ∆Α δεν μπορεί να γίνει εντός ακτίνας 0,5 Km από την ακτογραμμή. Η 

εν λόγω απόσταση λαμβάνεται οριζοντιογραφικά. Παρόλα αυτά, λόγω της μορφολογίας των 

ακτών (απότομες - πολυσχιδείς ακτές με έντονες κλίσεις) μπορεί κατά περίπτωση να 

επιτρέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕ∆Α σε οριζοντιογραφική απόσταση μικρότερη των 0,5 Km. 

Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός από τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής για τη 

χωροθέτηση ΧΥΤ των χαρακτηρισμένων περιοχών ως «δάση». 

Για τις υπόλοιπες δασικές περιοχές καθώς και για τις κηρυγμένες ή υπό κήρυξη αναδασωτέες 

περιοχές η αξιολόγηση των προτεινόμενων χώρων, θα γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

της Π.Π.Ε.Α. και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ∆ιευθύνσεων ∆ασών, όπως άλλωστε 

απαιτείται. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι ο αποκλεισμός ισχύει σε περίπτωση που δεν ορίζεται αλλιώς από τη 

∆ασική Υπηρεσία, άλλα διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί ή αποφάσεις ∆ιευθύνσεων 

∆ασών, π.χ. για παραχώρηση γης ως έκταση εποικισμού. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης το σύνολο των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται από το 

CORINE LAND COVER 2000 ως «∆άση κωνοφόρων», «∆άση πλατύφυλλων» και «Μικτά 

δάση» αποκλείονται. 

Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας & περιοχών με συγκεκριμένες 

χρήσεις γης (Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται ως γεωργικές εκτάσεις υψηλής 

παραγωγικότητας να αποκλειστούν ως περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει χωροθέτηση 

μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Επιπλέον, προτείνεται αποκλεισμός 

εκτάσεων με συγκεκριμένες χρήσεις γης που έρχονται σε αντίθεση με την κατασκευή 

ΧΥΤΑ/ΟΕ∆Α. Ως τέτοιες, βάσει της ταξινόμησης των χρήσεων γης του CORINE LAND COVER 

2000, ελήφθησαν οι εκτάσεις που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 8-1: Ταξινόμηση των χρήσεων γης του CORINE LAND COVER 2000 

Εκτάσεις υψηλής 
παραγωγικότητας Λοιπές χρήσεις Υγροτοπικές εκτάσεις 

Αμπελώνες Αποτεφρωμένες εκτάσεις Παράκτιες λιμνοθάλασσες 

Ελαιώνες Χώροι οικοδόμησης Βάλτοι στην ενδοχώρα 

Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες Απογυμνωμένοι βράχοι Ροές υδάτων 

Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας ∆ιακεκομμένη αστική 
οικοδόμηση 

Συλλογές υδάτων 

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 
Εγκαταστάσεις 

αθλητισμού και αναψυχής Παραθαλάσσιοι βάλτοι 

 

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA και Εθνικά Πάρκα (Κριτήριο 

Π4) 

Για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας αλλά και διάθεσης στερεών αποβλήτων 

προτείνεται να αποκλειστούν όλες οι περιοχές που έχουν ενταχθεί ή έχουν προταθεί για 

ένταξη στο ∆ίκτυο «Φύση 2000» (NATURA 2000), όπως οι τόποι κοινοτικής σημασίας, ΤΚΣ 

(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και οι ζώνες ειδικής προστασίας, ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 

79/409 όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). Επίσης, αποκλείεται και το 

σύνολο των περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως Εθνικά Πάρκα (θεσμοθετημένα όρια) 

σύμφωνα με το Ν. 1650/1986, άρθρα 18 και 19.  

Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας – Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Π5) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι: 

∆ιατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Αισθητικά ∆άση, Καταφύγια Άγριας Ζωής κλπ. Σε περίπτωση 

σημειακής περιοχής ενδιαφέροντος εφαρμόζεται ελάχιστη απόσταση ίση με 0,5km 
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Πίνακας 8-2: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

Απόσταση Αποκλεισμού 
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από τα κέντρα οικισμών ≥ 1 Κm 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 
(σημειακή πληροφορία) 

≥ 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών 
περιοχών 

‐ 

δ) Αποκλεισμός αεροδρομίων ≥ 1,5 Κm (αεροσκάφη με 
ελικοφόρους κινητήρες) 
≥ 3,0 Κm (αεριωθούμενα 

αεροσκάφη) 

ε) Αποκλεισμός Ζωνών ΒΙΠΕ - 

στ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών Χρήσεων 
Γης 

≥ 0,5 Κm (από τα όρια αυτών)

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων ≥ 0,5 Κm 

β) Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές & φράγματα ≥ 1,0 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από Ακτογραμμή ≥ 0,5 Κm 

β) Αποκλεισμός ∆ασικών Εκτάσεων - 

γ) Αποκλεισμός Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής 
Παραγωγικότητας ή περιοχών με συγκεκριμένες χρήσεις 
γης 

- 

δ) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, 
NATURA και Εθνικά Πάρκα - 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους 

- 
≥0,5 km για σημειακά στοιχεία

 

8.2.1.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα κριτήρια εκείνα που σχετίζονται με χωροταξικά θέματα και εξετάζονται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α,. μεταξύ των επικρατέστερων θέσεων χωροθέτησης κάθε 

μονάδας / χώρου ∆ΣΑ, παρουσιάζονται ακολούθως: 

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 

Ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών ‐ Ζώνη Α) αποκλείονται 

από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται 
στη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ, 
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προϋποθέτοντας για την τελική επιλογή χώρου τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων εφορειών 

αρχαιοτήτων. 

Εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να τηρεί ένας χώρος είναι καλό ο 

χώρος να μην είναι ορατός από τα μνημεία. Συνάμα, και το κριτήριο της ορατότητας θα 

αναλυθεί κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης. 

Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις  

Για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (σύμφωνα και με την ΚΥΑ 114218/97) προτείνεται 

οι ΧΥΤ/ΟΕ∆Α να βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Λόγω 

έλλειψης αναλυτικών στοιχείων στη φάση επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α το κριτήριο αυτό 

χρησιμοποιείται στη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης 

– ΠΠΕΑ, όπου η απόσταση που θα επιλεγεί από στρατιωτικές εγκαταστάσεις εξαρτάται από τη 

φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των τοπικών στρατιωτικών αρχών.  

Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων  

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης, όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, ΣΧΟΟΑΠ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, Λατομικές ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, αναδασωτέες εκτάσεις, 

πυρόπληκτες περιοχές, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, κ.λπ., δεν πρέπει να αποκλείεται το 

σύνολο της περιοχής από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές 

ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤΑ/ΟΕ∆Α.  

Για το λόγο αυτό, ο αποκλεισμός συγκεκριμένων θεσμοθετημένων χρήσεων γης εξετάζεται σε 

«τοπικό» επίπεδο και στο στάδιο της χωροθέτησης. ∆ηλαδή αξιολογείται η συγκεκριμένη θέση 

ως προς την ένταξή της ή μη, σε επιτρεπόμενη ζώνη, με εξέταση της χωροθέτησης σε σχέση 

ειδικά με τις τυχόν θεσμοθετημένες περιοχές ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 

Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) με προτεινόμενο κριτήριο ελάχιστης απόστασης τα 2 km. 

Γεωλογικά ‐ υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

Κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), 

προτείνεται να αξιολογούνται επιπλέον κάποια κριτήρια, τα οποία περιγράφονται ακολούθως. 

Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με το προφίλ της στενής περιοχής των επιλεγόμενων οικοπέδων 

χωροθέτησης. 

Γεωλογικά – υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια που εφαρμόζονται στο στάδιο 

της Π.Π.Ε.Α. είναι τα ακόλουθα: 

Απόσταση από σεισμικά ρήγματα  

Επειδή η Ελλάδα είναι σε σεισμογενή περιοχή, απαιτείται η εφαρμογή κριτηρίων, όπως η 

ελάχιστη απόσταση από σεισμικά ρήγματα. Σε ιδανικές συνθήκες δεν θα γινόταν χωροθέτηση 

ΧΥΤ ή ΟΕ∆Α σε σεισμογενείς περιοχές και αυτό διότι κατά τη διάρκεια σεισμών μπορούν να 
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προκληθούν ζημιές στον τεχνητό γεωλογικό φραγμό, στην τελική επικάλυψη, στο σύστημα 

συλλογής στραγγιδίων, στο δίκτυο απαγωγής βιοαερίου κ.λπ. Προτείνεται η ελάχιστη 

απόσταση που μπορεί να χωροθετηθεί ένας ΧΥΤ/ΟΕ∆Α κοντά σε ένα σεισμικό ρήγμα να είναι 

1 Km.  

Απόσταση από πηγές υδροληψίας  

Η τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων σε πηγή υδροληψίας θα προκαλέσει τη ρύπανση της πηγής/ 

γεώτρησης. Προτείνεται για το στάδιο της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής να 

αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση κάτω του 0,5 km από πηγές υδροληψίας.  

Τεχνικο‐οικονομικά κριτήρια 

Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο  

Συνήθως, εφαρμόζεται ως κριτήριο αποκλεισμού μία μέγιστη απόσταση από το υφιστάμενο 

οδικό δίκτυο έτσι, ώστε να αποκλειστούν λύσεις που βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό το 

όριο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται υπερβολικά έργα και κόστη διάνοιξης δρόμων. Η δε 

απόσταση αυτή (και το αντίστοιχο κόστος) εξαρτάται κάθε φορά από τη φυσιογνωμία της 

περιοχής αναφοράς. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοστεί στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση & Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) μεταξύ των επικρατέστερων θέσεων χωροθέτησης κάθε 

μονάδας / χώρου ∆ΣΑ.  

Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα 

Η ύπαρξη των κοινωφελών δικτύων είναι απαραίτητη τόσο για τη λειτουργία μιας ΟΕ∆Α, όσο 

και για τη λειτουργία ενός ΧΥΤ. Ιδιαίτερα όταν γίνεται και παραγωγή ενέργειας σε 

οποιαδήποτε μορφή είναι απαραίτητο η μονάδα να βρίσκεται κοντά σε δίκτυο διανομής 

ενέργειας, καθώς επίσης είναι απαραίτητο το δίκτυο ύδρευσης για τη λειτουργία, καθώς και 

στις περιπτώσεις αξιοποίησης οργανικού κλάσματος. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοστεί στη 

φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). 

Μέγιστη απόσταση από το κέντρο βάρους της παραγωγής των αποβλήτων 

Προτείνεται να εφαρμοστεί μία μέγιστη απόσταση, από το εκάστοτε κέντρο βάρους 

παραγωγής των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε το κόστος μεταφοράς στην ΟΕ∆Α ή/και στο 

ΧΥΤ να βελτιστοποιείται. Η απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από τη φυσιογνωμία της 

περιοχής αναφοράς, αλλά και από τα υπάρχοντα ή σχεδιασμένα συνδεόμενα έργα ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων, καθώς και από την ύπαρξη ή μη εναλλακτικών ισάξια κατάλληλων 

θέσεων χωροθέτησης και θα εξετάζεται κατά τη φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης και Αξιολόγησης. 
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8.2.2. ΧΥΤ αδρανών 

Ουσιαστικά τα κριτήρια αποκλεισμού για ένα ΧΥΤ αδρανών δεν έχουν μεγάλες διαφορές από 

αυτά ενός ΧΥΤ μη επικινδύνων. ∆εδομένης της σύστασης των αποβλήτων που δέχεται ένας 

ΧΥΤ αδρανών προβλήματα μπορούν να υπάρξουν από τη δημιουργία σκόνης, θορύβου και 

διαφυγής επιφανειακών νερών με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και λοιπών 

ρύπων. 

8.2.2.1. Εφαρμοζόμενα κριτήρια 

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα χωροταξικά κριτήρια, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, αποτελούνται από: 

• Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1)  

• Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2)  

• Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ3)  

• Ζώνες ΒΙΠΕ (Κριτήριο Χ4)  

Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση ενός ΧΥΤ αδρανών πρέπει να γίνει σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από τα όρια 

του ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η χωροθέτηση 

πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη, αλλά και τις προβλεπόμενες 

επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και τις Ζώνες Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ). 

Στην παρούσα μελέτη και λόγω μη διαθεσιμότητας των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών της 

περιφέρειας, δεν χρησιμοποιήθηκε ο όρος/κριτήριο αποκλεισμού με βάση την ΚΥΑ 114218/97 

Παράρτημα Ι, ενότητα 3, §3.1.4, εδαφ. 1: «εντός ορίου των οικισμών 2.000 κατοίκων», αλλά 

προτείνεται ως γενικό κριτήριο αποκλεισμού με 0,5 km από τα κέντρα κάθε οικισμού. 

Γενικά, οι χώροι πρέπει να βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές έτσι, ώστε οι 

κάτοικοι να μην ενοχλούνται από τη σκόνη και το θόρυβο που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια 

των εργασιών. 

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

Η χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών προτείνεται σε ελάχιστη απόσταση 0,5 km από μνημεία 

αρχαιολογικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημειακά). Επίσης, περιοχές αρχαιολογικού - 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια 

αρχαιολογικών περιοχών - Ζώνη Α) αποκλείονται από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ3) 

Θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης, αποκλείονται από τη χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤ 

αδρανών. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χωροθέτηση σε ελάχιστη 

απόσταση 0,5 km από τα όρια αυτών, εκτός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής 

Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), όπου προτείνεται η εξέταση της χωροθέτησης σε σχέση ειδικά με τις 

τυχόν θεσμοθετημένες περιοχές ως ΠΟΤΑ να υιοθετηθεί το κριτήριο ελάχιστη απόσταση 1 km 

κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Π.Π.Ε.Α. 

Για λοιπές ειδικές χρήσεις, όπως Χώροι Εξορύξεως Ορυκτών και λατομικές ζώνες προτείνεται η 

εξέτασή τους να γίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α., λαμβάνοντας 

υπόψη κατά περίπτωση τις ειδικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει των αντίστοιχων 

ΦΕΚ. 

Ζώνες ΒΙΠΕ (Κριτήριο Χ4) 

Αποκλείεται η χωροθέτηση ΧΥΤ αδρανών σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως βιομηχανική 

περιοχή ή βιομηχανικό πάρκο. Όριο απόστασης από την περιοχή δεν ορίζεται. 

 

Σημειώνεται ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως 

Ζ.Ο.Ε, ΣΧΟΟΑΠ, Γ.Π.Σ., Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, κ.λπ.), δεν αποκλείεται το σύνολο της 

περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, 

απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Γεωλογικά – υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1) 

Η παρουσία ΧΥΤ αδρανών κοντά σε υδάτινους αποδέκτες μπορεί να προκαλέσει τη ρύπανση 

τους εξαιτίας της ροής επιφανειακών νερών τα οποία λόγω της σύστασης των αποβλήτων που 

υπάρχουν στο χώρο είναι πιθανό να έχουν συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κ.ά. 

ρύπους. Συνεπώς, θα πρέπει να αποκλείονται οι χωροθετήσεις ΧΥΤ αδρανών κοντά σε 

υδάτινους αποδέκτες, ενώ κατά περίπτωση μπορούν να εξεταστούν χωροθετήσεις σε μη 

ενεργούς αποδέκτες. 

Προτείνεται για το στάδιο της επιλογής να αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση κάτω του 

0,5 km από υδάτινους αποδέκτες. 

Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αποτελούνται από: 

• Απόσταση από ακτογραμμές (Κριτήριο Π1)  

• Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2) 
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• Αποκλεισμός των γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας & υγροτοπικών 

εκτάσεων (Κριτήριο Π3) 

• Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA και Εθνικά Πάρκα 

(Κριτήριο Π4) 

• Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας ‐ Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους (Κριτήριο 

Π5) 

Απόσταση από ακτογραμμές (Κριτήριο Π1) 

Η χωροθέτηση των ΧΥΤ αδρανών δεν μπορεί να γίνει εντός ακτίνας 0,5 km από την 

ακτογραμμή. Η εν λόγω απόσταση λαμβάνεται οριζοντιογραφικά. Παρόλα αυτά, λόγω της 

μορφολογίας των ακτών (απότομες ‐ πολυσχιδείς ακτές με έντονες κλίσεις) μπορεί κατά 

περίπτωση να επιτρέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤ αδρανών σε οριζοντιογραφική απόσταση 

μικρότερη των 0,5 Km. 

Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός από τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής για τη 

χωροθέτηση ΧΥΤ των χαρακτηρισμένων περιοχών ως «δάση». 

Για τις υπόλοιπες δασικές περιοχές καθώς και για τις κηρυγμένες ή υπό κήρυξη αναδασωτέες 

περιοχές η αξιολόγηση των προτεινόμενων χώρων θα γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

της Π.Π.Ε.Α. και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ∆ιευθύνσεων ∆ασών, όπως απαιτείται. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι ο αποκλεισμός ισχύει σε περίπτωση που δεν ορίζεται αλλιώς από τη 

∆ασική Υπηρεσία, άλλα διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί ή αποφάσεις ∆ιευθύνσεων 

∆ασών, π.χ. για παραχώρηση γης ως έκταση εποικισμού. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης το σύνολο των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται από το 

CORINE LAND COVER 2000 ως «∆άση κωνοφόρων», «∆άση πλατυφύλλων» και «Μικτά 

δάση» αποκλείονται. 

Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας & υγροτοπικές εκτάσεις 

(Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται ως γεωργικές εκτάσεις υψηλής 

παραγωγικότητας και υγροτοπικές εκτάσεις να αποκλειστούν ως περιοχές στις οποίες μπορεί 

να γίνει χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών. Ως τέτοιες, βάσει της ταξινόμησης των χρήσεων γης του 

CORINE LAND COVE 2000, ελήφθησαν όπου εφαρμόζονταν οι παρακάτω εκτάσεις: 

 Εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας 

 Αμπελώνες  

 Ελαιώνες  

 Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες  
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 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας  

 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη  

 Μόνιμα αρδευόμενη γη  

 Υγροτοπικές εκτάσεις 

 Παράκτιες λιμνοθάλασσες 

 Βάλτοι στην ενδοχώρα 

 Ροές υδάτων 

 Συλλογές υδάτων 

 Παραθαλάσσιοι βάλτοι 

 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA και Εθνικά Πάρκα (Κριτήριο 

Π4) 

Για τη χωροθέτηση χώρων επεξεργασίας αλλά και διάθεσης αδρανών προτείνεται να 

αποκλειστούν όλες οι περιοχές που έχουν ενταχθεί ή έχουν προταθεί για ένταξη στο ∆ίκτυο 

Φύση 2000 (NATURA 2000), όπως οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα 

(Οδηγία 79/409/ΕΚ) και οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, ΤΚΣ (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Επίσης, 

αποκλείεται και το σύνολο των περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως Εθνικά Πάρκα 

(θεσμοθετημένα όρια), όπως απαιτεί η νομοθεσία.  

Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας –Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Π5) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι: 

∆ιατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Αισθητικά ∆άση, Καταφύγια Άγριας Ζωής, κλπ. Σε περίπτωση 

σημειακής περιοχής ενδιαφέροντος εφαρμόζεται απόσταση ίση με 500m. 
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Πίνακας 8-3: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ ΑΔΡΑΝΩΝ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΑ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

Απόσταση Αποκλεισμού 
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από τα κέντρα οικισμών > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 
(σημειακή πληροφορία) 

> 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών 
περιοχών 

‐ 

δ) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών Χρήσεων 
Γης 

> 0,5 Κm (από τα όρια 
αυτών) 

ε) Αποκλεισμός Ζωνών ΒΙΠΕ - 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων > 0,5 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από Ακτογραμμή > 0,5 Κm 

β) Αποκλεισμός ∆ασικών Εκτάσεων - 

γ) Αποκλεισμός Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής 
Παραγωγικότητας ή περιοχών με συγκεκριμένες χρήσεις 
γης 

- 

δ) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, 
ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα - 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους 

- 
0,5 km για σημειακά στοιχεία

8.2.2.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα κριτήρια εκείνα που σχετίζονται με χωροταξικά θέματα και εξετάζονται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α., μεταξύ των επικρατέστερων θέσεων χωροθέτησης 

ΧΥΤΑ Αδρανών, παρουσιάζονται ακολούθως: 

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία  

Ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών ‐ Ζώνη Α) αποκλείονται 

από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται 

στη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ, 

προϋποθέτοντας για την τελική επιλογή χώρου διάθεσης τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων 

εφορειών αρχαιοτήτων.  
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Εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να τηρεί ένας χώρος, προτείνεται ο 

χώρος να μην είναι ορατός από τα μνημεία και το κριτήριο της ορατότητας θα αναλυθεί κατά 

τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Και Αξιολόγησης.  

Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων  

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, ΣΧΟΟΑΠ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, αναδασωτέες εκτάσεις, 

πυρόπληκτες περιοχές, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, ΠΟΤΑ, κ.λπ.), δεν πρέπει να αποκλείεται 

το σύνολο της περιοχής από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές 

ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών. Στο πλαίσιο 

της ΠΠΕΑ αξιολογείται η συγκεκριμένη θέση ως προς την ένταξή της ή μη, σε επιτρεπόμενη 

ζώνη, όπου προτείνεται η εξέταση της χωροθέτησης σε σχέση ειδικά με τις τυχόν 

θεσμοθετημένες περιοχές ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) να 

υιοθετηθεί με κριτήριο ελάχιστη απόσταση 1 km. 

Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά 

Μία ελάχιστη απόσταση πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια της χωροθέτησης ΧΥΤ από τα 

αεροδρόμια. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται στη διαδικασία της Προκαταρτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ όπου η απόσταση που θα επιλεγεί 

εξαρτάται από τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των αρμοδίων αρχών. 

Σημειώνεται ότι, απαιτείται η (θετική) γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια.  

Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις  

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (σύμφωνα και με την 

ΚΥΑ 114218/97) προτείνεται οι ΧΥΤ να βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις. Λόγω έλλειψης αναλυτικών στοιχείων στη φάση επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α 

το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται στη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ, όπου η απόσταση που θα επιλεγεί από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις εξαρτάται από τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των τοπικών 

στρατιωτικών αρχών.  

Γεωλογικά ‐ υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

Κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), 

μεταξύ των επικρατέστερων θέσεων χωροθέτησης ΧΥΤΑ Αδρανών, προτείνεται να 

αξιολογούνται επιπλέον κάποια κριτήρια, τα οποία περιγράφονται ακολούθως. Τα κριτήρια 

αυτά σχετίζονται με το προφίλ της στενής περιοχής των επιλεγόμενων οικοπέδων 

χωροθέτησης. 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Στην περίπτωση, που κατά τη φάση της ΠΠΕΑ, εξετάζεται και πιθανότητα χωροθέτησης εντός 

προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει να αξιολογείται το αν η θέση εμπίπτει σε ζώνη 

απόλυτης προστασίας ή όχι. 

Επομένως, σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας (όπως NATURA, κ.λπ.), δεν 

πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, 

όπου με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤ 

Αδρανών. Στο πλαίσιο της ΠΠΕΑ αξιολογείται η συγκεκριμένη θέση ως προς την ένταξή της ή 

μη, σε επιτρεπόμενη ζώνη. 

Τεχνικο‐οικονομικά κριτήρια 

Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο 

Συνήθως, εφαρμόζεται μία μέγιστη απόσταση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να 

αποκλειστούν λύσεις που βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό το όριο, με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται υπερβολικά έργα διάνοιξης δρόμων. Η δε απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά 

από τη φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοστεί στην 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ). 

Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα 

Η ύπαρξη των κοινωφελών δικτύων είναι απαραίτητη. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοστεί στη 

φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). 

8.2.3. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων - Σ.Μ.Α. και Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.  

8.2.3.1.  Εφαρμοζόμενα κριτήρια 

Τα κριτήρια χωροθέτησης ΣΜΑ (Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων) και Κέντρων ∆ιαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.∆.Α.Υ. περιλαμβάνουν τους ελάχιστους απαραίτητους όρους 

χωροθέτησης, δεδομένης της φύσεως των εκτελούμενων διαδικασιών. Ειδικότερα λοιπόν, 

ισχύουν τα εξής: 

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα χωροταξικά κριτήρια όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα αποτελούνται από: 

1.  Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

2.  Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 
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Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση ενός ΣΜΑ ή Κ∆ΑΥ προτείνεται να γίνει με όριο ελάχιστης απόστασης 0,5 Km 

από τα όρια του ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η 

χωροθέτηση πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη αλλά και τις 

προβλεπόμενες επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), και τις Ζώνες 

Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).  

Παρότι το κριτήριο αποκλεισμού που αφορά τις οικιστικές περιοχές -ΚΥΑ 114218/97, 

Παράρτημα Ι, Ενότητα 3, §3.1.4- δεν απαιτείται, στην παρούσα μελέτη στους χάρτες που 

αποτυπώνουν τις «αρχικά κατάλληλες ευρύτερες περιοχές» λαμβάνεται ως γενικό κριτήριο 

αποκλεισμού, ελάχιστη απόσταση ίση με 0,5 km από το κέντρο κάθε οικισμού. 

Αποκλεισμός Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων (Χ2) 

Η χωροθέτηση ΣΜΑ ή/και Κ∆ΑΥ προτείνεται σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από μνημεία 

αρχαιολογικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημειακά). Επίσης, περιοχές αρχαιολογικού ‐ 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια 

αρχαιολογικών περιοχών ‐ Ζώνη Α) αποκλείονται από τη χωροθέτηση σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Σημειώνεται ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως 

Ζ.Ο.Ε, ΣΧΟΟΑΠ, Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, κ.λπ.), δεν αποκλείεται το 

σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Περιβαλλοντικά κριτήρια 

1.  Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA, (Κριτήριο Π1) 

2.  Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας – Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Π2) 

3.  Αποκλεισμός ∆ασικών Εκτάσεων (Κριτήριο Π3) 

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA & Εθνικά Πάρκα (Κριτήριο 

Π1) 

Για τη χωροθέτηση ΣΜΑ και Κ∆ΑΥ προτείνεται να αποκλειστούν όλες οι περιοχές που έχουν 

ενταχθεί ή έχουν προταθεί για ένταξη στο ∆ίκτυο Φύση 2000 (NATURA 2000), όπως οι Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας, ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με 

την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) και οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, ΤΚΣ (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Στις 

περιοχές που εντάσσονται στη συνθήκη RAMSAR και βρίσκονται στη διαδικασία οριοθέτησης 

και κατάρτισης διαχειριστικού σχεδίου απαγορεύεται η χωροθέτηση των ανωτέρω 

δραστηριοτήτων σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Α και Β ζώνες. Επίσης, αποκλείεται 

το σύνολο των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως Εθνικά Πάρκα. 
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Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας –Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Π2) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς, όπως Αισθητικά ∆άση και ∆ιατηρητέα Μνημεία της 

Φύσης. Σε περίπτωση που πρόκειται για σημειακά μνημεία προτείνεται η εφαρμογή του 

κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης από αυτά στα 0,5 km. 

Αποκλεισμός ∆ασικών Εκτάσεων (Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός από τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής για τη 

χωροθέτηση ΣΜΑ / Κ∆ΑΥ των χαρακτηρισμένων περιοχών ως «δάση». 

Για τις υπόλοιπες δασικές περιοχές καθώς και για τις κηρυγμένες ή υπό κήρυξη αναδασωτέες 

περιοχές η αξιολόγηση των προτεινόμενων χώρων, θα γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

της Π.Π.Ε.Α. και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ∆ιευθύνσεων ∆ασών, όπως απαιτείται. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι ο αποκλεισμός ισχύει σε περίπτωση που δεν ορίζεται αλλιώς από τη 

∆ασική Υπηρεσία, άλλα διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί ή αποφάσεις ∆ιευθύνσεων 

∆ασών, πχ για παραχώρηση γης ως έκταση εποικισμού. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης το σύνολο των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται από το 

CORINE LAND COVER 2000 ως «∆άση κωνοφόρων», «∆άση πλατύφυλλων» και «Μικτά 

δάση» αποκλείονται. 

Πίνακας 8-4: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΣΜΑ, ΚΔΑΥ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 

Απόσταση Αποκλεισμού
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από τα κέντρα οικισμών > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 
(σημειακή πληροφορία) 

> 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών 
περιοχών 

‐ 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, 
ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα - 

β) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών φυσικού 
κάλλους - 

γ) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους 

- 
0,5 km για σημειακά 

στοιχεία 

δ) Αποκλεισμός ∆ασικών Εκτάσεων - 
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8.2.3.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 

Γεωλογικά ‐ υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

Τα γεωλογικά – υδρογεωλογικά κριτήρια που εξετάζονται στη φάση των μελετών ΠΠΕΑ με 

στόχο την εγκατάσταση των προαναφερόμενων έργων διαχείρισης Α.Σ.Α. παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. 

Απόσταση από σεισμικά ρήγματα 

Ο κίνδυνος ζημιών που μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής δόνησης 

απαιτεί την εφαρμογή κριτηρίων, όπως η ελάχιστη απόσταση από σεισμικά ρήγματα. 

Προτείνεται η ελάχιστη απόσταση στην οποία μπορεί να χωροθετηθεί ένας ΣΜΑ /Κ∆ΑΥ, κοντά 

σε σεισμικό ρήγμα να είναι 0,5 Κm. Εντούτοις, το κριτήριο αυτό εξετάζεται σε επόμενο στάδιο 

μελέτης και συγκεκριμένα κατά τη φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & 

Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), μεταξύ των επικρατέστερων θέσεων χωροθέτησης. 

Χωροταξικά κριτήρια 

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 

Λόγω έλλειψης αναλυτικών στοιχείων σε αυτό το στάδιο της μελέτης σε ότι αφορά τα 

θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών (Ζώνη Α΄) το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται 

στη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ, 

αποκλείοντας το σύνολο της περιοχής εντός των ορίων της Ζώνης Α’ και προϋποθέτοντας για 

την τελική επιλογή χώρου τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων εφορειών αρχαιοτήτων. 

Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων 

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, ΠΟΤΑ, Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, αναδασωτέες 

εκτάσεις, πυρόπληκτες περιοχές, Ζώνες Αρχαιολογικών Χώρων, ΠΟΤΑ, κ.λπ.), δεν πρέπει να 

αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με 

βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΣΜΑ/Κ∆ΑΥ. 

Στο πλαίσιο της ΠΠΕΑ αξιολογείται η συγκεκριμένη θέση ως προς την ένταξή της ή μη, σε 

επιτρεπόμενη ζώνη. Ειδικά κατά την εξέταση της χωροθέτησης σε σχέση με τις τυχόν 

θεσμοθετημένες περιοχές ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) 

προτείνεται να υιοθετηθεί με κριτήριο ελάχιστη απόσταση 1 km. 

Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά 

Μία ελάχιστη απόσταση πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια της χωροθέτησης ΣΜΑ / Κ∆ΑΥ 

από τα αεροδρόμια. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται στη διαδικασία της Προκαταρτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ όπου η απόσταση που θα επιλεγεί 

εξαρτάται από τις απόψεις των αρμοδίων αρχών. Σημειώνεται ότι, απαιτείται η (θετική) 
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γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν 

με αεροδρόμια.  

Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις  

Προτείνεται οι ΣΜΑ και τα Κ∆ΑΥ να βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (σύμφωνα και με την ΚΥΑ 

114218/97). Λόγω έλλειψης αναλυτικών στοιχείων στη φάση επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α το 

κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται στη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

& Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ, όπου η απόσταση που θα επιλεγεί από στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

εξαρτάται από τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των τοπικών στρατιωτικών 

αρχών.  

Τεχνικοοικονομικά κριτήρια 

Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο 

Για την αποφυγή λύσεων, οι οποίες θα προϋποθέτουν υπερβολικά έργα διάνοιξης δρόμων 

προτείνεται να εφαρμοστεί ως κριτήριο αποκλεισμού μία μέγιστη απόσταση χωροθέτησης από 

υφιστάμενο δρόμο. Η δε απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από τη φυσιογνωμία της 

περιοχής αναφοράς. Το κριτήριο αυτό όμως λαμβάνεται υπόψη κατά τη φάση της 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης. 

Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα 

Η ύπαρξη των κοινωφελών δικτύων είναι απαραίτητη, ειδικά μάλιστα για τη λειτουργία των 

Κ∆ΑΥ. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοστεί στη φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). 

Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Προστατευόμενες περιοχές 

Στην περίπτωση, που κατά τη φάση της ΠΠΕΑ, εξετάζεται και η πιθανότητα χωροθέτησης 

εντός προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει να αξιολογείται το αν η θέση εμπίπτει σε ζώνη 

απόλυτης προστασίας ή όχι. 

Επομένως, σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας (όπως NATURA, Εθνικά Πάρκα, 

Οικολογικά Πάρκα, κ.λπ.), δεν πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη 

χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν 

προβλέπεται η χωροθέτηση τέτοιας φύσης έργων διαχείρισης ΑΣΑ. 
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8.2.4. Κριτήρια αποκλεισμού περιοχών Μονάδων Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων 
Προδιαλεγμένου Οργανικού 

Τα κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας που αφορούν στις 

αποστάσεις από τους οικισμούς, από τους οδικούς άξονες, από πολιτιστικά μνημεία, από 

ακτές, κλπ, θεσμοθετήθηκαν, κυρίως για την αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων, παρότι η 

διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις με αυστηρές βέβαια προδιαγραφές 

λειτουργίας, συντήρησης και περιβαλλοντικού ελέγχου, μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και 

μέσα στον αστικό ιστό. 

8.2.4.1. Εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού 

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα χωροταξικά κριτήρια αποτελούνται από: 

1.  Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

2.  Απόσταση από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

3.  Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά (Κριτήριο Χ3) 

4.  Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ4) 

Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση των μονάδων πρέπει να γίνει σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από τα όρια του 

ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και εκτός από τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα από τη λειτουργία τέτοιων μονάδων, ιδιαίτερα των μονάδων 

βιοασταθεροποίησης, είναι η πιθανότητα παραγωγής οσμών κατ’ επέκταση, η απόσταση από 

τους οικισμούς πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. Η χωροθέτηση μιας μονάδας πρέπει να λάβει 

υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη αλλά και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις των 

οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).  

Παρότι βάσει της ΚΥΑ 114218/97 δεν απαιτείται κριτήριο αποκλεισμού σχετικά με τις 

Οικιστικές περιοχές, στην παρούσα μελέτη στους χάρτες που αποτυπώνουν τις «αρχικά 

κατάλληλες ευρύτερες περιοχές» λαμβάνεται ως γενικό κριτήριο αποκλεισμού, ελάχιστη 

απόσταση ίση με 0,5 km από το κέντρο κάθε οικισμού. 

Απόσταση από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία (Χ2) 

Η χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας σε τούτο το στάδιο της μελέτης, προτείνεται σε 

ελάχιστη απόσταση 0,5 km από τα κυριότερα μνημεία αρχαιολογικού/πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος (σημειακά). Επίσης, ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού  πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών 

περιοχών ‐ Ζώνη Α) αποκλείονται από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 
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Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά (Κριτήριο Χ3) 

Για τα αεροδρόμια και σε ότι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων ισχύει, κατ’ ελάχιστον, η 

παρακάτω νομοθεσία: 

− ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/1202/28.07.95  

− ΥΠΑΚΑΖΑ/ΑΡ/1634/03.11.95  

− ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/16.01.96  

Το επιτρεπόμενο ύψος εμποδίων κατά μήκος του άξονα του διαδρόμου και σε κάθετη 

απόσταση από τον άξονα μετά τα πρώτα 75 μέτρα, ακολουθεί τον κανόνα 7:1, δηλαδή σε 

κάθε 7 μέτρα μήκους επιτρέπεται 1 μέτρο ύψους, όπου τα ύψη λαμβάνονται σε σχέση με το 

ύψος του αεροδιαδρόμου. 

Μία ελάχιστη απόσταση πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια της χωροθέτησης μονάδων 

επεξεργασίας απορριμμάτων από τα αεροδρόμια. Η απόσταση αυτή προτείνεται να είναι το 1 

Km. Σημειώνεται ότι, απαιτείται η (θετική) γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια.  

Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ4) 

Θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης, αποκλείονται από τη χωροθέτηση μονάδων 

επεξεργασίας. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χωροθέτηση σε ελάχιστη 

απόσταση 0,5 km από τα όρια αυτών. 

Για λοιπές ειδικές χρήσεις, όπως Χώροι Εξορύξεως Ορυκτών και λατομικές ζώνες, Περιοχές 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), κ.λπ., προτείνεται η εξέτασή τους να γίνεται 

με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο στάδιο της Π.Π.Ε.Α., λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τις 

ειδικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται βάση των αντίστοιχων ΦΕΚ. 

Γεωλογικά ‐ υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

Τα γεωλογικά‐ υδρογεωλογικά κριτήρια που εφαρμόζονται είναι τα εξής: 

1.  Απόσταση από κοίτες κύριων ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1) 

2.  Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα (Κριτήριο Γ2) 

Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1) 

Η παρουσία μονάδων επεξεργασίας κοντά σε υδάτινους αποδέκτες μπορεί να προκαλέσει τη 

ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών από τυχόν διαφυγές. Συνεπώς, αποκλείονται οι 

χωροθετήσεις μονάδων επεξεργασίας κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, ενώ κατά περίπτωση 

μπορούν να εξεταστούν χωροθετήσεις σε μη ενεργούς αποδέκτες. Σε τούτο το στάδιο 

προτείνεται να αποκλεισθούν οι περιοχές σε απόσταση κάτω των 0,5 Km από τους κύριους 

υδάτινους αποδέκτες. 
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Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα (Κριτήριο Γ2) 

Η παρουσία μονάδων επεξεργασίας πλησίον σε υδάτινους αποδέκτες (φυσικούς και 

τεχνητούς) μπορεί να προκαλέσει τη ρύπανση αυτών από τυχόν διαφυγές ή αστοχίες στη 

λειτουργία. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγονται οι χωροθετήσεις μονάδων επεξεργασίας 

πλησίον σε λίμνες, λιμνοδεξαμενές και θέσεις φραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση 

θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 km από τα όρια των λιμνών, 

λιμνοδεξαμενών και τις θέσεις φραγμάτων. Το κριτήριο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη και 

τη μορφολογία της περιοχής, π.χ. χωροθέτηση σε κατάντη περιοχή επιτρέπεται και σε 

μικρότερη απόσταση του 0,5 km. 

Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αποτελούνται από: 

• Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π1) 

• Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA και Εθνικά Πάρκα 

(Κριτήριο Π2) 

• Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας και Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Π.Ι.Φ.Κ.) 

(Κριτήριο Π3) 

• Απόσταση από την ακτογραμμή (Κριτήριο Π4) 

Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π1) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός από τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής για τη 

χωροθέτηση ΕΕΑ των χαρακτηρισμένων περιοχών ως «δάση». 

Για τις υπόλοιπες δασικές περιοχές καθώς και για τις κηρυγμένες ή υπό κήρυξη αναδασωτέες 

περιοχές, η αξιολόγηση των προτεινόμενων χώρων θα γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

της Π.Π.Ε.Α. και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ∆ιευθύνσεων ∆ασών, όπως απαιτείται. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι ο αποκλεισμός ισχύει σε περίπτωση που δεν ορίζεται αλλιώς από τη 

∆ασική Υπηρεσία, άλλα διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί ή αποφάσεις ∆ιευθύνσεων 

∆ασών, π.χ. για παραχώρηση γης ως έκταση εποικισμού. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης το σύνολο των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται από το 

CORINE LAND COVER 2000 ως «∆άση κωνοφόρων», «∆άση πλατύφυλλων» και «Μικτά 

δάση» αποκλείονται. 

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA και Εθνικά Πάρκα (Κριτήριο 

Π2) 

Για τη χωροθέτηση μονάδων προτείνεται να αποκλειστούν όλες οι περιοχές που έχουν 

προταθεί για ένταξη στο ∆ίκτυο Φύση 2000, ήτοι οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, ΖΕΠ, για την 

ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) και οι 
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Τόποι Κοινοτικής Προστασίας ΤΚΣ (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), καθώς επίσης και οι περιοχές που 

εσωκλείονται εντός των ορίων των θεσμοθετημένων Εθνικών Πάρκων. 

Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας και Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, όπως για παράδειγμα Αισθητικά δάση 

και Μνημεία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Σε περίπτωση που πρόκειται για σημειακά μνημεία, 

προτείνεται η εφαρμογή του κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης από αυτά στα 500m. 

Απόσταση από ακτογραμμές (Κριτήριο Π4) 

Η χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας δεν μπορεί να γίνει εντός ακτίνας 0,5 Km από την 

ακτογραμμή. Η εν λόγω απόσταση λαμβάνεται οριζοντιογραφικά. Παρόλα αυτά, λόγω της 

μορφολογίας των ακτών (απότομες ‐ πολυσχιδείς ακτές με έντονες κλίσεις) μπορεί κατά 

περίπτωση να επιτρέπεται η χωροθέτηση σε οριζοντιογραφική απόσταση μικρότερη των 

0,5Km. 

Σημειώνεται και εδώ ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης 

(όπως Ζ.Ο.Ε, ΣΧΟΟΑΠ, Λατομικές Ζώνες, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, Ζώνες Αρχαιολογικών 

Χώρων, κ.λπ.) δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση 

τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω δραστηριότητα. 

Πίνακας 8-5: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας και Μονάδων 
Προδιαλεγμένου οργανικού 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Απόσταση Αποκλεισμού 
Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από τα κέντρα οικισμών > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά & Πολιτιστικά μνημεία  > 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων 
αρχαιολογικών περιοχών 

‐ 

δ) Αποκλεισμός αεροδρομίων ≥ 1 Κm 

ε) Αποκλεισμός Θεσμοθετημένων Ζωνών Ειδικών 
Χρήσεων Γης 

> 0,5 Κm (από τα όρια αυτών) 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές & φράγματα > 0,5 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Αποκλεισμός ∆ασικών Εκτάσεων  - 

β) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως 
RAMSAR, ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα - 

γ) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών 
ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους 

- 
0,5 km για σημειακά στοιχεία 

δ) Απόσταση από Ακτογραμμή > 0,5 Κm 
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8.2.4.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 

Χωροταξικά κριτήρια 

Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά  

Μία ελάχιστη απόσταση πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια της χωροθέτησης Μονάδων 

∆ΣΑ από τα αεροδρόμια. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται στη διαδικασία της Προκαταρτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ όπου η απόσταση που θα επιλεγεί 

εξαρτάται από τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των αρμοδίων αρχών. 

Σημειώνεται ότι, απαιτείται η (θετική) γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια. 

Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις 

Για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (σύμφωνα και με την ΚΥΑ 114218/97) προτείνεται 

οι μονάδες  να βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η δε 

απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από τη φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς και τις 

απόψεις των τοπικών στρατιωτικών αρχών οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τη φάση της 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). 

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 

Λόγω έλλειψης αναλυτικών στοιχείων σε αυτό το στάδιο της μελέτης σε ότι αφορά τα 

θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών (Ζώνη Α΄) το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται 

στη διαδικασία της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης – ΠΠΕΑ, 

αποκλείοντας το σύνολο της περιοχής εντός των ορίων της Ζώνης Α’ και προϋποθέτοντας για 

την τελική επιλογή χώρου διάθεσης τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων εφορειών 

αρχαιοτήτων. 

Εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να τηρεί ένας χώρος είναι καλό ο 

χώρος να μην είναι ορατός από τα μνημεία. Συνάμα και το κριτήριο της ορατότητας θα 

αναλυθεί κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης. 

Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων 

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, ΒΙΠΕ, ΣΧΟΟΑΠ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, Λατομικές Περιοχές, Χώροι εξορύξεως ορυκτών, κ.λπ.), δεν πρέπει να 

αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με 

βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση Μονάδων 

Επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της ΠΠΕΑ αξιολογείται η συγκεκριμένη θέση ως προς την ένταξή 

της ή μη, σε επιτρεπόμενη ζώνη (βάσει του εκάστου ΦΕΚ). Ειδικά κατά την εξέταση της 

χωροθέτησης σε σχέση με τις τυχόν θεσμοθετημένες περιοχές ως Περιοχές Ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) προτείνεται να υιοθετηθεί κριτήριο ελάχιστη απόσταση 1 km. 
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Γεωλογικά ‐ υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

Κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), 

προτείνεται να αξιολογούνται επιπλέον κάποια κριτήρια, που σχετίζονται με το προφίλ της 

στενής περιοχής των επιλεγόμενων οικοπέδων χωροθέτησης. Τα κριτήρια αυτά είναι:  

Απόσταση από σεισμικά ρήγματα 

Το κριτήριο αυτό προτείνεται να εφαρμοστεί για μονάδες θερμικής επεξεργασίας και 

αναερόβιας χώνευσης οργανικού κλάσματος. Σε ιδανικές συνθήκες δεν θα γινόταν 

χωροθέτηση τέτοιων μονάδων σε σεισμογενείς περιοχές και αυτό διότι κατά τη διάρκεια 

σεισμών μπορούν να προκληθούν ζημιές στον εξοπλισμό της μονάδας και να προκληθούν έτσι 

αστοχίες κατά τη λειτουργία. Επειδή όμως η Ελλάδα είναι σε σεισμογενή περιοχή απαιτείται η 

εφαρμογή κριτηρίων όπως η ελάχιστη απόσταση από σεισμικά ρήγματα. Προτείνεται η 

ελάχιστη απόσταση που μπορεί να χωροθετηθεί μία μονάδα κοντά σε ένα ρήγμα να είναι 1 

Km. 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

Κατεύθυνση επικρατούντων ανέμων 

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές από τη μεταφορά 

των οσμών κατά τη λειτουργία των μονάδων προτείνεται η αξιολόγηση των υποψήφιων 

περιοχών σε ότι αφορά την κατεύθυνση των ανέμων να γίνει κατά τη διαδικασία της 

προκαταρκτικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναλυτικότερα, με το κριτήριο αυτό 

εξετάζεται κατά πόσο η λειτουργία μιας μονάδας επεξεργασίας (τυχόν δημιουργούμενες 

οσμές) θα επηρεάζει τους πλησιέστερους σε αυτήν οικισμούς, μεταβάλλοντας τις συνθήκες 

διαβίωσης των κατοίκων. 

Προστατευόμενες Περιοχές 

Στην περίπτωση, που κατά τη φάση της ΠΠΕΑ, εξετάζεται και η πιθανότητα χωροθέτησης 

εντός προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει να αξιολογείται το αν η θέση εμπίπτει σε ζώνη 

απόλυτης προστασίας ή όχι. 

Επομένως, σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας (όπως NATURA, Εθνικά Πάρκα, 

Οικολογικά Πάρκα, Αναδασωτέες εκτάσεις, πυρόπληκτες περιοχές, κ.λπ.), δεν πρέπει να 

αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με 

βάση τις  ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση μονάδων 

επεξεργασίας. 

Τεχνικο‐οικονομικά κριτήρια 

Τα τεχνικο-οικονομικά κριτήρια που κατ’ ελάχιστο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή χώρων εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο 

Προτείνεται να εφαρμοστεί ως κριτήριο αποκλεισμού μία μέγιστη απόσταση, από το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να αποκλειστούν λύσεις με υπερβολικά έργα διάνοιξης 

δρόμων. Η δε απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από τη φυσιογνωμία της περιοχής 

αναφοράς. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοστεί στη φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης & Αξιολόγησης  (ΠΠΕΑ). 

Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα 

Η ύπαρξη των κοινωφελών δικτύων είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα όταν γίνεται και παραγωγή 

ενέργειας σε οποιαδήποτε μορφή είναι απαραίτητο η μονάδα να βρίσκεται κοντά σε δίκτυο 

διανομής ενέργειας, καθώς επίσης είναι απαραίτητο το δίκτυο ύδρευσης για τη λειτουργία, 

ειδικά μάλιστα στις περιπτώσεις αξιοποίησης οργανικού κλάσματος. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται η μέγιστη απόσταση από τα διαθέσιμα δίκτυα για τη χωροθέτηση να είναι στα 

5,0Km. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοστεί στη φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). 

Μέγιστη απόσταση από το κέντρο βάρους της παραγωγής των αποβλήτων 

Προτείνεται να εφαρμοστεί μία μέγιστη απόσταση, από το κέντρο βάρους παραγωγής των 

στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε το κόστος μεταφοράς στη μονάδα επεξεργασίας να 

βελτιστοποιείται. Η απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από τη φυσιογνωμία της περιοχής 

αναφοράς, αλλά και από τα υπάρχοντα ή σχεδιασμένα συνδεόμενα έργα ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, καθώς και από την ύπαρξη ή μη εναλλακτικών ισάξια κατάλληλων θέσεων 

χωροθέτησης και θα εξετάζεται κατά τη φάση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης και Αξιολόγησης. 
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8.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλ. τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για την επιλογή της 

βέλτιστης θέσης χωροθέτησης ενός έργου ∆ΣΑ, 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 

(ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που πλέον δεν υφίσταται).  

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 ∆ΣΑ 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.  
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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. 

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 ΟΕ∆Α. 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 ΟΕ∆Α.    

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. ΟΕ∆Α ή μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού ή 

Κ∆ΑΥ. 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 ∆ΣΑ. 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 ΟΕ∆Α/ΧΥΤ. Τα κριτήρια αυτά ανάλογα με την ή τις προτεινόμενες τεχνολογίες 
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∆ΣΑ της ΟΕ∆Α μπορούν να εμπλουτιστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΠΠΕ κατά τη 

διαδικασία της ΠΠΕΑ. 

8.3.1. Επιλογή χώρου – Κριτήρια Επιλογής - Αξιολόγηση – Οδηγός 
Πολυκριτηριακής Ανάλυσης για την Τελική Επιλογή  

8.3.1.1. Εισαγωγή  

Το πρόβλημα χωροθέτησης οχληρών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα η χωροθέτηση 

εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα λόγω της 

αναγκαίας συνεκτίμησης πολλαπλών κριτηρίων. Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί η 

αξιολόγηση διαφόρων προτεινόμενων λύσεων (χώρων) δεν επαρκεί η σύγκριση μίας κρίσιμης 

παραμέτρου, αλλά απαιτείται η ανάλυση και βαθμολόγηση μιας σειράς κριτηρίων. Τα βασικά 

κριτήρια είναι κοινά για όλα τα εξεταζόμενα σενάρια και η σπουδαιότητα τους για την επίλυση 

του συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος χαρακτηρίζεται από κάποιο συντελεστή 

βαρύτητας. Η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξαγωγή 

των βέλτιστων συμπερασμάτων.  

Μέσα από το πρίσμα της ταυτόχρονης ανάλυσης των χαρακτηριστικών των διαφόρων 

εναλλακτικών σεναρίων, αξιολογούνται και ταξινομούνται ανάλογα τα διαφορετικά κριτήρια με 

στόχο την εξαγωγή βέλτιστων λύσεων. Απαραίτητο λοιπόν εργαλείο για τη λήψη τέτοιων 

πολύπλοκων αποφάσεων αποτελεί η χρήση μεθοδολογιών πολυκριτηριακού χαρακτήρα 

(Πολυκριτήρια ή Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων) ικανών να προσδιορίσουν την έννοια 

και το περιεχόμενο του σύνθετου πραγματικού προβλήματος. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης 

περιλαμβάνει:  

 προσδιορισμό του προβλήματος και επιλογή των πιθανών εναλλακτικών σεναρίων,  

 επιλογή του κατάλληλου μοντέλου,  

 επιλογή και ταξινόμηση των κριτηρίων,  

 μαθηματική / ποσοτική περιγραφή των κριτηρίων,  

 εκτίμηση της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου σε σχέση με το προς επίλυση πρόβλημα,  

 δημιουργία της μήτρας αξιολόγησης και καθορισμό των διαφόρων περιοριστικών 

παραμέτρων ανάλογα με το αντικείμενο του εξεταζόμενου προβλήματος,  

 τελική ταξινόμηση των εξεταζόμενων σεναρίων κατά σειρά βαθμολογίας με βάση τις 

ιδιαιτερότητες του μοντέλου που θα επιλεχθεί.  

Επισημαίνεται ότι, η πολυκριτήρια ανάλυση εφαρμόζεται για να αποκαλύψει και να προβάλει 

τις αντισταθμιστικότητες μεταξύ των σημαντικών κριτηρίων και να οδηγήσει σε λογικές 
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αποφάσεις. Η χρησιμοποίηση των μεθόδων αυτών δεν είναι όμως και η εγγύηση ότι στο τέλος 

της διαδικασίας θα επιτευχθούν αποφάσεις και κοινωνική συναίνεση, εάν δεν υπάρξει ανοικτός 

διάλογος. 

8.3.1.2. Κριτήρια Συγκριτικής Αξιολόγησης & Επιλογής Χώρου εγκατάστασης 
Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) ή/και Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  

8.3.1.2.1. Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής ΧΥΤΑ /ΟΕ∆Α 

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 ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ή/και Χώρων Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων. Τα κριτήρια αυτά αναλύονται ως προς τις απαιτήσεις 

εγκατάστασης ενός ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες έργων ∆ΣΑ, έστω και 

διαφοροποιημένα, ισχύουν τα ίδια κριτήρια με εξαίρεση κάποια επιμέρους κριτήρια ανά 

κατηγορία (π.χ. το κριτήριο της χωρητικότητας δεν εφαρμόζεται για Κ∆ΑΥ). 

 

Γεωλογικά - Υδρολογικά - Υδρογεωλογικά Κριτήρια  

Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στο επίπεδο προστασίας των υπογείων και επιφανειακών 

υδάτων, ως παράγοντα 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 ΟΕ∆Α. 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 

ΟΕ∆Α, που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον εμπεριεχόμενο ΧΥΤ, ή από αστοχία στη 
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λειτουργία διαχείρισης στραγγισμάτων σε περίπτωση κομποστοποίησης, είναι δυνατό να 

προκληθεί3: 

(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. 

 σε περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλό δυναμικό υπόγειων υδατικών πόρων. Αποφεύγονται 
κυρίως περιοχές όπου οι υδατικοί πόροι έχουν χρήση ύδρευσης. 

Για την αποφυγή αστοχίας 4 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 ΠΠΕΑ. 

 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. 

 

 

3 Τεύχος 1ο: Αρχικός Εντοπισμός Υποψήφιων Θέσεων Κεντρικής ΟΕ∆Α για τους Νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου και 
Λασιθίου, του ερευνητικού προγράμματος: «Εντοπισμός Υποψήφιων Χώρων για ∆ημιουργία Κεντρικής Ολοκληρωμένη 
Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕ∆Α) στους Νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου», Εργαστήριο 
∆ιαχείρισης Αεριών Υγρών & Στερεών Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 
2008 
4 Αστοχία του έργου μπορεί να συμβεί λόγω κατασκευαστικού προβλήματος, προβληματικού εδάφους θεμελίωσης, 
πυρκαγιάς, εξαιρετικών πλημμυρικών ροών κ.ά. 
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Περιβαλλοντικά κριτήρια  

Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία 

της ΟΕ∆Α 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. Η αναμενόμενη 

(αρνητική) επίδραση ενός έργου ∆ΣΑ, 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). 
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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. 

 

8.3.1.2.2.  Αναλυτική περιγραφή κριτηρίων και βαθμολόγηση αυτών. 

Ακολούθως κάθε κριτήριο περιγράφεται συνοπτικά, και βαθμολογείται βάσει κλίμακας 

βαθμονομημένης από 0 έως 10, όπου το 10 αποδίδεται στην περισσότερο επιθυμητή επιλογή, 

και αντίστοιχα το 0 στην επιλογή που προτείνεται να αποφεύγεται. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (βαρύτητα κατηγορίας 25-30%): ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - 
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΑ  

ΚΓ1: Υδροληπτικά έργα – Τελικοί αποδέκτες - Υπόγεια ύδατα  

Εξετάζονται τέσσερα κριτήρια: Απόσταση Υδροληπτικών Έργων (30%), απόσταση τελικών 

αποδεκτών (30%), βάθος στάθμης υδροφορέα (20%) και είδος χρήσης του υπογείου νερού 

(20%).  

Απόσταση Υδροληπτικών Έργων  

Αν και κατά κανόνα η κίνηση του υπόγειου νερού σε τοπικά πεδία ροής είναι σχεδόν 

οριζόντια, σε ευρύτερα πεδία αναμένεται όπως είναι φυσικό, κεκλιμένη αλλά πολλές φορές και 

με ανωμαλίες. Αυτό μπορεί να οφείλεται όχι μόνο στις τοπικές μεταβολές και αποκλίσεις των 

διαφόρων υδραυλικών παραμέτρων αλλά και στις συνθήκες εκείνες κάτω από τις οποίες 

μπορεί να λάβει χώρα η αναπλήρωση αλλά και η εκροή του υπόγειου νερού. Επίσης η 

τοπογραφία, η στρωματογραφία και η ανισοτροπία, συμβάλλουν αποφασιστικά προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

Ζώνες προστασίας  

Ο μόνος τρόπος για να προστατευθεί πλήρως η ποιότητα του υπόγειου νερού, είναι η 

αποφυγή κάθε δραστηριότητας που πιθανόν να προκαλέσει ρύπανση του νερού σε ολόκληρη 

την έκταση της ζώνης αναπλήρωσης του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό όμως είναι ακατόρθωτο, 

για καθαρά πρακτικούς λόγους, αλλά και κοινωνικούς. Για το λόγο αυτό, για την προστασία 

των υπογείων υδάτων, εφαρμόζονται διάφορα συστήματα μέτρων, τεχνικής, 

κοινωνικοοικονομικής και διοικητικής φύσεως.  

Η φιλοσοφία για την οριοθέτηση στο χώρο προστατευτικών ζωνών βασίζεται σε διαπιστώσεις 

πειραματικών δεδομένων, ότι δηλαδή ορισμένες χημικές ενώσεις και μικροοργανισμοί 

μπορούν να αποδομούνται ή να κατακρατούνται σχετικά εύκολα κατά τη διάρκεια 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  8-41 

μετανάστευσης τους διαμέσου πορωδών σχηματισμών, ενώ άλλες ενώσεις το επιτυγχάνουν 

πολύ δύσκολα. Από υδρογεωλογικής πλευράς γίνεται διάκριση μεταξύ πορωδών - περατών 

σχηματισμών ασύνδετων υλικών και σχηματισμών από συγκολλημένα υλικά με ρωγμές ή 

καρστικά έγκοιλα. Οι σπουδαιότεροι λόγοι που οδηγούν σ’ αυτό το διαχωρισμό είναι οι 

διάφορες ταχύτητες που αναπτύσσονται στο πεδίο ροής σε συνδυασμό με το βαθμό 

απορρύπανσης που λαμβάνει χώρα μέσα στους πόρους.  

Παρόλο που οι διαφορές στα πεδία ροών των ρηγματωδών και καρστικών πετρωμάτων είναι 

σημαντικές, ο ρόλος τους υποβαθμίζεται όταν πρόκειται να χαρακτηρίσουμε ένα έργο 

υδροληψίας ως προστατευμένο. Στην περίπτωση καίριας ρυπαντικής απειλής σε περιοχή 

τροφοδοσίας υπόγειων νερών, πρέπει να δίνεται αρκετός χρόνος για την εξάλειψη του 

μεταφερόμενου ρύπου ή στη χειρότερη περίπτωση να υποδεικνύεται εναλλακτική πηγή 

πόσιμου νερού.  

Οι πρώτες οδηγίες της ΕΕ αφορούσαν στη ρύπανση από παθογενή μικρόβια και όριζαν ως 

αναγκαίο χρόνο καθυστέρησης κάθε δραστηριότητας ανάκτησης υπόγειου νερού 50 έως 60 

ημέρες. Το παραπάνω χρονικό διάστημα κρίνεται ως αρκετό για την αποσύνθεση των 

μικροβίων και την απώλεια των παθογενών ιδιοτήτων τους. Η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει 

να προστατεύεται καλά και να είναι ιδιοκτησία κρατικού φορέα ή εταιρείας που έχει ανοίξει τις 

υδρευτικές γεωτρήσεις. Η ζώνη αυτή των 50 - 60 ημερών καλείται ζώνη συλλογής υπόγειου 

νερού.  

Οι ρύποι εκείνοι που δεν αποσυντίθενται ή δεν προσροφούνται εύκολα χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο. Μερικοί ρύποι μπορεί να απαιτούν 10 έως και 25 χρόνια καθυστερήσεις 

για να μην εισέλθουν από την περιοχή τροφοδοσίας μέσα στη ζώνη συλλογής του υπόγειου 

νερού.  

Οι προστατευτικές αυτές ζώνες των 10 και 25 χρόνων καλούνται και οι δύο μαζί ως περιοχή 

προστασίας. Στην Ολλανδία η ζώνη συλλογής του νερού αντιστοιχεί σε αποστάσεις 10 έως 

150 μ. από τα υπόγεια έργα υδροληψίας, ενώ η περιοχή προστασίας έχει ένα εύρος 200 μ. για 

τα 10 χρόνια και 1200 μ. για τα 25 χρόνια.  

Σε καρστικούς και ρηγματώδεις υδροφόρους ορίζοντες η ταχύτητα των υπογείων νερών 

μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι χρόνοι καθυστέρησης οδηγούν 

σε τεράστιες περιοχές προστασίας οι οποίες είναι αδύνατο να αναγνωριστούν και 

προστατευτούν. Γι’ αυτό το λόγο οι περιοχές αυτές περιορίζονται ως προς το εύρος τους. Η 

πείρα των Γερμανών έδειξε ότι η καθυστέρηση σε αυτή την περίπτωση των 50-60 ημερών 

παραμένει για τη ζώνη συλλογής υπόγειου νερού ενώ η περιοχή προστασίας δεν πρέπει να 

ξεπερνά σε εύρος τα 2 χιλιόμετρα.  

Απόσταση υδροληπτικών έργων και βαθμολόγηση κριτηρίου
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Απόσταση υδροληπτικών έργων Βαθμός κριτηρίου 

Μη ύπαρξη υδροληπτικών έργων  10 

Υδροληπτικά έργα κατάντη σε απόσταση >2 χιλιόμετρα  7 

Υδροληπτικά έργα κατάντη σε απόσταση μεταξύ 1–2 
χιλιόμετρα 4 

Υδροληπτικά έργα κατάντη σε απόσταση μεταξύ 0.5-1 
χιλιόμετρο 1 

Απόσταση Τελικών Αποδεκτών  

Σημαντικό ρόλο σε αυτό το κριτήριο παίζει η απόσταση του υπόγειου υδροφορέα από 

τελικούς φυσικούς αποδέκτες, π.χ. ρέματα, ποτάμια, κ.λπ.  

Απόσταση τελικών αποδεκτών και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Απόσταση τελικού αποδέκτη Βαθμός κριτηρίου 

Μη ύπαρξη τελικών αποδεκτών  10 

Τελικοί αποδέκτες κατάντη σε απόσταση μεταξύ >1 χιλιόμετρα 7 

Τελικοί αποδέκτες κατάντη σε απόσταση μεταξύ 0.5–1 
χιλιόμετρα 4 

Τελικοί αποδέκτες κατάντη σε απόσταση <0.5 χιλιόμετρα 0 
 

Βάθος Στάθμης Υδροφορέα  

Σημαντικό ρόλο σε αυτά τα κριτήρια παίζει η σπουδαιότητα του υδροφόρου ορίζοντα σε 

τοπικό ή ευρύτερο πεδίο. Επιπλέον, σημαντική παράμετρος θεωρείται το βάθος στης στάθμης 

του υδροφόρου ορίζοντα και η θέση του σε σχέση με περιοχές όπου η ζήτηση του υπόγειου 

νερού είναι μεγάλη.  

Βάθος στάθμης υδροφορέα και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Βάθος στάθμης υδροφορέα Βαθμός κριτηρίου

Πολύ μεγάλο 10 

Μεγάλο 7 

Μέτριο  3 

Μικρό  1 
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Χρήση Νερού  

Η χρησιμοποίηση του υπόγειου νερού για άρδευση είναι η συνηθέστερη στον Ελληνικό χώρο 

και δεν απαιτείται νερό με ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσα σε στενά όρια προδιαγραφών για το 

σκοπό αυτό. Η βιομηχανία θέτει αυστηρότερους ποιοτικούς όρους χρήσης και ακολουθεί η 

κτηνοτροφία. Τέλος όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερα υψηλές είναι οι απαιτήσεις για χρήση του 

νερού ως πόσιμο.  

Είδος χρήσης του υπογείου νερού και βαθμολόγηση  κριτηρίου 

Χρήση νερού Βαθμός κριτηρίου 

Καμία χρήση 10 

Αρδευτική χρήση  8 

Βιομηχανική χρήση  7 

Κτηνοτροφική χρήση   5 

Πόσιμο   1 

ΚΓ2 : Χαρακτηριστικά εδάφους   

Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια: Σύσταση - Πάχος εδάφους (60%) και διαπερατότητα 

εδάφους και υπεδάφους (40%). 

Σύσταση - Πάχος Εδάφους  

Πολλοί μελετητές έχουν την άποψη ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του εδαφικού μανδύα 

τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να αναμένεται και η ικανότητα του σε κατακράτηση ρύπων, ενώ, 

μεγαλύτερο πάχος εδάφους δημιουργεί συνθήκες μειωμένης υδροπερατότητας και επομένως 

συμβάλλει στην προστασία των υπόγειων νερών. 

Η επιλογή χώρων με πάχη εδάφους μικρότερα των 2 μ, πρέπει να αποφεύγεται ή να 

εξετάζεται πάντοτε σε σχέση με την ετήσια παραγωγή στραγγίσματος και το ύψος της 

βροχόπτωσης. Γενικά, απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εδαφικού μανδύα όπου παρατηρούνται 

μεγάλες βροχοπτώσεις.   

Η διαδικασία της διάβρωσης και αποσάθρωσης των πετρωμάτων παράγει ως τελικό προϊόν 

εδαφικό μανδύα ο οποίος διαφοροποιείται σταδιακά σε στρώσεις οι οποίες ονομάζονται 

εδαφικοί ορίζοντες. Αυτοί οι ορίζοντες διαφέρουν μεταξύ τους λόγω των ξεχωριστών φυσικών 

και χημικών ιδιοτήτων τους. Το εδαφικό ορυκτολογικό υλικό παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα 

διαβάθμισης κόκκων από άμμο μέχρι άργιλο. Αυτή η κατανομή του μεγέθους των κόκκων 

προσδιορίζει κατά μεγάλο μέρος τις ιδιότητες του εδάφους. Από τα διάφορα φυσικά 

χαρακτηριστικά (υφή, επιφάνεια μεταξύ των πόρων, δομή και στρωσιγένεια) τα οποία 

επηρεάζουν την επιβράδυνση μεταφοράς ενός ρυπαντικού φορτίου στα εδάφη, εκείνο που 
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επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό της σύστασης είναι η υφή. Η υφή έχει σχέση με την 

κατανομή του μεγέθους των κόκκων.  

Ιδεώδεις θέσεις για υγειονομική ταφή αποτελούν περιοχές με μεγάλο πάχος εδαφικού μανδύα, 

ικανού να περικλείει και να μεταφέρει μεταξύ των διακένων των πόρων του όλα τα 

διασταλλάζοντα υγρά που τυχόν θα διαφεύγουν προς βαθύτερα στρώματα χωρίς να 

μετατρέπεται σε κορεσμένο. Μια υφή σύστασης αμμώδους αργίλου είναι η αναζητούμενη ενώ 

καθαρή άμμος πρέπει να αποφεύγεται. Η καθαρή άργιλος δεν είναι κατάλληλη σε όλες τις 

περιπτώσεις διότι συγκεντρώνει και περιορίζει τα παραγόμενα στραγγίσματα με αποτέλεσμα 

κατά την αραίωση και διασπορά τους προς τον υποκείμενο υδροφόρο ορίζοντα να μην 

λαμβάνει χώρα ταυτόχρονη δράση μηχανισμών κατακράτησης από το αργιλικό κλάσμα του 

εδαφικού μανδύα. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, φαίνεται ότι το πάχος του εδάφους 

πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη σύσταση και την υφή του.  

Σύσταση - πάχος εδάφους και βαθμολόγηση κριτηρίου κατά περίπτωση 

Πάχος 
εδάφους 
(μέτρα) 

Αμμώδης 
άργιλος  / 
αργιλοπηλός 

Άργιλος, 
ιλυώδης 
άργιλος 

/Ιλυώδης 
αργιλοπηλός

Αμμώδης 
πηλός, 
πηλώδης 
άμμος 

Πηλός, 
ιλυοπηλός, 

ιλύς 
Άμμος 

<1 5 4 3 2 1 

1-5 8 7 6 3 1 

7 10 9 8 5 1 

>10 10 10 9 7 3 

∆ιαπερατότητα Εδάφους  

Όλα τα εδαφικά υλικά είναι διαπερατά, αφού οι πόροι τους επικοινωνούν και σχηματίζουν 

συνεχείς διόδους. Οι διαφορές που εμφανίζουν τα διάφορα εδαφικά υλικά ως προς τη 

διαπερατότητά τους είναι καθαρά ποσοτικές, δηλαδή άλλα υλικά έχουν μεγάλη διαπερατότητα 

(π.χ. χαλίκια και χονδρόκοκκες άμμοι), ενώ άλλα έχουν πολύ μικρή διαπερατότητα (π.χ. 

άργιλοι).  

Ειδικότερα, η δομή του εδάφους που καθορίζει τη διευθέτηση των διαφόρων σωματιδίων του 

στο χώρο, ρυθμίζει τη συμπεριφορά του νερού το οποίο ρέει διαμέσου αυτού και  κατά 

συνέπεια την υδραυλική αγωγιμότητα και υδατοχωρητικότητά του. Εδάφη με πολύ υψηλό 

βαθμό δομής παρουσιάζουν και μεγάλο πορώδες με αποτέλεσμα να κατακρατούν τους ρύπους 

σε πολύ χαμηλό βαθμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται η διάσπαση των διαφόρων 

συσσωματωμάτων με μηχανικά μέσα ή με ανάμιξη με λεπτόκοκκο έδαφος.  

Επίσης, μεγάλες πρισματικές, στηλοειδείς αλλά και σε γωνιώδη τεμάχια δομές έχουν 

παρόμοιες ιδιότητες με τις διακλάσεις των πετρωμάτων και πρέπει να διασπώνται. Τέλος τα 
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αλκαλιωμένα εδάφη τα οποία είναι αδιαπέρατα στο νερό πρέπει να υφίστανται πρόσμιξη με 

γύψο ή ασβεστούχο υλικό. 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, ο βαθμός διαπερατότητας του εδάφους υπολογίζεται 

με βάση τους παρακάτω πίνακες:  

Υφή Είδος Διαπερατότητα 
(cm/h) 

Διαπερατότητα 
(m/sec) 

Χονδρόκοκκη  Άμμος, πηλώδης άμμος > 5 >1,4 * 10 -3 

Χονδρόκοκκη  Αμμώδης πηλός 5 - 1,6 
>1,4 * 10 -3 έως 

4,4 *10 - 4 

Μεσόκοκκη  Αμμώδης πηλός πολύ ψιλόκοκκος, 
πηλός, ιλυοπηλός, ιλύς 1,6 - 0,5 

4,4 *10 - 4 
έως 1,4 *10 -4 

Μεσόκοκκη  Αργιλοπηλός, ιλυώδης αργιλοπηλός 0,5 - 0,1 
1,4 *10 -4 

έως 2,8 *10-5 

Λεπτόκοκκη  Αμμώδης άργιλος, ιλυώδης άργιλος, 
άργιλος <0,1 <2,8 *10-5 

 

Επίπεδο διαπερατότητας εδάφους – βαθμολόγηση κριτηρίου  διαπερατότητας 

 Διαπερατότητα 
(μ/sec) 

Βαθμός  κριτηρίου 
Διαπερατότηταςεδάφους

Υψηλή >10-2 1 

Υδροπερατό 10-2 έως 10-4 3 

Χαμηλή 10-4 έως 10-6 7 

Πολύ χαμηλή < 10-6 10 

ΚΓ3 : Χαρακτηριστικά υπεδάφους  

Εξετάζονται τρία κριτήρια: Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί (20%), Πάχος υπεδάφους (20%) και 

υδροπερατότητα υπεδάφους (60%).  

Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί - Σύσταση Υπεδάφους και Πάχος υπεδάφους  

Οι λιθολογικοί σχηματισμοί των υποκείμενων πετρωμάτων ενός υποψήφιου χώρου διάθεσης 

αποδίδονται συνήθως με τον όρο υπέδαφος (γεωλογικό υπόβαθρο).  

Περιοχές όπου η διαφυγή του στραγγίσματος προς βαθύτερα στρώματα γίνεται με μεγάλη 

ευκολία, ανεξάρτητα του πάχους των στρωμάτων αυτών, πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης 

προσοχής από υδρογεωλογικής πλευράς.  

Οι δίοδοι του υπόγειου νερού στους διάφορους υδρολιθολογικούς σχηματισμούς γίνεται 

μέσω:  
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 του πρωτογενούς πορώδους και 

 του δευτερογενούς πορώδους. 

Το πρωτογενές πορώδες είναι το κύριο χαρακτηριστικό των χαλαρών σχηματισμών, ενώ το 

δευτερογενές των περισσότερων συμπαγών πετρωμάτων, που παρουσιάζουν μηχανικές 

ιδιότητες (ρωγμές, διαρρήξεις), μεσοστρωματικά διάκενα και αγωγούς που προέρχονται από 

το συνδυασμό τεκτονικής δράσης και διάλυσης. Τέτοια πετρώματα που παρουσιάζουν 

δευτερογενές πορώδες είναι οι ασβεστόλιθοι, δολομίτες, χαλαζίτες, λάβες, γρανίτες, οφιόλιθοι, 

κ.λπ. Τέλος, μερικά πετρώματα παρουσιάζουν τόσο πρωτογενές όσο και δευτερογενές 

πορώδες (ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, τόφφοι, κλπ.).  

Στις ρωγμές κατατάσσονται όλοι οι τύποι των ασυνεχειών (διακλάσεις, κατακλάσεις, 

σχιστότητα, ρωγματώσεις, ρηγματώσεις, στρώση) που διακόπτουν τη συνέχεια ενός 

πετρώματος και κερματίζουν αυτό κατά διευθύνσεις. Το μήκος των ρωγμών, κυμαίνεται από 

μερικά εκατοστά μέχρι και μερικά μέτρα. Κερματισμός λαμβάνει χώρα από την τυχόν 

δημιουργία άλλων γειτονικών ρωγμών.   

Όλες οι ρωγμές παρουσιάζουν κάποιο προσανατολισμό, ο οποίος ρυθμίζει και την κύρια 

διεύθυνση ροής του υπόγειου νερού. Τα ροδογράμματα και τα στατιστικά διαγράμματα των 

ρωγμών σε δίκτυα Schmidt βοηθούν σημαντικά στον προσδιορισμό πιθανών ροών υπόγειου 

νερού. Επίσης μεγάλη σπουδαιότητα διαδραματίζει και η πυκνότητα των ρωγμών όταν αυτή 

είναι μεγάλη, οπότε αυξάνονται και οι πιθανότητες να επικοινωνούν οι ρωγμές μεταξύ τους, 

και άρα οι πιθανότητες διαμόρφωσης ενιαίου υδροφόρου. Η πυκνότητα των ρωγμών 

εξαρτάται εκτός από τον τεκτονισμό του πετρώματος και από το είδος τους. Έτσι πχ. για την 

ίδια ένταση τεκτονισμού αναμένεται μεγαλύτερη πυκνότητα ρωγμών στους δολομίτες και 

χαλαζίτες.  

Τέλος, δεν πρέπει να αγνοείται η επιφάνεια επαφής μεταξύ εδάφους και υπεδάφους. Στην 

περιοχή αυτή το υπέδαφος μπορεί να παρουσιάζεται εξαλλοιωμένο ή και κατακερματισμένο σε 

ζώνη ικανού πάχους που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Με αυξανόμενο πάχος στη ζώνη αυτή 

αναμένονται και μεγαλύτερες κατακρατήσεις τοξικών ουσιών αφού κυριαρχούν οι 

λεπτόκοκκες και οι κολλοειδείς άργιλοι.  

Σύσταση υπεδάφους - Υδρολιθολογικός σχηματισμός και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος σχηματισμού Βαθμός κριτηρίου 

Καρστικοί σχηματισμοί   1 

Περατοί σχηματισμοί  5 

Ημιπερατοί σχηματισμοί   7 

Αδιαπέρατοι σχηματισμοί  10 
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Πάχος υπεδάφους και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Πάχος Βαθμός κριτηρίου 

< 10 μέτρα  1 

10-50 μέτρα  3 

50-90 μέτρα  7 

>90 μέτρα  10 

Υδροπερατότητα Υπεδάφους  

Για τον υπολογισμό της υδροπερατότητας του υπεδάφους λαμβάνονται υπόψη μία σειρά από 

παράμετροι λιθολογικών σχηματισμών, όπως το πορώδες, το μέγεθος, το σχήμα και η διάταξη 

των κόκκων, η αποσάθρωση, ο κατακερματισμός, η διάλυση, το βάθος, κ.λπ. Στον πίνακα που 

ακολουθεί δίδεται μία κατάταξη των υδρολιθολογικών σχηματισμών ανάλογα με την 

υδροπερατότητά τους.  

Επίπεδο διαπερατότητας υπεδάφους – βαθμολόγηση κριτηρίου  διαπερατότητας 

 Υδροπερατότητα 
(μ/sec) 

Βαθμός Υδροπερατότητας 
υπεδάφους 

Υψηλή υδροπερατότητα >10-2 1 

Υδροπερατό υπέδαφος 10-2 έως 10-6 3 

Χαμηλής υδροπερατότητας 10-6 έως 10-9 7 

Πολύ χαμηλής υδροπερατότητας < 10-9 10 

 

ΚΓ4: Τεκτονικά στοιχεία και στοιχεία σεισμικότητας  

Εξετάζονται τέσσερα κριτήρια: Τεκτονικές μεταβολές (25%), ύπαρξη ρηγμάτωσης (30%), 

σεισμικότητα (25%) και σεισμική επικινδυνότητα (20%).  

Τεκτονικές μεταβολές και Ύπαρξη ρηγμάτωσης  

Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με την καταλληλότητα μιας τοποθεσίας να δεχθεί με ασφάλεια 

στερεά απόβλητα. Η πρώτη δέχεται ότι ανεξάρτητα από τις νεοτεκτονικές συνθήκες των 

υποκειμένων πετρωμάτων (π.χ. κατακερματισμένα πετρώματα, έντονη ύπαρξη ρηγματώσεων, 

κ.λπ.) μπορεί να κατασκευαστεί ασφαλής χώρος απόθεσης από τη στιγμή που δημιουργείται 

μια απόλυτα στεγανή λεκάνη. Η δεύτερη άποψη αντικρούει τα παραπάνω και θεωρεί ότι οι 

υπεδαφικές τεκτονικές συνθήκες πρέπει να είναι ήπιες ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη 

διαφυγή ρύπων, δεδομένου ότι δεν πρέπει να αγνοείται η πιθανότητα αστοχίας των 

συστημάτων στεγανοποίησης.  
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Η σεισμική δράση σε συνδυασμό με τις τεκτονικές διαταραχές μπορεί να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή μιας θέσης, εξαιτίας δημιουργίας ή περαιτέρω ανάπτυξης ρηγμάτων και 

πτυχών:  

α) Ρήγματα: Είναι επιφάνειες ασυνέχειας, οι οποίες χωρίζουν ένα πέτρωμα σε δύο 

ανεξάρτητα ή μερικώς ανεξάρτητα τεμάχια. Από υδρογεωλογικής πλευράς, τα 

ρήγματα εκλαμβάνονται ως ζώνες μη σταθερού πάχους, οι οποίες συνοδεύονται από 

ρωγμές και κατακερματισμένο πέτρωμα. Οι ζώνες, λοιπόν του ρήγματος αποτελούν 

μια ζώνη διακίνησης του νερού, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτές έχουν γεμίσει 

από αργιλοπηλούς.  

β) Πτυχές: Η πτύχωση ή η ισχυρή κλίση των στρωμάτων, δημιουργεί συχνά υπό 

πίεση υδροφόρους ορίζοντες και αρτεσιανισμό.  

Τεκτονικές μεταβολές και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος μεταβολής Βαθμός κριτηρίου 

Σημαντικές 0 

Σχετικά σημαντικές 4 

Ελαφρά σημαντικές 7 

Μη σημαντικές 10 

Ύπαρξη ρηγμάτωσης και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Ύπαρξη ρηγμάτωσης και είδος Βαθμός κριτηρίου 

Ύπαρξη ρηγμάτωσης με συμπαγείς σχηματισμούς  0 

Ύπαρξη ρηγμάτωσης με ασύνδετους σχηματισμούς  3 

Ύπαρξη ρηγμάτωσης με εναλλαγή σχηματισμών  
(συμπαγών και μη συμπαγών)  5 

Ύπαρξη ρηγμάτωσης με κάποια πλαστικότητα   8 

Μη ύπαρξη ρηγμάτωσης  10 

Στοιχεία Σεισμικότητας και Σεισμική Επικινδυνότητα  

Η σεισμικότητα της περιοχής επηρεάζει σημαντικά το σχεδιασμό όλων των κατασκευών μιας 

ΟΕ∆Α και ενός ΧΥΤ.  

Σε χώρες που χαρακτηρίζονται από υψηλή σεισμικότητα, o σχεδιασμός τεχνικών έργων, όπως 

οι ΧΥΤΑ που αποτελούν ουσιαστικά μεγάλες γεωκατασκευές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 

το σεισμικό κίνδυνο. Αν και παγκοσμίως δεν έχει καταγραφεί καθολική αστοχία Χ.Υ.Τ.Α. λόγω 

σεισμικής καταπόνησης, ισχυροί σεισμοί στο παρελθόν έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε 

Χ.Υ.Τ.Α., δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη λειτουργικότητά τους, και εγείροντας 

βέβαια το θέμα της σεισμικής τρωτότητας. Ουσιαστικά, η διεθνής επιστημονική κοινότητα 
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άρχισε να ασχολείται με το ζήτημα μετά το σεισμό του Νorthridge, το 1994. Τότε έγιναν 

εκτεταμένες επιτόπου έρευνες, ώστε να διαπιστωθούν οι βλάβες που είχαν προκύψει σε 

Χ.Υ.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής της Καλιφόρνια. Καταγράφηκαν παραμορφώσεις, 

εντοπίσθηκαν βλάβες, και έγινε μία προσπάθεια να κατανοηθούν οι πολύπλοκοι μηχανισμοί 

που εμπλέκονται στη σεισμική απόκριση ενός Χ.Υ.Τ.Α. Αντίστοιχες έρευνες 

πραγματοποιήθηκαν και σε Χ.Υ.Τ.Α. στο Kobe της Ιαπωνίας που υπέστησαν βλάβες από το 

σεισμό του 1995 5. 

Οι περιοχές της Ελλάδος έχουν καταταγεί σε κατηγορίες αυξανόμενου σεισμικού κινδύνου I, 

II, III. Ο σεισμικός κίνδυνος εξαρτάται από την πιθανότητα εμφάνισης κάποιου μεγάλου 

σεισμικού μεγέθους. Με βάση την προτεινόμενη κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας της 

περιοχής, που προκύπτει από τη μέγιστη ένταση που έχει παρατηρηθεί, βγαίνει και η 

καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου, ως προς το κριτήριο αυτό.  

Η χειρότερη περίπτωση είναι χώρος με προτεινόμενη κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας 

ΙΙΙ.  

Για το χαρακτηρισμό των εδαφών από άποψη επικινδυνότητας λαμβάνονται υπόψη η 

σύσταση, η κλίση, η ομοιογένεια, η έκταση, το πάχος των στρωμάτων, κ.λπ. Ενδεικτικά 

καθορίζονται τα παρακάτω:  

− Εδάφη που αποτελούνται από ενιαίο εκτεταμένο στρώμα, συμπαγές και ομοιογενές ή 

από αργιλομαργιακά στρώματα με πάχος μεγαλύτερο από 15 μέτρα και σε στρώση 

περίπου οριζόντια υπάγονται στα εδάφη μικρής σεισμικότητας.  

− Ψαθυρά ή χαλαρά εδάφη σε οριζόντια στρώση ή με ελαφρύ κλίση υπάγονται στα 

εδάφη μέτριας σεισμικότητας.  

− Εδάφη από φυσικά ή δομικά κορήματα, από παραλιακές ή τεχνικές προσχώσεις, 

ελώδη ή τελματώδη, καθώς και περιοχές με αποξηραμένες λίμνες, χαρακτηρίζονται ότι 

ανήκουν στα εδάφη με μεγάλη σεισμικότητα.  

− Ανομοιογενή εδάφη ή χαλαρά, που εδράζονται πάνω σε απότομες κλίσεις και περιοχές 

πάνω από σπηλαιώδες υπέδαφος υπάγονται στα εδάφη εξαιρετικής σεισμικότητας.  

 

5 Εδαφικές Συνθήκες & Αντισεισμικός Σχεδιασμός Χ.Υ.Τ.Α., Ψαρρόπουλος Πρόδρομος, Τσομπανάκης Ιωάννης, Heleco 
’05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 
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Σεισμικότητα και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

Κατηγορία Ι   10 

Κατηγορία ΙΙ   5 

Κατηγορία ΙΙΙ    1 

Σεισμική επικινδυνότητα εδάφους και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

Μικρή  10 

Μέτρια  7 

Μεγάλη  3 

Εξαιρετικά μεγάλη  1 

ΚΓ5: Τοπογραφικό Ανάγλυφο - Ευστάθεια Πρανών  

Εξετάζονται δύο κριτήρια: Είδος λεκάνης απορροής (50%), κλίσεις εδάφους (50%). 

Είδος λεκάνης απορροής  

Εξετάζονται η ύπαρξη ή μη κλειστού συστήματος απορροής (αποστράγγισης) ή ενδιαμέσων 

περιπτώσεων. Όταν η μορφολογία μιας περιοχής παρουσιάζει αυξομειώσεις, τα κλειστά 

συστήματα προτιμώνται από τα ανοικτά. Με απόθεση σε κλειστά συστήματα οι ρύποι 

περιορίζονται εντός συγκεκριμένου χώρου ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα δυσμενών 

επιπτώσεων στον περιβάλλοντα χώρο. Ανοικτά συστήματα αποστράγγισης ειδικά σε υγρές και 

ημιυγρές περιοχές, μπορεί να επιτρέψουν την επιφανειακή μετακίνηση (ιζημάτων, ρύπων και 

στερεών αποβλήτων) από την περιοχή διάθεσης προς υδάτινους αποδέκτες.  
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Είδος λεκάνης απορροής (ανοικτή-κλειστή) και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος λεκάνης απορροής Βαθμός κριτηρίου 

Λεκάνη κλειστή τουλάχιστον κατά τα ¾  8 

Λεκάνη κλειστή τουλάχιστον κατά το ½  6 

Λεκάνη κλειστή τουλάχιστον κατά το ¼  4 

Λεκάνη ανοικτή πλήρως  2 

Κλίσεις εδάφους  

Οι κλίσεις εδάφους επηρεάζουν τις απαιτήσεις των χωματουργικών έργων και των έργων 

θεμελίωσης αλλά και του συνόλου των κατασκευών μιας ΟΕ∆Α (αυξάνουν το κόστος), ενώ 

συγχρόνως, επιβάλλεται να συμβαδίζουν με το είδος της ταφής, πχ. η επιφανειακή διάθεση 

ιλύος ευνοείται σε κλίσεις πρανών μικρότερες από 4%, ενώ τα αστικά στερεά απορρίμματα 

επιτρέπεται να διατίθενται και σε εκσκαφές με πιο απότομες κλίσεις (<5%), η τιμή των 

οποίων εξαρτάται από την ύπαρξη ανεπτυγμένου ή όχι αποστραγγιστικού δικτύου στην 

περιοχή. Οι επιφανειακές αποθέσεις υλικών όπως προσμίξεις ή δεύτερης ποιότητας 

λιπασματοποιημένο υλικό (από την παραγωγή compost), αλλά και λάσπες ενδείκνυται να 

γίνονται σε εύκολα ελεγχόμενες περιοχές με καλή αποστράγγιση, ελεύθερες από εδαφικές και 

ποτάμιες διαβρώσεις. Τα αστικά και βιομηχανικά στερεά απόβλητα υπόκεινται σε καλύτερη 

προφύλαξη σε περιοχές με κλειστό υδρογραφικό δίκτυο.  

Κλίσεις εδάφους και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Ταξινόμηση κλίσης εδάφους Βαθμός κριτηρίου 

Μέση κλίση εδάφους < 3%  10 

Μέση κλίση εδάφους 3-5%  7 

Μέση κλίση εδάφους 5-10%  5 

Μέση κλίση εδάφους 10-15%  3 

Μέση κλίση εδάφους >15%  1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (βαρύτητα κατηγορίας 15-20%): ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΚΠ1: Κλιματολογικές Συνθήκες  

Εξετάζονται τα κριτήρια: Ύψος και συχνότητα βροχοπτώσεων (35%), συχνότητα παγετού 

(20%), ύψος και συχνότητα χιονοπτώσεων (20%). Εξετάζεται επίσης το υψόμετρο του χώρου 

διότι έχει άμεση σχέση με τις μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής (25%).  
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Βροχοπτώσεις και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Ύψος βροχοπτώσεων Βαθμός κριτηρίου 

<400 χιλ.  10 

400-500 χιλ.  7 

500-700 χιλ.  5 

700-1000 χιλ.  2 

>1000 χιλ.  1 

Παγετός (ημέρες ανά έτος) και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Ημέρες παγετού Βαθμός κριτηρίου 

0  10 

έως 10  7 

11 – 20  5 

20 – 40  4 

>40  1 

Χιονοπτώσεις (ημέρες ανά έτος) και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Ημέρες χιονόπτωσης Βαθμός κριτηρίου 

0  10 

έως 5  7 

5 – 10  5 

10 – 15  3 

>15  1 

Υψόμετρο και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Υψόμετρο Βαθμός κριτηρίου 

<200 μέτρα 10  10 

200 - 400 μέτρα  8 

400 - 500 μέτρα  6 

500 - 600 μέτρα  3 

> 600 μέτρα   1 
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ΚΠ2 : Ισχύς και Κατεύθυνση επικρατούντων ανέμων (οχλήσεις από οσμές) 

Ισχύς και Κατεύθυνση επικρατούντων ανέμων και βαθμολόγηση κριτηρίου  

Επικρατούντες άνεμοι που: Βαθμός 
κριτηρίου 

∆εν ευνοούν τη μεταφορά οσμών-αέριων ρύπων προς κατοικημένες περιοχές  10 

Ευνοούν τη μεταφορά οσμών-αέριων ρύπων σε μικρό βαθμό  7 

Ευνοούν τη μεταφορά οσμών-αέριων ρύπων σε μέτριο βαθμό  5 

Ευνοούν τη μεταφορά οσμών-αέριων ρύπων σε μέτριο έως μεγάλο βαθμό  3 

Ευνοούν τη μεταφορά οσμών-αέριων ρύπων σε μεγάλο βαθμό  1 

 

ΚΠ3: Ευχέρεια εκτέλεσης έργων τελικής αποκατάστασης και μεταφροντίδας  

Εξετάζεται η ευχέρεια εκτέλεσης έργων τελικής αποκατάστασης και μεταφροντίδας του χώρου 

μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Η δαπάνη για την τελική αποκατάσταση-

επανένταξη του χώρου επηρεάζεται σημαντικά από τη μορφολογία του χώρου, την ποιότητα 

του ευρύτερου περιβάλλοντος και τις ανάγκες των οικείων Ο.Τ.Α. 

Ευχέρεια εκτέλεσης έργων τελικής αποκατάστασης και μεταφροντίδας και βαθμολόγηση 

κριτηρίου 

Ευχέρεια Βαθμός κριτηρίου 

Μεγάλη  10 

Ικανοποιητική  7 

Μέτρια  3 

Μικρή  1 

ΚΠ4 : Οπτική Απομόνωση  

Κατάλληλη τοπογραφία, η οποία εξασφαλίζει την οπτική απομόνωση του χώρου και των 

δραστηριοτήτων που θα λαμβάνουν χώρα σε αυτόν κρίνεται θετικά ως προς την 

καταλληλότητα.   
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Οπτική απομόνωση χώρου και βαθμολόγηση κριτηρίου 

 Βαθμός κριτηρίου 

Πλήρης οπτική απομόνωση  10 

Ορατότητα από στρατιωτικές εγκαταστάσεις  5 

Ορατότητα από επαρχιακό δίκτυο 4 

Ορατότητα από εθνική οδό  3 

Ορατότητα από οικισμούς  1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (βαρύτητα κατηγορίας 15-20%): ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΚΧ1: Απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους, Αεροδρόμια, βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές μονάδες  

Εξετάζονται αρχικά δύο κριτήρια: Απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους (60%) και απόσταση 

από αεροδρόμια (40%).  

Απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους  

Μεγάλη απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους και χώρους μόνιμης ή εποχιακής παραμονής 

πληθυσμού (π.χ. ημερήσιου τουρισμού και αναψυχής), κρίνεται θετικά ως προς τη 

χωροταξική καταλληλότητα.  

Απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

Απόσταση > 5 Km  10 

Απόσταση από 2.5 -5 Km   5 

Απόσταση 2.5 –0,5 Km   1 

Απόσταση <0.5 Km  0 

Απόσταση από αεροδρόμια  

Μεγάλη απόσταση από αεροδρόμια κρίνεται θετικά ως προς τη χωροταξική καταλληλότητα και 

την ασφάλεια εν γένει. 
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Απόσταση από αεροδρόμια και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

Απόσταση > 5 Km  10 

Απόσταση από 4 -5 Km  5 

Απόσταση από 1.5 - 4 Km 1 

Απόσταση <1.5 Km  0 

ΚΧ2: Απόσταση από ∆ασικές Περιοχές, Προστατευόμενες Περιοχές και περιοχές 
αυξημένης οικολογικής Σημασίας, Αναδασωτέες περιοχές  

Εξετάζονται τρία κριτήρια: Απόσταση από ∆ασικές Περιοχές (35%), Προστατευόμενες 

Περιοχές - Περιοχές Αυξημένης Οικολογικής Σημασίας (50%) και ύπαρξη ή μη αναδασωτέων 

περιοχών (15%).  

Η μικρή απόσταση από δασικές περιοχές (ώριμο δάσος, δασική έκταση), προστατευόμενες 

περιοχές και περιοχές αυξημένης οικολογικής σημασίας, κρίνεται  αρνητικά ως προς την 

περιβαλλοντική καταλληλότητα. του υπό εξέταση χώρου. Επίσης, σημαντικό κριτήριο 

αποτελεί η ύπαρξη στο χώρο αναδασωτέας περιοχής.  

Απόσταση από δασικές περιοχές και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

Απόσταση από δάσος ή δασική έκταση <1.5 Km 5 

Απόσταση από δάσος ή δασική έκταση >1.5 Km  10 

Απόσταση από περιοχές αυξημένης οικολογικής σημασίας και προστατευόμενες περιοχές και 

βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου

Εντός Περιοχής αυξημένης οικολογικής σημασίας  0 

Απόσταση από περιοχή αυξημένης οικολογικής σημασίας <5 Km  5 

Απόσταση από περιοχή αυξημένης οικολογικής σημασίας >5 Km  10 

Ο χώρος χαρακτηρίζεται ως αναδασωτέα περιοχή; (βαθμολόγηση κριτηρίου) 

Είδος Βαθμός κριτηρίου

Εντός αναδασωτέας περιοχής  0 

Εκτός αναδασωτέας περιοχής  10 
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ΚΧ3 : Οικιστική καταλληλότητα, απόσταση από χώρους μόνιμης ή εποχιακής 

παραμονής πληθυσμού και ύπαρξη οικιστικής πίεσης  

Εξετάζονται δύο κριτήρια: απόσταση από χώρους μόνιμης ή εποχιακής παραμονής πληθυσμού 

(40%) και ύπαρξη οικιστικής πίεσης (60%). 

Οικιστική πίεση και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Απόσταση οικισμών Βαθμός 
κριτηρίου 

Ύπαρξη οικισμού ή οικιστικής πίεσης σε απόσταση >5 Km  10 

Ύπαρξη οικισμού ή οικιστικής πίεσης σε απόσταση από 2 - 5 Km  5 

Απόσταση από χώρους μόνιμης ή εποχιακής παραμονής πληθυσμού και βαθμολόγηση 

κριτηρίου 

Απόσταση από Χώρους παραμονής Βαθμός 
κριτηρίου 

Απόσταση > 5 Km  10 

Απόσταση από 1 -5 Km  5 

Απόσταση <1 Km  1 

 

ΚΧ4: Γεωργική ∆ραστηριότητα και Κτηνοτροφική ∆ραστηριότητα  

Εξετάζονται δύο κριτήρια: Γεωργική ∆ραστηριότητα (50%) και Κτηνοτροφική ∆ραστηριότητα 

(50%).  

Γεωργική ∆ραστηριότητα  

Περιοχές με μικρή γεωργική ανάπτυξη παρουσιάζουν αυξημένη χωροταξική καταλληλότητα. 

Αντίθετα, περιοχές με κύρια γεωργική ενασχόληση θεωρούνται μη κατάλληλες.  

Γεωργική δραστηριότητα και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Ύπαρξη ή μη γεωργικής δραστηριότητας Βαθμός κριτηρίου 

Μη ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας  10 

Μικρή γεωργική δραστηριότητα  7 

Ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας χαμηλής παραγωγικότητας  3 

Σημαντική γεωργική δραστηριότητα  1 
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Κτηνοτροφική ∆ραστηριότητα  

Απουσία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων είναι θετικό ως προς τη χωροταξική 

καταλληλότητα. Το αντίθετο κρίνεται ως αρνητικό.  

Κτηνοτροφική δραστηριότητα και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

Μη ύπαρξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας   10 

Μικρή κτηνοτροφική δραστηριότητα   8 

Κτηνοτροφική δραστηριότητα σε αναδασωτέα περιοχή   7 

Κτηνοτροφική δραστηριότητα σε αντίθεση με χρήση γης   5 

Κτηνοτροφική δραστηριότητα εντατικής μορφής   3 

Σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα   1 

 

ΚΧ5 : Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις  

Η εγγύτητα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κρίνεται αρνητικά ως προς τη χωροταξική 

καταλληλότητα.  

Απόσταση από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Απόσταση από στρατιωτική εγκ/ση Βαθμός κριτηρίου 

Απόσταση > 10 Km   10 

Απόσταση από 5-10 Km   6 

Απόσταση από 1 - 5 Km  3 

Απόσταση <1 Km  1 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (βαρύτητα κατηγορίας 10-15%): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΚΛ1: ∆υνατότητα υποδοχής νέας δραστηριότητας   

Εξετάζεται η δυνατότητα υποδοχής νέας δραστηριότητας λαμβάνοντας υπόψη την 

υφιστάμενη δραστηριότητα του χώρου.  
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∆υνατότητα υποδοχής νέας δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή και βαθμολόγηση 

κριτηρίου 

Δυνατότητα υποδοχής Βαθμός κριτηρίου 

Μεγάλη με δυνατότητα υποδοχής νέας δραστηριότητας  10 

Μέτρια δυνατότητα υποδοχής νέας δραστηριότητας  8 

Μικρή δυνατότητα υποδοχής νέας δραστηριότητας  4 

Χωρίς δυνατότητα υποδοχής νέας δραστηριότητας  1 

 

ΚΛ2 : Προβλεπόμενη Χωρητικότητα (διάρκεια ζωής του ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ)  

Ως ελάχιστη απαίτηση για την επάρκεια των χώρου θεωρούνται τα 15 χρόνια ζωής. Ιδανική 

θεωρείται η χωρητικότητα άνω των 30 ετών.  

∆ιάρκεια ζωής του χώρου και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής Βαθμός κριτηρίου 

>30 έτη  10 

20 - 30 έτη  7 

15 - 20 έτη  4 

<15 έτη  1 

 

ΚΛ3 : Ευχέρεια εκτέλεσης του έργου - ∆ιαθεσιμότητα υλικών και δικτύων 

Εξετάζονται τα κριτήρια: Ευχέρεια εκτέλεσης του έργου (40%), ∆ιαθεσιμότητα υλικών 

επικάλυψης (20%) και διαθεσιμότητα δικτύων π.χ. ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια (40%).  

Ευχέρεια εκτέλεσης του έργου  

Εξετάζεται το μέγεθος και η ευκολία κατασκευής των έργων υποδομής που απαιτούνται για τη 

λειτουργία του χώρου διάθεσης.  



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  8-59 

Ευχέρεια εκτέλεσης του έργου και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Ευχέρεια κατασκευής Βαθμός κριτηρίου 

Μεγάλη  10 

Ικανοποιητική  8 

Μέτρια  3 

Μικρή  1 

∆ιαθεσιμότητα του υλικού επικάλυψης  

Σημαντική θεωρείται η ύπαρξη ικανοποιητικής ποσότητας υλικού επικάλυψης των 

απορριμμάτων που θα διατίθενται στο ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ.  

Σε αντίθετη περίπτωση, παρατηρούνται τόσο προβλήματα στη λειτουργία όσο και αυξημένο 

κόστος εργασιών.  

∆ιαθεσιμότητα υλικού επικάλυψης και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

Μεγάλη  10 

Ικανοποιητική 8 

Μέτρια  3 

Μικρή  1 

∆ιαθεσιμότητα δικτύου ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.  

Η ύπαρξη διαθέσιμου δικτύου ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. είναι απαραίτητη. 

Εξετάζεται επίσης η περίπτωση παροχής νερού και ενέργειας με την εκτέλεση κατάλληλων 

συμπληρωματικών έργων. Σε αντίθετη περίπτωση, παρατηρούνται τόσο προβλήματα και 

αστοχίες στη λειτουργία, όσο και αυξημένο κόστος εργασιών. 

∆ιαθεσιμότητα δικτύου ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.  και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Δίκτυα υποδομών Βαθμός κριτηρίου 

Ύπαρξη δικτύων στο χώρο  10 

∆ιαθεσιμότητα δικτύων με μικρά συμπληρωματικά έργα   8 

∆ιαθεσιμότητα δικτύων με μεγάλα συμπληρωματικά έργα   3 

∆υσκολία διάθεσης δικτύων   1 
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ΚΛ4: Τρόπος διέλευσης για πρόσβαση στο χώρο - Απόσταση από την 
εξυπηρετούμενη περιοχή  

Εξετάζονται δύο κριτήρια: Τρόπος διέλευσης για πρόσβαση στο χώρο (60%), η απόσταση από 

την εξυπηρετούμενη περιοχή (40%).  

Τρόπος διέλευσης για πρόσβαση στο χώρο (δρομολόγιο)  

Εξετάζεται η ευχέρεια παράκαμψης οικισμών σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση για 

πρόσβαση εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου. 

Τρόπος διέλευσης για πρόσβαση ( δρομολόγιο) και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος Βαθμός κριτηρίου 

∆ιέλευση μακριά από οικισμούς από κύρια οδό  10 

∆ιέλευση μακριά από οικισμούς από επαρχιακό δίκτυο  8 

∆ιέλευση μακριά από οικισμούς από επαρχιακό δίκτυο με 
συνεχείς στροφές  

6 

∆ιέλευση κοντά σε οικισμούς από επαρχιακό δίκτυο 3 

∆ιέλευση κοντά σε οικισμούς από επαρχιακό δίκτυο και 
κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις   

2 

∆ιέλευση μέσα από οικισμούς    1 

Απόσταση του χώρου από το κέντρο βάρους  της εξυπηρετούμενης περιοχής  

Εξετάζεται η οδική απόσταση του χώρου διάθεσης από το κέντρο βάρους της 

εξυπηρετούμενης περιοχής.  

Απόσταση του χώρου από το κέντρο βάρους της εξυπηρετούμενης περιοχής  και 

βαθμολόγηση κριτηρίου 

Απόσταση από κ.β. παραγωγής Βαθμός κριτηρίου 

Μικρή  10 

Μέτρια  7 

Σχετικά μεγάλη  3 

Μεγάλη  1 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 (βαρύτητα κατηγορίας 10-15%) : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΚΟ1: Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Αξία γης  

Εξετάζονται τα κριτήρια : Ιδιοκτησιακό καθεστώς του υποψήφιου χώρου (40%) και αξία της 

γης (60%).  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου  

Η διαθεσιμότητα του χώρου εξαρτάται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, το 

χαρακτηρισμό της περιοχής (πχ. αναδασωτέα, δασική, κ.λπ.) και το μέγεθος των εκτάσεων. 

Ενιαία ∆ημόσια έκταση, μη χαρακτηρισμένη κρίνεται θετικά από άποψη διαθεσιμότητας 

χώρου. Μικρές ιδιωτικές εκτάσεις ή χαρακτηρισμένες κρίνονται αρνητικά.  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Είδος έκτασης Βαθμός κριτηρίου 

∆ημόσια έκταση, μη χαρακτηρισμένη  10 

Ιδιωτικές εκτάσεις μίας ιδιοκτησίας   7 

Συνεταιριστικοί βοσκότοποι   6 

Ιδιωτικές εκτάσεις μεγάλων ιδιοκτησιών   4 

Ιδιωτικές εκτάσεις μικρών ιδιοκτησιών   3 

Αναδασωτέες περιοχή 1 

∆άση (συνεταιριστικά, δημόσια, ιδιωτικά)   0 

Αξία της γης  

Η κατασκευή του χώρου διάθεσης σε περιοχή όπου η αξία της γης είναι μικρή είναι φυσικό να 

θεωρείται προτιμητέα.  

Αξία της γης και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Αξία Γης Βαθμός κριτηρίου 

Πολύ μικρή   10 

Μικρή   8 

Μέτρια   5 

Σχετικά υψηλή   3 

Υψηλή    1 
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ΚΟ2: Κόστος μεταφοράς απορριμμάτων  

Βασική παράμετρος στην επιλογή κατάλληλου χώρου διάθεσης αποτελεί το ύψος του κόστους 

μεταφοράς των απορριμμάτων από την εξυπηρετούμενη περιοχή στο χώρο τελικής διάθεσης 

τους.  

Κόστος μεταφοράς απορριμμάτων και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Κόστος Μεταφοράς Βαθμός κριτηρίου 

Υψηλό   1 

Σχετικά υψηλό   3 

Μέτριο  5 

Μικρό   8 

Πολύ μικρό  10 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 (βαρύτητα κατηγορίας 10-15%): ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Εξετάζεται ένα κριτήριο: κοινωνική αποδοχή (100%).  

ΚΚ1: Κοινωνική αποδοχή  

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα πολύ καθοριστικό κριτήριο σε μια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η κοινωνική αποδοχή που θα συναντήσει η χωροθέτηση μιας ΟΕ∆Α και/ή ενός 

ΧΥΤΑ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η υφιστάμενη διαχείριση απορριμμάτων και η 

συνηθισμένη πρακτική ανά ΟΤΑ, οικισμό ή ακόμα και οικογένειες, το επίπεδο 

ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα 

απορρίμματα, το εκπαιδευτικό σύστημα, η οικονομική επιβάρυνση, οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, κ.α.  

Κοινωνική αποδοχή και βαθμολόγηση κριτηρίου 

Αναμενόμενη 
κοινωνική αποδοχή Βαθμός κριτηρίου 

Μεγάλη  10 

Μικρή  5 

Καθόλου  1 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιμέρους βαρύτητα για όλα τα κριτήρια καθώς 

και οι συντελεστές βαρύτητας που προτείνονται για καθένα κριτήριο της κάθε κατηγορίας για 

τη βαθμολόγηση υποψήφιων θέσεων για εγκατάσταση ΧΥΤ ή ΟΕ∆Α.  
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Πίνακας 8-6: 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 ∆ιαπερατότητα  40% 

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% 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Συντελεστής  
βαρύτητας 

ΚΧ2 
Απόσταση από δασικές περιοχές, προστατευόμενες 
περιοχές και περιοχές αυξημένης οικολογικής 
σημασίας, αναδασωτέες περιοχές  

25% 

KΧ2.1 ∆ασικές 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% 

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 ∆ιαθεσιμότητα υλικών  20% 

KΛ3.3 ∆ιαθεσιμότητα ∆ικτύων (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.  
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Πίνακας 8-7: 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% 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιμέρους βαρύτητα, διαφοροποιημένη ανάλογα,  

για κάθε κατηγορία κριτήριων για τη βαθμολόγηση υποψήφιων θέσεων για εγκατάσταση ΣΜΑ 

/ Κ∆ΑΥ.  

Πίνακας 8-8: Βαθμολόγηση υποψηφίων θέσεων για ΣΜΑ /ΚΔΑΥ για τα υπό εξέταση κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής βαρύτητας

1. Γεωλογικά, Υδρολογικά, Υδρογεωλογικά 5-10% 

2. Περιβαλλοντικά 15-20% 

3. Χωροταξικά 15-20% 

4. Λειτουργικά & γενικά 20-25% 

5. Οικονομικά 20-30% 

6. Κοινωνικά 10-15% 

 

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 

Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) κατά το στάδιο της 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. 
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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 ∆ιαχειριστικές Ενότητες 

(∆.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 

• ∆οθούν 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. 
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9.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Προκειμένου να σχεδιαστούν οι γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης των ΑΣΑ είναι απαραίτητο 

να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που έχει ήδη διαμορφωθεί έως τώρα, η οποία έχει ως 

ακολούθως:  

1. Στην Περιφέρεια λειτουργούν εννέα (9) χώροι ασφαλούς διάθεσης: 

• Ν. Χανίων (2): Ακρωτηρίου, Πελεκάνου 

• Ν. Ρεθύμνου (1): Αμαρίου 

• Ν. Ηρακλείου (4): Πέρα Γαλήνων, Βιάννου, Χερσονήσου, Καζαντζάκη 

• Ν. Λασιθίου (2): Αγ. Νικολάου, Σητείας 

2. Στην Περιφέρεια λειτουργούν τρία (3) έργα επεξεργασίας: 

• Ν. Χανίων (1): Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) 

Χανίων 

• Ν. Ηρακλείου (2): Μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων στο Ν. Ηρακλείου και 

Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων (Κ∆ΑΥ) 

3. Στην Περιφέρεια υπάρχουν τρεις (3) ενεργοί Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριμμάτων: 

• Ν. Χανίων (2): Ν. Γαύδου, Αρμένων 

• Ν. Λασιθίου (1): Ιεράπετρας. 

Επίσης, για τη διαμόρφωση των ∆.Ε λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

• Ο Nόμος  υπ. Αριθμ. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 

• Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆Α Κρήτης 

• Η επιβεβλημένη αναγκαιότητα ύπαρξης ενός μεταβατικού σταδίου υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α 

η οποία απορρέει από την επιτακτική ανάγκη για ασφαλή διάθεση ή/και διαχείριση των 

απορριμμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας. 

• Τα προτεινόμενα σενάρια επεξεργασίας όπως παρουσιάστηκαν στην ενότητα 7. 

Ακολουθεί ανάλυση των προτεινόμενων ∆.Ε. για το μεταβατικό και το τελικό στάδιο ανά τύπο 

ΑΣΑ. 
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9.2.1. Γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης ΑΣΑ πλην υλικών συσκευασιών  

9.2.1.1. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Η παρούσα κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ πλην των υλικών συσκευασιών 

παρουσιάζεται στους Πίνακες 9-1, 9-2, 9-3 και 9-4 για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, 

Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, αντίστοιχα. Στους πίνακες επισημαίνονται και οι 

υφιστάμενες ∆ιαχειριστικές Ενότητες (∆.Ε.) βάσει του ισχύοντα ΠΕΣ∆Α 2006. 

Πίνακας 9-1: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων 

Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη 

Δήμος  Δημοτική Ενότητα  

Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ 
2006 

Τρόπος διαχείρισης 

α. ∆ημοτική Ενότητα Αρμένων 1η ∆.Ε. ΧΑ∆Α ΑΡΜΕΝΩΝ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
γ. ∆ημοτική Ενότητα Βάμου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
δ. ∆ημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ε. ∆ημοτική Ενότητα Κρυονερίδας 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

1.
 

Α
Π
Ο
Κ
Ο
Ρ
Ω
Ν
Ο
Υ

 

ζ. ∆ημοτική Ενότητα Φρε 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

2.
 

ΓΑ
Υ
Δ
Ο
Υ

 

 4η ∆.Ε. ΧΑ∆Α ΓΑΥ∆ΟΥ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου 2η ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Καντάνου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ3.
  

Κ
Α
Ν
ΤΑ
Ν
Ο
Υ

 
−

 Σ
ΕΛ
ΙΝ
Ο
Υ

 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Πελεκάνου 2η ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Ιναχωρίου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

β. ∆ημοτική Ενότητα Κισσάμου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ4.
 

Κ
ΙΣ
ΣΑ
Μ
Ο

Υ
 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Μυθήμνης 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
α. ∆ημοτική Ενότητα Βουκολίων 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

β. ∆ημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
γ. ∆ημοτική Ενότητα Μουσούρων  1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

5.
 

 Π
Λ
Α
ΤΑ
Ν
ΙΑ

 

δ. ∆ημοτική Ενότητα Πλατανιά 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

6.
 

ΣΦ
Α
Κ
ΙΩ
Ν

 

 3η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

α. ∆ημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
β. ∆ημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
γ. ∆ημοτική Ενότητα Θερίσου 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
δ. ∆ημοτική Ενότητα Κεραμιών 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ε. ∆ημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ζ. ∆ημοτική Ενότητα Σούδας 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

7.
 

X
Α
Ν
ΙΩ
Ν

 

η. ∆ημοτική Ενότητα Χανίων 1η ∆.Ε. ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
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Πίνακας 9-2: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ρεθύμνης 

Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη 

Δήμος Δημοτική Ενότητα 

Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ 
2006 

Τρόπος 
διαχείρισης 

α. ∆ημοτική Ενότητα Λάμπης 

1.
 Α
ΓΙ
Ο
Υ

 
Β
Α
ΣΙ
Λ
ΕΙ
Ο
Υ

 

β. ∆ημοτική Ενότητα Φοίνικα 

α. ∆ημοτική Ενότητα  Κουρητών 

2.
 

Α
Μ
Α
Ρ
ΙΟ
Υ

 

β. ∆ημοτική Ενότητα Σιβρίτου 

3.
 

Α
Ν
Ω
ΓΕ
ΙΩ
Ν

 

 

α. ∆ημοτική Ενότητα Γεροποτάμου 

β. ∆ημοτική Ενότητα Ζωνιανών 4.
  

Μ
Υ
Λ
Ο
Π
Ο
ΤΑ
Μ
Ο
Υ

 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Κουλούκωνα 

α. ∆ημοτική Ενότητα Αρκαδίου 

β. ∆ημοτική Ενότητα Λαππαίων 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά 

5 
 

Ρ
ΕΘ
Υ
Μ
Ν
Η
Σ 

δ. ∆ημοτική Ενότητα Ρεθύμνης 

5η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ  
ΑΜΑΡΙΟΥ 
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Πίνακας 9-3: Υφιστάμενη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην  Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου 

Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη 

Δήμος Δημοτική Ενότητα 

Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ 
2006 Τρόπος διαχείρισης 

α. ∆ημοτική Ενότητα Αρχανών 8η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Αστερουσίων  7η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (*)1.
  

Α
Ρ
Χ
Α
Ν
Ω
Ν
−

 
Α
ΣΤ
ΕΡ
Ο
Υ
ΣΙ
Ω

N
   

γ. ∆ημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη 8η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

2.
 

Β
ΙΑ
Ν
Ν
Ο
Υ

 

 10η ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ  

α. ∆ημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας 7η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Γόρτυνας 7η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Κόφινα 7η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

3.
 

 Γ
Ο
Ρ
ΤΥ
Ν
Α
Σ 

 

δ. ∆ημοτική Ενότητα Ρούβα 7η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

α. ∆ημοτική Ενότητα  Γοργολαΐνη 6η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Ηρακλείου 6η ∆.Ε. 
ΜΟΝ. 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ& 
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Νέας 
Αλικαρνασσού 6η ∆.Ε. 

ΜΟΝ. 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ& 
ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

δ. ∆ημοτική Ενότητα Παλιανής 6η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

4.
  

Η
Ρ
Α
Κ
Λ
ΕΙ
Ο
Υ

   

ε. ∆ημοτική Ενότητα Τεμένους 8η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Γαζίου 6η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Κρουσώνα 6η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5.
 

Μ
Α
Λ
ΕΒ
ΙΖ
ΙΟ

  

γ. ∆ημοτική Ενότητα Τυλίσου 6η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου 10η ∆.Ε. ∆εν υπάρχει πληροφορία 

β. ∆ημοτική Ενότητα Θραψανού 8η ∆.Ε. ∆εν υπάρχει πληροφορία 6.
  

Μ
ΙΝ
Ω
Α

 
Π
ΕΔ
ΙΑ
Δ
Α
Σ 

 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Καστελλίου 9η ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Ζαρού 7η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Μοιρών 7η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 7.
  

Φ
Α
ΙΣ
ΤΟ
Υ

  

γ. ∆ημοτική Ενότητα Τυμπακίου 7η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Γουβών 9η ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Επισκοπής 8η ∆.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Μαλίων 9η ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

8.
 

Χ
ΕΡ
ΣΟ
Ν
Η
ΣΟ

Υ
 

δ. ∆ημοτική Ενότητα Χερσονήσου 9η ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

(*): Η ∆ημοτική Ενότητα Αστερουσίων από τον Σεπτέμβριο 2010 εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη, ενώ 
πριν εξυπηρετείτο από το ΧΥΤΑ Π. Γαλήνων 
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Πίνακας 9-4: Υφιστάμενη Διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου 

Σύμφωνα με Πρόγραμμα Καλλικράτη 

Δήμος Δημοτική Ενότητα 

Δ.Ε. ΠΕΣΔΑ 
2006 Τρόπος διαχείρισης 

α. ∆ημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου 11η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Βραχασίου 11η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.
  

Α
ΓΙ
Ο
Υ

 
Ν
ΙΚ
Ο
Λ
Α
Ο
Υ

 

α. ∆ημοτική Ενότητα Νεάπολης 11η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Ιεράπετρας 11η  ∆.Ε. ΧΑ∆Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

2.
 

ΙΕ
Ρ
Α
Π
ΕΤ
Ρ
Α
Σ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού 12η  ∆.Ε. ∆εν υπάρχει πληροφορία 

3.
  

Ο
Ρ
Ο
Π
ΕΔ
ΙΟ
Υ

 
Λ
Α
ΣΙ
Θ
ΙΟ
Υ

 

 11η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

α. ∆ημοτική Ενότητα Ιτάνου 12η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

β. ∆ημοτική Ενότητα Λεύκης 12η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ  4
.  

ΣΗ
ΤΕ
ΙΑ
Σ 

γ. ∆ημοτική Ενότητα Σητείας 12η  ∆.Ε. ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των ∆.Ε. για το προτεινόμενο μεταβατικό και τελικό 

στάδιο. 

9.2.1.2. Μεταβατικό στάδιο 

Το μεταβατικό σενάριο διαχείρισης, προβλέπεται να έχει ένα χρονικό διάστημα εφαρμογής 

μέχρι το τέλος του 2014. Για το μεταβατικό στάδιο διαμορφώνονται εννέα (9) διαχειριστικές 

ενότητες, κατανέμονται ως εξής:  

• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: ∆ύο ∆ιαχειριστικές Ενότητες   

• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μία ∆ιαχειριστική Ενότητα   

• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Τέσσερις ∆ιαχειριστικές Ενότητες  

• Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: ∆ύο ∆ιαχειριστικές Ενότητες. 

Αναλυτικότερα οι ∆.Ε. στο μεταβατικό στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 9-5. 
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Εικόνα 9-1: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) 
για την Περιφέρεια Κρήτης στο μεταβατικό στάδιο  

Περιφερειακές Ενότητες/Δήμοι/Δημοτικές Ενότητες 
Δ.Ε. ΜΕΤΑΒΑ-

ΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ  

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  

1. ∆. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα Αρμένων, β. ∆ημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς, 
γ. ∆ημοτική Ενότητα Βάμου, δ. ∆ημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως, ε. ∆ημοτική 
Ενότητα Κρυονερίδας, ζ. ∆ημοτική Ενότητα Φρε, 2. ∆. ΓΑΥ∆ΟΥ, 3. ∆. ΚΑΝΤΑΝΟΥ − 
ΣΕΛΙΝΟΥ: β. ∆ημοτική Ενότητα Καντάνου, 4. ∆. ΚΙΣΣΑΜΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα 
Ινναχωρίου, β. ∆ημοτική Ενότητα Κισσάμου και γ. ∆ημοτική Ενότητα Μυθήμνης, 5. ∆. 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ: α. ∆ημοτική Ενότητα Βουκολίων, β. ∆ημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου, γ. 
∆ημοτική Ενότητα Μουσούρων και δ. ∆ημοτική Ενότητα Πλατανιά, 6. ∆. ΣΦΑΚΙΩΝ, 7. 
∆. ΧΑΝΙΩΝ: α. ∆ημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου, β. ∆ημοτική Ενότητα Ελευθερίου 
Βενιζέλου, γ. ∆ημοτική Ενότητα Θερίσου, δ. ∆ημοτική Ενότητα Κεραμιών, ε. ∆ημοτική 
Ενότητα Νέας Κυδωνίας, ζ. ∆ημοτική Ενότητα Σούδας και η. ∆ημοτική Ενότητα Χανίων 

1η ∆.Ε. 

3. ∆. ΚΑΝΤΑΝΟΥ − ΣΕΛΙΝΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου και γ. ∆ημοτική 
Ενότητα Πελεκάνου 

2η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης  
Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 3η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου  

4. ∆. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: β. ∆ημοτική Ενότητα Ηρακλείου, γ. ∆ημοτική Ενότητα Νέας 
Αλικαρνασσού 

4η ∆.Ε. 

3. ∆. ΓΟΡΤΥΝΑΣ: α. ∆ημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας, β. ∆ημοτική Ενότητα 
Γόρτυνας, γ. ∆ημοτική Ενότητα Κόφινα και δ. ∆ημοτική Ενότητα Ρούβα, 4. ∆. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη και δ. ∆ημοτική Ενότητα Παλιανής, 5. ∆. 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα Γαζίου, β. ∆ημοτική Ενότητα Κρουσώνα και γ. 
∆ημοτική Ενότητα Τυλίσου, 7. ∆. ΦΑΙΣΤΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα Ζαρού, β. ∆ημοτική 
Ενότητα Μοιρών και γ. ∆ημοτική Ενότητα Τυμπακίου 

5η ∆.Ε. 

1. ∆. ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ: α. ∆ημοτική Ενότητα Αρχανών, β. ∆ημοτική Ενότητα 
Αστερουσίων (*) γ. ∆ημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη, 4. ∆. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ε. 
∆ημοτική Ενότητα Τεμένους, 6. ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ: β. ∆ημοτική Ενότητα Θραψανού 

6η ∆.Ε. 

2. ∆. ΒΙΑΝΝΟΥ, 6. ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ: α. ∆ημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, γ. 
∆ημοτική Ενότητα Καστελλίου, 8. ∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα Γουβών, β. 
∆ημοτική Ενότητα Επισκοπής (**), γ. ∆ημοτική Ενότητα Μαλίων και δ. ∆ημοτική 
Ενότητα Χερσονήσου 

7η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  

1. ∆. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: α. ∆ημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου, β. ∆ημοτική Ενότητα 

Βραχασίου και γ. ∆ημοτική Ενότητα Νεάπολης, 2. ∆. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: α. ∆ημοτική 

Ενότητα Ιεράπετρας (***), 3. ∆. ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

8η ∆.Ε. 

2. ∆. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: α. ∆ημοτική Ενότητα Ιεράπετρας (***), β. ∆ημοτική Ενότητα 

Μακρύ Γιαλού, 4. ∆. ΣΗΤΕΙΑΣ: α. ∆ημοτική Ενότητα Ιτάνου, β. ∆ημοτική Ενότητα 

Λεύκης και γ. ∆ημοτική Ενότητα Σητείας 

9η ∆.Ε. 

(*): Η ∆ημοτική Ενότητα Αστερουσίων από το Σεπτέμβριο του 2010 εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη. Η εν 
λόγω ∆ημοτική Ενότητα αποτελεί μέρος του Καλλικρατικού ∆ήμου Αρχάνων – Αστερουσίων. 
(**): Η ∆ημοτική Ενότητα Επισκοπής εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Καζαντζάκη. Προτείνεται στο μεταβατικό στάδιο να 
εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ του νέου Καλλικρατικού ∆ήμου, ο οποίος είναι ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 
(***): Η ∆ημοτική Ενότητα Ιεράπετρας εξυπηρετείται από τον ομώνυμο ΧΑ∆Α. Προτείνεται στο μεταβατικό στάδιο να 
εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και το ΧΥΤΑ Σητείας καθώς και η πιθανή χρησιμοποίηση προσωρινών 
κινητών μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης. 
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Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα προβλέπονται τα εξής : 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων χωρίζεται σε δύο (2) διαχειριστικές ενότητες. Άμεση 

προτεραιότητα αποτελεί το κλείσιμο και η αποκατάσταση των ΧΑ∆Α Αρμένων (αναμένεται 

σχετική απόφαση) και Γαύδου. Οι ∆ημοτικές Ενότητες της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας του 

μεταβατικού σταδίου θα εξυπηρετούνται από τον ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου αφού τα ΑΣΑ 

επεξεργασθούν πρώτα από το ΕΜΑΚ της ∆ημοτική Ενότητας Ακρωτηρίου.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης θα αποτελεί μια (1) διαχειριστική ενότητα, την 3η 

∆ιαχειριστική Ενότητα του μεταβατικού σταδίου. Το σύνολο των ∆ήμων, θα εξυπηρετηθεί από 

το ΧΥΤΑ Αμαρίου. Σήμερα, η λειτουργία πραγματοποιείται στο νέο κύτταρο που αποτελεί 

επέκταση του παλαιού. Η ΑΜΑΡΙ ΑΕ έχει υποβάλει αίτημα στην ΠΕ.ΧΩ για ανανέωση ΠΟ, 

επέκταση νέου κυττάρου και προσθήκη μονάδας επεξεργασίας. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής 

είναι 10 μήνες.  

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου περιλαμβάνονται τέσσερις (4) διαχειριστικές 

ενότητες. Αναλυτικότερα: 

(α) Ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων θα εξυπηρετεί τις ∆ημοτικές Ενότητες της 5ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας, δηλαδή: Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρούβα, Γοργολαΐνη, Παλιανής, Γαζίου, 

Κρουσώνα, Τυλίσου, Ζαρού, Μοιρών και Τυμπακίου. Τα παραγόμενα ΣΑ πλην των υλικών 

συσκευασίας της 4ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (∆ημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας 

Αλικαρνασσού) θα οδηγούνται αρχικά στην εγκατάσταση προεπεξεργασίας - βιοξήρανσης 

απορριμμάτων στη ∆ημοτική Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού, στη συνέχεια εφόσον κριθεί 

αναγκαίο στο ΣΜΑ Ηρακλείου και μετά από μεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.  

(γ) Ο ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη θα εξυπηρετεί τις ∆ημοτικές Ενότητες της 6ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας, δηλαδή: Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου Καζαντζάκη, Τεμένους και Θραψανού. 

Σημειώνεται ότι η ∆ημοτική Ενότητα Αστερουσίων από τον Σεπτέμβριο 2010 εξυπηρετείται 

ήδη από τον ΧΥΤΑ Καζαντζάκη. Η εν λόγω ∆ημοτική Ενότητα αποτελεί μέρος του 

Καλλικρατικού ∆ήμου Αρχάνων – Αστερουσίων. 

(δ) Ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου θα εξυπηρετεί τις ∆ημοτικές Ενότητες της 7ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας, δηλαδή: Καστελλίου, Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου, Επισκοπής, Αρκαλοχωρίου και 

του ∆ήμου Βιάννου. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση η ∆ημοτική Ενότητα Επισκοπής 

εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Καζαντζάκη. Προτείνεται στο μεταβατικό στάδιο να εξυπηρετηθεί 

από τον ΧΥΤΑ του νέου Καλλικρατικού ∆ήμου, ο οποίος είναι ο ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 

Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Βιάννου βρίσκεται σε περιοχή που ανήκει στο ∆ίκτυο 

Natura και δεν έχει άδεια διάθεσης και λειτουργίας. Εφόσον δεν λάβει τις προβλεπόμενες 

άδειες, προτείνεται ο ∆ήμος Βιάννου και Αρκαλοχωρίου να εξυπηρετείται πλέον από τον ΧΥΤΑ 

Χερσονήσου.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα περιλαμβάνει δύο (2) διαχειριστικές ενότητες οι 

οποίες θα εξυπηρετούνται από υφιστάμενους ΧΥΤΑ για το μεταβατικό στάδιο. Αναλυτικότερα: 
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(α) Ο ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου θα εξυπηρετεί τις ∆ημοτικές Ενότητες της 8ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας, δηλαδή: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης και το ∆ήμο Οροπεδίου Λασιθίου.  

(β) Ο ΧΥΤΑ Σητείας θα εξυπηρετεί τις ∆ημοτικές Ενότητες της 9ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας, 

δηλαδή: Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας. 

Η ∆ημοτική Ενότητα Ιεράπετρας εξυπηρετείται από τον ομώνυμο ΧΑ∆Α. Προτείνεται στο 

μεταβατικό στάδιο να εξυπηρετηθεί από το ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου και το ΧΥΤΑ Σητείας, καθώς 

και πιθανώς από κινητές μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Άμεση προτεραιότητα 

αποτελεί το κλείσιμο και η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α Ιεράπετρας. 

Στον Πίνακα 9-6 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης ΑΣΑ ανά διαχειριστική ενότητα για το 

μεταβατικό στάδιο. 

Πίνακας 9-5: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική ενότητα 
στο μεταβατικό στάδιο για την Περιφέρεια Κρήτης  

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η 
∆.Ε. 

∆ημοτικές Ενότητες: Αρμένων, Ασή Γωνιάς, Βάμου, 
Γεωργιουπόλεως, Κρυονερίδας, Φρε, Καντάνου, Ιναχωρίου, 
Κισσάμου, Μυθήμνης, Βουκολίων, Κολυμβαρίου, 
Μουσούρων, Πλατανιά, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, 
Θερίσου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων, ∆ήμος 
Σφακίων και ∆ήμος Γαύδου 

ΕΜΑΚ, 
ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

2η 
∆.Ε. ∆ημοτικές Ενότητες: Ανατολικού Σελίνου και Πελεκάνου 

ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ /  
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

3η ∆.Ε. Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

4η 
∆.Ε. ∆ημοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού 

Μονάδα 
προεπεξεργασίας και 
ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ 

5η  
∆.Ε. 

∆ημοτικές Ενότητες: Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, 
Ρούβα, Γοργολαΐνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου, 
Ζαρού, Μοιρών, Τυμπακίου 

ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ 

6η 
∆.Ε. 

∆ημοτικές Ενότητες: Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου 
Καζαντζάκη, Τεμένους και Θραψανού ΧΥΤΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

7η  
∆.Ε. 

∆ημοτικές Ενότητες: Καστελλίου, Γουβών, Μαλίων, 
Χερσονήσου, Επισκοπής, Αρκαλοχωρίου και ∆ήμος Βιάννου ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

8η 
∆.Ε. 

∆ημοτικές Ενότητες: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης, 
Ιεράπετρας και ∆ήμος Οροπεδίου Λασιθίου 

ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

9η 
∆.Ε. 

∆ημοτικές Ενότητες: Ιεράπετρας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, 
Λεύκης και Σητείας 

ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ και 
πιθανώς κινητές 

μονάδες ανάκτησης και 
ανακύκλωσης  
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9.2.1.3. Τελικό στάδιο 

Το τελικό σενάριο αναφέρεται στο σχεδιασμό ∆ιαχείρισης των ΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

μετά το τέλος του μεταβατικού σταδίου και έτσι η εφαρμογή του θα πρέπει να ξεκινήσει το 

αργότερο μέχρι την 1/01/2015. Η ανάγκη εφαρμογής του σεναρίου αυτού προκύπτει αφενός 

από την ανάγκη επίτευξης των στόχων της Περιφέρειας και κατ’ επέκταση την επίτευξη των 

εθνικών στόχων και αφετέρου στο πάγιο αίτημα της ΕΕ για ασφαλή διάθεση των 

απορριμμάτων στο σύνολο της Κρήτης. Σε αυτά πρέπει να συνυπολογισθεί και η τάση της 

σύγχρονης πολιτικής στη ∆ιαχείριση αποβλήτων για επεξεργασία των μέγιστων δυνατών 

ποσοτήτων ΣΑ πριν την ασφαλή διάθεσή τους. Η διαφαινόμενη αυτή στρατηγική, βασίζεται 

τόσο στη μεταστροφή προς περισσότερο περιβαλλοντικά αποδεκτές τεχνικές όσο και στην 

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που οι Μονάδες Επεξεργασίας παρέχουν. Άλλωστε, η 

χάραξη φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής σε συνδυασμό με την οικονομική αποδοτικότητα των 

έργων μακροπρόθεσμα, είναι συστατικά για την επιτυχία ενός διαχειριστικού πλάνου. Στο 

σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του σεναρίου είναι και η ∆ιαλογή 

στην Πηγή των οργανικών αποβλήτων. ∆εδομένου ότι η μεταφορά του προδιαλεγμένου 

οργανικού δεν ενδείκνυται σε μεγάλες αποστάσεις λόγω της αυξημένης υγρασίας που περιέχει, 

για τα νότια τμήματα των Νομών Χανίων και Ηρακλείου προβλέπεται η αποκεντρωμένη 

επεξεργασία των αποβλήτων αυτών σε μικρές μονάδες, οι οποίες πιθανόν να δέχονται και 

γεωργικά απόβλητα. 

Ακολούθως παρουσιάζονται οι ∆.Ε. που σχηματίζονται για τα σύμμεικτα ΑΣΑ, αλλά και για τα 

προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα κατά το τελικό στάδιο. 

Σύμμεικτα ΑΣΑ (πράσινος κάδος) 

Οι ∆.Ε. κατανέμονται ως εξής:  

• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: Μία (1) ∆ιαχειριστική Ενότητα  

• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μία (1) ∆ιαχειριστική Ενότητα   

• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: ∆ύο (2) ∆ιαχειριστικές Ενότητες  

• Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: Μία (1) ∆ιαχειριστική Ενότητα. 

Αναλυτικότερα οι ∆.Ε. στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 9-7. 
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Πίνακας 9-6: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι 
κάδοι) για την Περιφέρεια Κρήτης στο τελικό στάδιο  

Περιφερειακές Ενότητες/Δήμοι/Δημοτικές Ενότητες 
Δ.Ε. 

ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  

Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 1η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης  

Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 2η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου  

4. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3η ∆.Ε. 

1. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, 3. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 5. 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 6. ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, 8. ∆ΗΜΟΣ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

4η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  

Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 5η ∆.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, ανά διαχειριστική ενότητα σύμμεικτων ΑΣΑ ο σχεδιασμός προβλέπει τα 

εξής: 

• Στην 1η ∆.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στο ΕΜΑΚ και τα υπολείμματα 

της επεξεργασίας καταλήγουν στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ. Για την εξυπηρέτηση των πιο 

απομακρυσμένων ∆ήμων προβλέπεται δίκτυο ΣΜΑ. Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Πελεκάνου μετά 

την πλήρωσή του κλείνει και αποκαθίσταται, ενώ στον υφιστάμενο χώρο προτείνεται να 

κατασκευαστεί κινητός σταθμός μεταφόρτωσης. Έτσι, στον ΣΜΑ Πελεκάνου 

μεταφορτώνονται τα απορρίμματα των ∆ήμων Πελεκάνου και Ανατ. Σελίνου.  

• Στην 2η ∆.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στην προβλεπόμενη μονάδα 

μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας στην περιοχή Αμαρίου. 

• Στην 3η ∆.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στη υφιστάμενη μονάδα 

προεπεξεργασίας του Ηρακλείου (∆ήμος Ηρακλείου) και στη συνέχεια το δευτερογενές 

καύσιμο στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και το υπόλειμμα σε ΧΥΤΥ.  

• Στην 4η ∆.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στην προβλεπόμενη Μονάδα 

Μηχανικής ∆ιαλογής Ηρακλείου (υπόλοιπος Νομός Ηρακλείου) και στη συνέχεια το 

υπόλειμμα στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης και σε ΧΥΤΥ.  

• Στην 5η ∆.Ε., τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στην προβλεπόμενη Μονάδα 

Μηχανικής ∆ιαλογής του Αγίου Νικολάου και το υπόλειμμα στην Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης.  
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Προδιαλεγμένα Οργανικά  

Οι ∆.Ε. κατανέμονται ως εξής:  

• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: 3 ∆ιαχειριστικές Ενότητες 

• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: 1 ∆ιαχειριστική Ενότητα   

• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: 2 ∆ιαχειριστικές Ενότητες  

• Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: 1 ∆ιαχειριστική Ενότητα. 

Αναλυτικότερα οι ∆.Ε. στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 9-8. 

Πίνακας 9-7: Προτεινόμενες Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) προδιαλεγμένου οργανικού για 
την Περιφέρεια Κρήτης στο τελικό στάδιο  

Περιφερειακές Ενότητες/Δήμοι/Δημοτικές Ενότητες 
Δ.Ε. 

ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  

1. ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 4. ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 5. ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 6. ∆ΗΜΟΣ 

ΣΦΑΚΙΩΝ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
1η ∆.Ε. 

3. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (πιθανώς και μέρος των ∆ήμων Κισσάμου και Πλατανιά) 2η ∆.Ε. 

2. ∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ 3η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης  

Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 4η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου  

4. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, 5. 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 6. ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, 8. ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
5η ∆.Ε. 

3. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 6η ∆.Ε. 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  

Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 7η ∆.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, ανά διαχειριστική ενότητα προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ο 

σχεδιασμός προβλέπει τα εξής: 

• Στην 1η ∆.Ε., τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα οδηγούνται στο ΕΜΑΚ και τα 

υπολείμματα της επεξεργασίας καταλήγουν στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ.  

• Στην 2η ∆.Ε. προτείνεται η δημιουργία μικρής αποκεντρωμένης μονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών (και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων). 

• Στην 3η ∆.Ε. (∆ήμος Γαύδου) προτείνεται η ανάπτυξη και εδραίωση της οικιακής ή 

κοινοτικής κομποστοποίησης. 

• Στην 4η ∆.Ε., η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου εξυπηρετείται από την 

προβλεπόμενη μονάδα μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας. 
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• Στην 5η ∆.Ε., τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα οδηγούνται στη προβλεπόμενη 

μονάδα βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών της Χερσονήσου.  

• Στην 6η ∆.Ε. προτείνεται η δημιουργία μικρής αποκεντρωμένης μονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών (και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων), που 

θα καλύπτουν τους ∆ήμους Φαιστού και Γόρτυνας. 

• Στην 7η ∆.Ε. τα παραγόμενα απορρίμματα οδηγούνται στην προβλεπόμενη μονάδα 

βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών της Ιεράπετρας. 

Στους Πίνακες 9-9 και 9-10 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης των σύμμεικτων ΑΣΑ 

(πράσινοι κάδοι) και των προδιαλεγμένων οργανικών  ανά διαχειριστική ενότητα για το τελικό 

στάδιο. 

Πίνακας 9-8: Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) ανά διαχειριστική ενότητα 
για το τελικό στάδιο  

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η 
∆.Ε. Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

1. ΕΜΑΚ, RDF στην Κεντρική 
Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης 

2. ΧΥΤΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

2η ∆.Ε. Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  

1. Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής 
και βιολογικής επεξεργασίας και 
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής 

Αξιοποίησης 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

3η 
∆.Ε. 

4. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1. Μονάδα Προεπεξεργασίας - 
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής 

Αξιοποίησης 
2. ΧΥΤΥ (υπόλειμμα της ΚΜΕΑ) 

4η ∆.Ε. 

1. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. ∆ΗΜΟΣ 
ΒΙΑΝΝΟΥ, 3. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 5. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 
6. ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, 8. 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

1. Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής 
Ηρακλείου και  Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 
2. ΧΥΤΥ (υπόλειμμα της ΚΜΕΑ) 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

5η 
∆.Ε. Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 

1. Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής 
Αγίου Νικολάου και Κεντρική 

Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης 
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Πίνακας 9-9: Έργα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών ανά διαχειριστική ενότητα για το 
τελικό στάδιο  

Δ.Ε. Περιφερειακές Ενότητες Έργα 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

1η 
∆.Ε. 

1. ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 4. ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 5. ∆ΗΜΟΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 6. ∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΕΜΑΚ 

2η 
∆.Ε. 

3. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (πιθανώς και μέρος των ∆ήμων 

Κισσάμου και Πλατανιά) 

Αποκεντρωμένη μονάδας 
βιολογικής επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων 
οργανικών 

3η 
∆.Ε. 2. ∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ 

Οικιακή / κοινοτική 
κομποστοποίηση 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

4η ∆.Ε. Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 
Μονάδα βιολογικής και 
μηχανικής επεξεργασίας 

Ρεθύμνου 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

5η 
∆.Ε. 

4. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 1. ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 2. 
∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, 5. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 6. ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, 8. ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας 
προδιαλεγμένων 

οργανικών Χερσονήσου 

6η ∆.Ε. 3. ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 7. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Αποκεντρωμένη μονάδας 
βιολογικής επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων 
οργανικών 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

7η 
∆.Ε. Όλοι οι ∆ήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 

Μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας 
προδιαλεγμένων 

οργανικών Ιεράπετρας 

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προτεινόμενες ∆.Ε. για το 

μεταβατικό και τελικό στάδιο ανά Περιφερειακή Ενότητα για τα σύμμεικτα ΑΣΑ. 
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Πίνακας 9-10: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 

Μεταβατικό Στάδιο Τελικό Στάδιο 
Δήμος  Δημοτική 

Ενότητα  

Υφιστάμενος
τρόπος  

διαχείρισης Προτεινόμενος 
τρόπος διαχείρισης Δ.Ε. Προτεινόμενος 

τρόπος διαχείρισης Δ.Ε.

α. Αρμένων ΧΑ∆Α  
ΑΡΜΕΝΩΝ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

β. Ασή Γωνιάς ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

γ. Βάμου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

δ. Γεωργιουπόλεως ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

ε. Κρυονερίδας ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

1.
 

ΑΠ
Ο
ΚΟ
ΡΩ
Ν
Ο
Υ 

ζ. Φρε ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

2.
 

ΓΑ
Υ∆
Ο
Υ 

 ΧΑ∆Α ΓΑΥ∆ΟΥ ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

α. Αν. Σελίνου ΧΥΤΑ  
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ/ 
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

2η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

β. Καντάνου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

3.
 Κ
ΑΝ
ΤΑ
Ν
Ο
Υ 
−

 
ΣΕ
ΛΙ
Ν
Ο
Υ 

γ. Πελεκάνου ΧΥΤΑ 
 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

ΧΥΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ/ 
ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

2η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

α. Ινναχωρίου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

β. Κισσάμου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 4.
 

 Κ
ΙΣ
ΣΑ
Μ
Ο
Υ 

γ. Μυθήμνης ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

α. Βουκολίων ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

β. Κολυμβαρίου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

γ. Μουσούρων  ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

5.
 

 Π
ΛΑ
ΤΑ
Ν
ΙΑ

 

δ. Πλατανιά ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

6.
 

ΣΦ
ΑΚ
ΙΩ
Ν

 

 ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

α. Ακρωτηρίου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

β. Ελ. Βενιζέλου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

γ. Θερίσου ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

δ. Κεραμιών ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

ε. Νέας Κυδωνίας ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

ζ. Σούδας ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

7.
 

 Χ
ΑΝ
ΙΩ
Ν

 

η. Χανίων ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η ΕΜΑΚ, ΧΥΤ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1η 

 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  9-16 

Πίνακας 9-11: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

Μεταβατικό Στάδιο Τελικό Στάδιο 

Δήμος  Δημοτική Ενότητα  
Υφιστάμενος
τρόπος  

διαχείρισης 
Προτεινόμενος

τρόπος 
διαχείρισης 

Δ.Ε.
Προτεινόμενος 

τρόπος 
διαχείρισης 

Δ.Ε.

α. ∆ημοτική Ενότητα 
Λάμπης 

1.
 Α
ΓΙ
Ο
Υ 

ΒΑ
ΣΙ
ΛΕ
ΙΟ
Υ 

β. ∆ημοτική Ενότητα 
Φοίνικα 

α. ∆ημοτική Ενότητα  
Κουρητών 

2.
  

ΑΜ
ΑΡ
ΙΟ
Υ 

β. ∆ημοτική Ενότητα 
Σιβρίτου 

3.
 

ΑΝ
Ω
ΓΕ
ΙΩ
Ν

 

 

α. ∆ημοτική Ενότητα 
Γεροποτάμου 

β. ∆ημοτική Ενότητα 
Ζωνιανών 

4.
  

Μ
ΥΛ
Ο
Π
Ο
ΤΑ
Μ
Ο
Υ 

γ. ∆ημοτική Ενότητα 
Κουλούκωνα 
α. ∆ημοτική Ενότητα 
Αρκαδίου 
β. ∆ημοτική Ενότητα 
Λαππαίων 
γ. ∆ημοτική Ενότητα 
Νικηφόρου Φωκά 

5.
  

ΡΕ
Θ
ΥΜ
Ν
Η
Σ 

δ. ∆ημοτική Ενότητα 
Ρεθύμνης 

ΧΥΤΑ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΧΥΤΑ 
ΑΜΑΡΙΟΥ 3η 

Μονάδα 
Μηχανικής και 
Βιολογικής 
Επεξεργασίας 
Ρεθύμνου 

2η 

 

 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  9-17 

Πίνακας 9-12: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην  
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

Μεταβατικό στάδιο Τελικό στάδιο 
Δήμος Δημοτική 

Ενότητα 

Υφιστάμενος
τρόπος 

διαχείρισης Προτεινόμενος 
τρόπος διαχείρισης Δ.Ε. Προτεινόμενος 

τρόπος διαχείρισης Δ.Ε.

α. Αρχανών ΧΥΤΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6η  

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

β.Αστερουσίων ΧΥΤΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 1.
  

ΑΡ
ΧΑ
Ν
Ω
Ν

 −
 Α
ΣΤ
ΕΡ
Ο
ΥΣ
ΙΩ
Ν

  
 

γ. Νίκου 
Καζαντζάκη 

ΧΥΤΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

2.
 

ΒΙ
ΑΝ
Ν
Ο
Υ 

 ΧΥΤΑ 
ΒΙΑΝΝΟΥ ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

α. Αγίας 
Βαρβάρας 

ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

β. Γόρτυνας ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

γ. Κόφινα ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

3.
 

 Γ
Ο
ΡΤ
ΥΝ
ΑΣ

  

δ. Ρούβα ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

α. Γοργολαΐνη ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα προεπεξεργασίας 
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

3η 

β. Ηρακλείου 

Μονάδα 
προεπεξεργασί

ας 
Βιοξήρανσης 

 ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ 

Μονάδα 
προεπεξεργασίας 
Βιοξήρανσης  

ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

4η 

Μονάδα προεπεξεργασίας 
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

3η 

γ. Νέας 
Αλικαρνασσού 

Μονάδα 
προεπεξεργασί

ας 
Βιοξήρανσης 
ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ 

Μονάδα 
προεπεξεργασίας 
Βιοξήρανσης 

 ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 

4η 

Μονάδα προεπεξεργασίας 
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

3η 

δ. Παλιανής ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα προεπεξεργασίας 
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

3η 

4.
  

Η
ΡΑ
ΚΛ
ΕΙ
Ο
Υ 

  

ε. Τεμένους ΧΥΤΑ 
ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ 6η 

Μονάδα προεπεξεργασίας 
Βιο-ξήρανσης Ηρακλείου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

3η 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  9-18 

Μεταβατικό στάδιο Τελικό στάδιο 
Δήμος Δημοτική 

Ενότητα 

Υφιστάμενος
τρόπος 

διαχείρισης Προτεινόμενος 
τρόπος διαχείρισης Δ.Ε. Προτεινόμενος 

τρόπος διαχείρισης Δ.Ε.

α. Γαζίου ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

β. Κρουσώνα ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 5.
  

Μ
ΑΛ
ΕΒ
ΙΖ
ΙΟ
Υ 

 

γ. Τυλίσου ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

α. 
Αρκαλοχωρίου 

∆εν υπάρχουν 
στοιχεία ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

β. Θραψανού ∆εν υπάρχουν 
στοιχεία ΧΥΤΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 6.
  

Μ
ΙΝ
Ω
Α 
Π
Ε∆
ΙΑ
∆Α
Σ 

 

γ. Καστελλίου ΧΥΤΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

α. Ζαρού ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

β. Μοιρών ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 7.
  

Φ
ΑΙ
ΣΤ
Ο
Υ 

 

γ. Τυμπακίου ΧΥΤΑ Π. 
ΓΑΛΗΝΩΝ ΧΥΤΑ Π. ΓΑΛΗΝΩΝ 5η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

α. Γουβών ΧΥΤΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

β. Επισκοπής ΧΥΤΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

γ. Μαλίων ΧΥΤΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

8.
 

ΧΕ
ΡΣ
Ο
Ν
Η
ΣΟ
Υ 

δ. Χερσονήσου ΧΥΤΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΥΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 7η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και 
Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

4η 

 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  9-19 

Πίνακας 9-13: Προτεινόμενες Δ.Ε. για τη διαχείριση σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινοι κάδοι) στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

Μεταβατικό στάδιο Τελικό στάδιο  
Δήμος Δημοτική 

Ενότητα 

Υφιστάμενος
τρόπος 

διαχείρισης 
Προτεινόμενος 

τρόπος διαχείρισης Δ.Ε. Προτεινόμενος 
τρόπος διαχείρισης Δ.Ε.

α. Αγίου 
Νικολάου 

ΧΥΤΑ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 

β. Βραχασίου ΧΥΤΑ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 1.
  

ΑΓ
ΙΟ
Υ 
Ν
ΙΚ
Ο
ΛΑ
Ο
Υ 

γ. Νεάπολης ΧΥΤΑ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 

α. 
Ιεράπετρας 

ΧΑ∆Α 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
– ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

8η  
ή/και 

9η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 

2.
 Ι
ΕΡ
ΑΠ
ΕΤ
ΡΑ
Σ 

β. Μακρύ 
Γιαλού 

∆εν υπάρχουν 
στοιχεία ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 9η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 

3.
  

Ο
ΡΟ
Π
Ε∆
ΙΟ
Υ 

ΛΑ
ΣΙ
Θ
ΙΟ
Υ 

 ΧΥΤΑ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΥΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 

α. Ιτάνου ΧΥΤΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 9η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 

β. Λεύκης ΧΥΤΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 9η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η  4
.  

ΣΗ
ΤΕ
ΙΑ
Σ 

γ. Σητείας ΧΥΤΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 9η 

Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγ. Νικολάου 
και Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής Αξιοποίησης 

5η 
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9.2.2.  Γεωγραφικές Ενότητες Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών 

9.2.2.1. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, στην παρούσα κατάσταση 

διαμορφώνονται δύο (2) άτυπες διαχειριστικές ενότητες. Η πρώτη (1η ∆.Ε. ∆σΠ) περιλαμβάνει 

την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων και του Ρεθύμνου ενώ η δεύτερη (2η ∆.Ε. ∆σΠ) την 

Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και του Λασιθίου.  

Η 1η ∆.Ε. ∆σΠ αποβλήτων συσκευασίας εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ 

Χανίων. Τα απόβλητα υλικά συσκευασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης 

αποθηκεύονται προσωρινά στο ΣΜΑΥ Ρεθύμνου από όπου και μεταφέρονται στις 

εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ.  

Η 2η ∆.Ε. ∆σΠ αποβλήτων συσκευασίας εξυπηρετείται από το Κέντρο ∆ιαλογής Ανάκτησης 

Υλικών που βρίσκεται στη ∆ημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού. Τα απόβλητα υλικά 

συσκευασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αποθηκεύονται προσωρινά σε ΣΜΑΥ 

από όπου και μεταφέρονται στο Κ∆ΑΥ Ηρακλείου. 

 

9.2.2.2. Μεταβατικό Στάδιο 

Για τα απόβλητα συσκευασιών προτείνεται η επισημοποίηση των παραπάνω ∆.Ε., και η 

επέκταση των δραστηριοτήτων του προγράμματος διαλογής στην πηγή σε όλες τις ∆ημοτικές 

Ενότητες της Περιφέρειας. Στο Πίνακα 9-15 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης αποβλήτων 

υλικών συσκευασίας ανά διαχειριστική ενότητα για το μεταβατικό στάδιο. 

Πίνακας 9-14: Έργα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά διαχειριστική 
ενότητα για το μεταβατικό στάδιο  

Δ.Ε. ΔσΠ Περιφερειακή Ενότητα Έργα 

1η  Χανίων και Ρεθύμνης 
ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΜΑΥ Ρεθύμνου 

2η  Ηρακλείου και Λασιθίου 
Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΜΑ Ιεράπετρας 
ΣΜΑΥ Σητείας 

9.2.2.3. Τελικό Στάδιο 

Στο τελικό στάδιο διαμορφώνονται συνολικά τέσσερις (4) διαχειριστικές ενότητες αναφορικά 

με τη διαχείριση των αποβλήτων υλικών συσκευασίας, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό).  

Στο Πίνακα 9-16 παρουσιάζονται τα έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας ανά 

διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο. 
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Πίνακας 9-15: Έργα διαχείρισης αποβλήτων υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) ανά 
διαχειριστική ενότητα για το τελικό στάδιο  

Δ.Ε. ΔσΠ Περιφερειακή Ενότητα Έργα 

1η Χανίων ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 

2η Ρεθύμνης Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και 
Βιολογικής Επεξεργασίας Ρεθύμνου 

3η Ηρακλείου Κ∆ΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

4η Λασιθίου Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγ. 
Νικολάου 

 

 

Στον Χάρτη 9 του Παραρτήματος παρουσιάζονται τα προτεινόμενα διαχειριστικά σχέδια ανά 

ρεύμα αποβλήτων. 
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10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της 

αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των 

Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 

τις αρμοδιότητες των Φο∆ΣΑ 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, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα 

και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

∆ιαχείρισης». 

 

10.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι Φορείς ∆ιαχείρισης 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 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειάς τους. 

10.2.1. Κύριο Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η κύρια νομοθεσία που διέπει τις αρμοδιότητες, τη σύσταση και τη λειτουργία των Φο∆ΣΑ 

είναι: 

 Ν. 1650/1986 - ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986, άρθρο 12, όπως έχει τροποποιηθεί  

 Ν. 3536/2007 - ΦΕΚ Α’ 42/23.02.2007, άρθρο 30 

 Ν. 3613/2007 - ΦΕΚ Α’  263/23.11.2007, άρθρο 24 

 Ν. 3852/2010 - ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010, άρθρα 94, 104, 111, 206 

 Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006, άρθρα 225, 245-251, 265, κ.ά. 

 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 Φο∆ΣΑ σήμερα, τυπικά λειτουργούν είτε ως Σύνδεσμοι των ∆ήμων (Ν.Π.∆.∆.) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 246 του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων, είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες 

τους (Ν.Π.Ι.∆.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων 

και τις διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε πολλές όμως περιοχές της χώρας που δεν 

έχουν συσταθεί ακόμα Φο∆ΣΑ, το αντικείμενο τους υλοποιείται από άλλες νομικές οντότητες 

της αυτοδιοίκησης (δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, ∆ΕΥΑ, 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 Φο∆ΣΑ ήταν η έκταση μιας 

διαχειριστικής ενότητας απορριμμάτων. 

Η λειτουργία των Φο.∆.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 Φο∆ΣΑ» 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 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Συνοπτικά, μπορούν να αναφερθούν τα εξής που προέβλεπε 

η ΚΥΑ 2527/2009: 

• Σε ένα Φο∆ΣΑ συμμετέχει το σύνολο των ΟΤΑ της διαχειριστικής ενότητας. Είναι 

δυνατή η σύσταση Φο∆ΣΑ που περιλαμβάνει περισσότερες από μια διαχειριστικές 

ενότητες, εφ’ όσον το επιθυμούν οι δήμοι των περιοχών αυτών. 

• Οι Φο∆ΣΑ θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική 

υποδομή ώστε να παρέχουν με αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. 

• Οι υφιστάμενοι Φο∆ΣΑ υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της 

παραπάνω ΚΥΑ να εκπονήσουν επιχειρησιακό σχέδιο 4ετούς διάρκειας. 

• Η τιμολογιακή πολιτική των Φο∆ΣΑ καθορίζεται στη βάση επίτευξης των στόχων 

που θέτει η νομοθεσία, στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος 

∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Οι Φο∆ΣΑ οφείλουν να εφαρμόσουν μια 
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ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική που θα παρέχει κίνητρα στους ΟΤΑ για τη 

μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και την αύξηση του ποσοστού 

αξιοποίησής τους. 

• Οι Φο∆ΣΑ, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, έχουν υποχρέωση κατάρτισης 

οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών και 

πρέπει να διαρθρώνονται σε ∆ιευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ή Συνεργεία, να 

διαθέτουν στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, κ.ά.  

Τέλος, με το Ν. 3854/2010, άρθρο 9, 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.∆.Σ.Α. πέραν 

του ενός μηνός. 

10.2.2.1. Αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ  

Οι Αρμοδιότητες των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προκύπτουν πρωταρχικά από 

την ΚΥΑ 50910/2727/2003, άρθρο 7, §2,  όπου ορίζεται ότι ο Φο∆ΣΑ 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχειριστικής 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 ∆ιαχείρισης ΑΣΑ (Παρ. ΙΙΙ - 9).  

Ο Φορέας ∆ΣΑ 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 ΠΕΣ∆Α (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 
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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). 

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 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ), 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 ΦΟ∆ΣΑ μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, 

εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της ∆ιαχειριστικής 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 ΦΟ∆ΣΑ 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 ∆ιαχειριστικής Ενότητας ευθύνης τους εφόσον γίνει σχετική προς 

τούτο ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να συναφθεί και Προγραμματική Σύμβαση 

μεταξύ του ΦΟ∆ΣΑ, ο οποίος συμβάλλεται ως μοναδικός αντισυμβαλλόμενος, και του 

αντίστοιχου ΟΤΑ. 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι Φο∆ΣΑ 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 ∆.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 
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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 

∆ιοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για 

τις παραπάνω μελέτες, υπηρεσίες και έργα. (ΚΥΑ 2527/2009, Άρθρο 1, §3). 

Ο Φο∆ΣΑ 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 ∆/νση Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η νομοθεσία περί Φο∆ΣΑ 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. 

10.2.3. Η νέα πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται από το N. 3852/2010 
(πρόγραμμα «Kαλλικράτης») 

Με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − 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, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.» Ειδικότερα, προβλέπεται 

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 ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα (άρθρο 104, § 6), που θα 

εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
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∆ιακυβέρνησης μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων 

Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.). Στο ίδιο διάταγμα θα ρυθμίζονται επίσης τα θέματα της διοίκησης, της 

έδρας, της χρονικής διάρκειας του νέου Φο∆ΣΑ, ο τρόπος καθορισμού του ύψους των 

ετήσιων εισφορών των δήμων, σε συνάρτηση με την αποτίμηση των τυχόν περιουσιακών 

στοιχείων των συγχωνευόμενων Φο∆ΣΑ, καθώς και η διαδικασία λύσης των Φο∆ΣΑ 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 οφείλουν να ορίσουν τους 

εκπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του νέου Φο∆ΣΑ, 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 εκδοθεί πράξη από το Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγχώνευση Φο∆ΣΑ 

παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου Φο∆ΣΑ. 

Από τη δημοσίευση της πράξης αυτής, οι νέοι σύνδεσμοι διαδέχονται τους συνδέσμους που 

συγχωνεύονται, όσον αφορά την περιουσία τους, και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

Τέλος, σημειώνονται οι εξής ειδικότερες προβλέψεις, που όμως δεν αφορούν την Περιφέρεια 

Κρήτης: 

• Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (άρθρο 211), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 

συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως ΝΠ∆∆, 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 (ΧΑ∆Α) εντός της 

χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ο ΕΣ∆ΚΝΑ 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 ΦΟ∆ΣΑ ανά 

περιφερειακή ενότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα όρια της περιφερειακής 

ενότητας συμπίπτουν με τα όρια ενός δήμου, ο ΦΟ∆ΣΑ λειτουργεί ως ΝΠ∆∆ 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 ∆ήμων (Ν. 
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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.∆.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, μεταβάλλονται πολλά 

σχετικά με την πορεία των υφιστάμενων ΦοΔΣΑ, αλλά και με το ρόλο και τις 

αρμοδιότητές τους.  

10.2.3.1. Προγραμματικές συμβάσεις 

Στο Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήμων και Κοινοτήτων), άρθρο 225: Προγραμματικές 

συμβάσεις, προβλέπεται:    

1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, 

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες, οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά ∆ιαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι ∆ήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.∆.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η 

Κ.Ε.∆.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία 

συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το ∆ημόσιο, μεταξύ 

τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, 

μεμονωμένα ή από κοινού.  

... 

1.γ. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και 

Κοινωφελών Ιδρυμάτων είναι δυνατή, μόνον, εφόσον αυτά διαθέτουν σχετική εμπειρία και 

το καταστατικό τους προβλέπει συνεργασία με τους φορείς αυτούς. Κατά την εκτέλεση 

των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του 

έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), και εκτελούν τις 

συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου 

όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των ∆ιοικητικών τους Συμβουλίων.  
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2. α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, 

ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των 

υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους 

θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, 

καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της 

προγραμματικής σύμβασης.  

2.β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί 

να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος 

μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.  

2.γ. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει 

σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση 

γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο 

συμβαλλόμενο.  

3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα 

εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των 

συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από 

φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.  

4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των 

συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και 

φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, 

καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων. 

Στον ίδιο Νόμο, άρθρο 75 Αρμοδιότητες §Ιβ' περ.4 προβλέπεται: 

Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές 

υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με 

στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της 

ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.  

Οι αρμοδιότητες των ∆ήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:  

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:  

4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους 

περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και ….. 

σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 
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Στον ίδιο Νόμο, άρθρο 76: Άσκηση αρμοδιοτήτων, προβλέπεται:   

1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των 

κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύμφωνα με το άρθρο 79. Κατά την 

άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:  

α. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητές τους. 

β. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες 

αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να 

διαθέτουν πόρους στην περιφέρειά τους.  

γ. Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να 

διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους. 

δ. Την ανάγκη να οργανώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους, με 

στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.  

ε. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης 

ανάπτυξης των περιοχών τους.  

2. Οι αρμοδιότητες της παρ. I του άρθρου 75 μπορούν να ασκηθούν προς όφελος:  

α. ολόκληρης ή τμήματος της εδαφικής τους περιφέρειας,  

β. όλων ή μέρους των κατοίκων της περιφέρειάς τους.  

γ. σε διαδημοτικό επίπεδο μέσω σχετικών συμβάσεων ή διαδημοτικής συνεργασίας, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος. 

Συγχρόνως, όπως ήδη αναφέρθηκε σύμφωνα 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, προβλέπεται ότι: 

Οι ΦΟ∆ΣΑ μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, 

εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της ∆ιαχειριστικής τους Ενότητας. 

Επιπλέον, ειδικά για τους Φο∆ΣΑ υπό τη νομική μορφή ΑΕ, στο εδ. 3 §β του ίδιου Νόμου, 

προβλέπεται: 

Κατ’ εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία 

αυτή (Α.Ε.) είναι δυνατόν να συμμετέχει, ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις 

προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα ∆ήμων και 

Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  10-10 

Η εφαρμογή βέβαια των ανωτέρω, δηλ. ότι οι Φο∆ΣΑ μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή 

και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της 

∆ιαχειριστικής τους Ενότητας καθώς και να συμμετέχουν, ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις 

προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων, 

δεν έγινε αυτόματα, ενώ αποτέλεσε αντικείμενο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Ένα παράδειγμα αποτελεί η Πράξη αριθ. 187/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 

«απαγόρευε» τη σύναψη διμερών προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ενός Φο∆ΣΑ & των 

∆ήμων – Μελών του. Ο συγκεκριμένος Φο∆ΣΑ κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης, η 

οποία εκδικάστηκε και τον δικαίωσε. Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αριθ. 280/2008 της 32ης 

συνεδρίασης του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην εκδίκαση 

της αιτήσεως ανάκλησης, κατά της Πράξης αριθ. 187/2008 που απαγόρευε τη σύναψη 

διμερών προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του συγκεκριμένου Φο∆ΣΑ & των ∆ήμων – 

Μελών του, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 30 του Νόμου 3536/2007, 

ανέτρεψε την προγενέστερη και διευθέτησε το πρόβλημα της σύναψης διμερούς 

προγραμματικής σύμβασης ως κύριο αντισυμβαλλόμενο μέρος, μεταξύ του 

Φο.Δ.Σ.Α και του κάθε Δήμου – Μέλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της 

απόφασης που επιβεβαιώνει τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του άρθρου 30 του Νόμου 

3536/2007, αφού αναγνωρίζει ότι οι Φο.∆.Σ.Α είναι οι μοναδικοί φορείς για τη διαχείριση του 

συγκεκριμένου έργου, επικαλείται δε το Σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες για την 

ερμηνεία αυτή.  

Η απόφαση αυτή ανέδειξε και την ανάγκη της προσπάθειας που θα πρέπει να καταβάλουν οι 

Φο.∆.Σ.Α στην αποδοχή από το σύνολο των εμπλεκομένων, ενός νέου και διαμορφούμενου 

Νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των Φορέων, πολλές φορές ακόμη και για τα 

αυτονόητα πράγματα. 

10.2.3.2. Πρωτοβουλία αλλαγής νομικού πλαισίου ίδρυσης & λειτουργίας των 

ΦοΔΣΑ 

Σήμερα υφίστανται και λειτουργούν περίπου 96 Φο∆ΣΑ στην Ελλάδα με όλες τις νομικές 

μορφές που αναφέρθηκαν προηγούμενα και, το μεγαλύτερο μέρος των φορέων αυτών, 

εκπροσωπούνται από το ∆ίκτυο Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Οι Φο∆ΣΑ μέσω 

του ∆ικτύου τους και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 4ης  Πανελλήνιας Συνόδου των 

Φο∆ιΣΑ, (Ζάκυνθος, 24 - 26 Ιουνίου 2010) έχουν αναλάβει πρωτοβουλία  για τη σύνταξη 

σχεδίου νόμου με αντικείμενο το «Θεσμικό Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων 

Φο∆ιΣΑ», με τη βοήθεια της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και τη συνεχή επαφή με στελέχη του ΥΠΕΣ.  Η νομική 

μορφή του ενιαίου συνδέσμου, το ∆ίκτυο των Φο∆ΣΑ θεωρεί ότι δεν αποτελεί την κατάλληλη 

επιλογή, για Φο∆ΣΑ που θα είναι αποτελεσματικοί και θα μπορούν να λειτουργούν οι ίδιοι τα 

έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην περιοχή τους. 
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Στις αρχές ∆εκεμβρίου του τρέχοντος έτους  είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη Πρότασης Νόμου 

όπου προβλέπεται η σύσταση των Φο∆ΣΑ να αποτελεί δημιουργία μιας μορφής επιχείρησης 

ειδικού σκοπού (Επιχειρήσεων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε∆ιΣΑ)), στα πρότυπα 

ίδρυσης και λειτουργίας των ∆ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.). Η 

διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των Ε∆ιΣΑ, καθορίζεται στην Πρόταση Νόμου του 

∆ικτύου, που μπορεί να κατατεθεί και να ψηφισθεί άμεσα στη Βουλή. Σύμφωνα με το ∆ίκτυο 

των Φο∆ΣΑ, η διαδικασία σύστασης και έναρξης λειτουργίας τους δεν ξεπερνά τους τρεις έως 

τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η Πρόταση Νόμου προβλέπει: 

1. ∆ημιουργία Επιχειρήσεων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε∆ιΣΑ) των ∆ήμων 

(Ν.Π.Ι.∆.), στις οποίες θα συγχωνευθούν οι σημερινοί Φο∆ΣΑ. Ειδικότερα, οι 

Επιχειρήσεις Φο∆ΣΑ θα υποκαταστήσουν τους συνδέσμους και τις ανώνυμες εταιρείες 

που έχουν ήδη συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Φο∆ΣΑ), καθώς 

και όλους τους άλλους φορείς (υπηρεσίες ∆ήμων, ∆ΕΥΑ, δημοτικές επιχειρήσεις, 

κ.λπ.) που σήμερα διαχειρίζονται έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή 

ευθύνης τους. 

2. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην νομός) της χώρας αντιστοιχεί ένας Φο∆ΣΑ, με 

εξαίρεση τις περιοχές που λειτουργούν ήδη φορείς με μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. 

Σε αυτές, οι Ε∆ιΣΑ θα έχουν μέγεθος ίσο τουλάχιστον με αυτό του υφιστάμενου 

Φο∆ΣΑ.  

3. Επιτρέπεται περισσότερες από μια περιφερειακές ενότητες να αποφασίζουν με 

συγκεκριμένη διαδικασία τη σύσταση μιας ενιαίας Ε∆ιΣΑ.  

4. Με την πρόταση αυτή θα προκύψουν θεωρητικά 56 Ε∆ιΣΑ (Ν.Π.Ι.∆.), ενώ 

λαμβανομένων υπ’ όψη των διαφαινόμενων εθελοντικών συνεργασιών μεταξύ 

περιφερειακών ενοτήτων, προβλέπεται ότι πρακτικά δεν θα ξεπεράσουν τις 45. 

5. Η Περιφέρεια Αττικής εξαιρείται της πρότασης νόμου. 

10.2.4. Υποχρεώσεις φορέων από την εφαρμογή της ΚΥΑ Η.Π 
29407/3508/2002 

Η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και Όροι για την Υγειονομική 

Ταφή των Αποβλήτων»,  η οποία αποτελεί εναρμόνιση με την οδηγία 1999/31/ΕΚ (οδηγία για 

την υγειονομική ταφή), ορίζει τις απαιτήσεις για τους εν λειτουργία Χώρους Υγειονομικής 

Ταφής και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν. Οι 

πλέον ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν περιλαμβάνουν: 

1. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο «επεξεργασία» στην ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572Β, 16-12-

2002), σε όλα τα απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς υγειονομική ταφή.  
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Ειδικότερα, στο άρθρο 7 της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002, στοιχείο α, αναφέρεται ότι: 

«α) σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων 

που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η διάταξη αυτή μπορεί να μην εφαρμόζεται στα 

αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικά αδύνατη, η σε 

οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων του άρθρου 1, και ειδικότερα στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων 

ή των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον».  

Στην ίδια ΚΥΑ, στο άρθρο 2 δίνεται ο ορισμός της επεξεργασίας ως εξής:  

«θ) «επεξεργασία»: οι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, 

συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των 

αποβλήτων προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να 

διευκολυνθεί η διακίνηση τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών». 

2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα βιοαποδομήσιμων αστικών 

απόβλητων που επιτρέπεται να διατίθεται σε ΧΥΤ, η οποία βαίνει σταδιακά 

μειούμενη μέχρι το 2020.  

3. Τις προδιαγραφές που προβλέπονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή, 

αδειοδότηση και τη λειτουργία των ΧΥΤΑ. 

4. Τα κόστη που συμπεριλαμβάνονται στην κοστολόγηση των παρεχομένων 

υπηρεσιών. 

Σχετικά με το στόχο σε όλους τους χώρους ταφής να προβλέπεται επεξεργασία των 

εισερχόμενων αποβλήτων, σημειώνεται ότι, με βάση τον ορισμό της επεξεργασίας που 

αναφέρθηκε ήδη, ως επεξεργασία εννοείται: 

• Η διαλογή υλικών στην πηγή (ΔσΠ) (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, 

επικίνδυνων οικιακών κ.λπ.) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, 

περιορίζει τον όγκο ή και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση 

χρήσιμων υλικών. 

• Η μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους). 

• Η δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, περιορίζει τον όγκο και 

διευκολύνει τη διακίνηση). 

• Όλες οι τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής 

επεξεργασίας και οι συνδυασμοί τους. 

Κατά συνέπεια, οι ΧΥΤΑ που υποδέχονται μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα από 

περιοχές στις οποίες υφίσταται συστηματική Διαλογή στην Πηγή στερεών 

αποβλήτων καλύπτουν την απαίτηση του στόχου αυτού. Οι Στόχοι για τα 

βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 έχουν αναλυθεί σε άλλη 
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ενότητα, ενώ η συμμόρφωση σχετικά με τις προδιαγραφές για το σχεδιασμό, την 

κατασκευή, αδειοδότηση και τη λειτουργία των ΧΥΤΑ έχει επιτευχθεί σε μεγάλο 

ποσοστό, τουλάχιστον όσον αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή, όπως 

διαφαίνεται και στα αποτελέσματα του έργου «∆ιενέργεια Εξωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας 

ΧΥΤΑ σύμφωνα με την Οδηγία 99/31/ΕΚ και της σχετικής ΚΥΑ 29407/3508/2002 περί 

Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων», (Υ.ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε., 2007). Το έργο αυτό είχε ως 

αντικείμενο το να διαπιστωθεί ο βαθμός εναρμόνισης των (τότε) 47 ΧΥΤΑ (περίοδος ελέγχου: 

20/8 - 30/10/2007) της χώρας (υποδομές, οργάνωση, τρόπος λειτουργίας) στις προβλέψεις 

του θεσμικού πλαισίου (Οδηγία 99/31/ΕΚ, ΚΥΑ 29407/3508/2002, ΚΥΑ 114218/1997). 

Στο θέμα των αδειοδότησεων η εικόνα που σχηματίστηκε δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. 

Ειδικότερα μόνο το 1/3 των ΧΥΤΑ διέθετε Άδεια λειτουργίας, οι μισοί περίπου διέθεταν 

Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.) σε ισχύ, και μόλις το 15% είχαν συντάξει Σχέδιο 

∆ιευθέτησης. Πρέπει να επισημανθεί ότι, βάσει του άρθρου 16 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (και 

του άρθρου 14 της 99/31/ΕΚ Οδηγίας της ΕΕ), όσοι ΧΥΤΑ δεν έχουν υποβάλει μέχρι 

16/12/2009 Σχέδια ∆ιευθέτησης, ώστε να εξασφαλίσουν άδεια συνέχισης της λειτουργίας, 

είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν τη λειτουργία τους και να αποκατασταθούν με ευθύνη των 

Φορέων ∆ιαχείρισής τους. ∆ιαφορετικά θα χαρακτηρίζονται ως ΧΑ∆Α με όλες τις διοικητικές 

και οικονομικές συνέπειες. 

Πίνακας 10-1: Διοικητικά Στοιχεία των ΧΥΤΑ της χώρας (2007)1 

α/α ΧΥΤΑ με: Πλήθος Ποσοστό 

1 τιμολογιακή πολιτική βάσει ΚΥΑ 29407 1 2% 
2 συμβάσεις υποδοχής αποβλ. επιχ/σεων 6 13% 
3 διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων 7 15% 
4 διενέργεια εσωτερικών ελέγχων 6 13% 
5 ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας 17 36% 
6 σχέδιο διευθέτησης 7 15% 
7 άδεια λειτουργίας 17 36% 
8 Περιβαλλοντικούς Όρους εν ισχύ 26 55% 

Στη συνέχεια, θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην κοστολόγηση των παρεχομένων 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002, η οποία αναφέρει 

ότι 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, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό: 

1. Το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των διαδικασιών της 

παύσης λειτουργίας. 

 

1 Πηγή: Λιόγκας Βασίλης, «Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης εξωτερικού ελέγχου υφισταμένων ΧΥΤΑ», 3η 
Πανελλήνια Σύνοδος Φο∆ΣΑ, Χανιά, 02-04/07/2009. 
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2. Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. 

Το είδος και ο τρόπος που ο φορέας εκμετάλλευσης του ΧΥΤΑ θα παράσχει επαρκή 

οικονομικά εχέγγυα ορίζονται από τον ίδιο τον αιτούντα Φορέα Διαχείρισης 

σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002. (Η Οδηγία 99/31/ΕΚ ορίζει ότι ο αιτών 

θα έχει παράσχει ή θα παράσχει επαρκή εχέγγυα, υπό μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης 

ισοδύναμης εγγύησης με τρόπο που ορίζουν τα κράτη μέλη.) Για τους ΧΥΤΑ αδρανών 

αποβλήτων είναι δυνατόν με απόφαση της αρμόδιας αρχής να μην απαιτείται η παροχή 

χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης.  

Συνοψίζοντας, η χρέωση των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέας πρέπει να περιλαμβάνει τα 

κόστη κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤ και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, το κόστος της 

χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης που απαιτούνται για την έκδοση αδείας καθώς 

και το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ. 

Η πραγματικότητα είναι ότι στη χώρα μας συχνά το κόστος ταφής που χρεώνεται 

περιλαμβάνει μόνο τα άμεσα λειτουργικά έξοδα του ΧΥΤΑ, ενώ καμιά φορά δεν περιλαμβάνει 

καν αυτά στο σύνολό τους. Υπήρχαν περιπτώσεις2 όπου αυτό που θεωρείται κόστος ταφής, 

βάσει του οποίου υπολογίζονται τα τέλη χρήσης είναι υποεκτιμημένο έως και τρεις φορές από 

το πραγματικό κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ή αντίθετα λόγω ανυπαρξίας ακριβούς 

υπολογισμού τα τέλη χρήσης προσδιορίζονται αυθαίρετα και η ανταποδοτικότητά τους δεν 

ελέγχεται. Είναι σαφές ότι η παραπάνω πρακτική είναι εσφαλμένη, ενώ έχει ως αποτέλεσμα τη 

μη βιωσιμότητα των έργων. Η άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και χρέωσης των 

τελών ταφής αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και αειφορία των έργων και 

οφείλει να συμπεριλαμβάνει και το μελλοντικό κόστος επέκτασης. 

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το κόστος της μετέπειτα φροντίδας σχετίζεται άμεσα με τη 

χρονική διάρκειά της, που εξαρτάται όχι μόνο από τα κατασκευαστικά / σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ, αλλά και από την ποσότητα των αποβλήτων, το είδος των 

αποβλήτων και τη διαδικασία ταφής που ακολουθήθηκε. Η χρονική διάρκεια της μετέπειτα 

φροντίδας θα πρέπει να καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με το Φορέα 

Λειτουργίας μετά από επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση των στοιχείων λειτουργίας έκαστου 

ΧΥΤΑ. 

Τα παραπάνω κόστη πρέπει να επιβαρύνουν τους Φο.∆.Σ.Α, δηλαδή τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού 

μέσα από τη χρέωσή τους ανά τόνο απορριμμάτων που εναποθέτουν στο ΧΥΤΑ και κατ’ 

επέκταση τους δημότες μέσω των ανταποδοτικών τελών. Συνεπώς, απαιτείται από τους 

Φο∆ΣΑ η σύνταξη μελέτης κοστολόγησης υπηρεσιών με μέριμνα για τις δαπάνες κατασκευής 

 

2 Οδηγός Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Σεπτέμβριος 2006 (Σχεδίαση – Συγγραφή ΕΠΕΜ 
Α.Ε.) 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  10-15 

και λειτουργίας, τη χρηματοοικονομική ή ισοδύναμη εγγύηση και τις δαπάνες μετέπειτα 

φροντίδας. 

Προκειμένου η αναμενόμενη αύξηση του κόστους διαχείρισης να μετριασθεί, μια σειρά 

οικονομικών και φορολογικών ρυθμίσεων θα μπορούσαν να προβλεφθούν, ώστε να 

υποστηριχθούν οι στόχοι της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης υλικών 

και να μειωθούν οι ποσότητες αποβλήτων που οδεύουν προς τελική διάθεση. Τέτοια μέτρα θα 

μπορούσαν να είναι περιληπτικά: 

1) Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τα προϊόντα 

που βοηθούν στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση. 

2) ∆ιευκόλυνση επενδύσεων και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους της 

μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με χαμηλότοκα δάνεια, 

εθνικά και κοινοτικά προγράμματα συνεργασίας, με φορολογικές απαλλαγές και 

εκπτώσεις. 

3) Κίνητρα στη βιομηχανία για «πράσινη» σχεδίαση προϊόντων. 

4) Κίνητρα στους πολίτες μέσω π.χ. (σταδιακής) μετάβασης στη χρέωση ανά 

νοικοκυριό/επιχείρηση σύμφωνα με τα απορρίμματα που παράγει (και όχι το εμβαδό 

και τη χρήση) ή/και ανταποδοτικά κίνητρα για να ανακυκλώνουν. 

10.2.5. Υποχρεώσεις αναφορικά με την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής 
των ΦοΔΣΑ (ΚΥΑ 2527/2009) 

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται οι υποχρεώσεις των Φο∆ΣΑ αναφορικά με την άσκηση 

τιμολογιακής πολιτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 2527/2009, άρθρο 5, και το 

Ν. 3854/2010, άρθρο 9, εν αναμονή έκδοσης Προεδρικού ∆ιατάγματος που θα καθορίζει τον 

τρόπο υπολογισμού των ετήσιων εισφορών των ∆ήμων στους υπό δημιουργία Φο∆ΣΑ. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2527/2009, η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟ∆ΣΑ καθορίζεται στα πλαίσια 

του Ολοκληρωμένου Συστήματος ∆ιαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και οι Φο∆ΣΑ 

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. Η τιμολογιακή πολιτική θα προσδιορίζεται από τις ακόλουθες αρχές:  

α) Την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

β) Την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας. 

γ) Τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των 

αποβλήτων και της ανάκτησης – ανακύκλωσης – αξιοποίησής τους. 
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δ) Την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/2002 περί 

υγειονομικής ταφής. 

Οι ΟΤΑ που συμμετέχουν στο ΦΟ∆ΣΑ εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης (ετήσια 

εισφορά Ο.Τ.Α.) ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που τους αντιστοιχούν και 

διακινούνται μέσω του Συστήματος ανά έτος ή και με βάση άλλα ενδεχομένως πρόσθετα 

κριτήρια που έχει αποφασίσει το ∆.Σ του ΦΟ∆ΣΑ, στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την 

τιμολογιακή πολιτική. Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α  καταβάλλεται από αυτούς σε δώδεκα (12) 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις και στην περίπτωση ΦΟ∆ΣΑ με τη μορφή Συνδέσμου συνιστά την 

εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 249 παρ. 1β. του Ν. 3463/2006. 

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης καθορίζεται σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας και βάσει αυτού 

προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ / τόνο, 

ενώ επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις 

συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον 

απολογισμό, έτους. Τυχόν επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και 

ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του Ν. 2939/2001, όπως αυτός ισχύει, 

συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης. Η απόφαση 

καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και εισφοράς των Ο.Τ.Α κοινοποιείται στα 

∆ημοτικά Συμβούλια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ώστε να τη συμπεριλάβουν 

στους προϋπολογισμούς των τελών καθαριότητας του επομένου έτους.  

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦΟ∆ΣΑ προσδιορίζεται διακεκριμένα με βάση: 

I. το ετήσιο κόστος λειτουργίας, 

II. τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ, 

το οποία  υπολογίζονται βάσει των χαρακτηριστικών της κάθε εγκατάστασης, 

σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και εμφανίζονται σε λογαριασμό 

ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας 

και 

III. τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του 

ΦΟ∆ΣΑ (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε  

λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις. 

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΦΟ∆ΣΑ (ετήσιο κόστος λειτουργίας), σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 2527/2009, προκύπτει από το κόστος των λειτουργιών Παραγωγής, ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης, 

Ερευνών και Ανάπτυξης, ως εξής: 

1) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. 

2) Αμοιβές και έξοδα τρίτων. 

3) Παροχές τρίτων. 
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4) Φόροι – τέλη. 

5) ∆ιάφορα έξοδα. 

6) Τόκοι και συναφή έξοδα. 

7) Αποσβέσεις παγίων. 

8) Προβλέψεις εκμετάλλευσης. 

9) Αναλώσεις αποθεμάτων (πρώτων υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών, 

παγίων, υλικών συσκευασίας). 

10) ∆απάνες ενεργειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Οι ΦΟ∆ΣΑ οφείλουν να δημοσιοποιούν το κόστος διαχείρισης και, σε συνεργασία με τους 

ΟΤΑ, να ενημερώνουν τους πολίτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος αυτών.  

Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 3854/2010, άρθρο 9, §1: 

Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.), που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1650/1986, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν .3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και την παράγραφο 

2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄), καθορίζεται με απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου των Φο.∆.Σ.Α., με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς 

τους δήμους και κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις 

ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα, 

συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων τους από τα Κέντρα ∆ιαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.). Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, 

καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. 

10.2.6. Βιωσιμότητα των φορέων διαχείρισης 

Για τη βιωσιμότητα του όλου συστήματος Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ως πρώτο μέτρο μπορεί να αποτελέσει η ορθολογική κοστολόγηση των υπηρεσιών συλλογής, 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, με εφαρμογή της αρχής “πληρώνω 

όσο/όσα πετάω” (“pay as you throw”). Η εφαρμογή αυτής της αρχής θα έχει σαν 

αποτέλεσμα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις/ οργανισμοί να πληρώνουν ανάλογα με την 

ποσότητα απορριμμάτων που παράγουν και όχι με βάση την επιφάνεια του σπιτιού τους 

ή της επιχείρησης και τη χρήση του κτίσματος/ εγκατάστασης.  Το μέτρο αυτό αποτελεί από 

μόνο του κίνητρο για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και μπορεί να συνοδεύεται με κίνητρα 

για ανακύκλωση. 

Συγχρόνως για τη βιωσιμότητα των Φο∆ΣΑ απαιτείται η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου 

για την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φο∆ΣΑ σύμφωνα με τα πραγματικά κόστη 

διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου και τα κόστη αειφορίας (περιβαλλοντική αποκατάσταση, 
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μεταφροντίδα, κατασκευή νέων έργων). Το νομοθετικό πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλέπει και 

τον τρόπο πληρωμής των Φο∆ΣΑ σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών από 

μέρους των ΟΤΑ. 

10.2.7. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με όσα παρατέθηκαν ανωτέρω, προκύπτει ότι: 

1. Την περίοδο αυτή διανύεται και πάλι μια μεταβατική περίοδο αναφορικά με την 

προβλεπόμενη νομική μορφή, γεωγραφική εμβέλεια, προδιαγραφές λειτουργίας και 

τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών των Φο∆ΣΑ, που θα διαρκέσει περί τους 12 

μήνες (τουλάχιστον έως την πλήρη ενεργοποίηση των νέων Συνδέσμων, εάν δεν 

επέλθει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου). Συγχρόνως οι υφιστάμενοι Φο∆ΣΑ 

οφείλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και με 

στόχο την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΣΑ. 

2. Η Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 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. 

3. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι Φο∆ΣΑ, η οποία οφείλει να 

συμπεριλαμβάνει και τα κόστη αειφορίας (περιβαλλοντική αποκατάσταση, 

μεταφροντίδα, κατασκευή νέων έργων) και η αντίστοιχη τιμολόγηση (και η 

έγκαιρη πληρωμή από μέρους των Ο.Τ.Α.) αποτελεί το σημείο – κλειδί για τη 

βιωσιμότητά τους. 

4. Η μετάβαση σε μεθόδους χρέωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων σύμφωνα 

με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως είναι το σύστημα «Πληρώνω όσο/όσα 

πετάω» θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα ενός συστήματος Ολοκληρωμένης 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ενώ υποβοηθητικά μπορούν να δράσουν 

περαιτέρω κίνητρα για ανακύκλωση (ανταποδοτικά οφέλη). 
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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. 

Πιο συγκεκριμένα, σε εφαρμογή του Ν. 3536/2007, τον Απρίλιο του 2009, ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε με επιστολή του (αρ. πρωτ. 2566 της 

03/04/2009) τις ΤΕ∆Κ των Νομών της Περιφέρειας Κρήτης και τους υφιστάμενους Φο∆ΣΑ 

(παραλήπτες επιστολής: ΕΣ∆ΑΚ, ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α., ΑΜΑΡΙ Α.Ε., ∆ιαδημοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ 

Ρεθύμνης, ∆ιαδημοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ Χερσονήσου-Μαλίων, Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους και ∆ιαδημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Καθαριότητας Σελίνου) για τον καθορισμό προθεσμίας μέχρι 30 

Απριλίου 2009 για τη σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) σύμφωνα 

με το άρθρο 30 του Ν.3536/2007 για την Περιφέρεια Κρήτης, όπως προβλέπονται στην με αρ. 

πρ. 677/21.2.06 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 

αναφορικά με την έγκριση του «Περιφερειακού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων 

Κρήτης (ΠΕΣ∆ΑΚ)». 

Στην επιστολή αυτή αναφερόταν ότι: 

«Η διοικητική διαίρεση ανά Νομό και η αυτοτέλεια των ∆ιαχειριστικών Ενοτήτων (∆.Ε) 

επίσης ανά Νομό θεωρούμε ότι είναι μια κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να την 

λάβετε σοβαρά υπόψη σας.  

Το υψηλό κόστος επίσης το οποίο εκτιμούμε ότι μπορεί να υπάρξει εάν συσταθεί ένας 

Φο∆ΣΑ ανά ∆.Ε είναι ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να συνεξετάσετε.» 

Στην προθεσμία αυτή δόθηκε παράταση μέχρι 15 Ιουνίου 2009 (επιστολή αρ. πρωτ. 3349 της 

13/05/2009) της Περιφέρειας Κρήτης  

«με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και την ενεργοποίηση των ∆ημοτικών 

Συμβουλίων για να συνέλθουν σε συνεδρίαση και έκδοση σχετικής Απόφασης από την 

οποία θα διαφαίνεται η πρόθεση τους να συστήσουν Φο∆ΣΑ από κοινού με τους 

υπόλοιπους ΟΤΑ της ∆ιαχειριστικής Ενότητας (∆Ε) στην οποία ανήκουν.» 

Παρότι και στις δύο επιστολές είχε επισημανθεί ότι στην περίπτωση που οι ΟΤΑ δεν 

προσκομίσουν τις εν λόγω Αποφάσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα συσταθεί 

αναγκαστικός σύνδεσμος κατά τα οριζόμενα της παρ.4 του άρθ. 30 του Ν.3536/2007, η 

Περιφέρεια Κρήτης δεν προχώρησε στη σύσταση αναγκαστικών συνδέσμων. 

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε ο Φο.∆.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε. (2.6.2009) και, με 

κάποια καθυστέρηση και μετά από αποχώρηση του ενός εκ των μετόχων της, η ∆Ε∆ΙΣΑ 
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(29.09.2009). Την τρέχουσα περίοδο εναρμονίσθηκε μέσω τροποποίησης της συστατικής του 

πράξης και ο Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών- 

Τεμένους (14.12.2010), ενώ είναι υπό εναρμόνιση και ο Ενιαίος Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης 

Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ). 

Ειδικότερα, σε εφαρμογή του Ν. 3536/2007 σήμερα λειτουργούν τρείς (3) Φο∆ΣΑ, ο πρώτος 

είναι η ∆ιαδημοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ), με 

διακριτικό τίτλο «∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», έδρα ∆ήμος Χανίων Ν. Χανίων (1η ∆.Ε. σύμφωνα με 

τον ισχύοντα ΠΕΣ∆Α Κ/2006), ο δεύτερος είναι ο Φο.∆.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ, με διακριτικό τίτλο «Φο.∆.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε.», με έδρα στο ∆ήμο 

Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου (9η ∆.Ε. σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣ∆Α Κ/2006), και ο τρίτος 

είναι Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους με 

έδρα στο ∆ήμο Ν. Καζαντζάκης Ν. Ηρακλείου (8η ∆.Ε. σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣ∆Α 

Κ/2006), ενώ είναι υπό μετατροπή και ο Ενιαίος Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης 

(ΕΣ∆ΑΚ) με έδρα το ∆ήμο Ηρακλείου. 

Άλλοι Φο∆ΣΑ που δεν έχουν συσταθεί τυπικά, αλλά λειτουργούν έργα ∆ΣΑ είναι οι: 

1. ∆ιαδημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης-Καθαριότητας Σελίνου.  

2. ΑΜΑΡΙ Α.Ε.  (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Αμαρίου). 

3. ∆ήμος Βιάννου. 

4. ∆ήμος Αγ. Νικολάου. 

5. ∆ήμος Σητείας. 

Συνοψίζοντας, στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το 

άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 τρεις Φο∆ΣΑ και είναι υπό εναρμόνιση (τροποποίηση συστατικής 

πράξης) άλλος ένας, ενώ λειτουργούν έργα ∆ΣΑ άλλοι πέντε φορείς, είτε υπό τη μορφή 

∆ιαδημοτικής ή Αναπτυξιακής Επιχείρησης, είτε ως Υπηρεσίες ∆ήμων. 

10.3.2. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης 

Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η υφιστάμενη κατάσταση και στοιχεία σχετικά με τους Φο∆ΣΑ 

που έχουν συσταθεί/εναρμονιστεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 ή είναι υπό 

εναρμόνιση και συνοπτική αναφορά στους λοιπούς Φο∆ΣΑ. 

Ενιαίος Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ) 

Ο ΕΣ∆ΑΚ συστάθηκε το 2000 (απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης 3363/17.02.2000), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.∆.Κ όπως αυτές ισχύουν σήμερα (άρθρα 245 έως και 251 του 

Ν. 3463/2006) με συμμετοχή 23 ∆ήμων του Νομού Ηρακλείου, 9 του Νομού Ρεθύμνης, 19 

του Νομού Χανίων και 7 του Νομού Λασιθίου, συνολικά 58 ∆ήμων της Κρήτης. Στη συνέχεια, 

συμμετείχαν και οι ∆ήμοι: Αγ. Βαρβάρας Ηρακλείου (πράξη 10711 ΦΕΚ 829 Β/2007) – και 
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Λεύκης Λασιθίου (πράξη 10202-ΦΕΚ 1077 Β΄11-6-2008), ο ∆ήμος Γόρτυνας Ηρακλείου με την 

με αριθμό 52/2003 απόφασή του και ο ∆ήμος Ανωγείων Ρεθύμνης με την αριθμό 33/2003 

απόφασή του: σύνολο μελών 61. Στην πορεία αποχώρησαν οι 4 δήμοι Γουβών, Μαλίων, 

Καστελλίου και Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου (διαχειριστική ενότητα 9η), οι 4 ∆ήμοι επίσης 

Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκη, Επισκοπής, Τεμένους και Αρχανών (διαχειριστική ενότητα 8η) και 6 

∆ήμοι από το Νομό Χανίων από την 1η και 2η ∆ιαχειριστική ενότητα. Ως εκ τούτου 

συμμετέχουν σήμερα στον ΕΣ∆ΑΚ 47 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.  

Ο ΕΣ∆ΑΚ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), με διάρκεια αορίστου χρόνου 

και έδρα το Ηράκλειο.  

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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∆ιοικείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τους αιρετούς 

εκπροσώπους των ∆ήμων - Μελών, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο.  

Στις 13/12/2010 η εκτελεστική επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ αποφάσισε την τροποποίηση 

καταστατικού του Συνδέσμου, με σκοπό τη μετατροπή του συνδέσμου σε Φο.∆.Σ.Α. 

διευρύνοντας τους σκοπούς του για να προσαρμοστεί στις ειδικές διατάξεις περί Φο.∆.Σ.Α. 

λαμβάνοντας υπόψη τις νόμιμες αποφάσεις της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του (34 

δήμοι-μέλη) που συναινούν στην τροποποίηση των σκοπών του ΕΣ∆ΑΚ και στη μετατροπή 

του ΕΣ∆ΑΚ σε Φο∆ΣΑ  (Πίνακας 10-2).   

Πίνακας 10-2: Αποφάσεις Δήμων σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
ΕΣΔΑΚ και τη μετατροπή του σε ΦοΔΣΑ 

α/α Δήμοι - μέλη 
ΕΣΔΑΚ 

Απόφαση δήμου περί τροποποίησης σκοπών 
ΕΣΔΑΚ και μετατροπής σε ΦοΔΣΑ σύμφωνα 

με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 
Νομός 

1 Αρκαλοχωρίου 358/2010 Ηρακλείου 
2 Βιάννου 111/2009 Ηρακλείου 
3 Θραψανού 81/2009 Ηρακλείου 
4 Παλιανής 67/2009 Ηρακλείου 
5 Τυλίσσου 51/2009 Ηρακλείου 
6 Ηρακλείου 403/2009 Ηρακλείου 
7 Ν.Αλικαρνασσού 264/2009 Ηρακλείου 
8 Κρουσώνα 58/2009 Ηρακλείου 
9 Γοργολαίνη 73/2009 Ηρακλείου 
10 Τυμπακίου 142/2009 Ηρακλείου 
11 Μοιρών 144/2009 Ηρακλείου 
12 Ζαρού 112/2009 Ηρακλείου 
13 Ρούβα 107/2009 Ηρακλείου 
14 Γόρτυνα 109/2009 Ηρακλείου 
15 Κόφινα 154/2009 Ηρακλείου 
16 Αστερουσίων 95/2009 Ηρακλείου 
17 Αγίας Βαρβάρας 106/2009 Ηρακλείου 
18 Ρεθύμνου 714/2010 Ρεθύμνης 
19 Ανωγείων 110/2009 Ρεθύμνης 
20 Γεροποτάμου 198/2009 Ρεθύμνης 
21 Κουλούκωνα 180/2009 Ρεθύμνης 
22 Κουρητών 38/2009 Ρεθύμνης 
23 Λάμπης 200Α/2009 Ρεθύμνης 
24 Λαππαίων 85/2009 Ρεθύμνης 
25 Νικηφ.Φωκά 156/2010 Ρεθύμνης 
26 Συβρίτου 66/2009 Ρεθύμνης 
27 Φοίνικα 181/2009 Ρεθύμνης 
28 Αγ. Νικολάου 245/2009 Λασιθίου 
29 Ιεράπετρας 238/2009 Λασιθίου 
30 Ιτάνου 150/2010 Λασιθίου 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  10-23 

α/α Δήμοι - μέλη 
ΕΣΔΑΚ 

Απόφαση δήμου περί τροποποίησης σκοπών 
ΕΣΔΑΚ και μετατροπής σε ΦοΔΣΑ σύμφωνα 

με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 
Νομός 

31 Μακρύ Γιαλού 149/2010 Λασιθίου 
32 Σητείας 191/2010 Λασιθίου 
33 Λεύκης 66/2009 Λασιθίου 
34 Μυθήμνης 54/2009 Χανίων 

Πηγή: Απόφαση 76, «Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου, με σκοπό τη μετατροπή του συνδέσμου σε 
Φο.∆.Σ.Α.», Αρ. πρακτικού 15 Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣ∆ΑΚ. 

Με την Απόφαση αυτή (υπ’ αρ. 76/13.12./2010) συμπληρώνεται το άρθρο 2: «Σκοποί» της 

συστατικής πράξης ΕΣ∆ΑΚ ως εξής: 

«2. Σκοποί  

Ο ΕΣ∆ΑΚ καθιστάμενος Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) διαχειριστικών 

ενοτήτων του ΠΕΣ∆Α Κρήτης σκοπεύει: 

1. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 

μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων ∆ιαχειριστικών 

Ενοτήτων του Περιφερειακού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ∆Α) 

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 ΕΣ∆ΑΚ 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. 
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-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 ΠΕΣ∆Α 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. 

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 ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, δεν 

υποκαθιστούν σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα. 

…» 
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Την περίοδο αυτή αναμένεται η σχετική πράξη από το Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και η 

δημοσίευση της στο ΦΕΚ, ώστε να συντελεστεί η μετατροπή του ΕΣ∆ΑΚ σε Φο∆ΣΑ. 

Η στελέχωση και η λειτουργία του ΕΣ∆ΑΚ ξεκίνησε ουσιαστικά στο τέλος του 2002. Σήμερα, ο 

ΕΣ∆ΑΚ απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, διαφόρων 

ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τη διαχείριση περιβάλλοντος (τρεις Χημικούς Μηχανικούς, 

έναν Μηχανολόγο Μηχανικό, έναν Πολιτικό Μηχανικό, έναν Περιβαλλοντολόγο, έναν 

Τεχνολόγο Λογιστικής, έναν ∆Ε διοικητικού και έναν Πολιτικό Μηχανικό με προγραμματική 

Σύμβαση από το ∆ήμο Ηρακλείου.  

Ο ΕΣ∆ΑΚ 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 ΧΑ∆Α, καθώς και στις επεκτάσεις / εκσυγχρονισμούς των 

υφισταμένων και νέων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης και στηρίζει το ∆. 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 ΕΣ∆ΑΚ 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) ∆ΣΑ στην Περιφέρεια 

Κρήτης (Πίνακας 10-3).  
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Πίνακας 10-3: Κύρια Έργα που έχει υλοποιήσει ο ΕΣΔΑΚ (στοιχεία της  03/02/2010)  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 Αποκατάσταση 
ΧΑ∆Α (51 ΧΑΔΑ) 

στους ∆ήμους:   
Αγ. Βαρβάρας (2), Αρκαλοχωρίου (2), Γαζίου, Ζαρού (2), 
Καστελίου, Κρουσώνα, Παλιανής, Τεμένους, Κουλούκωνα (4), 
Ανωγείων, Φοίνικα, Γόρτυνας (7), Αστερουσίων (2), Επισκοπής, 
Θραψανού, Μαλλίων, Γουβών, Αγ. Νικολάου (2), Ιτάνου (2), 
Σητείας, Νεάπολης, Οροπεδίου, Κοινότητας Βραχασίου, 
Χερσονήσου, Γαζίου , Γοργολαϊνη (2), Καστελλίου, Κρουσώνα, 
Μοιρών, Μαλλίων, Λεύκης (2), Ανωγείων, Κουλούκωνα, 
Γεωργιούπολης. 

2 

Επεκτάσεις 
Υφισταμένων ΧΥΤΑ 
Ν. Ηρακλείου και Ν. 
Λασιθίου 
(Χερσονήσου, Ν. 
Καζαντζάκη, 
Βιάννου, Αγ. 
Νικολάου, Σητείας) 

Πραγματοποιήθηκαν Επεκτάσεις Υφισταμένων ΧΥΤΑ στη 
Χερσόνησο, στο  Ν. Καζαντζάκη και στον  Αγ. Νικολάου και 
εκσυγχρονισμός του ΧΥΤΑ Βιάννου και του ΧΥΤΑ Σητείας. Κάθε 
ΧΥΤΑ  εφοδιάστηκε  με  ένα (1) συμπιεστή και οι ΧΥΤΑ 
Χερσονήσου, Ν. Καζαντζάκη και Αγ. Νικολάου εφοδιάστηκαν 
επιπλέον με ένα ερπυστριοφόρο  φορτωτή έκαστος. Οι χώροι 
εκσυγχρονίστηκαν ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για την υγειονομική ταφή 
των απορριμμάτων με την κατασκευή έργων διαχείρισης 
στραγγισμάτων και βιοαερίου και την κατασκευή 
συμπληρωματικών έργων υποδομής. Τέλος  κατασκευάστηκε 
μονάδα ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης στο χώρο 
του ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 

3 Αποκατάσταση 
ΧΥΤΑ Ρεθύμνου 

Αφορά  στην αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Μαρουλά 

4 

Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων 
(Ηρακλείου - 
Ιεράπετρας) 

Κατασκευή νέου Σταθμού στην Ιεράπετρα που περιλαμβάνει την 
προμήθεια δύο (2) τρακτόρων και τριών (3) containers καθώς και 
την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής και 
εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ στο Ηράκλειο που περιλαμβάνει την 
προμήθεια ένα (1) τράκτορα και πέντε (5) containers καθώς και 
των απαραίτητων έργων υποδομής και συμπληρωματικές 
εργασίες στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ιεράπετρας 

5 
Μονάδα 
Προεπεξεργασίας 
Απορριμμάτων 
Ηρακλείου 

Αφορά την κατασκευή της μονάδας και τη λειτουργία της από τον 
ανάδοχο για 4 έτη εκ των οποίων το 1 είναι δοκιμαστική 
λειτουργία. 

6 

Έργα 
Περιβαλλοντικής 
Αναβάθμισης και 
Αποκατάστασης 
χώρου διάθεσης 
Πέρα Γαλήνων 

Το έργο περιλαμβάνει:                           
1.Κατασκευή νέου κυττάρου 35 στρεμμάτων       
2.Αποκατάσταση 50 στρεμμάτων             
3.Λειτουργία τριετής από τον ανάδοχο                                         
4.Αποκατάσταση 35 στρεμμάτων και         
5.∆οκιμαστική λειτουργία 

7 
∆ιαχείριση - 
Λειτουργία ΧΥΤΑ 
Σητείας 

 

8 
Απαλλοτριώσεις 
Επέκτασης ΧΥΤΑ 
Αμαρίου 
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Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου, σύμφωνα και με το καταστατικό σύστασής του, 

μπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως: 

• Ετήσια υποχρεωτική εισφορά των ΟΤΑ - μελών του. 

• Έσοδα από την ίδια περιουσία. 

• ∆ωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το ∆ημόσιο, ή άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή οργανισμοί περιφερειακής, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας. 

• Άλλα έσοδα από φόρους, τέλη και δικαιώματα που μπορούν να επιβάλλονται υπέρ του 

φορέα 

• Καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 

10.3.2.1. Νομός Χανίων 

Στο Ν. Χανίων δραστηριοποιείται ένας Φο∆ΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007, η 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και ένας που δεν έχει εναρμονισθεί με το άρθρο 30 του Ν.3536/2007, η 

∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Καθαριότητας Σελίνου.  

Η ∆ιαχείριση των ΑΣΑ υλοποιείται: 

− από τους ∆ήμους η συλλογή (χωροθέτηση κάδων) και η αποκομιδή σύμμεικτων ΑΣΑ, εκτός 

από τους ∆ήμους: Χανίων (μέρος), Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμιών, 

Μουσούρων, Φρε, Ινναχωρίου, Μηθύμνης, Κολυμβαρίου, Βάμου (μέρος), Βουκολιών και 

Ακρωτηρίου (μέρος) στους οποίους η αποκομιδή γίνεται από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς 

και η διαχείριση των ογκωδών ΑΣΑ, κλαδοκάθαρων και των ΑΗΗΕ μεγάλου μεγέθους του 

∆ήμου Χανίων, 

− από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η συλλογή και η αποκομιδή συσκευασιών και έντυπου χαρτιού 

προς ανακύκλωση, πλην του ∆ήμου (από 01/01/2011 ∆ημοτικής Ενότητας του ∆ήμου 

Χανίων) Νέας Κυδωνίας, όπου η αποκομιδή γίνεται από τον ίδιο το ∆ήμο και του ∆ήμου 

Σφακίων, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη του πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών, 

− από τη ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Καθαριότητας Σελίνου η διαχείριση 

του ΧΥΤΑ Πελεκάνου,  

− από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η διαχείριση και λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής 

Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Χανίων, 

− από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΥ Κορακιάς Ν. Χανίων, 

− από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) η συλλογή και αποκομιδή των ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους και η  

διαχείριση του ∆ημοτικού Σημείου Συλλογής στο ΒΙΟ.ΠΑ. Σούδας. 
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Το περιεχόμενο των αποφάσεων της ΤΕ∆Κ Ν. Χανίων και των ∆ήμων Ν. Χανίων σχετικά με 

την ίδρυση Φο∆ΣΑ στο Νομό δίνονται στον Πίνακα 10-4 που ακολουθεί.  

Πίνακας 10-4: Αποφάσεις της ΤΕΔΚ και των Δήμων Ν. Χανίων  

(1η έως και 4η ∆ιαχειριστική Ενότητα ισχύοντα ΠΕΣ∆Α Κ/2006) 
Ο.Τ.Α.  
Ν. 

3852/2010 

Φορέας 
(προ Νόμου 
3852/2010) 

Απόφαση σχετικά με την ίδρυση ΦοΔΣΑ 
στο Νομό Χανίων 

 Τ.Ε.∆.Κ. Ν. 
Χανίων 

Προτείνεται η ∆Ε∆ΙΣΑ ως ο αρμόδιος Φο∆ΣΑ να υλοποιήσει 
τους στόχους και δράσεις του ΠΕΣ∆Α Κ για το Ν. Χανίων. 

Χανίων Ακρωτηρίου Αποφασίζει να μην συμμετάσχει σε αυτήν τη φάση στη 
σύσταση Φο∆ΣΑ με τους υπόλοιπους ΟΤΑ της ∆Ε που ανήκει 

 Ελ. Βενιζέλου Αρ. απόφασης 122/2009 συμμετοχής στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Θερίσου Αρ. απόφασης 101/2009 συμμετοχής στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Κεραμείων Αρ. απόφασης 31/2009 συμμετοχής στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Ν. Κυδωνίας Αρ. απόφασης 83/2009 συμμετοχής στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Σούδας Αρ. απόφασης 66/2009 συμμετοχής στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 

Συγχρόνως αποφασίζει την αποχώρηση του δήμου από τον 
ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε Φο∆ΣΑ 

 Χανίων Αρ. απόφασης συμμετοχής 357/2009 και 388/2009 
Αποκόρωνα Αρμένων  
 Ασή Γωνιά  
 Βάμου  
 Γεωργιουπόλεως Την αποχώρηση του ∆ήμου από τον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος 

μετατρέπεται σε Φο∆ΣΑ .  
Τη συμμετοχή στο Φο∆ΣΑ του Νομού Χανίων. 

 Κρυονερίδας  
 Φρέ  
Πλατανιά Βουκολιών  
 Κολυμπαρίου  
 Μουσούρων Αρ. απόφασης 53/2009 συμμετοχής στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ 
 Πλατανιά Ζητούν συζήτηση, σε ολομέλεια των ∆ημάρχων του Νομού 

Χανίων για να συζητηθούν αναλυτικά τα περί μετατροπής  
της ∆Ε∆ΙΣΑ σε Φο∆ΣΑ. 
Αρ. απόφασης 144/2009 

Κισσάμου Ιναχωρίου Την αποχώρηση του ∆ήμου ως μέλους του ΕΣ∆ΑΚ αφού 
πλέον έχουν εκλείψει οι λόγοι συμμετοχής μας. 

 Κισσάμου  
 Μυθήμνης Συμμετοχή του ∆ήμου στον ΕΣ∆ΑΚ ως Φο∆ΣΑ (Αρ. 

Απόφασης 54/2009) 
Καντάνου-
Σελίνου 

Αν. Σελίνου Να ενταχθεί ο ∆ήμος στο Φο∆ΣΑ με τους όμορους ∆ήμους 
Καντάνου & Πελεκάνου. 

 Καντάνου Να ενταχθεί σε Φο∆ΣΑ με τους όμορους ∆ήμους Πελεκάνου 
& Αν Σελίνου 

 Πελεκάνου Την ένταξη του ∆ήμου σε νεοσύστατο Φο∆ΣΑ με τους 
όμορους ∆ήμους Ανατολικού Σελίνου & Καντάνου. 

Σφακίων Σφακίων  
Γαύδου Γαύδου  

Πηγές: 1) ∆ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περ. Κρήτης, 2) ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), 3) Απόφαση 76, «Τροποποίηση καταστατικού του 
Συνδέσμου, με σκοπό τη μετατροπή του συνδέσμου σε Φο.∆.Σ.Α.», Αρ. πρακτικού 15 Εκτελεστικής 
Επιτροπής ΕΣ∆ΑΚ. 
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∆ιαδημοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) 

Στις 29.9.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Νομαρχίας Χανίων η 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «∆ιαδημοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ)», με δ.τ. «∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆ήμο Χανίων Κρήτης.  

Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έχει ως σκοπό (ΦΕΚ 11809/01.10.2009, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.): 

«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 ∆ιαχείρισης 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. 

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.∆.Α. 
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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.∆.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. 

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.). 
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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 τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης ∆ήμοι – Μέτοχοι της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα είναι ο ∆ήμος Χανίων 

(μέτοχοι της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ): οι ∆ήμοι Χανίων, Σούδας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, 

Νέας Κυδωνίας, Κεραμειών που θα αποτελέσουν τις έξι από τις επτά ∆ημοτικές Ενότητες του 

∆ήμου Χανίων) και ο ∆ήμος Πλατανιά (μέτοχος της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ο ∆ήμος Μουσούρων 

που θα αποτελέσει τη μια από τις τέσσερις ∆ημοτικές Ενότητες του ∆ήμου Πλατανιά). 

Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προήρθε από μετατροπή της αμιγούς ∆ιαδημοτικής Επιχείρησης 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που είχε συσταθεί με την υπ’ αρ. 14210/93 απόφαση του 

Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ Β’ 611 /13.08.93), με μετόχους τους ∆ήμους Χανίων και Σούδας και τις 

Κοινότητες Αγιάς, Νεροκούρου, Γερανίου, Βαμβακόπουλου, Μανολιόπουλου, Περιβολίων 

Κυδωνίας και Βαρυπέτρου. Στη συνέχεια έγιναν διάφορες διευρύνσεις σκοπού και μετόχων 

του Φορέα με αποτέλεσμα,  πριν την εναρμόνισή σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 

3536/2007, στη ∆Ε∆ΙΣΑ συμμετείχαν οι ∆ήμοι: 1. ∆ήμος Χανίων, 2. ∆ήμος Ελευθερίου 
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Βενιζέλου, 3. ∆ήμος Σούδας, 4. ∆ήμος Ν. Κυδωνίας, 5. ∆ήμος Θερίσου, 6. ∆ήμος Πλατανιά, 7. 

∆ήμος Μουσούρων και 8. ∆ήμος Κεραμειών, και με σκοπούς:  

• Τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, ακτών, ρεμάτων, κτιρίων, εθνικών και 

νομαρχιακών οδών. 

• Την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας που αναφέρεται στη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή 

αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία και διάθεση συμπεριλαμβανομένης της 

εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων 

διάθεσης). 

• Τη διάθεση των προϊόντων από την αξιοποίηση και επεξεργασία των στερεών 

αποβλήτων. 

• Την πραγματοποίηση επενδύσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων 

για την προστασία του περιβάλλοντος και τη γενικότερη ανάπτυξη του Νομού 

• Την εκτέλεση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αυτοτελώς ή σε 

συνεργασία με άλλους φορείς. 

• Την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών που αφορούν 

τη διεξαγωγή των παραπάνω δραστηριοτήτων και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 

σχετική με τη διαχείριση απορριμμάτων και το περιβάλλον. 

Το 1994, με το που ξεκίνησε τη λειτουργία της, η ∆Ε∆ΙΣΑ προχώρησε στην υλοποίηση 

προγράμματος διαλογής στην πηγή χαρτιού με τη μέθοδο των σταθερών κάδων σε 

επιλεγμένα σημεία στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου 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 

τα σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Κρήτης, 

σύμφωνα με τον ισχύον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων της 

Περιφέρειας Κρήτης (2006) συν τα ΑΣΑ του ∆ήμου Σφακίων 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 ∆Ε∆ΙΣΑ. 

Επιπλέον, σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, η ∆Ε∆ΙΣΑ 

προχώρησε έγκαιρα στη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

(Ε.Ε.Α.Α.) για τη συστηματική συλλογή των Συσκευασιών, αρχικά στο ∆ήμο Χανίων (μέσα 

2005) και μετέπειτα στους υπόλοιπους ∆ήμους μετόχους και συνεργάτες της (αρχές 2006 – 

σήμερα).  
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Η ∆Ε∆ΙΣΑ 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). 

• ∆ιαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων 

• Πρόγραμμα ∆ιαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου Χαρτιού. 

• Πρόγραμμα ∆ιαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού. 

• Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) 

Χανίων. 

• Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Χανίων. 

• Εναλλακτική ∆ιαχείριση κάποιων από τα επονομαζόμενα «άλλα προϊόντα» του Ν. 

2939/01 (απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, κ.ά.) 

• Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο αναπτύσσεται 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 & 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών της ∆Ε∆ΙΣΑ. 

Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σήμερα εφαρμόζει Σύστημα ∆ιαχειριστικής 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 ∆ιαχειριστικής 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 προμήθειας υλικών, έργων και υπηρεσιών, η πλήρης αδειοδότηση της ∆Ε∆ΙΣΑ 
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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 ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που 

πραγματοποίησε (2007) η Τεχνική Υπηρεσία είναι και η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α (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».) 

Οι μελέτες και διαδικασίες αδειοδότησης που έχουν υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έως σήμερα είναι: 

• Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: 

o Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με εμβέλεια όλη την Περιφέρεια 

Κρήτης (εγκρίθηκε). 

o Εγγραφή στο Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

• Εναλλακτική διαχείριση Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ): 

o Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (εγκρίθηκε). 

o Εγγραφή στο Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

o Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προσωρινή αποθήκευση 

Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

(εγκρίθηκε). 

o Μελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου (εγκρίθηκε). 

o Μελέτη οργάνωσης της εγκατάστασης αποθήκευσης Αποβλήτων ειδών 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (εγκρίθηκε). 

• Εναλλακτική διαχείριση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ): 

o Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση ∆ιαλυτηρίου 

Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής και προσωρινής αποθήκευσης 

μεταχειρισμένων ελαστικών (εγκρίθηκε). 

o Μελέτη διάθεσης λυμάτων – υγρών αποβλήτων (εγκρίθηκε). 
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o Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ∆ιαλυτηρίου Οχημάτων στο Τέλος 

Κύκλου Ζωής και προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών 

(υποβλήθηκε προς έγκριση) . 

o Μελέτη Βιωσιμότητας (εκπονήθηκε). 

• Εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

(ΗΣ/Σ): 

o Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προσωρινή αποθήκευση 

χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ/Σ) 

(εγκρίθηκε). 

o Μελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου (εγκρίθηκε). 

o Μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής & μεταφοράς και οργάνωσης 

της εγκατάστασης πρωτογενούς αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων - 

χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ/Σ) 

(εγκρίθηκε). 

• Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων ∆ιάθεσης Απορριμμάτων 

(Σφακίων, Ασή Γωνιάς, Αρμένων, Γαύδου). 

• Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση «Κορακιά» ∆ήμου 

Ακρωτηρίου Νομού Χανίων: 

o Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης (εγκρίθηκε). 

o Εγγραφή στο Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

o Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για την επέκταση 

του Χ.Υ.Τ.Α. (Γ’ Φάση) (εγκρίθηκε). 

o Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. (Γ’ 

Φάση) (έχει υποβληθεί στις 14/12/2009). 

• Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης  (Ε.Μ.Α.Κ.) στη θέση 

«Κορακιά» ∆ήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων 

o Άδεια Λειτουργίας (εγκρίθηκε). 

o Οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων – στραγγισμάτων Ε.Μ.Α.Κ. και 

Χ.Υ.Τ. (εγκρίθηκε). 

o Εγγραφή στο Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Στο φορέα σήμερα απασχολούνται 169 άτομα προσωπικό εκ των οποίων 87 με σχέση 

εργασίας αορίστου χρόνου (5 ΠΕ Μηχανικοί: Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Παραγωγής & 

∆ιοίκησης, Πολιτικός και Χημικός, 1 ΠΕ Γεωτεχνικός: Γεωπόνος, 1 ΠΕ Οικονομολόγος, 3 
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Μηχανολόγοι ΤΕ, 2 Ηλεκτρολόγοι ΤΕ, 1 Ηλεκτρονικός ΤΕ, 1 Λογιστής ΤΕ, 5 ∆Ε διοικητικού, 9 

ηλεκτρολόγοι/ηλεκτροτεχνίτες/μηχανοτεχνίτες, 4 χειριστές μηχανημάτων και 2 βοηθοί 

χειριστές μηχανημάτων, 25 οδηγοί και 28 εργάτες γενικών καθηκόντων), 77 με ασφαλιστικά 

μέτρα (1 ∆Ε διοικητικού, 3 ηλεκτροτεχνίτες/μηχανοτεχνίτες, 7 οδηγοί, 4 χειριστές 

μηχανημάτων και 3 βοηθοί χειριστές μηχανημάτων, 59 εργάτες γενικών καθηκόντων), 4 με 

συμβάσεις παροχής έργου (1 ΠΕ Χημικός, 1 ΤΕ Μηχανικός Φυσικών Πόρων, 2 ΤΕ 

Μηχανολόγοι) και 1 ΠΕ οικονομολόγος μέσω προγράμματος ΟΑΕ∆ για ΑμΕΑ. 

 

∆ημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Καθαριότητας Σελίνου  

Η Ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας (∆Ε.Υ.Α.ΚΑ) Σελίνου 

συστάθηκε με την 5127/02 (ΦΕΚ Β 484/19-4-02) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οποία επεκτάθηκε η περιοχή αρμοδιότητας της Ενιαίας 

∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και καθαριότητας του ∆ήμου Πελεκάνου του 

Νομού Χανίων και στην περιφέρεια του ∆ήμου Ανατολικού Σελίνου του Ν. Χανίων. Η Ενιαία 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία “∆ημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας ∆ήμου Πελεκάνου” του Νομού Χανίων, με έδρα της 

Επιχείρησης το ∆ήμο Πελεκάνου του Νομού Χανίων είχε συσταθεί με τη. 1614/00 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 574 Β΄/24-04-00). 

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ∆ικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη 

διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητος 

καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 “περί κινήτρων δια 

την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και αποχετεύσεως”. 

Με την παραπάνω απόφαση η Επιχείρηση ονομάζεται πλέον «∆ημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης και Καθαριότητας Σελίνου (∆.Ε.Υ.Α.ΚΑ. Σελίνου) και έχει έδρα στο ∆ήμο 

Παλαιόχωρας. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια των 

∆ήμων: 1. Πελεκάνου 2. Ανατολικού Σελίνου. 

Με τη σύσταση της επιχείρησης αντιμετωπίσθηκε όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης 

των ∆ήμων Πελεκάνου και Ανατολικού Σελίνου, καθώς και η περισυλλογή και διάθεση των 

απορριμμάτων. 

Όπως αναφέρεται και στο ΦΕΚ σύστασης της Επιχείρησης, δραστηριοποιείται και στον τομέα 

καθαριότητας και διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι η επιχείρηση αναλαμβάνει τόσο την 

αποκομιδή από τους δύο ∆ήμους όσο και τη διαχείριση του χώρου διάθεσης (ΧΥΤΑ 

Πελεκάνου) στη θέση Άσπρος Πόρος.  

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 Πελεκάνου και την 

αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων των ∆ήμων Πελεκάνου και Ανατολικού Σελίνου. 
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10.3.2.2. Νομός Ρεθύμνης 

Στο Νομό Ρεθύμνης δεν δραστηριοποιείται σήμερα Φο∆ΣΑ που να έχει συσταθεί/εναρμονιστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007. 

Η ∆ιαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ υλοποιείται από τους ∆ήμους (συλλογή, αποκομιδή) και 

από την ΑΜΑΡΙ Α.Ε., που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αμαρίου, στον οποίο 

διατίθενται το σύνολο των σύμμεικτων ΑΣΑ του Ν. Ρεθύμνης. Η διαχείριση του ρεύματος 

συσκευασιών και χαρτιού προς ανακύκλωση στους ∆ήμους που έχουν συμβληθεί με την 

Ε.Ε.Α.Α., υλοποιείται από τους ∆ήμους (συλλογή, αποκομιδή) και μεταφέρονται προς 

επεξεργασία στο Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων. 

Σχετικά με την ίδρυση Φο∆ΣΑ στο Νομό Ρεθύμνης παρατίθενται ακολούθως, στον Πίνακα 10-

5, οι αποφάσεις της ΤΕ∆Κ Ν. Ρεθύμνης και των ∆ήμων Ν. Ρεθύμνης, όπου η επικρατούσα 

άποψη είναι η συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ∆ήμων στον ΕΣ∆ΑΚ (για τους 

∆ήμους Αρκαδίου και Ζωνιανών δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις), εφόσον μετατραπεί σε 

Φο∆ΣΑ των Νομών Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Καταγράφεται βέβαια και η 

μειοψηφούσα άποψη της δημιουργίας Φο∆ΣΑ ανά Νομό στην Περιφέρεια Κρήτης στην 

περίπτωση που δεν μετατραπεί (εναρμονιστεί) σε Φο∆ΣΑ ο ΕΣ∆ΑΚ.  
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Πίνακας 10-5: Αποφάσεις της ΤΕΔΚ και των Δήμων Ν. Ρεθύμνης  

(5η ∆ιαχειριστική Ενότητα ισχύοντα ΠΕΣ∆Α Κ/2006) 

Ο.Τ.Α.  
Ν. 3852/2010 

Φορέας 
(προ Νόμου 
3852/2010) 

Απόφαση1,2 σχετικά με την ίδρυση 
ΦοΔΣΑ στο Νομό Ρεθύμνης 

Αριθμός 
Απόφασης2

 
Απόφαση  
ΤΕΔΚ Ν. Ρεθύμνης 

Να μετατραπεί ο ΕΣ∆ΑΚ σε Φο∆ΣΑ για τους 
Νομούς Ηρακλείου Ρεθύμνου & Λασιθίου.  
∆ιαφορετικά να δημιουργηθεί Φο∆ΣΑ ανά 
Νομό 

 

Ρεθύμνης Δ. Ρεθύμνης Να συμμετάσχει στον ΕΣ∆ΑΚ ως Φο∆ΣΑ των 
Νομών Ρεθύμνου Ηρακλείου & Λασιθίου. 

714/2010 

 Δ. Αρκαδίου   

 Δ. Ν.Φωκά Αποφασίζει τη συμμετοχή του στον ΕΣ∆ΑΚ ο 
οποίος μετατρέπεται σε Φο∆ΣΑ 

156/2010 

 

Δ. Λαπαίων 

Αποφασίζει τη συμμετοχή του στον ΕΣ∆ΑΚ 
εφόσον αυτός είναι ενιαίος Φο∆ΣΑ για τους 
νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου & Λασιθίου.  
Όποτε δημιουργηθεί Φο∆ΣΑ ανά Νομό θα 
συμμετέχει σε αυτόν. 

85/2009 

Αγίου Βασιλείου Δ. Λάμπης Αποφασίζει τη συμμετοχή του στον ΕΣ∆ΑΚ 
ως Φο∆ΣΑ 

200Α/2009 

 Δ. Φοίνικα Αποφασίζει τη συμμετοχή του στον ΕΣ∆ΑΚ ο 
οποίος μετατρέπεται σε Φο∆ΣΑ 

181/2009 

Αμαρίου 

Δ. Κουρητών 

Αποφασίζει τη συμμετοχή του ∆.Κουρητών 
στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. Αποδέχεται το κείμενο 
συμπλήρωσης του σκοπού του ΕΣ∆ΑΚ & τη 
μετατροπή του σε Φο∆ΣΑ. 

38/2009 

 

Δ. Σιβρίτου 

Αποδέχεται το κείμενο συμπλήρωσης του 
σκοπού του ΕΣ∆ΑΚ όπως αναφέρεται στην 
58/09 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής 
του για την τροποποίηση του καταστατικού 
του & τη μετατροπή του σε Φο∆ΣΑ. Τη 
συμμετοχή του ∆ήμου μας στον ΕΣ∆ΑΚ που 
μετατρέπεται σε Φο∆ΣΑ. 

66/2009 

Ανωγείων Δ. Ανωγείων Να συμμετάσχει στον ΕΣ∆ΑΚ ως Φο∆ΣΑ 110/2009 

Μυλοποτάμου 

Δ. Γεροποτάμου 

Αποφασίζει τη συμμετοχή του ∆. 
Γεροποτάμου στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος 
μετατρέπεται σε Φο∆ΣΑ. Αποδέχεται το 
κείμενο συμπλήρωσης του σκοπού του 
ΕΣ∆ΑΚ & τη μετατροπή του σε Φο∆ΣΑ. 

198/2009 

 Δ. Κουλούκωνα Αποφασίζει τη συμμετοχή του στον ΕΣ∆ΑΚ 
ως Φο∆ΣΑ 

180/2009 

 Δ. Ζωνιανών   

Πηγές: 1. ∆ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περ. Κρήτης,  
2. Απόφαση 76, «Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου, με σκοπό τη μετατροπή του συνδέσμου σε 
Φο.∆.Σ.Α.», Αρ. πρακτικού 15 Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣ∆ΑΚ. 

 

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 
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της πρώην επαρχίας Αμαρίου (01/01/2011: ∆ήμος Αμαρίου που προκύπτει από τη συνένωση 

των πρώην ∆ήμων Κουρητών και Συβρίτου) με τριακονταετή διάρκεια και έδρα τον οικισμό 

«Σχολής Ασωμάτων» της κοινότητας Βισταγής, επαρχίας Αμαρίου Ν. Ρεθύμνου (ΦΕΚ 7/02-01-

98 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας είναι: 

• 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. 

10.3.2.3. Νομός Ηρακλείου 

Στο Ν. Ηρακλείου δραστηριοποιούνται δύο Φο∆ΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 30 του 

Ν.3536/2007, ο Φο.∆.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. και ο Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

∆ήμων Ν. Καζαντζάκη- Αρχανών- Τεμένους, καθώς και ο ΕΣ∆ΑΣΚ που είναι υπό εναρμόνιση με 

το άρθρο 30 του Ν.3536/2007. Επιπλέον, ∆ΣΑ υλοποιεί και ο ∆ήμος Βιάννου που διαχειρίζεται 

το ΧΥΤΑ Βιάννου. 

Η ∆ιαχείριση των ΑΣΑ υλοποιείται: 

− από τους ∆ήμους η συλλογή (κάδοι) και η αποκομιδή σύμμεικτων ΑΣΑ, πλην των 

∆ήμων Μαλλιών και Γουβών, όπου η αποκομιδή γίνεται από το Φο∆ΣΑ Βόρειας 

Πεδιάδας Α.Ε.,  

− από τους ∆ήμους η συλλογή (κάδοι) και η αποκομιδή συσκευασιών και χαρτιού προς 

ανακύκλωση, πλην των ∆ήμων Μαλλιών και Γουβών, όπου η αποκομιδή γίνεται από 

το Φο∆ΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε., καθώς και των ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη, Τεμένους και 

Αρχανών,  όπου η αποκομιδή γίνεται από το Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

∆ήμων Ν. Καζαντζάκη- Αρχανών- Τεμένους, 

− από το ∆ήμο Βιάννου η διαχείριση του ΧΥΤΑ Βιάννου (υποδέχεται τα ΑΣΑ ∆ήμου 

Βιάννου), από το Σύνδεσμο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη- 
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Αρχανών- Τεμένους η διαχείριση του ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη (υποδέχεται τα ΑΣΑ ∆ήμων 

Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους, Επισκοπής και Αστερουσίων), από το Φο∆ΣΑ 

Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. η διαχείριση του ΧΥΤΑ Χερσονήσου (υποδέχεται τα ΑΣΑ ∆ήμων 

Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών και Καστελλίου) και από τον ΕΣ∆ΑΚ η επίβλεψη του 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών (υποδέχεται τα ΑΣΑ των υπόλοιπων ∆ήμων του Ν. Ηρακλείου),  

− από το ∆ήμο Μοιρών η διαχείριση του ΣΜΑ Μοιρών που υποδέχεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ 

του ∆ήμου, 

− από τον ΕΣ∆ΑΚ η επίβλεψη και διαχείριση της Μονάδας Προεπεξεργασίας 

Απορριμμάτων με τη μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης σε χώρους ελεγχόμενου 

εξαερισμού, που εξυπηρετεί τους ∆ήμους 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 Φο∆ΣΑ 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 

∆ήμου Μαλίων, η διαχείριση ογκωδών ΑΣΑ και ΑΕΚΚ και πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής 

κομποστοποίησης. 

Επιπλέον, στο Ν. Ηρακλείου υπάρχει το Κ.∆.Α.Υ. Ηρακλείου, που βρίσκεται στη 

Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και υποδέχεται το ρεύμα των συσκευασιών και χαρτιού 

προς ανακύκλωση από τους ∆ήμους του Νομού Ηρακλείου, και τους ∆ήμους Αγίου 

Νικολάου, Νεάπολης, Σητείας και Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου (η παρακολούθηση γίνεται από 

τον ΕΣ∆ΑΚ, ενώ η διαχείριση γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης Α.Ε.). 

Σχετικά με την ίδρυση Φο∆ΣΑ παρατίθενται στον Πίνακα 10-6 που ακολουθεί, οι αποφάσεις 

της ΤΕ∆Κ Ν. Ηρακλείου και των ∆ήμων Ν. Ηρακλείου.  
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Πίνακας 10-6: Αποφάσεις της ΤΕΔΚ & των Δήμων Ν. Ηρακλείου  

(6η - 10η ∆ιαχειριστικές Ενότητες ισχύοντα ΠΕΣ∆Α Κ/2006) 

Ο.Τ.Α.  
Ν. 3852/2010 

Φορέας 
(προ Ν. 

3852/2010) 
Απόφαση1,2 σχετικά με την ίδρυση ΦοΔΣΑ Αριθμός 

Απόφασης2 

ΤΕ∆Κ  
Ν. Ηρακλείου 

Ο ΕΣ∆ΑΚ πρέπει να αποτελέσει το Φο∆ΣΑ για τους 
Νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου. Στην 
περίπτωση μη επίτευξης αυτού, Φο∆ΣΑ του Νομού 
Ηρακλείου θα παραμείνει ο ΕΣ∆ΑΚ. 

 

Ηρακλείου Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 403/2009 

Ν. Αλικαρνασσού Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 264/2009 

Παλιανής Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 67/2009 

Τεμένους 

Να παραμείνει στην περιοχή η διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων με τη μετατροπή του 
Συνδέσμου ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος  
Ν.Καζαντζάκης-Αρχανών-Τεμένους σε Φο∆ΣΑ, ως 
μια αυτοτελής ∆.Ε. με την ενδεχόμενη συμμετοχή 
των όμορων δήμων Επισκοπής & Θραψανού ως 
μετόχων σε αυτήν, ώστε να εξασφαλιστεί η 
διοικητική & οικονομική αυτοτέλεια της. 

 

Ηρακλείου 

Γοργολαϊνη Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 73/2009 

Γαζίου   

Κρουσώνα Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 58/2009 Μαλεβιζίου 

Τυλισού Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 51/2009 

Αρκαλοχωρίου 

Εγκρίνει την ενσωμάτωση του ∆ήμου 
Αρκαλοχωρίου στον τομέα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων στο νομό Ηρακλείου, στη 
διαχειριστική ενότητα που εξυπηρετείται από το 
ΧΥΤΑ των Πέρα Γαληνών. 
Τη συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται 
σε Φο∆ΣΑ. 

358/2010 

Θραψανού Τη συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται 
σε Φο∆ΣΑ.  81/2009 

Μίνωα  
Πεδιάδας 

Καστελλίου Να συμμετάσχει στο Φο∆ΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε.  

Τυμπακίου Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 142/2009 

Μοιρών Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 144/2009 Φαιστού 

Ζαρού Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 112/2009 

Γουβών Να συμμετάσχει στο Φο∆ΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε.  Χερσονήσου 

Επισκοπής 

Να συμμετάσχει στη σύσταση φορέα Φο∆ΣΑ από 
κοινού με τους υπόλοιπους Ο.Τ.Α. της 
διαχειριστικής ενότητας ΧΥΤΑ Αγ. Γεώργιου 
Επανοσύφη (Ν. Καζαντζάκη). ∆εν θα συμμετάσχει 
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Ο.Τ.Α.  
Ν. 3852/2010 

Φορέας 
(προ Ν. 

3852/2010) 
Απόφαση1,2 σχετικά με την ίδρυση ΦοΔΣΑ Αριθμός 

Απόφασης2 

στον υπό δημιουργία Φο∆ΣΑ του ΕΣ∆ΑΚ. 

Μαλίων Έγινε μετατροπή της ∆ιαδημοτικής Επιχείρησης 
ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλίων σε Φο∆ΣΑ Α.Ε.  

Χερσονήσου Έγινε μετατροπή της ∆ιαδημοτικής Επιχείρησης 
ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλίων σε Φο∆ΣΑ Α.Ε.  

Αρχανών 

Να παραμείνει στην περιοχή η διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων με τη μετατροπή του 
Συνδέσμου ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος  
Ν.Καζαντζάκης-Αρχανών-Τεμένους σε Φο∆ΣΑ, ως 
μια αυτοτελής ∆.Ε. με την ενδεχόμενη συμμετοχή 
των όμορων δήμων Επισκοπής & Θραψανού ως 
μετόχων σε αυτήν, ώστε να εξασφαλιστεί η 
διοικητική & οικονομική αυτοτέλεια της. 

 

Αστερουσίων 
Τη συμμετοχή του ∆ήμου στον ΕΣ∆ΑΚ ως Φο∆ΣΑ. 
Την αποδοχή του κειμένου συμπλήρωσης του 
σκοπού του ΕΣ∆ΑΚ όπως αναφέρεται στην 58/09. 

95/2009 
Αρχανών-
Αστερουσίων 

Ν.Καζαντζάκη 

Να παραμείνει στην περιοχή η διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων με τη μετατροπή του 
Συνδέσμου ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος  
Ν.Καζαντζάκης-Αρχανών-Τεμένους σε Φο∆ΣΑ, ως 
μια αυτοτελής ∆.Ε.με την ενδεχόμενη συμμετοχή 
των όμορων δήμων Επισκοπής & Θραψανού ως 
μετόχων σε αυτήν, ώστε να εξασφαλιστεί η 
διοικητική & οικονομική αυτοτέλεια της. 

 

Βιάννου Βιάννου Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 111/2009 

Γόρτυνας Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 109/2009 

Αγ.Βαρβάρας Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 106/2009 

Ρούβα Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 107/2009 

Γόρτυνας 

Κόφινα Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 154/2009 

Πηγές: 1. ∆ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περ. Κρήτης   
2. Απόφαση 76, «Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου, με σκοπό τη μετατροπή του συνδέσμου σε 
Φο.∆.Σ.Α.», Αρ. πρακτικού 15 Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣ∆ΑΚ. 

  

Φο.∆.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Στις 2.6.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Νομαρχίας Ηρακλείου η 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Φο.∆.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», 

με δ.τ. «Φο.∆.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Ε.», μέλη τους ΟΤΑ Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών 

και Καστελλίου και διάρκεια πενήντα χρόνια. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο ∆ήμος 

Χερσονήσου Κρήτης.  

Ο Φο.∆.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Ε. έχει ως σκοπό (ΦΕΚ 5008/15.06.2009, Τεύχος Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.): 
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«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. 

2. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του Περιφερειακού 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για την προσωρινή αποθήκευση, 

μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της 9ης 

∆ιαχειριστικής ενότητας του Περιφερειακού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ∆Α) 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 ΠΕΣ∆Α 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. 
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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. 

∆. 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 ∆/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 ∆ιαχειριστικής 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. 

Ο Φο.∆.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Ε. προήλθε από μετατροπή της αμιγούς ∆ιαδημοτικής 

Επιχείρησης  Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ∆ήμων 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 ∆ήμους 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 ∆ήμου Χερσονήσου. Η 

απρόσκοπτη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. αποτελεί πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης που 
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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.∆.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Ε., εκτός της διαχείρισης του ΧΥΤΑ Χερσονήσου – 

Μαλίων, έχει αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης 

∆ιαχείρισης 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 ∆ήμο 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.∆.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Ε. διαθέτει διαπιστευμένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

∆ιαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β (προμήθειες και υπηρεσίες – τύπος Β, επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 

1431-2), που επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού Συστήματος ∆ιαχειριστικής 

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 ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους 

Ο Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους 

εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 με την 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: 
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Ο Σύνδεσμος, καθιστάμενος Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.) της 

8ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας του Π.Ε.Σ.∆.Α. Κρήτης, σκοπεύει: 

1. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του Περιφερειακού 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, 

προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των 

στερεών αποβλήτων της 8ης ∆ιαχειριστικής ενότητας του Περιφερειακού Σχεδιασμού 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (Π.Ε.Σ.∆.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.∆.Α. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, 
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περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για αυτήν, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 7 παρ. 2γ της Κ.Υ.Α. 50910/2003. 

2. Να καταγράφει και να τεκμηριώνει συστηματικά τα προβλήματα που προέρχονται 

από τις παραπάνω δράσεις. 

…» 

Ο Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων 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 ΝΠ∆∆ στο Ν. Ηρακλείου, 

διάρκειας είκοσι ετών, με έδρα στο ∆ήμο 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. 

 ∆ιαχείριση λυμάτων επικινδύνων αποβλήτων και οικιακών αποβλήτων. 

 Έργα αναπλάσεων στο χώρο του ΧΥΤΑ ή σε παλαιούς χώρους εναπόθεσης 

αποβλήτων. 

 ∆ημιουργία Σταθμών μεταφόρτωσης εάν κριθεί απαραίτητο. 

Σήμερα ο Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ∆ήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους 

διαχειρίζεται το ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη και εκτελεί τη συλλογή και αποκομιδή των συσκευασιών 

και χαρτιού προς ανακύκλωση των ∆ήμων μελών του. Στο Σύνδεσμο σήμερα 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 καθώς 

και ένα  άτομο ∆Ε το οποίο συνταξιοδοτείται στις 31/12/2010. Συγχρόνως είναι υπό έκδοση 

οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ειδικότητες: δύο άτομα ΥΕ  

εργάτες γενικών καθηκόντων και ένα άτομο ΤΕ Λογιστικής – ∆ιοικητικό προσωπικό. 

 

∆ήμος Βιάννου 

Ο ∆ήμος Βιάννου διαχειρίζεται τον ομώνυμο ΧΥΤΑ, που υποδέχεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ του 

∆ήμου. 
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10.3.2.4. Νομός Λασιθίου 

Στο Νομό Λασιθίου δεν δραστηριοποιείται σήμερα Φο∆ΣΑ που να έχει συσταθεί/εναρμονιστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007. 

Η ∆ιαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ υλοποιείται από τους ∆ήμους (συλλογή, αποκομιδή), την 

ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου στον οποίο διατίθενται τα σύμμεικτων ΑΣΑ των 

∆ήμων Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Οροπεδίου και της Κοινότητας Βραχασίου έχει ο ∆ήμος Αγ. 

Νικολάου, του ΧΥΤΑ Σητείας στον οποίο διατίθενται τα σύμμεικτων ΑΣΑ των ∆ήμων Ιτάνου, 

Λεύκης, Μακρύ Γιαλού και Σητείας έχει ο ∆ήμος Σητείας, καθώς και του ΣΜΑΥ. 

Η διαχείριση του ρεύματος συσκευασιών και χαρτιού προς ανακύκλωση στους ∆ήμους που 

έχουν συμβληθεί με την Ε.Ε.Α.Α., υλοποιείται από τους ∆ήμους (συλλογή, αποκομιδή) και 

μεταφέρονται (των ∆ήμων Σητείας, Ιτάνου και Λεύκης μέσω του ΣΜΑΥ Σητείας) προς 

επεξεργασία στο Κ.∆.Α.Υ. Ηρακλείου. 

Τα σύμμεικτα ΑΣΑ του ∆ήμου Ιεράπετρας, τη διαχείριση των οποίων υλοποιεί ο ίδιος ο ∆ήμος, 

οδηγούνται έως και σήμερα στο ΧΑ∆Α Ιεράπετρας που είναι υπό αποκατάσταση, ενώ 

ανενεργός μένει ο ΣΜΑ Ιεράπετρας που έχει κατασκευασθεί. 

Ο ΕΣ∆ΑΚ έχει την επίβλεψη και διαχείριση του ΧΥΤΑ Σητείας (κατά περιόδους). 

 

Σχετικά με την ίδρυση Φο∆ΣΑ στο Νομό Λασιθίου παρατίθενται ακολούθως, στον Πίνακα 10-

8, οι αποφάσεις της ΤΕ∆Κ Ν. Λασιθίου και των ∆ήμων του Νομού, όπου η επικρατούσα άποψη 

είναι η συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ∆ήμων στον ΕΣ∆ΑΚ, με την 

προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν & οι υπόλοιποι Νομοί της Κρήτης σε ενιαία  διαχείριση από 

τον ΕΣ∆ΑΚ. Καταγράφεται βέβαια και η μειοψηφούσα άποψη της δημιουργίας Φο∆ΣΑ ανά 

Νομό στην Περιφέρεια Κρήτης ή ανά ∆ιαχειριστική Ενότητα στο Ν. Λασιθίου στην περίπτωση 

που δεν μετατραπεί (εναρμονιστεί) σε Φο∆ΣΑ ο ΕΣ∆ΑΚ.  
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Πίνακας 10-7: Αποφάσεις της ΤΕΔΚ και των Δήμων Ν. Λασιθίου  

(11η και 12η ∆ιαχειριστικές Ενότητες ισχύοντα ΠΕΣ∆Α Κ/2006) 

Ο.Τ.Α.  
Ν. 

3852/2010 

Φορέας 
(προ Ν. 3852/2010) Απόφαση1,2 σχετικά με την ίδρυση ΦοΔΣΑ Αριθμός 

Απόφασης2

ΤΕ∆Κ Ν. Λασιθίου 

Να αναλάβει ο ΕΣ∆ΑΚ τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων για την 11η & 12η διαχειριστική 
ενότητα με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν 
& οι υπόλοιποι Νομοί της Κρήτης  σε ενιαία  
διαχείριση από τον ΕΣ∆ΑΚ. Σε περίπτωση μη 
αποδοχής από τους άλλους Νομούς, ο Νομός 
Λασιθίου είναι διατεθειμένος να συγκροτήσει Φορέα 
∆ιαχείρισης στο Νομό.  
Τέλος ζητούμε να συνταχθεί μελέτη για τη 
διαχείριση των ογκωδών & των προϊόντων 
εκσκαφής για το νομό Λασιθίου. 

 

Αγ. Νικολάου Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 245/2009 

Νεάπολης 

Να γίνει ένας Φο∆ΣΑ για τους νομούς Ρεθύμνου-
Ηρακλείου-Λασιθίου υπό την προϋπόθεση ότι θα 
συμφωνήσουμε όλοι, διαφορετικά να γίνει 
ξεχωριστός Φο∆ΣΑ για το νομό Λασιθίου. Αν δεν 
συμβεί αυτό τότε να γίνει ένας Φο∆ΣΑ για την 11η 
& 12η ∆ιαχειριστική ενότητα Σητείας & Αγ. 
Νικολάου αντίστοιχα ώστε να καλυφθεί ολόκληρος 
ο νομός Λασιθίου. 

 

Αγ. Νικολάου 

Κοινότητα Βραχασίου   

Οροπέδιο 
Λασιθίου Οροπέδιο Λασιθίου Εγκρίνει την ένταξή του στη σύσταση Φο∆ΣΑ της 

11ης ∆.Ε και την αποχώρησή του από τον ΕΣ∆ΑΚ  

Μακρύ Γιαλού Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 
Φο∆ΣΑ. 149/2010 

Ιεράπετρας 
Ιεράπετρας Συμμετοχή στον ΕΣ∆ΑΚ ο οποίος μετατρέπεται σε 

Φο∆ΣΑ. 238/2009 

Ιτάνου 

Να αναλάβει ο ΕΣ∆ΑΚ τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων για την 11η & 12η διαχειριστική 
ενότητα με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν 
& οι υπόλοιποι Νομοί της Κρήτης σε ενιαία 
διαχείριση από τον ΕΣ∆ΑΚ, σε διαφορετική 
περίπτωση να συσταθεί φορέας διαχείρισης στο 
Νομό Λασιθίου & σε περίπτωση μη εφαρμογής των 
ανωτέρω για μία ∆.Ε. για τους ∆ήμους Σητείας, 
Λέυκης & Ιτάνου 

150/2010 

Λεύκης Τη σύσταση ενός Φορέα ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
από τον ΕΣ∆ΑΚ του οποίου ο ∆ήμος είναι μέλος. 66/2009 Σητείας 

Σητείας 

Να αναλάβει ο ΕΣ∆ΑΚ τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων για την 11η & 12η διαχειριστική 
ενότητα με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν 
& οι υπόλοιποι Νομοί της Κρήτης  σε ενιαία  
διαχείριση από τον ΕΣ∆ΑΚ, σε διαφορετική 
περίπτωση να συσταθεί φορέας διαχείρισης στο 
Νομό Λασιθίου,  σε περίπτωση μη εφαρμογής των 
ανωτέρω να συσταθεί Φο∆ΣΑ για τους ∆ήμους της 
12ης ∆.Ε. 

191/2010 

Πηγές: 1. ∆ιεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περ. Κρήτης   
2. Απόφαση 76, «Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου, με σκοπό τη μετατροπή του συνδέσμου σε 
Φο.∆.Σ.Α.», Αρ. πρακτικού 15 Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣ∆ΑΚ. 
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10.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο ρόλος των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ήταν, είναι και θα είναι ουσιαστικός, 

ανεξαρτήτως νομικής μορφής, στην επίτευξη των στόχων, ποιοτικών και ποσοτικών, που 

τίθενται τόσο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όσο και από την εθνική νομοθεσία, όπως ήδη 

έχει αναλυθεί. Η μη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ενεργοποιεί αυτόματα 

διαδικασίες παραπομπών, προστίμων, κ.λπ., ενώ η μη συμμόρφωση με την Ελληνική 

νομοθεσία μπορεί αφενός να επιφέρει πρόστιμα και αφετέρου και κύρια να προκαλέσει 

περιβαλλοντική ζημία, χωρίς να αναφέρεται το πολιτικό και κοινωνικό κόστος. 

Έως σήμερα, η προσήλωση σε συγκυριακούς παράγοντες επέτρεψε να διαιωνίζεται η 

προτίμηση για κατασκευή μόνο ΧΥΤΑ, πολλές φορές και από τους ίδιους του Φορείς 

∆ιαχείρισης και να μετατίθεται έτσι για αργότερα το πρόβλημα της αναγκαίας αναδιάρθρωσης 

και εξυγίανσης του συστήματος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη χώρα μας, προς μια 

ολοκληρωμένη αειφόρο διαχείριση. 

Συγχρόνως όμως, οι κοινωνικές, πολιτικές & τεχνολογικές αλλαγές επιδρούν όλο και 

περισσότερο στη ∆ΣΑ με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα εισαγωγής σημαντικών δραστικών 

αλλαγών στην οργάνωση και το αντικείμενο της εργασίας και στις αντιλήψεις περί διαχείρισης 

ΣΑ. Είμαστε πλέον στην εποχή όπου πρέπει να διαχειριστούμε τη συνεχώς αυξανόμενη 

ποικιλία και η ευρύτητα των αποβλήτων με αειφόρο τρόπο, δηλ. με μηδαμινές ει δυνατόν 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και με ελάχιστη κατανάλωση πόρων, συμπεριλαμβανομένου των 

εκτάσεων γης. Ως αποτέλεσμα, οι Φο∆ΣΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ραγδαίες αλλαγές στο 

τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον της ∆ΣΑ. 

Εφόσον βέβαια αναγνωρισθούν έγκαιρα οι προκλήσεις, προβάλλουν ταυτόχρονα και οι 

προαπαιτήσεις για την αντιμετώπισή τους. Το πρώτο που πρέπει να αναγνωριστεί από τους 

Φορείς είναι ότι πρέπει να προωθεί την πρακτική εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ και ό,τι συνεπάγεται αυτό. 

o Πρόληψη 

o Επαναχρησιμοποίηση 

o Ανακύκλωση 

o Ανάκτηση (υλικών ή ενέργειας) 

o Τελική (Ασφαλής) διάθεση 

Κατά συνέπεια, στο άμεσο μέλλον οι δραστηριότητες συνεχούς ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού και των επαγγελματιών, η διαλογή στην πηγή των υλικών, η 

χωριστή συλλογή και αν απαιτηθεί η συλλογή πόρτα – πόρτα, η διαχείριση εγκαταστάσεων 
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που προωθούν των ανακύκλωση υλικών (οικολογικά πάρκα συγκέντρωσης αποβλήτων, Κ∆ΑΥ, 

κομποστοποίηση, μηχανική διαλογή), την ανάκτηση υλικών και ενέργειας και επιπλέον τη 

διαχείριση εγκαταστάσεων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, συγχρόνως με τη 

διαχείριση εγκαταστάσεων τελικής διάθεσης. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα πεδία 

δραστηριοποίησης ή αλλιώς τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Φο∆ΣΑ και το 

προσωπικό αυτών.  

Κατά συνέπεια, οι Φορείς για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και αβεβαιότητες έχουν 

ανάγκη από νέες μεθόδους, τεχνικές, εργαλεία και νέους τρόπους διοικητικής σκέψης και 

πρακτικής. Συγχρόνως για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων η 

συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα είναι όχι απλώς καθοριστική, αλλά καταλυτική. 

Οι προτάσεις εκσυγχρονισμού που ακολουθούν επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανής 

επιχειρησιακής οργάνωσης και καθιέρωση μετρήσιμων δεικτών απόδοσης και βιωσιμότητας, 

στην ορθολογική και βιώσιμη κοστολόγηση και τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ∆ΣΑ 

με στόχο την οικονομική τους αυτοτέλεια, στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών τόσο για την κοστολόγηση, όσο και για αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση 

πόρων. 

Ακόμη, η  υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης της υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία, και η πιστοποίηση αυτών αποτελούν βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

των εσωτερικών διαδικασιών και υποβοηθούν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Φορέα, ενώ βελτιώνουν και τη δημόσια εικόνα των Φο∆ΣΑ. 

Στόχος, η διαμόρφωση Φορέων που θα διαθέτουν τα συστήματα, τις μεθόδους και τα 

εργαλεία για συνεχή ανάπτυξη και επίτευξη των εκάστοτε επιθυμητών ή/και απαιτητών 

αποτελεσμάτων και που θα έχουν ένα διαρκές συγκριτικό πλεονέκτημα. 

10.4.1. Επιχειρησιακό σχέδιο 

Η εύρυθμη λειτουργία των Φο∆ΣΑ εξαρτάται άμεσα από τη χάραξη οικονομικής πολιτικής και 

επιχειρησιακού σχεδίου που να συσχετίζει το «προϊόν» των Φο∆ΣΑ (δηλαδή τις υπηρεσίες που 

παρέχουν) με την τιμή του και τη δυνατότητα τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.   

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β΄/23.01.09)  «Ειδικότερα ζητήματα και 

θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση δραστηριοτήτων και την άσκηση 

τιμολογιακής πολιτικής των Φο∆ΣΑ»  προδιαγράφεται και ο τρόπος λειτουργίας  των Φο∆ΣΑ, 

καθώς και ότι  «Οι ΦΟ∆ΣΑ, εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας αν έχουν ήδη 

ιδρυθεί ή εντός διετίας από την ίδρυσή τους σε περίπτωση που ιδρυθούν μετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, εκπονούν επιχειρησιακό σχέδιο 4ετούς διάρκειας». Το επιχειρησιακό 

σχέδιο εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ή από τη Γενική Συνέλευση 
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της Ανώνυμης Εταιρείας αντίστοιχα. Στην ίδια Απόφαση προδιαγράφεται και το περιεχόμενο 

του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει:  

• «Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό του ΦΟ∆ΣΑ. 

• Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος του ΦΟ∆ΣΑ (δραστηριότητες, οργάνωση, 

οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή). 

• Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (βασικά στοιχεία της διαχειριστικής ενότητας, 

βασικά στοιχεία των ΟΤΑ - μελών, προβλέψεις του ΕΣ∆Α και του ΠΕΣ∆Α, σχετικές 

πολιτικές της ΕΕ, του ΥΠΕΣ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καλές πρακτικές διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων στην Ελλάδα και διεθνώς κ.λπ.). 

• Συνθετική αξιολόγηση του ΦΟ∆ΣΑ (ανάλυση SWOT). 

• Αποστολή – Όραμα - Ανάπτυξη στρατηγικής - Καθορισμό γενικών στόχων. 

• Εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων - Ανάπτυξη σχεδίων δράσης (τα σχέδια δράσης 

ενδεικτικά περιλαμβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 

επενδύσεις, δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / στελέχωσης, συνεργασίες με 

τρίτους, εκπαίδευση του προσωπικού, ενέργειες ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης, 

ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ). 

• Οικονομικό προγραμματισμό - Τιμολογιακή πολιτική και πρόβλεψη οικονομικών 

αποτελεσμάτων του ΦΟ∆ΣΑ. 

• Έλεγχο υλοποίησης – ∆ιαδικασία και δείκτες παρακολούθησης των σχεδίων δράσης.» 

 

Παρότι η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου αποτέλεσε (από τις αρχές του 2009) και 

αποτελεί μια θεσμική υποχρέωση των Φο∆ΣΑ, σημαντικό είναι το επιχειρησιακό σχέδιο να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης και βιώσιμης διαχείρισης των Φο∆ΣΑ, καθώς μπορεί να 

συνεισφέρει: 

• στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 

και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών του Φο∆ΣΑ, 

• στη βελτίωση των εσωτερικών μηχανισμών λειτουργίας, όπως το οργανόγραμμα, η 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ., και της παραγωγικής ικανότητας των 

Φο∆ΣΑ μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης 

του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, . 

• στην καταγραφή αναγκών και στον έγκαιρο προγραμματισμό προμήθειας εξοπλισμού 

και εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων εάν απαιτούνται, στις 

απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας (όπως Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
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Εκτίμηση & Αξιολόγηση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Άδειες ∆ιαχείρισης, 

κ.λπ.) εάν απαιτούνται, καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων 

χρηματοδότησης τους, 

• στη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των Φο∆ΣΑ, μέσω του 

μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού και των στοιχείων τιμολογιακής 

πολιτικής, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης, καθώς και  

• στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, επενδυτικών προγραμμάτων, συνεργασίας με τον 

ιδιωτικό τομέα, κ.λπ. 

Επιπρόσθετα, το επιχειρησιακό σχέδιο σημαντικό είναι, όχι απλά να παρακολουθεί αλλά, να 

αξιοποιεί δείκτες επίδοσης δηλ. να  διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η 

επίτευξη των οποίων να παρακολουθείται μέσω συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται στοιχεία του Φορέα 

(εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) έτσι ώστε να 

προλαμβάνονται τυχόν λάθη και αστοχίες.  

10.4.2. Οργάνωση της δομής 

Η κατάλληλη δομή και η ύπαρξη ανάλογου οργανογράμματος διασφαλίζουν τη σωστή 

οργάνωση και λειτουργία κάθε επιχείρησης, κατά συνέπεια και των Φο∆ΣΑ, που μάλιστα 

έχουν να διαχειριστούν πολυπαραγοντικές διαδικασίες και έργα.  

Βάσει της ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β΄/23.01.09)  «οι ΦΟ∆ΣΑ, έχουν υποχρέωση κατάρτισης 

οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών ανάλογα με τη 

νομική μορφή τους, με τους οποίους κατανέμονται οι αρμοδιότητες σε κάθε υπηρεσιακή 

μονάδα. Ανάλογα με το μέγεθός τους και τις υπηρεσιακές τους ανάγκες διαρθρώνονται σε 

∆ιευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ή Συνεργεία. Σε κάθε ΦΟ∆ΣΑ επιτελούνται κατ’ ελάχιστον 

οι παρακάτω λειτουργίες:  

α) λειτουργίες προγραμματισμού  

β) λειτουργίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης  

γ) τεχνικές λειτουργίες  

δ) νομική υποστήριξη η οποία θα μπορεί να παρέχεται από αντίστοιχη υπηρεσία του 

ΦΟ∆ΣΑ ή από τρίτο.» 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα οργανόγραμμα που, αφενός, καλύπτει τις νομικές απαιτήσεις 

που προαναφέρθηκαν, αλλά που, αφετέρου, απεικονίζει και τις πραγματικές ανάγκες ενός 

εύρωστου, από άποψη προσωπικού και υπηρεσιών, οργανισμού, ώστε να μπορεί να 
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διαχειρισθεί αδιάλειπτα και αποτελεσματικά το σύνολο των απαιτήσεων ενός Συστήματος 

Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων. 

Ανάλογα βέβαια με το μέγεθος ενός Φο∆ΣΑ και των έργων διαχείρισης ΑΣΑ οι προβλεπόμενες 

διοικητικές ενότητες στο οργανόγραμμα μπορούν να συγχωνεύονται.  
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Διάγραμμα 10-1: Ενδεικτικό Οργανόγραμμα ΦοΔΣΑ  
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Οι λειτουργίες που ασκεί ο Φο∆ΣΑ μέσω των προβλεπόμενων διοικητικών ενοτήτων του 

οργανογράμματος, ανάλογα πάντα και με τα έργα και τις δραστηριότητες ∆ΣΑ, είναι: 

Γραφείο Προγραμματισμού: έχει την αρμοδιότητα της προετοιμασίας του προγραμματισμού 

των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών του Φορέα.  

Για το σκοπό αυτό έχει την ευθύνη της καταγραφής των αναγκών σε απαιτούμενα έργα, 

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες όλων των ∆ιευθύνσεων/Υποδιευθύνσεων/Τμημάτων κ.λπ.  

του Φορέα και σύνταξης της τελικής εισήγησης προς τη ∆ιεύθυνση, που περιλαμβάνει όλα τα 

προτεινόμενα έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες ανά διοικητική ενότητα του Φορέα. 

Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη συγκέντρωσης πληροφοριών για τις δυνατές πηγές 

χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (Κοινοτικά Προγράμματα, Εθνικά 

Προγράμματα, κ.λπ.). Συνεργάζεται με τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Νομικός Σύμβουλος: έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Νομική - δικαστηριακή υποστήριξη του Φορέα ως νομικού προσώπου και ιδιαίτερα σε 

θέματα: 

- Λειτουργίας του Φορέα και των οργάνων του (Καταστατικό, ∆ιοικητικό Συμβούλιο, 

Εκτελεστική Επιτροπή,  Σχέσεις ∆ιοίκησης - Φορέα –Μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

κ.λπ.). 

- Σχέσεων του Φορέα με τις εποπτεύουσες αρχές. 

- Σχέσεων του Φορέα με τις φορολογικές αρχές. 

- Σχέσεων του Φορέα με το προσωπικό, τους συνεργάτες, λοιπά τρίτα πρόσωπα, 

φυσικά ή νομικά, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου κατά τις συναλλαγές της με αυτά. 

2. Νομική υποστήριξη του έργου των διοικητικών ενοτήτων του Φορέα. 

Εφόσον η νομική υποστήριξη του Φορέα γίνεται μέσω εξωτερικού συνεργάτη, η ανάθεση του 

έργου της νομικής υποστήριξης μπορεί να γίνεται είτε για ορισμένο χρονικό διάστημα, είτε 

κατ’ αποκοπή ανά εξεταζόμενο ζήτημα. 

Υπεύθυνος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας  

Οι Φο∆ΣΑ, όπως ήδη αναφέρθηκε,  καλούνται να είναι οι υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση 

των έργων (δημοπράτηση & κατασκευή τους) που έχουν καθοριστεί από το εγκεκριμένο 

ΠΕΣ∆Α (άρθρο 7.2.γ) εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς του 

(διαχειριστική ενότητα). Συγχρόνως έχει οριστεί (ΚΥΑ 43101/ΕΥΘΥ 2038/2009, ΦΕΚ 1914 Β’,/ 

08.09.2009) υποχρεωτική η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 

πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 – 2013 σύμφωνα 

με το ελληνικό πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την 

υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – απαιτήσεις», όπως εξειδικεύεται με τους οδηγούς 
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εφαρμογής αυτού (Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3).  Από το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι Φο∆ΣΑ για να είναι οι άμεσοι δικαιούχοι 

συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 2007 – 2013  οφείλουν να επιβεβαιώσουν τη 

διοικητική τους αποτελεσματικότητα και την επάρκειά τους για τη διοίκηση και διαχείριση των 

έργων αυτών, σύμφωνα με το ΕΠ ΕΛΟΤ 1429 πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης 

έργων. 

Συνοψίζοντας, απαιτείται ο Φορέας να εφαρμόζει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας 

σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και να πιστοποιηθεί, καθώς και να 

υπάρχει αρμόδιο άτομο από το φορέα που να έχει τη βασική αρμοδιότητα της 

παρακολούθησης και εξασφάλισης ότι καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρμογή και τηρούνται οι 

διεργασίες για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας – διαχειριστικής επάρκειας που 

εφαρμόζεται στο Φορέα και όσες άλλες αρμοδιότητες απορρέουν από αυτό. Για παράδειγμα 

είναι αρμόδιος για τη γραπτή ενημέρωση της ∆ιοίκησης σχετικά με την επίδοση του 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας – διαχειριστικής επάρκειας και τις ανάγκες για 

βελτίωση. 

Οι επιμέρους αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας, του Ιατρού Εργασίας και της Επιτροπής 

Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3850/2010, 

ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010, Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων). 

 

Στη Διεύθυνση Έργων & Δραστηριοτήτων Διαχείρισης ΑΣΑ υπάγονται : 

Η Υποδιεύθυνση Έργων ∆ιάθεσης ΑΣΑ (ΧΥΤ), στην οποία υπάγεται το Τμήμα Λειτουργίας 

ΧΥΤΑ, και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Την τήρηση προγράμματος τακτικού και κατά περίπτωση έκτακτου δειγματοληπτικού 

ελέγχου των εισερχομένων στερεών αποβλήτων και τήρηση σχετικών στοιχείων. 

2. Τη μέριμνα για τον αποκλεισμό στην είσοδο των εγκαταστάσεων αποβλήτων μη 

αποδεκτών προς τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ. 

3. Την εξασφάλιση απομόνωσης των ειδικών αποβλήτων που θεωρούνται επικίνδυνα για τη 

δημόσια υγεία και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή οποιοδήποτε 

κινδύνου. 

4. Την κατάρτιση και υλοποίηση αναλυτικών προγραμμάτων των εργασιών διάθεσης των 

στερεών αποβλήτων. 

5. Την παρακολούθηση, έλεγχο και επέμβαση στο πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας των 

ΧΥΤΑ για την εξασφάλιση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, όπως αυτή 

προδιαγράφεται. 
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6. Την καταγραφή των αναγκών και τη σύνταξη σχετικής εισήγησης για την εκπόνηση των 

απαιτούμενων τεχνικών μελετών για τους χώρους διάθεσης των στερεών αποβλήτων 

καθώς και μελετών μέτρων ασφαλείας. 

7. Την εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς διάβασης των οχημάτων αποκομιδής στους χώρους 

εναπόθεσης των απορριμμάτων. 

8. Τη φύλαξη των χώρων υγειονομικής ταφής. 

9. Τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών κατά τη 

λειτουργία των ΧΥΤΑ. 

10. Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή και κατάσβεση πυρκαγιών. 

11. Την τήρηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων των ΧΥΤΑ. 

12. Την τήρηση στοιχείων για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα οχήματα αποκομιδής (ανά ∆ήμο 

ή Ιδιώτη / είδος απορριμμάτων κ.λπ.), καθώς επίσης και για το βάρος/όγκο των 

απορριμμάτων που εναποθέτονται στους χώρους υγειονομικής ταφής. 

13. Τη συγκέντρωση στοιχείων προσκομιζομένων στερεών αποβλήτων ανά εξυπηρετούμενο 

ΟΤΑ ή /και ιδιώτη και υποβολή αυτών στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την εξαγωγή της αντιστοιχούσας χρέωσης. 

14. Τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των ΧΥΤΑ 

προς τις αρμόδιες αρχές. 

15. Την παρακολούθηση και μεταφροντίδα του αποκαταστημένου κάθε φορά τμήματος του 

απορριμματικού αναγλύφου ανά ΧΥΤΑ. 

Η Υποδιεύθυνση θα υποστηρίζεται από το Τμήμα Συντήρησης της Υπ/νσης Έργων 

Επεξεργασίας ΑΣΑ. 

∆ιευκρινίζεται ότι ως Έργα ∆ιάθεσης θεωρείται η Υγειονομική Ταφή. 

 

Η Υποδιεύθυνση Έργων Επεξεργασίας ΑΣΑ, στην οποία υπάγονται το αντίστοιχο Τμήμα 

Λειτουργίας και το Τμήμα Συντήρησης. 

Η Υποδιεύθυνση Έργων Επεξεργασίας ΑΣΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Την καταγραφή των αναγκών και τη σύνταξη σχετικής εισήγησης για την εκπόνηση των 

απαιτούμενων τεχνικών μελετών για τα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ (Μονάδες ∆ιαλογής, 

Κομποστοποίησης, Θερμικής Επεξεργασίας, κ.λπ.) καθώς και μελετών μέτρων ασφαλείας. 

2. Την κατάρτιση και υλοποίηση αναλυτικών προγραμμάτων των εργασιών επεξεργασίας 

των στερεών αποβλήτων. 
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3. Την παρακολούθηση, έλεγχο και επέμβαση στο πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας των 

Μονάδων Επεξεργασίας. 

4. Τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών κατά τη 

λειτουργία των Μονάδων, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή 

και κατάσβεση πυρκαγιών. 

5. Την εξασφάλιση της επεξεργασίας των απορριμμάτων και της ανάκτησης υλικών, όπως 

αυτή προβλέπεται. 

6. Την τήρηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων για τις Μονάδες Επεξεργασίας. 

7. Τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στις διεργασίες που 

τελούνται στις Μονάδες Επεξεργασίας προς πληροφόρηση της ∆ιοίκησης και τρίτων 

μερών. 

8. Τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία των 

Μονάδων Επεξεργασίας προς τις αρμόδιες αρχές. 

9. Την εξασφάλιση της διενέργειας όλων των διαδικασιών συντήρησης και επισκευής του 

ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Μονάδων και ΧΥΤΑ (μηχανήματα, 

εργαλεία, οχήματα, κτίρια, κ.λπ.). 

10. Την επιμέλεια τήρησης αρχείου μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων κ.λπ. και ενημέρωσή 

του με στοιχεία συντήρησης, επισκευής και απόδοσής τους. 

 

Σχετικά με το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Ποιοτικού Ελέγχου και Μετρήσεων, οι αρμοδιότητες 

έγκεινται: 

1. Στη διεξαγωγή (ή επιμέλεια διεξαγωγής) των αναγκαίων για τον περιβαλλοντικό έλεγχο 

και τη λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας και ΧΥΤ δειγματοληψιών και 

εργαστηριακών αναλύσεων. 

2. Στην επιμέλεια του ποιοτικού ελέγχου και μετρήσεων των ανακτώμενων υλικών ή/και 

ενέργειας. 

 

Υποδιεύθυνση Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, με αρμοδιότητες: 

1. Την οργάνωση και εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων με κάθε μέθοδο ανακύκλωσης ή ανάκτησης υλικών στο σύνολο της 

γεωγραφικής εμβέλειας του Φορέα. 

2. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με κάθε πρόσφορο τρόπο. Συνεργάζεται 

με το Τμήμα Πωλήσεων και Marketing. 
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Υποδιεύθυνση ∆ρομολογίων Αποκομιδής, στην οποία υπάγονται το Τμήμα Αποκομιδής 

σύμμεικτων και Ογκωδών ΑΣΑ, το Τμήμα ∆ιαλογής στην Πηγή και το Συνεργείο Συντήρησης 

Στόλου Οχημάτων. Η Υποδιεύθυνση ∆ρομολογίων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Την οργάνωση των δρομολογίων συλλογής - μεταφοράς των απορριμμάτων, την 

εποπτεία της απρόσκοπτης υλοποίησής τους και την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων 

κατά την πραγματοποίηση τους. 

2. Την καταγραφή των αναγκών και τη σύνταξη σχετικής εισήγησης για την εκπόνηση 

μελετών βελτιστοποίησης των δρομολογίων, για τις προμήθειες που αφορούν τις 

λειτουργίες της συλλογής – μεταφοράς, μεταφόρτωσης και της συντήρησης – επισκευών 

και για έγκαιρη πρόσληψη εποχιακού προσωπικού. 

3. Την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα δρομολόγια, όπως αποκομιζόμενο όγκο 

απορριμμάτων, αριθμό αποκομιζόμενων κάδων, χιλιομετρικές αποστάσεις, αριθμό 

δρομολογίων, ανά ∆ήμο, κ.λπ., μέσω και της επεξεργασίας των στοιχείων από τυχόν 

εφαρμοζόμενο σύστημα τηλεπαρακολούθησης του στόλου των οχημάτων του Φορέα. 

4. Την τήρηση πλήρως ενημερωμένων χαρτών με τα σταθερά σημεία των κάδων 

απορριμμάτων. 

5. Την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την ενημέρωση των Πολιτών σχετικά με 

τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγονται η Υποδιεύθυνση Σχεδιασμού και 

Αδειοδοτήσεων Έργων, η Υποδιεύθυνση Υλοποίησης Έργων (∆ημοπράτηση και Κατασκευή), 

το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Τηλεματικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Προμηθειών. 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, κατανεμημένες ανάλογα 

στις υποδιευθύνσεις και τμήματα αυτής: 

1. Την αδειοδότηση όλων των έργων και δραστηριοτήτων του Φορέα. 

2. Την κατάρτιση προδιαγραφών των κάθε φύσης μελετών που εκπονούνται από τη 

∆ιεύθυνση ή ανατίθενται σε εξωτερικούς μελετητές, την επίβλεψη εκπόνησης και τον 

έλεγχο για την ποιότητα των μελετών που ανατίθενται σε τρίτους. 

3. Την επιμέλεια εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών που αφορούν τις 

δραστηριότητες του φορέα (μελετών σχεδιασμού, μελετών ωρίμανσης, τεχνικών 

μελετών, μελετών μέτρων ασφαλείας κ.λπ.) 

4. Την εισήγηση για τον τρόπο δημοπράτησης, τη σύνταξη συμβάσεων και τη διενέργεια 

διαγωνισμών για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες. 
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5. Την κατάρτιση προϋπολογισμών των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, τη 

σύνταξη των σχετικών τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια όλων των σχετικών με τις 

δημοπρατήσεις διαδικασιών και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων. 

6. Την εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

τρίτους. 

7. Την επίβλεψη εκτέλεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών που εκτελούνται 

είτε με αυτεπιστασία (για έργα), είτε με ανάθεση σε τρίτους. Την ευθύνη για την τήρηση 

ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών προδιαγραφών των έργων σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες μελέτες. 

8. Τη διοίκηση - διαχείριση των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής τους (συμπληρωματικές συμβάσεις, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, 

κ.λπ.), καθώς και την εκτέλεση διαδικασιών παραλαβής έργων. 

9. Την κοστολογική παρακολούθηση των έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. 

10. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου εγκεκριμένου προγράμματος έργων, 

μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Την παρακολούθηση συνολικά της εξέλιξης των 

ετησίων προγραμμάτων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. 

11. Την επιμέλεια εξασφάλισης πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων του Φορέα (συνεργασία με τη Γενική ∆ιεύθυνση και τη ∆ιοίκηση του 

Φορέα). 

12. Τη συγκέντρωση από τα τμήματα του Φορέα των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών 

προμήθειας ειδών & υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται διενέργεια διαγωνισμού. 

13. Τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιμότητας κάθε 

προμήθειας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών σε 

συγκεκριμένους προμηθευτές (διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση 

προσφορών, παραγγελίες ειδών κ.λπ.). 

14. Τη συλλογή, παρακολούθηση και τήρηση αρχείου της νομοθεσίας (και προτύπων) που 

διέπει τις λειτουργίες της επιχείρησης, ιδίως σχετικά με ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 

Αδειοδοτήσεις Έργων και ∆ραστηριοτήτων και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών – 

∆ημοπρατήσεων, καθώς και στην προώθηση της πληροφορίας στις λοιπές υπηρεσίες του 

Φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο 

15. Την επεξεργασία και αξιοποίηση του αρχείου νομοθεσίας και τη μέριμνα εφαρμογής των 

εκάστοτε κανονιστικών διατάξεων από τις διάφορες υπηρεσίες του Φορέα, σε συνεργασία 

με τις λοιπές ∆ιευθύνσεις.  

16. Τη μηχανοργάνωση του Φορέα: 
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- Τη διατύπωση εισηγήσεων στη διοίκηση του Φορέα για την επιλογή των κατάλληλων 

μηχανογραφικών και τηλεματικών εφαρμογών, καθώς και του κατάλληλου εξοπλισμού 

σε λειτουργικό και υλικό. 

- Την επίβλεψη για την ομαλή και αποτελεσματική  λειτουργία του όλου 

μηχανογραφικού συστήματος και τηλεματικών εφαρμογών του Φορέα. 

- Τη μέριμνα για τη συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων μηχανογραφικών και 

τηλεματικών εφαρμογών. 

 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο την 

εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Φορέα ως οικονομικής μονάδας και τη διεξαγωγή 

όλων των γενικής φύσεως διοικητικών διαδικασιών που επιτρέπουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία και των υπολοίπων διοικητικών ενοτήτων του Φορέα. Συγχρόνως, έχει την ευθύνη 

της εφαρμογής της πολιτικής προσωπικού και της ανάπτυξης των στελεχών της Φορέας, σε 

συνεργασία με τις επιμέρους διοικητικές ενότητες του Φορέα. 

Στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών υπάγονται η Υποδιεύθυνση Κίνησης 

Κεφαλαίων, η Υποδιεύθυνση Πωλήσεων και Marketing, το Τμήμα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και 

το Τμήμα Προσωπικού. 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες, κατανεμημένες ανάλογα στις υποδιευθύνσεις και τμήματα αυτής: 

1. Τη λειτουργία του Λογιστηρίου και του Ταμείου. 

2. Την τήρηση των υποχρεώσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

3. Την εισήγηση στο Γενικό ∆ιευθυντή των ετήσιων οικονομικών προϋπολογισμών εσόδων 

και εξόδων και της τιμολογιακής πολιτικής του Φορέα, σε συνεργασία με τους ∆ιευθυντές 

∆ιευθύνσεων. 

4. Την εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών 

προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων και της τιμολογιακής πολιτικής του Φορέα. 

5. Τη μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων 

του Φορέας με βάση τις πηγές και τα ποσά που έχουν καθοριστεί στους 

προϋπολογισμούς του Φορέα. 

6. Τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων που αφορούν το προσωπικό 

του Φορέα. 

7. Τη μέριμνα για την καταβολή των αμοιβών του προσωπικού και πιστή εφαρμογή των 

όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τις αμοιβές. 
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8. Την τήρηση των διατάξεων του Εσωτερικών Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του 

Φορέα. 

9. Την ενημέρωση του κοινού για το ρόλο του Φορέα και την προβολή της δραστηριότητας 

και του έργου της με κάθε πρόσφορο μέσον. 

10. Τη σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, παρακολούθηση ημερησίου και 

περιοδικού Τύπου. 

11. Την εποπτεία στη λήψη και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού που αφορά εκδηλώσεις του 

Φορέα και διευκόλυνση των δημοσιογράφων για διάδοση ειδήσεων και πληροφοριών που 

την αφορούν. 

12. Την τήρηση αρχείου παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Φορέα (μηχανήματα, 

οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ) και την παρακολούθηση της κατανομής των παγίων 

αυτών καθώς και των κάθε φύσης αποθεμάτων υλικών στα επί μέρους τμήματα. 

13. Τη διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση των τιμών πωλήσεων των 

ανακτώμενων υλικών. 

14. Την προώθηση των ανακτώμενων προϊόντων  και τη διερεύνηση επέκτασης των 

δραστηριοτήτων του Φορέα σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες (π.χ. Απόβλητα Εκσκαφών, 

Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, κ.λπ.) 

 

Σχετικά με τις λογιστικές λειτουργίες: 

1. Την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Φορέα 

(λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο 

Λογιστικό Σχέδιο με τη χρησιμοποίηση μηχανογραφικών μέσων. 

2. Την τήρηση στοιχείων Αναλυτικής Λογιστικής για την παρακολούθηση της εκμετάλλευσης 

του Φορέα και τη κοστολόγηση των υπηρεσιών του.  

3. Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμειακού προγράμματος του Φορέα. 

4. Την παροχή οικονομικών στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών του 

Φορέα και για τη σύνταξη των προϋπολογισμών και των αντίστοιχων απολογισμών των 

έργων των ∆ιευθύνσεων. 

5. Τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα 

χρήσεως, Προσάρτημα κ.λπ.). 

6. Τη ∆ιαχείριση των διαθεσίμων του Φορέα σε συνεργασία με τη ∆ιοίκηση του Φορέα. 

Σχετικά με τις ταμειακές λειτουργίες: 

1. Την παρακολούθηση και διενέργεια των εισπράξεων και των πληρωμών του Φορέα. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  10-64 

2. Τη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών συναλλαγών που έχουν σχέση με Τράπεζες. 

3. Την τήρηση του βιβλίου Ταμείου, στο οποίο πρέπει να καταχωρούνται αναλυτικά όλες τις 

εισπράξεις και τις πληρωμές κάθε εργάσιμης μέρας. Η Υποδιεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων 

έχει στη διάθεσή της, μετά την επεξεργασία των Γραμματίων Είσπραξης και Ενταλμάτων 

Πληρωμής, κατάσταση των εισπράξεων και πληρωμών, που πρέπει να συμφωνεί με το 

βιβλίο Ταμείου και να σημειώνεται στο βιβλίο του Ταμείου η συμφωνία αυτή. 

4. Το διαχειριστικό έλεγχο του Ταμία από το ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών, τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα. Για τον έλεγχο αυτό συντάσσεται σχετικό 

πρακτικό που υποβάλλεται στο Γενικό ∆ιευθυντή. 

 

Σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών πάγιων υλικών και αναλωσίμων: 

Οι διαδικασίες προμηθειών πάγιων υλικών και αναλωσίμων, καθώς και οι διαδικασίες παροχής 

υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται διενέργεια διαγωνισμού διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι διαδικασίες που αφορούν τις υπόλοιπες προμήθειες διενεργούνται 

από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονομιών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως προς τις ανωτέρω διαδικασίες έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

1. Την παρακολούθηση των διαδικασιών που ισχύουν για την παραγγελία αναλωσίμων ή 

πάγιων υλικών (π.χ. έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισμών, κ.λπ.). 

2. Την παρακολούθηση από διαχειριστικής πλευράς της εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών από τρίτους ή προμήθειας υλικών. 

3. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέχρι και της παραλαβής των 

παραγγελθέντων ειδών. 

4. Τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών /εξοπλισμού ως 

άχρηστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, 

απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. 

5. Τη διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που 

ενδιαφέρουν το Φορέα και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας. 

6. Τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής των κάθε είδους παγίων ή 

αναλώσιμων στοιχείων ή υλικών. Συγκέντρωση, έλεγχος των αποδεικτικών παραλαβής 

και ενημέρωση του Ταμείου για την αντίστοιχη πληρωμή των προμηθευτών. 

 

Σχετικά με το Τμήμα Προσωπικού: 
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1. Την παρακολούθηση και τήρηση των νόμων και των γενικών ρυθμίσεων της Πολιτείας σε 

θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων γενικότερα. 

2. Την τήρηση Μητρώου Προσωπικού, με τη συνεχή συγκέντρωση και καταγραφή των 

μεταβολών του (προσλήψεις, απολύσεις, στοιχεία ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, 

εξέλιξη, απόδοση, αμοιβές, άδειες, απουσίες κ.λπ.) 

3. Την τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις κάθε φύσης διοικητικές υποθέσεις του 

προσωπικού (προσλήψεις, διακοπές συμβάσεων, βεβαιώσεις, πειθαρχικά, κ.λπ.). 

4. Την τήρηση των διαδικασιών μισθοδοσίας προσωπικού και την ενασχόληση με κάθε θέμα 

που έχει σχέση με την υπερωριακή απασχόληση και αμοιβή, την υγειονομική περίθαλψη 

και νοσηλεία του προσωπικού. 

5. Τον έλεγχο και την τήρηση βιβλίου ή άλλου τρόπου καταγραφής προσέλευσης και 

αποχώρησης του προσωπικού. 

6. Την τήρηση και παροχή στοιχείων για τον προγραμματισμό και έλεγχο των αδειών του 

προσωπικού. 

7. Την εισήγηση θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και τη βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού του Φορέα. 

8. Τη μέριμνα για τη μετεκπαίδευση του προσωπικού για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή 

τεχνικών τους γνώσεων που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

αναγκών της εργασίας τους ή την εξειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και 

τεχνολογίες σε συνεργασία με τους ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές του Φορέα. 

Σχετικά με το Τμήμα ∆ιοικητικής Υποστήριξης: 

1. Τη διαχείριση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων και 

εξερχομένων εγγράφων, τη διανομή αυτών στις επί μέρους υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση 

– αποστολή όλων των εγγράφων στους αποδέκτες. 

2. Τη γραμματειακή υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

του Προέδρου και του Γενικού ∆ιευθυντή του Φορέα. 

3. Την επιμέλεια των συσκέψεων και υποστήριξη της επικοινωνίας των μελών του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού ∆ιευθυντή. 

4. Την τήρηση των πρακτικών και αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και του σχετικού αρχείου. 

5. Την υποβοήθηση του Γενικού ∆ιευθυντή στη σύνταξη του σχεδίου ημερήσιας διάταξης 

κάθε συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

ενημέρωση των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
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6. Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης (δακτυλογράφηση – εκτύπωση) όλων των 

υπηρεσιών του Φορέα. 

7. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του γενικού αρχείου του Φορέα. 

8. Τη μέριμνα για την εκτέλεση βοηθητικών διοικητικών εργασιών (καθαρισμός γραφείων, 

τήρηση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, κίνηση των κλητήρων και των επιβατικών 

αυτοκινήτων, κ.λπ.). 

Η οργανωτική δομή που αναλύθηκε είναι σαφές ότι πρέπει να προσαρμόζεται στις 

ιδιαιτερότητες κάθε Φο∆ΣΑ, δηλαδή ανάλογα με τα έργα που διαχειρίζεται και το 

χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του, σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των έργων, το 

μέγεθός του, τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς και τη γεωγραφική εμβέλεια των 

εγκαταστάσεων του.  

Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει Τμήμα σχετικό με την εποπτεία της ∆ιαχείρισης των 

επικινδύνων αστικών αποβλήτων (φάρμακα, χημικά, κ.λπ.) ή άλλων επικινδύνων αποβλήτων 

(μολυσματικά, κ.ά.), που θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και απαντώνται στους 

κάδους συλλογής ΑΣΑ, με αρμοδιότητα να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την 

αποφυγή οποιοδήποτε κινδύνου των εργαζομένων αλλά και του κοινού, εάν οι στόχοι του 

Φορέα συνηγορούν σε αυτό. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η δυνητική αναγκαιότητα δημιουργίας Τμημάτων Επεξεργασίας 

ΑΣΑ ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία διαχείρισης (μηχανική διαλογή, 

κομποστοποίηση, θερμική επεξεργασία και ανάκτηση ενέργειας, κ.λπ.), που μπορούν να 

συνεργάζονται οριζόντια μεταξύ τους.  

Η λειτουργία του Φο∆ΣΑ μπορεί να βασίζεται σε οργάνωση τύπου μήτρας (matrix 

organization), που αποτελεί ένα διοικητικό σχήμα που εφαρμόζεται πολλές φορές στην πράξη 

σε δύσκολα (κυρίως πρωτοποριακά) έργα. Η διαδικασία υλοποίησης του οργανωτικού 

σχήματος του τύπου μήτρας στηρίζεται στη μεταφορά προσωπικού από άλλες οργανικές 

μονάδες με στόχο τη σύσταση της ομάδας. Ορίζεται ένας διευθυντής έργου επικεφαλής μιας 

ομάδας ειδικών που αποσπώνται από τα διάφορα τμήματα. Μετά την ανάπτυξη του νέου 

προϊόντος (διαδικασία, έργο, δραστηριότητα) ή την επίλυση του προβλήματος τα άτομα που 

συνέβαλαν στο έργο αυτό επιστρέφουν στα τμήματα από τα οποία αρχικά προήλθαν.  

10.4.3. Υποστήριξη των φορέων διαχείρισης 

Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των απαιτήσεων αποτελεσματικότητας που 

απαιτείται για τους Φο∆ΣΑ από την υιοθέτηση των προβλεπόμενων στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

«για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» καθιστά αναγκαίο τη 

συνειδητοποίηση ότι η πολιτική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πλέον δεν 

αποτελεί μόνο αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας αλλά, επιπλέον κοινωνικής, 
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οικονομικής και πολιτικής. Κατά συνέπεια, απαιτείται συνολική και ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση του προβλήματος και συνεργασία από το σύνολο των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη των Φο∆ΣΑ είναι καίριας σημασίας. Υποστήριξη μπορούν να 

προσφέρουν οι αρμόδιες διοικητικές δομές και υπηρεσίες των ΟΤ.Α., των Περιφερειών και της 

κεντρικής διοίκησης του κράτους. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να είναι διάφορων μορφών: ο 

αρμόδιος κρατικός φορέας (Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή /και Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) θα μπορούσε να αναλάβει 

ουσιαστικές πρωτοβουλίες, όπως για την ανάπτυξη της αγοράς ανακύκλωσης, με στόχο την 

κατάργηση των τεχνικών και οικονομικών εμποδίων της ανακύκλωσης και την αύξηση της 

ζήτησης ανακυκλωμένων υλικών (πχ. ανάπτυξη προτύπων εργασιών διαλογής ή 

ανακτούμενων υλικών, προσθήκη κωδικών ανακτούμενων/ανακυκλωμένων υλικών στις 

δημόσιες προμήθειες, θεσμοθέτηση απαίτησης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών στα δημόσια 

έργα -ως ποσοστό επί του συνόλου, ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση τόσο του κοινού, όσο και 

των επαγγελματικών στο χώρο, κ.λπ.), ώστε να γίνει η ανακύκλωση πιο αποτελεσματική στη 

χώρα μας. 

Η πλειοψηφία των Φο∆ΣΑ της ελληνικής περιφέρειας έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος και 

την πολυπλοκότητα των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν να διαχειρισθούν, καθώς και 

ότι απαιτείται συντονισμός των ενεργειών τους και κοινή εκπροσώπησή τους, με κύριο στόχο 

την υποβοήθησή τους, ειδικά των νεοϊδρυόμενων Φο∆ΣΑ, σε όλες τις φάσεις του έργου τους, 

για την κατοχύρωση και αναβάθμιση του ρόλου τους, ως κοινωνικών φορέων και την 

προσφορά καλύτερης ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης 

απορριμμάτων. Ως αποτέλεσμα αυτού, συστάθηκε μετά από πέντε και πλέον χρόνια 

προετοιμασίας (09/12/2010 εκδικάστηκε θετικά το καταστατικό ίδρυσης Σωματείου) ∆ίκτυο 

των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ∆Φο∆ιΣΑ, ως Σωματείο. Άλλωστε, και ο 

νομοθέτης είχε προβλέψει την αναγκαιότητα αυτή. Πιο συγκεκριμένα, στο Ν. 3688/2008, 

άρθρο 15, παράγραφος 7 υπήρξε η πρόβλεψη δημιουργίας πανελλαδικού οργάνου Φο∆ΣΑ ως 

Ν.Π.Ι.∆.. 

Μέσω του ∆.Φο.∆ι.Σ.Α., είτε ως σωματείο, είτε ως  Ν.Π.Ι.∆., θα επιτευχθεί η σύσφιξη των 

σχέσεων και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Φορέων ∆ιαχείρισης Στέρεων 

Αποβλήτων με στόχο την καθοριστική συμμετοχή των Φο∆ΣΑ στη διαχείριση και αξιοποίηση 

των απορριμμάτων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός είναι άλλωστε και ο 

σκοπός ίδρυσης του ∆.Φο.∆ι.Σ.Α. 

Ειδικότεροι στόχοι  του ∆.Φο.∆ι.Σ.Α. είναι: 

α) Συγκέντρωση, αξιοποίηση και μεταφορά πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων, που έχουν 

σχέση με την οργάνωση, διοίκηση, οικονομική διαχείριση και το αντικείμενο των Φο∆ΣΑ 

β) Συγκέντρωση τεχνογνωσίας και μελέτη – ενημέρωση σε θέματα, που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων των Φο∆ΣΑ 
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γ) Μελέτη των οικονομικών θεμάτων των Φο∆ΣΑ και διατύπωση προτάσεων για τους τρόπους 

αντιμετώπισης τους. 

δ) Συμβολή του ∆.Φο.∆ι.Σ.Α. στην προσπάθεια για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για τον 

κοινωνικό τομέα, στον οποίο ανήκουν όλοι οι Φο∆ΣΑ 

ε) ∆ιοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη και το προσωπικό των Φο∆ΣΑ 

στ) Μελέτη των τρόπων ασφάλισης και κάλυψης απρόβλεπτων ζημιών στα έργα του 

αντικειμένου των Φο∆ΣΑ 

ζ) Εκπροσώπηση του ∆.Φο.∆ι.Σ.Α. στα όργανα της κεντρικής διοίκησης για τον 

προγραμματισμό των έργων διαχείρισης απορριμμάτων και στους μηχανισμούς διαχείρισης 

των κονδυλίων για έργα των Φο.∆ι.Σ.Α. 

Οι ειδικότεροι αυτοί στόχοι, στο μέτρο που θα επιτευχθούν, διασφαλίζουν την ομαλή 

μετάβαση των Φο∆ΣΑ από απλούς διαχειριστές ΧΥΤΑ (ή/και αποκαταστάσεων ΧΑ∆Α) σε 

Φορείς που συμμετέχουν ενεργά, μέσω των εμπειριών του συνόλου των μελών του 

∆.Φο.∆.Σ.Α., στη θέσπιση του σχετικού νομικού πλαισίου και στον προγραμματισμό των 

έργων διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να αποφευχθούν αστοχίες τόσο στο νομικό πλαίσιο, 

όσο και στην απορροφητικότητα των αντίστοιχων κονδυλίων. 

Συγχρόνως όμως, λόγω της απαιτούμενη κοινωνικής αποδοχής των έργων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων, των τεχνολογιών διαχείρισης αλλά και του επιπλέον κόστος που 

δυνητικά θα προκύψει για τη διαχείριση αυτή, καθώς και της κοινωνικής συμμετοχής στις νέες 

μορφές διαχείρισης (διαλογή στην πηγή, οικιακή κομποστοποίηση, συλλογή πόρτα – πόρτα, 

επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη παραγωγής αποβλήτων), σημαντικό ρόλο (ρόλο κλειδί) 

μπορεί να παίξει η διαμόρφωση άτυπων δικτύων διαλόγου με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(ΜΚΟ), οικολογικές οργανώσεις, επιστημονικές οργανώσεις, σύλλογοι και επιμελητήρια (όπως 

η ΕΕ∆ΣΑ, σύλλογοι μηχανικών, γεωτεχνικών, το ΤΕΕ κ.λπ.), εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

παραγωγούς και διαχειριστές στερεών αποβλήτων, κ.λπ.. 

Βέβαια, παρότι οι Φο∆ΣΑ της Περιφέρειας Κρήτης ανήκουν στους πρωτοπόρους Φο∆ΣΑ της 

περιφέρειας της Ελλάδας, χρειάζεται η διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής και συμμετοχής, 

καθώς θα υπάρξει μετάβαση σε ακόμη πιο προηγμένη διαχείριση ΑΣΑ στην Περιφέρεια 

Κρήτης. Τα άτυπα αυτά δίκτυα διαλόγου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μπορούν να 

αποτελέσουν μια πρωτοβουλία είτε των Φο∆ΣΑ της Περιφέρειας είτε (ή και σε συνεργασία) 

της ∆ιοικητικής Αρχής της Περιφέρειας, ώστε να διασφαλισθεί η διαβούλευση με τους πολίτες 

και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και η συμμετοχή τους στη διαδικασία, όπως άλλωστε 

απαιτεί και η Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 
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10.4.4. Εξέταση του ενδεχόμενου συγκρότησης διακριτής υπηρεσιακής 
δομής για τη ΔΣΑ στην περιφέρεια Κρήτης 

Τα αμέσως επόμενα έτη θα αποτελέσουν μια χρονική περίοδο αυξημένου όγκου εργασιών των 

ενδιαφερόμενων μερών, τόσο λόγω των απαιτήσεων σχετικά με την Ολοκληρωμένη 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, όσο και λόγω του ότι θα αποτελεί τη μεταβατική περίοδο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή της νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης του προγράμματος «Καλλικράτης». Σε Περιφερειακό επίπεδο 

πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα διάφορα ζητήματα, όπως αυτά συνοψίζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί (δεν περιλαμβάνουν νέα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ). 

Πίνακας 10-8:  Θέματα ΔΣΑ προς αντιμετώπιση στην Περιφέρεια Κρήτης σε χρονικό 
ορίζοντα δύο ετών 

α/α 
Θέματα προς αντιμετώπιση στην 

Περιφέρεια Κρήτης σε χρονικό ορίζοντα 2 
ετών 

Παρατηρήσεις 

Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύμνης, 
1.            

Επέκταση λειτουργούντων Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Ν. Ηρακλείου: Πέρα Γαληνών, Ν. 

Καζαντζάκη, Ν. Λασιθίου: Σητείας 

2.            
Ολοκλήρωση ∆ικτύου Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής 

ΧΥΤΑ Ιεράπετρας 

3.            Ολοκλήρωση ∆ικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Ν. Χανίων, Ν. Ηρακλείου, Ν. 
Λασιθίου 

4.            
Επέκταση Προγραμμάτων Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
5.            

Ανάπτυξη ∆ικτύου ∆ιαχείρισης Αδρανών 
Αποβλήτων Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

ΧΑ∆Α: Αρμένων, Ασής Γωνιάς, 
Γαύδου, Ιεράπετρας, 
Αρκαλοχωρίου. 6.            

Αποκατάσταση εναπομεινάντων ΧΑ∆Α και ΧΥΤΑ 
που κλείνουν 

ΧΥΤΑ: Σφακίων, Πελεκάνου, 
Βιάννου. 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 
7.            

Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από 
τους ΧΥΤΑ Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ  

Οδηγία 99/31/ΕΚ 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 
8.            Ιλύς ΕΕΛ 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 

9.            
Εκ νέου Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ∆ικτύου 
∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και 
Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων 

Εν αναμονή νέου εθνικού 
νομοθετικού πλαισίου 

Κανονισμός 1774/2002/ΕΚ 
10.         

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ∆ικτύου ∆ιαχείρισης 
Μολυσματικών αποβλήτων (πέραν των 
Ιατρικών) Π∆ 211/2006 

11.        
Ανάπτυξη ∆ικτύου Οικολογικών Πάρκων 
Ανακύκλωσης (Eco-Parks ή Green Points) 

Κοινωνική Αποδοχή και 
Συμμετοχή 

12.         Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
Κοινωνική Αποδοχή και 
Συμμετοχή 
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Τα ζητήματα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα είναι όλα τους σημαντικά σε σχέση με 

το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερών Αποβλήτων και τις επιταγές της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της Ε.Ε., και πολύπλοκα από άποψη σχεδιασμού, συντονισμού των διαφόρων 

εμπλεκομένων φορέων, διαδικασιών ωρίμανσης και χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου θα 

υπάρξει άμεση διασφάλιση αρχικά της υλοποίησης των απαιτούμενων έργων /επεκτάσεων 

έργων υποδομής (ΧΥΤ) και συγχρόνως των έργων που σχετίζονται με την ανακύκλωση, και 

την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ/Υ. 

Το προσωπικό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης θα βρεθεί αντιμέτωπο με ιδιαίτερα αυξημένο όγκο εργασιών που χρήζουν άμεσης 

αντιμετώπισης, εργασιών αξιολόγησης μελετών, προτάσεων κ.λπ. και διεκπεραίωσης έγκρισής 

τους, αλλά και επίβλεψης υλοποίησης, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται οιεσδήποτε υποστηρικτικές εργασίες προς τους Φο∆ΣΑ της Περιφέρειας 

Κρήτης, που είναι ευτύχημα ότι διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και δομές ικανές να 

ανταποκριθούν. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ανταπόκριση των υπηρεσιών που πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη 

εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ικανού προσωπικού όχι μόνο από άποψη εξειδικευμένων 

γνώσεων, αλλά από άποψη αριθμού υπαλλήλων.  

Η ∆ημιουργία διακριτής υπηρεσιακής δομής στην Περιφέρεια Κρήτης θα επιτρέψει την 

υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και δραστηριοτήτων ∆ΣΑ εντός των απαιτούμενων 

χρόνων (είτε λόγω των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής που τίθενται από τη νομοθεσία, είτε 

λόγω ρεαλιστικών αναγκών όπως είναι η ασφαλής διάθεση των ΑΣΑ) ώστε να επιτευχθούν και 

οι στόχοι του ΠΕΣ∆Α Κρήτης. Η υπηρεσιακή αυτή δομή, τυπική ή άτυπη, μπορεί να 

προσφέρει: 

 Συστηματική παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων στα θέματα διαχείρισης των 

αποβλήτων και άμεση πληροφόρηση των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων στην 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 Συντονισμό και διαρκή επαφή με τα εμπλεκόμενα στελέχη των Ο.Τ.Α. 

 ∆ιαμόρφωση και παρακολούθηση μητρώου εγκαταστάσεων ∆ΣΑ, αλλά και 

δραστηριοτήτων ∆ΣΑ σε περιφερειακό  επίπεδο πάντα.  

 ∆ιασφάλιση της διαφάνειας και της παροχής πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο σε 

θέματα διαχείρισης αποβλήτων. 

 Συστηματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης, αλλά και των 

απαιτήσεων που υπάρχουν (ή θα υπάρξουν στο μέλλον) σχετικά με τα απόβλητα που δεν 

αποτελούν αντικείμενο του ΠΕΣ∆Α Κρήτης με σύγχρονη υποβοήθηση των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών και φορέων διαχείρισης για την επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων. 
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Με την υπηρεσιακή δομή αυτή, τυπική ή άτυπη, μπορούν να επιταχυνθούν όλες οι 

απαιτούμενες διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκαιρη υλοποίηση του ΠΕΣ∆Α Κρήτης, ενώ 

συγχρόνως θα διαμορφωθεί μόνιμος μηχανισμός συντονισμού αποτελούμενος από 

εξειδικευμένα στελέχη της Περιφέρειας. 
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10.5. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΔΣΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ένα κατάλληλο σχήμα νομικής οντότητας και λειτουργίας των Φο∆ΣΑ απαραίτητο είναι να 

λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα για: 

• ∆ημιουργία φορέων ικανών στη διοίκηση τεχνολογικών σχεδίων ειδικής τεχνογνωσίας 

και μεγάλης ευαισθησίας με κοινωνικό και οικονομικό  αντίκτυπο. Οι φορείς αυτοί 

είναι απαραίτητο να είναι ικανοί να διαχειρισθούν και τη λειτουργία των έργων ∆ΣΑ 

εάν απαιτηθεί. 

• Κυρίαρχη παρουσία των ΟΤΑ, καθώς έχουν την ευθύνη από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (και την καθαριότητα ) εντός των 

διοικητικών ορίων τους. 

• Συντονισμό όχι μόνο σε επίπεδο Νομού πλέον, αλλά σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να 

επιτευχθεί συντονισμός σε κάθε επίπεδο διαχείρισης στερεών αποβλήτων χωριστά 

μεταξύ των μονάδων διαχείρισης (ΟΕ∆Α/ Κ∆ΑΥ/ ΧΥΤΑ/ ΣΜΑ, κ.λπ.), αλλά και μεταξύ 

των Φο∆ΣΑ και των ΟΤΑ. 

10.5.1. Συμπεράσματα από την υφιστάμενη κατάσταση 

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι υφιστάμενοι Φο∆ΣΑ, που έχουν 

συσταθεί ως ανώνυμες εταιρείες ή σύνδεσμοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007, 

προβλέπεται να συγχωνευτούν σε ενιαίο σύνδεσμο, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι 

∆ήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης υφίστανται Φο∆ΣΑ, όπως ήδη έχει αναφερθεί και αναλυθεί, 

διαφόρων μορφών: ανώνυμες εταιρείες και σύνδεσμοι εναρμονισμένοι (ή υπό εναρμόνιση) με 

το Ν. 3536/2007, αναπτυξιακή δημοτική επιχείρηση, δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού και  

ΟΤΑ που διαχειρίζονται τα παραγόμενα απορρίμματα στην ευρύτερη περιοχή διοικητικής τους 

κάλυψης. 

Οι τρεις από τους τέσσερις φορείς που έχουν συσταθεί ή είναι υπό εναρμόνιση με το άρθρο 

30 του Ν. 3536/2007 και προβλέπεται να συγχωνευτούν σε ενιαίο σύνδεσμο, διαθέτουν 

τεχνογνωσία σε επίπεδο προετοιμασίας, σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων και 

δραστηριοτήτων (ΠΠΕΑ, ΜΠΕ, Μελέτες Οργάνωσης ∆ΣΑ, Μελέτες οργάνωσης προσωρινής 

αποθήκευσης επικινδύνων και μη στερεών αποβλήτων, Μελέτες Οργάνωσης Μεταφοράς ΑΣΑ, 

Μελέτες ∆ιάθεσης Αποβλήτων, Αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων, Τεχνικά ∆ελτία 

συγχρηματοδοτούμενων Έργων, Τεύχη ∆ημοπράτησης, κ.λπ.). Επιπλέον, διαθέτουν εμπειρία 

λειτουργίας, διαχείρισης και επίβλεψης σε έργα και δραστηριότητες που παρατίθενται 

συνοπτικά  στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 10-9: Εμπειρία Φορέων ΔΣΑ Κρήτης σε Δραστηριότητες & Έργα Διαχείρισης ΑΣΑ 

α/α ΦοΔΣΑ Εμπειρία σε Δραστηριότητες Διαχείρισης ΑΣΑ (Λειτουργία) 

1 

∆ιαδημοτική 
Επιχείρηση ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 
(ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (OTA)) 

Αποκομιδή ΑΣΑ, ∆σΠ (συλλογή/κάδοι + αποκομιδή) Συσκευασιών -

Χαρτιού - ΑΗΗΕ, Αποκομιδή Ογκωδών, ΧΥΤ & ΕΜΑΚ Χανίων.  

Σχεδιασμός και επίβλεψη αποκατάστασης Μεσομουρίου και 

κατασκευής Συνεργείου Στόλου Οχημάτων ∆Ε∆ΙΣΑ. 

2 
Φο.∆.Σ.Α. 
Βόρειας Πεδιάδας 
Α.Ε. 

ΧΥΤΑ, Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Λάσπης, ∆ιαχείριση Ογκωδών, 

Κέντρο Συλλογής Ανακυκλώσιμων & άλλων ΑΣΑ,  

πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. 

    Εμπειρία σε Δραστηριότητες Διαχείρισης ΑΣΑ (Επίβλεψη) 

3 

Ενιαίος Σύνδεσμος 
∆ιαχείρισης 
Απορριμμάτων Κρήτης 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 

Μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης, Κ∆ΑΥ Ηρακλείου, ΧΥΤΑ Πέρα 

Γαληνών, ΧΥΤΑ Σητείας,  

κατασκευές ΣΜΑ, ΧΥΤΑ , αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α 

 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν σενάρια σχετικά με τη λειτουργία ενός ενιαίου Συνδέσμου 

Φο∆ΣΑ, αλλά και σχετικά με το υποθετικό σενάριο της λειτουργίας επιχειρήσεων ειδικού 

σκοπού ως Φο∆ΣΑ, καθώς αυτήν την περίοδο η κινητικότητα επί του θέματος είναι έντονη, 

ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος.  

Για κάθε σενάριο θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση με όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση και επιλέχτηκε αυτή της πολυκριτηριακής ανάλυσης 

με χρήση αθροιστικής συνάρτησης ομάδων κριτηρίων (Πολυκριτηριακή θεωρία αξίας ή 

χρησιμότητας - Multi – Attribute Value or Utility Theory), που εφαρμόζεται και σε προβλήματα 

που εξετάζουν ένα πεπερασμένο σύνολο διακριτών επιλογών. 

10.5.2. Εναλλακτικά σενάρια 

Στη συνέχεια παρατίθενται πέντε εναλλακτικά σενάρια τα οποία αξιολογούνται συγκριτικά 

στην §10.5.3. 

Σενάρια σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, άρθρα 94 & 104) 

 

Ένας Ενιαίος Σύνδεσμος   

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Ν. Χανίων, Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε. και Σύνδεσμος 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη- Αρχανών- Τεμένους (πιθανά και 

Ε.Σ.Δ.Α.Κ.). 
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Σενάριο 1: Όλοι οι ‘Καλλικρατικοί’ ∆ήμοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων και 

τη λειτουργία των έργων ∆ΣΑ με προγραμματικές συμβάσεις εντός των διοικητικών ορίων των 

οποίων χωροθετούνται τα αντίστοιχα έργα διαχείρισης. 

 

Σενάριο 2: Ενιαίος Σύνδεσμος που αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων 

και τη λειτουργία των έργων ∆ΣΑ της Περιφέρειας Κρήτης.  

Η δομή και λειτουργία του είναι δικτυωτή (που λειτουργεί όταν απαιτείται ως δομή μήτρας) 

ώστε να επιβλέπεται η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε ολόκληρη την Περιφέρεια. 

Επίσης δημιουργούνται κατάλληλου μεγέθους παραρτήματα του φορέα εκεί που 

χωροθετούνται έργα ΟΕ∆Α ώστε να αποτελούν την πρώτη βαθμίδα δραστηριοποίησής του.  

Κύριο πλεονέκτημα: ∆ιαχείριση όλων των έργων ∆ΣΑ από ένα φορέα που θα δύναται να 

αξιοποιεί ανάλογα των αναγκών την κάθε εγκατάσταση, εφόσον βέβαια έχει προβλεφθεί αυτό 

στο ΠΕΣ∆Α Κρήτης και στις αδειοδοτήσεις έκαστου έργου και έχει διασφαλισθεί η κοινωνική 

και πολιτική αποδοχή του φορέα. 

 

Σενάριο 3: Ενιαίος Σύνδεσμος που επιλεκτικά (ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και την 

οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος) αναλαμβάνει μέρος της διαχείρισης των 

απορριμμάτων και της λειτουργία των έργων ∆ΣΑ της Περιφέρειας Κρήτης με προγραμματικές 

συμβάσεις, και οι ‘Καλλικράτειοι’ ∆ήμοι που το επιθυμούν αναλαμβάνουν τα αντίστοιχα έργα 

διαχείρισης που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων τους. Απαιτείται συνδυασμός 

δομής ακτινικής με μήτρας. (Π.χ. ΧΥΤΑ / ΣΜΑ που σήμερα διαχειρίζονται από υπηρεσίες 

∆ήμων.) 

 

Σενάρια σύμφωνα με προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σε αναλογία με το 
σχέδιο Νόμου του ΔιΦοΔιΣΑ 

Υπόθεση: Φο∆ΣΑ νομικής μορφής Ειδικού Σκοπού (όπως οι ∆ΕΥΑ) με ελάχιστη γεωγραφική 

εμβέλεια αρμοδιότητας μια περιφερειακή ενότητα (Ε∆ιΣΑ). 

Στις Ε∆ιΣΑ συγχωνεύονται όλοι οι Φο∆ΣΑ ανεξαρτήτου εναρμόνισής τους ή μη με το άρθρο 

30 του Ν. 3536/2007. 

Οι αρμοδιότητες των Ε∆ιΣΑ θα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003. 

 

Σενάριο 4: Μια Ε∆ιΣΑ ανά Νομό.  
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Σενάριο 5: Μια Ε∆ιΣΑ στο Ν. Χανίων και μία Ε∆ιΣΑ για τους υπόλοιπους νομούς. 

∆ημιουργούνται κατάλληλου μεγέθους παραρτήματα του φορέα εκεί που χωροθετούνται έργα 

ΟΕ∆Α ώστε να αποτελούν την πρώτη βαθμίδα δραστηριοποίησής του.  

10.5.3. Αξιολόγηση σεναρίων 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η αξιολόγηση των σεναρίων θα γίνει με τη μέθοδο της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης. H ανάδειξη του καταλληλότερου σεναρίου μεταξύ εναλλακτικών 

λύσεων – σεναρίων απαιτεί συνεξέταση και αξιολόγηση πολλών αντικρουόμενων 

παραμέτρων. 

Προκειμένου δηλαδή να επιτευχθεί η αξιολόγηση των διαφόρων προτεινόμενων λύσεων, δεν 

επαρκεί η σύγκριση μιας κρίσιμης παραμέτρου, αλλά απαιτείται η ανάλυση και βαθμολόγηση 

μιας σειράς κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι κοινά για όλα τα εξεταζόμενα σενάρια και η 

σπουδαιότητά τους για την επίλυση του συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας. Η επιλογή επαρκούς αριθμού 

κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών κριτηρίων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξαγωγή των 

βέλτιστων συμπερασμάτων. 

Οι διακριτές επιλογές (εναλλακτικές λύσεις) εισάγονται σε μήτρα αξιολόγησης που 

περιλαμβάνει και ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης. Ο βαθμός σπουδαιότητας των 

εφαρμοζόμενων κριτηρίων για την αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων 

καθορίζεται από το συντελεστή βαρύτητας που αποδίδεται στα κριτήρια αυτά. 

Οι συντελεστές βαρύτητας αντικατοπτρίζουν το σύστημα αξιών και προτιμήσεων του 

αποφασίζοντα ή του αξιολογητή. ∆ηλαδή, ο προσδιορισμός της σπουδαιότητας του κάθε 

κριτηρίου βασίζεται στην ιδιαίτερη σημασία που δίνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για κάθε 

κριτήριο. Συνεπώς, ανάλογα με το είδος του προβλήματος είναι δυνατό να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη σημασία για τους ενδιαφερόμενους φορείς τα περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση 

με τα οικονομικά ή και το αντίστροφο. Έτσι, για τον προσδιορισμό των συντελεστών 

βαρύτητας απαιτείται η προσεκτική ιεραρχική ταξινόμηση των διαφόρων κριτηρίων από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς.  

Στο τέλος γίνεται εκτίμηση της συνολικής απόδοσης κάθε σεναρίου με βάση τις επιμέρους 

επιδόσεις σε κάθε κριτήριο.  
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10.5.3.1. Στάδια συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογή κριτήριων 

Στην πολυκριτηριακή ανάλυση με χρήση αθροιστικής συνάρτησης ομάδων κριτηρίων 

(Πολυκριτηριακή θεωρία αξίας ή χρησιμότητας) η συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών 

σεναρίων ακολουθεί τα εξής στάδια3: 

1ο Στάδιο: Αρχικά, γίνεται η επιλογή των κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν 

πολύπλευρα το εξεταζόμενο ζήτημα και να μπορούν να βαθμολογηθούν σε διακριτή κλίμακα, 

με ανώτερο και κατώτερο όριο. Μετά, ακολουθεί η ταξινόμηση των κριτηρίων σε ομάδες. 

Καθεμιά από αυτές τις ομάδες χαρακτηρίζεται από ένα συντελεστή βαρύτητας, που δηλώνει 

το “βάρος” της  (τη σπουδαιότητα) στο κάθε σενάριο και προσδιορίζεται μετά από συζητήσεις 

με τους εμπλεκόμενους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη και δεδομένα ανάλογων περιπτώσεων. 

Το άθροισμα των συντελεστών αυτών θα πρέπει να είναι ίσο με 100%. Κατόπιν, βάσει των 

παραπάνω προκύπτει η αντίστοιχη αθροιστική συνάρτηση, η οποία θα έχει τη μορφή: 

F (O)= Σ Ai *Οi 

όπου: 

Οi  είναι οι επιμέρους ομάδες κριτηρίων  

Αi είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μίας από τις ομάδες κριτηρίων Οi  και το άθροισμα των 

συντελεστών βαρύτητας πρέπει να ισούται με 1 (100%), Σ Ai =1   

2ο Στάδιο: Οι ομάδες κριτηρίων αναλύονται στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης, για τα 

οποία επίσης καθορίζεται η σχετική σπουδαιότητά τους μέσα στην ομάδα κριτηρίων με τη 

βοήθεια κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των 

επιμέρους κριτηρίων μέσα σε κάθε ομάδα είναι επίσης 100%.  

10.5.3.2. Εκτίμηση της βαρύτητας των κριτήριων  

Στην παρούσα μελέτη, η επιλογή των κριτηρίων και η βαρύτητά τους αποτελεί πρόταση της 

μελετητικής ομάδας βασιζόμενη στην εμπειρία από αντίστοιχες μελέτες, καθώς και στις 

τοπικές συνθήκες όπως αποτυπώθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας για τη μελέτη 

αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Κ. Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη είναι: 

Κόστος  (Κόστος λειτουργίας - κυρίως αφορά τις δαπάνες απαιτούμενου προσωπικού)   

Λειτουργικά ζητήματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα των 

εργασιών του Φορέα:   

• Τεχνογνωσία.   

 

3 Report on multi-criteria decision methods – Description of the selected multi-criteria method, Development of best 
management systems for high priority waste streams in Cyprus, KYPROS, LIFE-3rd Countries 2004-2006, European 
Commission (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Environment Service, and National 
Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science and Technology) 
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• Γνώση τοπικών συνθηκών & προβλημάτων.  

• Προσαρμοστικότητα, Ευελιξία & Ταχύτητα αντιμετώπισης λειτουργικών 

προβλημάτων  

(π.χ. όδευση ΑΣΑ από μια εγκατάσταση σε άλλη σε περίπτωση προβλημάτων 

λειτουργίας).     

• Ευχέρεια προκήρυξης διαγωνισμών (προμηθειών, μελετών, υπηρεσιών κ.λπ.), που 

εξαρτάται από το νομικό καθεστώς του Φορέα και τις απαιτούμενες διαδικασίες. 

(∆ημόσιο Λογιστικό ή μη). 

Δυνατότητες ΦοΔΣΑ:   

• Αξιοπιστία έναντι δημόσιου και ιδιωτικού φορέα – εξασφάλιση συνέπειας και 

συνέχειας υπηρεσιών. 

• ∆υνατότητα ανάπτυξης ως οργανισμός (δραστηριοτήτων). 

• ∆υνατότητα συνεργασίας και συντονισμού με τοπικούς & υπερτοπικούς φορείς 

(τήρηση των εθνικών δεσμεύσεων). 

Κοινωνικά  κριτήρια:  

• Κοινωνική συναίνεση.   

• ∆ιαφάνεια.  

• Ισότητα – παροχή ίδιας ποιότητας υπηρεσιών σε όλα τα δημογραφικά στρώματα 

και σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η δυνατότητα ανάληψης αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

από το ∆ ΚΠΣ θεωρήθηκε δεδομένη σε όλα τα σενάρια και δεν επιλέχθηκε ως κριτήριο 

αξιολόγησης, καθώς ήδη διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια οι δύο κύριοι φορείς (∆Ε∆ΙΣΑ  Α.Ε. 

(ΟΤΑ) και Φο.∆.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε.), καθώς και οι ∆ήμοι. 

Επίσης, η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, οι ελάχιστες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και η εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θεωρήθηκε ίδιου 

επιπέδου σε όλα τα σενάρια και δεν επιλέχθηκε ως κριτήριο αξιολόγησης. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το σενάριο 4 και 5 (ΕΔιΣΑ) δεν είναι συμβατό με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Στον Πίνακα 10-10 δίνονται τα κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιημένα με τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας. 
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Πίνακας 10-10: Κριτήρια αξιολόγησης σεναρίων ανάπτυξης ΦοΔΣΑ  και συντελεστές 
βαρύτητας 

Κριτήριο Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κόστος 20% 

Κόστος λειτουργίας (προσωπικό) 100%

Λειτουργικά 40% 

Τεχνογνωσία 40%

Γνώση τοπικών συνθηκών & προβλημάτων 10%

Ευελιξία & ταχύτητα αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων 
(π.χ. όδευση ΑΣΑ από μια εγκατάσταση σε άλλη σε περίπτωση προβλημάτων 

λειτουργίας) 
30%

Ευχέρεια προκήρυξης διαγωνισμών (προμηθειών, μελετών, υπηρεσιών 
κλπ) 20%

Δυνατότητες ΦοΔΣΑ 20% 

Αξιοπιστία έναντι δημόσιου και ιδιωτικού φορέα 20%

∆υνατότητα ανάπτυξης 40%

∆υνατότητα συνεργασίας και συντονισμού με τοπικούς & υπερτοπικούς 
φορείς (τήρηση των εθνικών δεσμεύσεων) 40%

Κοινωνικά 20% 

Κοινωνική συναίνεση 50%

∆ιαφάνεια 30%

Ισότητα 20%

Σύνολο 100% 

10.5.3.3. Βαθμολόγηση σεναρίων 

Με βάση τον Πίνακα 10-11 κάθε επιμέρους κριτήριο για κάθε εναλλακτικό σενάριο, λαμβάνει 

μία συγκεκριμένη τιμή απόδοσης σε κλίμακα από 1 –10, όπου οι μικρότερες τιμές αφορούν 

στις δυσμενέστερες αποδόσεις. Το ή τα σενάρια που παρουσιάζουν την υψηλότερη 

(συνολική) βαθμολογία, ανεξάρτητα από τα επιμέρους κριτήρια, είναι το/τα επικρατέστερα 

(Πίνακας 10-11). 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων από τη μελετητική ομάδα βασίσθηκε μεν στην εμπειρία από 

αντίστοιχες μελέτες, αλλά κυρίως στις τοπικές συνθήκες όπως αποτυπώθηκαν κατά την 

περίοδο της έρευνας για τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Κ, καθώς στην Περιφέρεια 

Κρήτης ήδη υπάρχουν Φο∆ΣΑ (από δεκαετίας τουλάχιστον σχεδόν όλοι οι κύριοι Φο∆ΣΑ της 

περιφέρειας) που λειτουργούν αποτελεσματικά, είναι κοινωνικά αποδεκτοί και γνώστες των 

τοπικών συνθηκών περισσότερο και από τους ∆ήμους σε αρκετές περιπτώσεις. 
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Πίνακας 10-11: Αξιολόγηση Σεναρίων ανάπτυξης ΦοΔΣΑ   

Κριτήριο 
 

Σενάριο 
1 

Σενάριο 
2 

Σενάριο 
3 

Σενάριο 
4 

Σενάριο 
5 

Κόστος 20%      

Κόστος λειτουργίας 
(προσωπικό) 100% 6 5 6 3 5 

Μερικό Σύνολο  6 5 6 3 5 

Λειτουργικά 40%      

Τεχνογνωσία 40% 3 9 9 6 8 

Γνώση τοπικών συνθηκών 
& προβλημάτων 10% 5 7 9 9 8 

Ευελιξία & ταχύτητα 
αντιμετώπισης λειτουργικών 
προβλημάτων 
(π.χ. όδευση ΑΣΑ από μια 
εγκατάσταση σε άλλη σε 
περίπτωση προβλημάτων 
λειτουργίας) 

30% 5 9 7 7 8 

Ευχέρεια προκήρυξης 
διαγωνισμών (προμηθειών, 
μελετών, υπηρεσιών κλπ) 

20% 4 7 7 9 9 

Μερικό Σύνολο  4 8,4 8 7,2 8,2 

Δυνατότητες ΦοΔΣΑ 20%      

Αξιοπιστία έναντι δημόσιου 
και ιδιωτικού φορέα 20% 5 9 9 7 8 

∆υνατότητα ανάπτυξης 40% 4 7 7 8 8 

∆υνατότητα συνεργασίας 
και συντονισμού με 
τοπικούς & υπερτοπικούς 
φορείς 
(τήρηση των εθνικών 
δεσμεύσεων) 

40% 4 8 8 6 8 

Μερικό Σύνολο  4,2 7,8 7,8 7 8 

Κοινωνικά 20%      

Κοινωνική συναίνεση 50% 8 6 6 9 7 

∆ιαφάνεια 30% 6 8 8 5 5 

Ισότητα 20% 5 9 7 6 8 

Μερικό Σύνολο  6,8 7,2 6,8 6,7 6,6 

Σύνολο 100% 5 7,36 7,32 6,22 7,2 
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10.5.3.4. Συμπεράσματα και προτάσεις – σχέδιο μετάβασης 

Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι φανερό ότι τα σενάρια 

που προϋποθέτουν τη μεγαλύτερη ένωση/συγχώνευση των υφιστάμενων Φο∆ΣΑ (Σενάρια 2, 

3 και 5) και τη λειτουργία από αυτούς των έργων ∆ΣΑ (ή μέρος αυτών) έχουν τις υψηλότερες 

επιδόσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, κυρίως λόγω της τεχνογνωσίας που θα 

διαθέτουν και γενικά της ικανότητάς τους να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αξιόπιστα 

βασιζόμενοι στα έτη εμπειρίας στη ∆ΣΑ. 

Όπως φαίνεται και από τις συνολικές βαθμολογίες των σεναρίων της πολυκριτηριακής 

ανάλυσης, (Πίνακας 10‐11), η διαφορά μεταξύ των επικρατέστερων σεναρίων 2, 3 και 5 δεν 

κρίνεται σχετικά σημαντική (διαφορά <<1 μονάδας).  

Με δεδομένο ότι, αφενός η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα θέμα με κατά κύριο 

λόγο κοινωνική και πολιτική διάσταση και, αφετέρου, οι υποχρεώσεις των Φο∆ΣΑ στο  

μέλλον  δεν είναι ξεκάθαρα καθορισμένες (καθώς θα  απορρέουν από την εφαρμογή της 

νέας νομοθεσίας για την οποία δεν έχουν βγει εξουσιοδοτικές διατάξεις), η τελική επιλογή δεν 

μπορεί παρά να αποτελέσει θέμα διαβούλευσης των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και 

πολιτικής απόφασης συγχρόνως. 

Για τη λειτουργία των Φο.∆.Σ.Α κατά τη μεταβατική περίοδο, καθώς και το σχέδιο μετάβασης 

στη νέα πραγματικότητα σημειώνονται τα παρακάτω: 

• Τα ∆ιοικητικά Συμβούλια των Φο.∆.Σ.Α, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 104 

του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), συνεχίζουν αυτοδίκαια τη θητεία τους, μέχρι τη 

σύσταση των νέων φορέων. Εάν στην πράξη υπάρξουν είτε παραιτήσεις των 

μελών των ∆.Σ. είτε οι νέες ∆ημοτικές αρχές θέσουν θέμα αντικατάστασης του 

∆.Σ ως μέτοχοι του Φο.∆.Σ.Α, τότε είναι δυνατή η αντικατάσταση των μελών του 

∆.Σ. Η διαδικασία που ακολουθείται, για τις Ανώνυμες Εταιρείες είναι η σύγκλιση 

έκτακτης Γ.Σ με απόφαση του υπάρχοντος ∆.Σ ή με απόφαση του 1/20 των 

μετόχων (Ν.2190/1920 αρ.39) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. 

Για τους Συνδέσμους ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει ο Κ.∆.Κ. (άρθρα 

145 έως 152). Στις ∆ιαδημοτικές επιχειρήσεις ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπει το καταστατικό. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται απόφαση των 

∆ημοτικών Συμβουλίων των μετόχων (μελών του Φο.∆.Σ.Α) για τον ορισμό των 

εκπροσώπων στο ∆.Σ. 

• Η αξιοποίηση των υφιστάμενων Φο∆ΣΑ για την επιτάχυνση του Σχεδίου 

θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς οι υφιστάμενοι Φο∆ΣΑ οφείλουν να συνεχίσουν 

να λειτουργούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και με στόχο την ορθολογική 

περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΣΑ, παρότι την περίοδο αυτή διανύεται μια 

μεταβατική περίοδος αναφορικά με την προβλεπόμενη νομική μορφή, 
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γεωγραφική εμβέλεια, προδιαγραφές λειτουργίας και τιμολόγησης παρεχόμενων 

υπηρεσιών των Φο∆ΣΑ. Η περίοδος αυτή θα διαρκέσει περί τους 12 μήνες 

(τουλάχιστον έως την πλήρη ενεργοποίηση των νέων Συνδέσμων, εάν δεν 

επέλθει τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου).  

• Η εφαρμογή του Περιφερειακού σχεδιασμού είναι φυσικό ότι θα οδηγήσει σε 

αύξηση του κόστους διαχείρισης και προβάλλει η ανάγκη εξασφάλισης της 

οικονομικής βιωσιμότητας των φορέων. Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», καθώς και η δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου των 

αποβλήτων, ανάκτησης - ανακύκλωσης - αξιοποίησής τους, είναι αντικείμενα που 

θα πρέπει να προωθηθούν σε τοπική κλίμακα ούτως ώστε να έχουν και 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι Φο∆ΣΑ πρέπει να είναι αυτοί που θα 

καθορίσουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα διασφαλίσουν το 

βέλτιστο επιμερισμό του στους ∆ήμους, σε συμφωνία με τις προβλέψεις της 

κείμενης νομοθεσία. 

• Παρότι με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση (Νόμος 3852/2010 – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) και τη συγχώνευση πολλών ∆ήμων, προκύπτουν αλλαγές και στους 

Φο∆ΣΑ, αφού αλλάζει η σύνθεσή τους, και με τη μεταφορά ∆ήμων από μια 

∆ιαχειριστική Ενότητα (∆.Ε.) σε άλλη, η απρόσκοπτη είσπραξη των εισφορών 

κόστους ∆ΣΑ από τους ∆ήμους θα διασφαλισθεί με την εφαρμογή του Ν. 

3854/2010, άρθρο 9, σύμφωνα με το οποίο ισχύει: 

 «… Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις 

ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός 

του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου. ..» 

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο ή κοινότητα τριμηνιαίας 

δόσης της ετήσιας εισφοράς προς τον οικείο Φο.∆.Σ.Α. πέραν του ενός μηνός, το 

οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ∆.Ε.Η. Α.Ε., από τα έσοδα 

του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογούν 

στον οφειλέτη δήμο ή κοινότητα, κατόπιν αποστολής στη ∆.Ε.Η. Α.Ε. σχετικού 

αιτήματος του οικείου Φο.∆.Σ.Α., συνοδευόμενου από την αντίστοιχη απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, και αποδίδεται σε αυτόν.» 

• Στο άρθρο 104 του «Προγράμματος  Καλλικράτης» περιγράφεται το θεσμικό 

σχέδιο μετάβασης σε έναν ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης αποβλήτων ανά 

Περιφέρεια. 

• Κατά τη μεταβατική περίοδο που διανύεται απαιτείται συστηματική διαβούλευση 

των εμπλεκομένων και ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο τη διαμόρφωση του 

βέλτιστου δυνατού σεναρίου λειτουργίας ενιαίου Φο∆ΣΑ στην Περιφέρεια 

Κρήτης. 
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10.6. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Συμπληρωματικά με όσα αναφέρθηκαν στις σχετικές ενότητες με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και 

την Οργάνωση της δομής των Φο∆ΣΑ, για τη βιωσιμότητα των φορέων αλλά και προκειμένου 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 

απαιτείται η υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους (και του ανθρώπινου δυναμικού τους) με 

τα ακόλουθα:  

• Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

• Οδηγός και λογισμικό κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. 

• Ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική με κίνητρα για τη μείωση – ανακύκλωση – 

ανάκτηση υλικών από τα απόβλητα και αντικίνητρα για την παραγωγή αποβλήτων και 

την ταφή τους. 

• Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 

εργαζομένων. 

10.6.1. Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων - 
Οδηγός και λογισμικό (software) κοστολόγησης υπηρεσιών ΔΣΑ 

Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στην αρχή της πορείας για τη συγκρότηση ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και είναι σαφές ότι το θέμα της τιμολογιακής 

πολιτικής και της βιωσιμότητας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, πρέπει να 

αντιμετωπιστεί άμεσα με στόχο να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, μελλοντικές αστοχίες. 

Το σημερινό σύστημα χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στους 

πολίτες (ανάλογα με την έκτασή της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης σε τετραγωνικά 

μέτρα) είναι απαρχαιωμένο και δρα σαν αντικίνητρο σε μία πιο φιλική προς το περιβάλλον 

διαχείριση αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα για την κάλυψη των παγίως παρεχόμενων 

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από τους ΟΤΑ (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, 

δημοτικά αφοδευτήρια, κλπ), επιβάλλεται το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος (ΕΑΤ) και ο φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ). Τα παραπάνω εισπράττονται στα τιμολόγια της ∆ΕΗ με τις 

ενδείξεις ∆Τ και ∆Φ αντίστοιχα. Επιβάλλονται ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του 

ηλεκτροδοτούμενου χώρου. Ο βασικός νόμος επιβολής των τελών αυτών είναι ο Ν.25/1975 

και μια σειρά άλλα νομοθετήματα. 
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Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών συστημάτων χρέωσης, τα οποία προσαρμόζονται σε 

συγκεκριμένες ανάγκες διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Συνοπτικά, με βάση την Ευρωπαϊκή 

εμπειρία, αναφέρονται τα ακόλουθα4:  

• Πρώτον, τα συστήματα χρέωσης πρέπει να διαφοροποιούν τη χρέωση των πολιτών 

ανάλογα με την ποσότητα των αποβλήτων και το είδος αυτών, ευνοώντας την 

ανακύκλωση και το διαχωρισμό ρευμάτων στην πηγή, επομένως υλοποιώντας το 

καθένα με διαφορετικό τρόπο την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

• ∆εύτερον, τα συστήματα χρέωσης πρέπει να διαφοροποιούν τη χρέωση ανά πολίτη ή 

ανά κατοικία, βασιζόμενα σε μητρώα πολιτών, κατοικιών κλπ, σε κάποιο είδος 

«πελατολογίου» που περιλαμβάνει αυτούς που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

• Τρίτον, η διαφοροποίηση στη χρέωση πρέπει να στηρίζεται, με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο στη διαφοροποίηση της συλλογής των αποβλήτων, η οποία φτάνει μέχρι και 

στην εξατομίκευση.  

• Τέταρτον, η ομαλή λειτουργία των συστημάτων χρέωσης προϋποθέτει τη δράση 

μηχανισμών ελέγχου και επιτήρησης, που θα επιβλέπουν - διευκολύνουν την τήρηση 

των συμφωνιών μεταξύ του φορέα διαχείρισης και των πολιτών - πελατών. 

Ο Φο∆ΣΑ, οφείλει να καθορίζει με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και της αειφορίας 

των έργων, που διαχειρίζεται ή σχεδιάζει, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του, το 

οποίο και καταβάλλουν αναλογικά οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών (κυρίως οι Ο.Τ.Α.). 

Ευνόητο είναι ότι το κόστος αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από τα έσοδα των ΟΤΑ, που 

προέρχονται κυρίως από το τέλος καθαριότητας. Για το σκοπό αυτό οι ΟΤΑ, οφείλουν να 

καθορίζουν τους συντελεστές των τελών καθαριότητας στο αντίστοιχο ύψος. Αμέλεια ή 

αδράνεια τους στο θέμα αυτό, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής της 

οφειλής τους στην Επιχείρηση. 

Η ανάπτυξη οδηγού και σχετικού λογισμικού κοστολόγησης παρεχόμενων  υπηρεσιών 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς, καθώς και η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 

συστήματος ∆ΣΑ, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης για τους 

Φο∆ΣΑ. Στόχος του είναι η αποθήκευση δεδομένων αναγκαίων για την παρακολούθηση, αλλά 

και κοστολόγηση των έργων και δραστηριοτήτων με την ταυτόχρονη δυναμική σύνδεση των 

δεδομένων με Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ούτως, ώστε να γίνεται εύκολη, 

γρήγορη και άμεση η παρακολούθηση της διαχείρισης. 

∆εδομένου ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί σημαντικές δαπάνες τόσο πριν 

όσο και μετά από τη λήξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης, ο τρόπος 

 

4 Βαρελίδης Πέτρος, 16ο  Συνέδριο Πανελλήνιου ∆ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Τριχωνίδα, 8 – 10 Οκτώβριου 
2004 
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κοστολόγησης των παρεχόμενων  υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη βιωσιμότητα 

των Φορέων. Το λάθος που συχνά γίνεται είναι  ότι η τιμολογιακή πολιτική εστιάζει 

μεμονωμένα στις τρέχουσες δαπάνες και έξοδα γεγονός που οδηγεί σε λάθος ερμηνείες των 

πραγματικών αναγκών των έργων και τελικά σε κακή διαχείριση. 

Το Σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που αφορούν σε: 

• Αποκομιδή. 

• Μεταφόρτωση/ΣΜΑ. 

• Προσωρινή αποθήκευση. 

• Ανακύκλωση. 

• ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. 

• Μονάδες επεξεργασίας/ προεπεξεργασίας. 

• Ωρίμανση και σχεδιασμός έργων και δραστηριοτήτων. 

Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να έχουν σαν 

τελικό αποτέλεσμα το Ετήσιο Πραγματικό Κόστος του Φορέα συνολικά, αλλά και ανά πελάτη 

του Φορέα. 

Το προσωπικό του Φορέα θα είναι οι βασικοί χρήστες του Συστήματος. Μέσω αυτού θα 

έχουν τη δυνατότητα να έχουν σφαιρική ενημέρωση για όλο το σύστημα διαχείρισης. 

Από το Σύστημα θα εξυπηρετείται όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Φορέα και θα 

υποστηρίζονται με εφαρμογές πληροφορικής οι διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές, 

περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές λειτουργίες του Φορέα, ενώ παράλληλα ο 

Φορέας θα ενισχύσει τις λειτουργίες Προγραμματισμού και Οργάνωσης ώστε να τεθούν τα 

θεμέλια  της οικονομικής ευρωστίας του. 
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10.6.2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης υγείας & 
ασφάλειας 

10.6.2.1. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) ορίζεται ως το τμήμα του συνολικού 

συστήματος διαχείρισης ενός οργανισμού που περιλαμβάνει την αναγκαία οργανωτική δομή, 

δραστηριότητες, διαδικασίες, ρόλους και υπευθυνότητες, κατάλληλες πρακτικές, διεργασίες 

και πόρους με στόχο την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, 

υπηρεσιών ή λειτουργιών του. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, ζητάει όλο και 

περισσότερη εφαρμογή της νομοθεσίας, πληροφόρηση των πολιτών και ενσωμάτωση των 

περιβαλλοντικών θεμάτων σε όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες, πόσο μάλλον στις 

δραστηριότητες που αφορούν άμεσα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Οι Φο∆ΣΑ με το να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική 

διάσταση στην επιχειρηματική στρατηγική τους μέσω ενός ΣΠ∆ θα υποβοηθηθούν στο: 

• να αποκαταστήσουν την εικόνα των επιχειρήσεων τους (εφόσον η διαχείριση στερεών 

αποβλήτων έχει θεωρηθεί ως στενά συνδεδεμένη με τη ρύπανση), ώστε να επιτευχθεί 

κοινωνική αποδοχή των σχετικών δράσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών 

αποβλήτων, 

• να επικοινωνήσουν τις νέες τάσεις και δράσεις στο κοινό και να εδραιωθούν σχέσεις 

εμπιστοσύνης με την κοινωνία, αλλά και 

• να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους στις δραστηριότητες διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. 

Τα κίνητρα και τα οφέλη από την εγκατάσταση ενός Σ.Π.Δ. από ένα ΦοΔΣΑ 

συνοψίζονται ως εξής: 

Λειτουργικά οφέλη  

• Αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων από τον ίδιο το Φορέα προλαμβάνοντας 

την παρέμβαση εξωτερικών φορέων. 

• Καθορισμός ενός σημείου αναφοράς, βάσει σταθερής μεθοδολογίας (κοινών 

κριτηρίων), για την αξιολόγηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων. 

• Βελτίωση επιπέδου κατάρτισης του ήδη υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. 

• Ένδειξη της δέουσας επιμέλειας, εκ μέρους των εργαζομένων και της επιχείρησης 

μέσω μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της επιχείρησης. 
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• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της πειθαρχίας σε κανονισμούς - ∆ιασφάλιση 

της τήρησης των κανονιστικών απαιτήσεων. 

• Περιορισμός ατυχηματικής ρύπανσης και πιθανών κινδύνων από τη λειτουργία. 

• Εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των αναλώσεων βοηθητικών υλών, και 

εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα/οφέλη:  

• Ανταπόκριση στις προδιαγραφές του εθνικού και της Ε.Ε. θεσμικού πλαισίου. 

• Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης: 

• Παροχή τεκμηρίων στους πελάτες για την τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης 

σε  σχέση με το περιβάλλον. 

• Βελτίωση δημόσιων σχέσεων μέσω της δημοσιοποίησης της δέσμευσης της 

επιχείρησης και των αποτελεσμάτων αυτής για ασφαλέστερο, καθαρότερο και 

υγιεινότερο περιβάλλον. 

• Απόδειξη στο κοινό ότι η επιχείρηση φροντίζει και σέβεται το περιβάλλον και επομένως 

βελτίωση δημοσίων σχέσεων. 

Τα Αναγνωρισμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) είναι: 

• Το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001 και 

• Το Σχήμα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit Scheme – 

EMAS) 

Το ISO 14001 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης με 

σκοπό να καταστήσει ικανό έναν οργανισμό να διαμορφώσει περιβαλλοντική πολιτική και 

σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις σημαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (environmental impacts). Το πρότυπο ISO 14001 εφαρμόζεται για αυτές τις 

περιβαλλοντικές πλευρές, τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να ελέγξει. Από το πρότυπο δεν 

τίθενται συγκεκριμένες τιμές – επιδόσεις σε περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Το 1993 ψηφίστηκε ο Κανονισμός 1836/93/ΕΟΚ για τη εκούσια συμμετοχή μόνο των 

επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 

(EMAS) με στόχο την προληπτική καταπολέμηση της ρύπανσης και την καθιέρωση σε 

κοινοτικό επίπεδο συστήματος, το οποίο επιτρέπει τον περιορισμό των επιπτώσεων των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Ο Κανονισμός EMAS αναθεωρήθηκε το 2001 

(2001/761/ΕΕ). Στις 11 Ιανουαρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1221/2009, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001, καθώς επίσης τις 

Αποφάσεις της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ, οι οποίες πλέον περιλαμβάνονται 

στο νέο Κανονισμό. Βασικές τροποποιήσεις του νέου Κανονισμού αφορούν, μεταξύ άλλων, 
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στη δυνατότητα εφαρμογής του EMAS από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διεθνή 

πρόσβαση του EMAS). Η συμμετοχή στον Κανονισμό είναι εθελοντική και δικαίωμα έχει 

οποιοσδήποτε οργανισμός επιθυμεί να βελτιώσει τη συνολική περιβαλλοντική επίδοσή του. Η 

διαφάνεια, η προσβασιμότητα και η περιοδική παροχή περιβαλλοντικών 

πληροφοριών είναι καθοριστικοί παράγοντες που διαφοροποιούν το EMAS από άλλα 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ΣΠ∆ είναι: 

• Στο EMAS προβλέπεται η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σύμφωνα 

με την οικονομικά βιώσιμη καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία προστασίας του 

περιβάλλοντος και όχι μόνο η βελτίωση των επιδόσεων μέσω βελτίωσης του 

Συστήματος, όπως ορίζεται στο ISO 14001. 

• Στο ISO 14001 δημοσιοποιείται η Περιβαλλοντική Πολιτική, ενώ στο EMAS ολόκληρη η 

Περιβαλλοντική ∆ήλωση. 

Η τελική σύγκριση των δύο συστημάτων και η επιλογή του ποιου θα εφαρμοσθεί θα πρέπει να 

στηρίζεται, εκτός από τα κόστη και τα οφέλη που καθένα συνεπάγεται, και στην ισχύουσα 

νομοθεσία, στη δομή, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα. 

10.6.2.2. Σύστημα Διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

 Τα Συστήματα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Σ∆ΥΑΕ) εφαρμόζονται με 

στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και τη 

συνεχή μείωση της επικινδυνότητας στις εφαρμοζόμενες παραγωγικές διαδικασίες και στους 

χώρους εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο όλων των πιθανών κινδύνων για την 

υγεία και την ασφάλεια και τη σταδιακή τους εξάλειψη.  

Αναμφισβήτητα αποτελεί όφελος για όλους τους οργανισμούς, πόσο μάλλον για τους Φο∆ΣΑ, 

να διαχειρισθούν τα θέματα υγείας και ασφάλειας με άμεσο στόχο την αναγνώριση των 

κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, τη μείωση και ει δυνατόν εξάλειψη της επικινδυνότητας 

κατά την εργασία, τη μείωση των χρόνων απουσίας από την εργασία εξαιτίας εργατικών 

ατυχημάτων, δηλαδή την επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλο το 

προσωπικό, τους επισκέπτες και τους τρίτους.  

Το υπόβαθρο της ανάπτυξης ενός Συστήματος ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί η 

Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, της οποίας η εφαρμογή θεωρείται 

αυτονόητη. Το Σ∆ΥΑΕ μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 

(ανάμεσα σε άλλα) που βασίζεται στο OHSAS 18001:2007 και είναι το Ελληνικό Πρότυπο 

σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων. Τα πρότυπα έχουν 

αναπτυχθεί με τρόπο που να είναι συμβατά με το πρότυπο ISO 9001 και το ISO 14001, ώστε 

να διευκολύνεται η ενοποίησή τους. 
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Στόχος της Πιστοποίησης στα Συστήματα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας είναι να 

καθίσταται η επιχείρηση ικανή να ελέγχει τον επαγγελματικό κίνδυνο, να οργανώνει την 

πρόληψη, να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και να βελτιώνει τις παραγωγικές και 

οικονομικές της επιδόσεις. Η πιστοποίηση βελτιώνει την αποδοτικότητα των εσωτερικών 

διαδικασιών και υποβοηθά στη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας του 

Φορέα. 

Τα κυριότερα οφέλη από την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Σ∆ΥΑΕ είναι:  

1. Η ελαχιστοποίηση και συνεχής μείωση των κινδύνων για τους εργαζόμενους κατά την 

εργασία τους, μέσω εντοπισμού των επαγγελματικών κινδύνων, που απορρέουν από 

τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και ελαχιστοποίησή τους.  

2. Η βελτίωση ενός υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας. 

3. Η ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων 

4. Η απόδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και σχετικούς κανονισμούς. 

5. Η βελτίωση της ασφαλιστικής ικανότητας. 

Η μείωση των κινδύνων αφορά άλλωστε, εκτός των εργαζομένων, και το κοινό γενικότερα, 

ενώ αποδεικνύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αυξάνεται το κύρος του Φορέα. 
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11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ 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 ανακύκλωση1. 

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 τη νέα Οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) προβλέπεται για το 2020 ο φιλόδοξος 

στόχος το 50% κ.β. των αποβλήτων των οικιακών και όσων προσομοιάζουν με αυτά να 

οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση, καθώς και το 70% 

κ.β. των αποβλήτων που παράγονται από οικοδομές/κατασκευές υποδομών. Επίσης, αυτή η 

Οδηγία θέτει σαφέστατα ως υποχρέωση πλέον των κρατών μελών την ιεράρχηση που δίνεται 

 

1 Institute for European Environmental Policy, 2006 
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στο Σχήμα 11-1. Πρώτος στόχος της ιεράρχησης είναι να περιοριστούν τα απόβλητα μέσω 

πρόληψης, που σημαίνει π.χ. αλλαγές στη συσκευασία. 

 

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 ∆ΣΑ 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 Φο∆ΣΑ 

Μερικές από τις δράσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, άλλες να δρομολογηθούν. 

Βέβαια, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτος κανόνας, δεδομένου ότι διαφορετικές 
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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. 

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.  
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11.2. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΕ 

11.2.1. Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι βασικές τάσεις που προσδιορίζουν το ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στη βάση της 

Οδηγίας –Πλαίσιο και πρέπει να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις για τη στρατηγική διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούν: 

 

 Η σύνοψη της θεματικής στρατηγικής για τα στερεά απόβλητα 

 Βασικές τάσεις ∆ΣΑ (διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) στην ΕΕ 

 Η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι Οδηγία 98/2008 δεν έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

νομοθεσία. Παρόλα αυτά, η παρούσα μελέτη λαμβάνει, στο βαθμό του εφικτού, όλες τις νέες 

τάσεις και εξελίξεις, ώστε τα αποτελέσματά της να είναι έγκυρα και αξιόπιστα στο πλαίσιο 

ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.  

11.2.2. Θεματική Στρατηγική Για Τα Στερεά Απόβλητα 

Τα απόβλητα αποτελούν ένα όλο και σοβαρότερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό 

πρόβλημα για όλες τις σύγχρονες οικονομίες. Ο όγκος των αποβλήτων αυξάνει με ρυθμούς 

ανάλογους ή και ενίοτε μεγαλύτερους από την οικονομική ανάπτυξη. Ο τρόπος παραγωγής και 

χειρισμού των αποβλήτων επηρεάζει όλους μας, από τους μεμονωμένους πολίτες και τις 

μικρές επιχειρήσεις, μέχρι τις δημόσιες αρχές και το διεθνές εμπόριο. Η παραγωγή και η 

διαχείριση αποβλήτων συνδέεται στενά με τον τρόπο κατά τον οποίο χρησιμοποιούμε τους 

πόρους. Η παραγωγή υπερβολικών ποσοτήτων αποβλήτων αποτελεί ένδειξη ασύμφορης 

χρήσης των πόρων, η δε ανάκτηση των ενσωματωμένων στα απόβλητα υλικών και ενέργειας 

μπορεί να μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε τους πόρους καλύτερα. Κατά συνέπεια, οι 

πολιτικές για τα απόβλητα μπορούν και πρέπει να έχουν στόχο τη μείωση των συνολικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση των πόρων. Η θέληση της 

Ευρώπης να αντιμετωπίσει τα απόβλητα κατά περιβαλλοντικά ορθούς τρόπους δημιουργεί 

θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Ο ευρωπαϊκός κλάδος της διαχείρισης και 

ανακύκλωσης αποβλήτων έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο 

εργασιών πάνω από 100 δις ευρώ. Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας και εξασφαλίζει από 1,2 

έως 1,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η βιομηχανία ανακύκλωσης προμηθεύει όλο και 

μεγαλύτερες ποσότητες πόρων στη μεταποιητική βιομηχανία: τουλάχιστον το 50% του 

χαρτιού και του χάλυβα, το 43% του γυαλιού και το 40% των μη σιδηρούχων μετάλλων που 
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παράγονται στην ΕΕ προέρχονται σήμερα από ανακυκλωμένα υλικά. Η συλλογή αξιόπιστων 

στατιστικών στοιχείων για τα απόβλητα είναι δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν αξιόπιστα 

δεδομένα για το 2002 όσον αφορά τα απόβλητα οικοδομών (510 εκατ. τόνοι), τα απόβλητα 

της μεταποιητικής βιομηχανίας (427 εκατ. τόνοι), τα αστικά απορρίμματα (241 εκατ. τόνοι) 

και τα απόβλητα από την παραγωγή ενέργειας και την ύδρευση (127 εκατ. τόνοι). Αυτό από 

μόνο του σημαίνει ότι κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι 

αποβλήτων, από τα οποία τα 58 εκατ. τόνοι είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν όμως 

κενά όσον αφορά τα δεδομένα για τα απόβλητα από λατομεία και ορυχεία, από τη γεωργία και 

τη δασοκομία, από την αλιεία καθώς και από τους κλάδους των υπηρεσιών και του δημοσίου, 

και επομένως ο πραγματικός αριθμός είναι υψηλότερος. 

Τα παραγόμενα αστικά απορρίμματα ανά άτομο και ανά έτος είναι γύρω στα 530 κιλά. 

Ωστόσο, αυτή η μέση τιμή αποκρύπτει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Για 

παράδειγμα, η ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ των 10 ανέρχεται σε 300 

έως 350 κιλά, ενώ στην ΕΕ των 15 είναι περίπου 570 κιλά. Γενικά, ο συνολικός όγκος των 

αποβλήτων αυξάνει με ρυθμό ίσο ή και μεγαλύτερο από το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης. 

Στατιστικά στοιχεία για ολόκληρη την ΕΕ των 25 σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων 

διατίθενται μόνο για τα αστικά απορρίμματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 14% περίπου του 

συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων. Αυτό θα αλλάξει από του χρόνου (2006) λόγω του 

νέου κανονισμού για τις στατιστικές των αποβλήτων με βάση τον οποίο η Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Υπηρεσία θα συλλέγει και θα δημοσιεύει στατιστικές για την παραγωγή και 

διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων. Προς το παρόν, το 49% των αστικών απορριμμάτων 

διατίθεται μέσω υγειονομικής ταφής, το 18% αποτεφρώνεται και το 27% ανακυκλώνεται ή 

λιπασματοποιείται. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σε ορισμένα, 

υγειονομική ταφή υφίσταται το 90% των αστικών αποβλήτων, σε άλλα μόνον το 10%. 

Η αναλογία των ανακυκλούμενων αστικών απορριμμάτων αυξάνει, αλλά αυτό αντισταθμίζεται 

σχεδόν εξ ολοκλήρου από την αύξηση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων. Κατά 

συνέπεια, η υγειονομική ταφή μειώνεται με αργό ρυθμό. Για παράδειγμα, οι ποσότητες των 

πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής αυξήθηκε κατά 21,7% 

από το 1990 μέχρι το 2002, παρόλο που το ποσοστό των πλαστικών αποβλήτων που υπέστη 

υγειονομική ταφή μειώθηκε από το 77% στο 62%. Η ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων 

σχεδόν διπλασιάστηκε από το 1995 ως το 2003 και σήμερα αντιστοιχεί σε 82,3 εκατομμύρια 

τόνους ετησίως. Η αποτέφρωση αυξάνει αργά και από αυτήν παράγεται ενέργεια που 

ισοδυναμεί με 8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. 

Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα στηρίζεται σε μια έννοια που είναι γνωστή ως ιεραρχία 

διαχείρισης των αποβλήτων, με βάση την οποία οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης 

των αποβλήτων χαρακτηρίζονται από «βέλτιστες» ως «χείριστες» από περιβαλλοντικής 

σκοπιάς. Οι επιλογές αυτές είναι: 

 Κατά προτεραιότητα, πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 
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 Επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος 

 Ανακύκλωση ή λιπασματοποίηση του προϊόντος 

 Ανάκτηση της ενέργειας μέσω αποτέφρωσης 

 ∆ιάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής 

Ωστόσο, η ιεράρχηση των αποβλήτων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτος κανόνας, 

δεδομένου ιδίως ότι διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων μπορεί να έχουν 

διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 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. Η 

εισαγωγή της νέας έννοιας του «κύκλου ζωής» (Life Cycle Thinking) έχει ως στόχο να 

εξασφαλίσει ότι επιλέγεται η βέλτιστη από περιβαλλοντικής άποψης εναλλακτική επιλογή σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

11.2.3. Βασικές τάσεις  ΔΣΑ στην ΕΕ 

Η ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της ανθρώπινης 

κοινωνίας. Οι αρχικές ανησυχίες για τη σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και τα απόβλητα 

παρέμεναν σταθερές, σε όλες σχεδόν τις εποχές και επικεντρωμένες σε θέματα υγιεινής2, αλλά 

και σε ανάπτυξη μηχανισμών ανακύκλωσης που δεν απέρρεε από περιβαλλοντικές ανησυχίες, 

αλλά συνδεόταν με το οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσίαζαν τα υλικά-απόβλητα. Προς τα 

τέλη του 18ου αιώνα, οι Ευρωπαίοι, πρώτοι, χρησιμοποίησαν την καύση των απορριμμάτων 

για να παράγουν ηλεκτρισμό. 

Στην πραγματικότητα, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον προηγούμενο αιώνα 

κατέληξε να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δραστηριότητες στις αναπτυγμένες 

και υψηλού βαθμού βιομηχανοποιημένες χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ο 

ιδιωτικός και εμπορικός τομέας της βιομηχανίας διαχείρισης αποβλήτων ανήλθε σε τζίρο 3 

δισεκατ. Λίρες Αγγλίας (£) το 1996, ενώ ο τζίρος των αντίστοιχων επιχειρήσεων στη Γερμανία 

το έτος 2000 ανήλθε σε €10.9 δισεκατ. ευρώ. Οι επτά μεγαλύτερες σε τζίρο ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων είχαν πωλήσεις που ξεπερνούσαν το 1 δισεκατ. 

ευρώ το 2005 και αρκετές από αυτές δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Από τον εικοστό 

αιώνα συγχρόνως όμως εμφανίστηκαν νέες αντιλήψεις και ανησυχίες λόγω της αυξημένης 

πλέον ποικιλίας και ευρύτητας των αποβλήτων 

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων στην ΕΕ το 2005 υπολογιζόταν σε 1,3 δισεκατομμύρια 

τόνους ετησίως περίπου3. Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει τα απόβλητα της μεταποίησης (427 

 

2 UNEP/GRID-Arendal 
3 European Commission, EU Waste Policy: The story behind the strategy, 2005 
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εκατομμύρια τόνοι), της ενεργειακής παραγωγής και της υδροδότησης (127 εκατομμύρια 

τόνοι), του κατασκευαστικού τομέα (510 εκατομμύρια τόνοι) και των οικιακών απορριμμάτων 

(241 εκατομμύρια τόνοι), ενώ δεν περιλαμβάνει, λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων, τις 

ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται από τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας.  

Στο διάστημα 1995-2003, ειδικά τα οικιακά απορρίμματα, αυξήθηκαν κατά 19%4, φτάνοντας 

στα 518 kg/cap&year στην EE-275, αλλά το διάστημα 2003-2006 στην Ε.Ε. των 12 

καταγράφηκε μείωση κατά 1,4% στην παραγωγή δημοτικών αποβλήτων (που εμπεριέχουν τα 

οικιακά απορρίμματα) και στην Ε.Ε. των 15 κατά 1,2%6. Αντίθετα, οι προβλέψεις ειδικά για 

την παραγωγή δημοτικών αποβλήτων δηλώνουν μια μεγάλη αύξηση κατά τις επόμενες 

δεκαετίες. Αναμένεται η παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στην ΕΕ-27 να είναι περί τα 290 

εκατομμύρια τόνους με μια παραπέρα αύξηση περί τα 335 εκατομμύρια τόνους το 2020, δηλ., 

μια αύξηση της τάξης του 25% από το 2005 έως το 2020. Ειδικότερα, στην ΕΕ-15 

προβλέπεται μια αύξηση της τάξης του 9% για την περίοδο 2005-2010, και μια αύξηση της 

τάξης του 22% το 2020. Η παραγωγή απορριμμάτων στην ΕΕ-12 προβλέπεται ακόμα 

μεγαλύτερη: περί το 11% αύξηση για την περίοδο 2005-2010, και μια αύξηση της τάξης του 

50% το 2020. Βέβαια οι παραπάνω τιμές – προβλέψεις διαφοροποιούνται ανά χώρα7.  

Η συνεχιζόμενη αύξηση των αποβλήτων αντικατοπτρίζει τα σημερινά μη βιώσιμα 

καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα8. Συγχρόνως, το κόστος συλλογής και επεξεργασίας 

των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα επαχθές, η δε δημιουργία αποβλήτων αποτελεί εξ ορισμού 

απώλεια πόρων9. Η παραγωγή & ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων αποτελούν τους τέσσερις 

από τους δεκατέσσερις οικονομικούς δείκτες μέτρησης της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable 

development) της επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, μιας και 

αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τα καταναλωτικά πρότυπα αλλά και τη διαθεσιμότητα των 

αναγκαίων υποδομών. Βέβαια πλέον γίνεται στόχευση στο «να διασφαλιστεί η ανάλωση των 

ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων να μην υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα του 

περιβάλλοντος και να επιτευχθεί αποσύνδεση της χρήσης των πόρων από την οικονομική 

ανάπτυξη μέσω σημαντικής βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων, απεξάρτησης της 

οικονομίας από τους υλικούς πόρους και πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων10». Ειδικά τα 

στερεά απόβλητα αποτελούν ένα πολυσύνθετο και ιδιάζων πρόβλημα προς διαχείριση, μιας και 

 

4 European Commission, EU Waste Policy: The story behind the strategy, 2005 
5 Key figures on Europe, 2007/08 Edition, Eurostat pocketbooks, ISSN 1830-7892, European Communities, 2008 
6 Eurostat, European Communities, Key figures on Europe, 2007/08 Edition, Eurostat pocketbooks, ISSN 1830-7892, 
2008 
7 Skovgaard Mette, Nanja Hedal and Alejandro Villanueva, European Topic Centre on Resource and Waste 
Management and Frits Møller Andersen and Helge Larsen, Risoe National Laboratory, Technical University of 
Denmark – DTU, Municipal waste management and greenhouse gases, for European Environment Agency, ETC/RWM 
orking paper 2008/1, 2008 
8 ΕΕΑ briefing, 2008/01 
9 CSD Indicator Set: Economic/Consumption and Production Patterns/ Waste Generation and Management: 
Generation of Industrial and Municipal Solid Waste, Generation of Hazardous Waste, Management of Radioactive 
Waste and Waste Recycling and Reuse.   
10 Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο, COM/2001/0031 τελικό 
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δεν αποτελούν μόνο μια δυνητική πηγή ρύπανσης, αλλά, όπως σχηματικά φαίνεται στο Σχήμα 

11-2, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενής πηγή πρώτων υλών για την παραγωγή 

νέων προϊόντων11.  

 

Σχήμα 11-2: Το τρίγωνο Πόροι /Προϊόντα /Απόβλητα 

 

Η χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως δευτερογενή πηγή πρώτων υλών, μέσω ανακύκλωσης 

και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων, προσφέρει12: 

 μείωση της ανάγκης για χρήση και εκμετάλλευση φυσικού μη ανανεώσιμου κεφαλαίου, 

 αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η κατανάλωση ενέργειας π.χ. από την 

εξόρυξη πρωτογενών πρώτων υλών, καθώς και από τη μεταποίηση των πρώτων υλών 

κατά την παραγωγική διαδικασία, 

 μείωση της ποσότητας των απορριπτόμενων υλικών και κατά συνέπεια περιορισμός των 

αναγκαίων χώρων εναπόθεσής των και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

συνεπάγονται, καθώς και 

 μείωση του κόστους κατασκευής νέων προϊόντων λόγω χαμηλού ή μηδενικού κόστους 

των στερεών αποβλήτων. 

Άλλα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση είναι: 

 παράγεται λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, 

 δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. 

 

11 Skordilis A., Modelling of integrated solid waste management systems in an island, Resources, Conservation and 
Recycling 41, 243–254, 2004 
12 Κεχαγιά Φωτεινή, Τσώχος Γεώργιος, Η χρήση των βιομηχανικών παραπροϊόντων στην κατασκευή οδικών έργων: 
ένα βήμα προς την αειφόρο ανάπτυξη, Heleco ’05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 
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11.2.4. Οδηγία για τα Απόβλητα 2008/98/EK 

Η νέα Οδηγία πλαίσιο 2008/98/EK, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στο ελληνικό δίκαιο, 

αντικαθιστά την Οδηγία 2006/12/ΕΚ13 (και καταργεί τις Οδηγίες για τη διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων και των λιπαντικών - 75/439/ΕΚ, 91/689/ΕΚ) και θα πρέπει να 

ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ως το ∆εκέμβριο του 2010. Η Οδηγία 

θεσπίζει την ιεράρχηση 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, προβλέπει τη χωριστή 

συλλογή υλικών όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί από το 2015 και θέτει 

τους εξής στόχους ανακύκλωσης: 

 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. 

 έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η 

ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος. 

Επίσης καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριμμάτων θεωρείται ανάκτηση και όχι 

διάθεση, σε συμφωνία και με τα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για 

την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC Directive). 

Αναφορικά με τα Βιολογικά14 απόβλητα, η Οδηγία δεν επιβάλει ποσοτικούς στόχους, αλλά 

προτρέπει (άρθρο 22) : 

 Την ξεχωριστή συλλογή τους με στόχο την κομποστοποίηση ή την αναερόβια 

επεξεργασία τους 

 Την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος 

 Τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών προϊόντων από την επεξεργασία των οργανικών 

αποβλήτων 

Η Οδηγία πλαίσιο θέτει όπως αναφέρθηκε το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οικιακών 

και ενδεχομένως άλλης προέλευσης απορριμμάτων στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι 

παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, καθώς και τη χωριστή συλλογή υλικών, 

τουλάχιστον όσον αφορά στο γυαλί, πλαστικό, χαρτί και μέταλλο. Τη δεδομένη χρονική 

 

13 η οποία καταργείται  από την 12η ∆εκεμβρίου 2010. 
14 Ορισμός σύμφωνα με την 98/2008: 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 
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στιγμή η Ε.Ε. δεν έχει καθορίσει την ακριβή ερμηνεία και τις μεθόδους εφαρμογής και 

υπολογισμού για τον παραπάνω στόχο ανακύκλωσης.  

Αναφορικά με την ανάκτηση των αποβλήτων, η Οδηγία ορίζει τα ακόλουθα: 

 Για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται 

χωριστά και, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής 

άποψης, δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές 

ιδιότητες   

 Στις εργασίες ανάκτησης μεταξύ άλλων στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας ορίζεται: 

o R1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας: 

 Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία 

στερεών αστικών αποβλήτων μόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται 

ή υπερβαίνει: 

 Το 0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, 

 το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31η ∆εκεμβρίου 2008,και 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο :  

Ενεργειακή απόδοση = (Ep ‐( Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) 

Όπου: 

 Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή 

ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή 

ηλεκτρισμού με 2,6 και τη θερμότητα που παράγεται για εμπορική χρήση 

με 1,1 (GJ/έτος). 

 Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από 

καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος). 

 Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και 

υπολογίζεται με χρήση της κατώτερης καθαρής θερμογόνου αξίας των 

αποβλήτων (GJ/έτος). 

 Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και την Ef 

(GJ/έτος). 

 0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες 

λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας. 

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων. 
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o R3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως 

διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού 

μετασχηματισμού) Περιλαμβάνει την αεριοποίηση και την πυρόλυση που χρησιμοποιούν τα 

συστατικά ως χημικές ουσίες 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι Για να θεωρείται η αποτέφρωση ΑΣΑ εργασία ανάκτησης και όχι 

διάθεσης θα πρέπει η ενεργειακή απόδοση της διεργασίας να είναι > 0,6 σύμφωνα με την νέα 

οδηγία για τα στερεά απόβλητα. Από την άλλη, ο CEWEP (Confederation of European Waste 

to Energy Plants), διενήργησε μελέτη για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των 

εγκαταστάσεων αποτέφρωσης στην Ευρώπη. Από την έρευνα σε 97 εγκαταστάσεις μέλη του 

CEWEP, με συνολική δυναμικότητα 24 εκ. τόνους Α.Σ.Α, προέκυψε ότι μόνο τα 67 

“υπακούουν” στον κανόνα για Ενεργειακή απόδοση > 60%. Ο CEWEP υποστηρίζει ότι το όριο 

πρέπει να μειωθεί στο 50%, αφού όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα έρευνα 85 από 

τις 97 εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν το όριο αυτό. ∆ιαφορετικά το κόστος θα είναι 

δυσανάλογο, πάντα σύμφωνα με τον CEWEP, ενώ παράλληλα υπάρχουν και τεχνικές 

δυσκολίες. Για παράδειγμα η απόδοση της εγκατάστασης στην ανάκτηση θερμότητας 

σχετίζεται όχι μόνο με την παραγωγή θερμότητας από την εγκατάσταση αλλά και με την 

αποτελεσματικότητα της διανομής της θερμότητας αυτής (σύμφωνα με την εξίσωση που 

παρουσιάστηκε). Έτσι, πρακτικά, εμφανίζονται οι εγκαταστάσεις αυτές λιγότερο αποδοτικές, 

επειδή πρέπει να διανέμουν τη θερμότητα σε μια σχετική απόσταση (λόγω κοινωνικών 

αντιδράσεων συνήθως χωροθετούνται σε κάποια απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό). 

Αν πάντως, η αποτέφρωση εξακολουθεί να θεωρείται διάθεση, τότε οι στόχοι αξιοποίησης δεν 

θα μπορούν να επιτυγχάνονται μέσω της αποτέφρωσης (π.χ αποτέφρωση υλικών 

συσκευασίας που περιλαμβάνονται μέσα στα Α.Σ.Α που αποτεφρώνονται). Η πρόταση της 

νέας οδηγίας είναι να ισχύσει η παραπάνω εξίσωση, ώστε κάποιες μονάδες αποτέφρωσης 

(ακόμα κι αν τεχνικά αυτό αποτελεί νέα πρόκληση), να θεωρούνται μονάδες ανάκτησης. 

Επιπρόσθετα, δεν είναι σαφές αν η παραγόμενη ενέργεια από την αποτέφρωση Α.Σ.Α εμπίπτει 

στο νόμο για τις ΑΠΕ, παρόλο που στον ορισμό της βιομάζας εμπίπτει και το βιοαποδομήσιμο 

κλάσμα των Α.Σ.Α. Στην οδηγία 2001/77/ΕΕ (σχετικά με τις ΑΠΕ), αναφέρεται ότι η 

αποτέφρωση σύμμεικτων ΑΣΑ προς παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, δε μπορεί να 

υποστηριχθεί από την οδηγία στην περίπτωση που αυτή αντίκειται στην ιεραρχία βιώσιμης 

διαχείρισης των αποβλήτων. Ο όρος αυτός δεν έχει μεταφερθεί στο νόμο 3468 που αποτελεί 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με την εν λόγω οδηγία. 
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11.3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

11.3.1. 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 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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Οι βασικοί στόχοι που τίθενται κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων, 

αφορούν: 

• ποσοτική μείωση των αποβλήτων, 

• ποιοτική βελτίωση της περιεκτικότητας των αποβλήτων μέσω της μείωσης των 

περιεχόμενων επικίνδυνων ουσιών, 

• αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα μέσω της ανακύκλωσης 

και της ανάκτησης ενέργειας, 

• προκειμένου για απόβλητα που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και για τα 

υπολείμματα της επεξεργασίας, διάθεση αυτών κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό, 

• διακίνηση των αποβλήτων με βάση την αρχή της γειτνίασης, δηλαδή, είναι επιθυμητό 

η διάθεσή τους να γίνεται στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις. 

Αναφορικά με τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης των απορριμμάτων που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για τη μετεξέλιξή τους σε οργανωμένους Χ.Υ.Τ.Α., τότε αυτοί πρέπει να 

αποκατασταθούν με γνώμονα: 

• τη δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη φυσική επανένταξή τους στο γειτονικό φυσικό 

περιβάλλον. 

Βασικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής 

διαχείρισης των ΑΣΑ, είναι η ευθύνη του παραγωγού ενός προϊόντος. Ο παραγωγός είναι 

υπεύθυνος για ζητήματα που αφορούν το προϊόν και είναι: 

• ο σχεδιασμός, 

• η χρήση ειδικών υλικών, 

• η σύνθεση, 

• η εμπορία. 

Συνεπώς, ο παραγωγός πρέπει να κατασκευάζει κάθε προϊόν με κριτήριο αυτό να είναι 

συμβατό με τη μετέπειτα επαναχρησιμοποίηση και ανάκτησή του. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, ο παραγωγός πρέπει να παρακινείται από πρόσφορα κίνητρα θεσπιζόμενα από τις 

αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί, καθίσταται σαφές ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου, σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αποτελεί 

άμεση προτεραιότητα με διαστάσεις περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και προστασίας της 

δημόσιας υγείας.  

11.3.2. Επέκταση και Εδραίωση Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή 

Αναφορικά με τη χωριστή συλλογή ορισμένων αποβλήτων, σε όλη την Περιφέρεια θα πρέπει 

να εδραιωθεί η ∆σΠ των: 
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• Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων (μπλε κάδος) και αποβλήτων υλικών, όπως π.χ. του 

έντυπου χαρτιού. Αυτό προκύπτει από την υποχρέωση της χώρας μας σύμφωνα με 

την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, για χωριστή συλλογή των τεσσάρων ρευμάτων (μέταλλο, 

χαρτί, πλαστικό, γυαλί) έως το 2015 

• Βιολογικών Αποβλήτων, όπως προτρέπεται από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

• Λοιπών αποβλήτων (ογκώδη, υφάσματα, ξύλα, ΑΗΗΕ, κλπ.) μέσω της δημιουργίας 

Green Points. 

Πιο συγκεκριμένα, για τους στόχους διαλογής στην πηγή, αναφέρονται τα εξής: 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής οργανικού με συστήματα ∆σΠ, αυτές 

μπορούν να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως: 

 Επίτευξη υψηλών στόχων ανακύκλωσης, καθώς αποτελούν σημαντικό ποσοστό των 

αποβλήτων. 

 Επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων 

(ΒΑΑ) από τον ΧΥΤΑ. 

 ∆ιευκόλυνση  της  αξιοποίησης  των  υπόλοιπων  αποβλήτων  αφού  με την ∆σΠ των 

οργανικών και των πράσινων αποβλήτων διαχωρίζονται τα οργανικά που  χαρακτηρίζονται  

από  υψηλή  υγρασία,  από  τα υπόλοιπα Α.Σ.Α. 

 Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας, με χαμηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και 

άλλων προσμίξεων, έτσι  ώστε  να μπορεί να εξασφαλίζεται  η  αξιοποίησή  του. 

Το ποσοστό της εκτροπής των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων με χρήση χωριστού 

κάδου, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί όταν αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, πλην της  

ανακύκλωσης συσκευασιών, δεν λαμβάνουν χώρα δράσεις χωριστής συλλογής των οργανικών 

αποβλήτων. Ως δεδομένο όμως λαμβάνεται ότι δεν θα είναι εύκολο άμεσα και γρήγορα να 

εξοικειωθεί ο πολίτης με τη χωριστή  συλλογή  των  οργανικών,  όταν  έχει  συνηθίσει  να  

απορρίπτει  τα  υπολείμματα φαγητού στον κοινό κάδο.   Οι   στόχοι   εκτροπής   θα   πρέπει   

επομένως να είναι διαβαθμισμένοι χρονικά, δηλαδή το σύστημα χωριστής συλλογής θα πρέπει 

να σχεδιαστεί σταδιακά, ξεκινώντας καταρχήν με πιλοτικά προγράμματα ευρείας κλίμακας και 

οι στόχοι εκτροπής να διαφοροποιούνται καθώς περνάει ο καιρός και αυξάνει η εμπειρία από 

την εφαρμογή του συστήματος. Επίσης οι στόχοι εκτροπής πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, διότι, 

όπως ήδη αναφέρθηκε η διεθνής εμπειρία δείχνει πως τέτοιου είδους προγράμματα απαιτούν 

χρόνο για να εξελιχθούν και να αποδώσουν.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προτείνονται οι εξής στόχοι για την περιφέρεια Κρήτης: 

1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 20% των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το 2015, 

δηλ. ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 34.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 

περίπου 8% επί της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α που θα παράγονται το 2015. 
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2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 35% των οργανικών (υπολειμμάτων φαγητού) έως το 2020, 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 65.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 

το 14%  επί  της  συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α  που  αναμένεται να παράγονται  το  2020. 

Τα  προτεινόμενα  ποσοστά  εκτροπής  συμβαδίζουν  και  με  τα  υφιστάμενα  ποσοστά 

ανακύκλωσης  συσκευασιών   (περίπου 30% ανακύκλωση συσκευασιών επί του συνόλου  των 

παραγόμενων συσκευασιών).  Η  σύγκριση  αυτή  έχει  σημασία  γιατί υποδεικνύει ότι οι 

πολίτες έχουν ήδη εντάξει στην νοοτροπία τους την απόρριψη ενός ποσοστού  συσκευασιών 

χωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα και πιθανά, με παρόμοιο ποσοστό να απορρίψουν 

χωριστά και τα απόβλητα κουζίνας. 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής συσκευασιών, προτείνονται οι εξής στόχοι 

για την περιφέρεια Κρήτης: 

1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2015, δηλ. 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 60.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 

το 14%  επί  της  συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α  που  αναμένεται να παράγονται  το  2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 60% των αποβλήτων συσκευασιών έως το 2020, ποσότητα 

ίση συνολικά με περίπου 77.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 16%  επί  

της  συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α  που αναμένεται να παράγονται  το  2020. 

Tο συνολικό ποσοστό του 60%, θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί βάσει των ακόλουθων επί 

μέρους στόχων ανακύκλωσης: 

i) 80%, κατά βάρος, για το γυαλί, 

ii) 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, 

iii) 50%, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 

iv) 60%, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που 

ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, 

v) 60%, κατά βάρος, για το ξύλο. 

Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής υλικών, πέραν των ανωτέρω, προτείνονται 

οι εξής στόχοι για την ανακύκλωση έντυπου υλικού περιφέρεια Κρήτης: 

1. Χωριστή συλλογή ποσοστού 30% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το 2015, δηλ. 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 10.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 

2% επί της συνολικής ποσότητας Α.Σ.Α που αναμένεται να παράγονται  το  2015. 

2. Χωριστή συλλογή ποσοστού 50% των αποβλήτων τυπωμένου χαρτιού έως το 2020, 

ποσότητα ίση συνολικά με περίπου 16.000 τόνους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 3,5%  επί  

της  συνολικής  ποσότητας  Α.Σ.Α  που αναμένεται να παράγονται  το  2020. 
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Σχετικά με τις προτεινόμενες σχετικές υποδομές και δράσεις αναφέρονται τα εξής: 

 

Διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων με τέσσερις (4) κάδους  

Παράλληλα με την οικιακή κομποστοποίηση, μπορεί να υιοθετηθεί άμεσα το μοντέλο με 4 

κάδους (αντί του ενός, των δύο ή των τριών, που εφαρμόζεται σήμερα) για τη συλλογή των 

απορριμμάτων και υπολοίπων υλικών. Ο πρώτος κάδος μπορεί να αφορά μόνο το χαρτί, που 

θα οδηγείται χωρίς άλλη διαλογή για ανακύκλωση, ο δεύτερος κάδος θα δέχεται όλα τα 

υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά, γυαλί, μέταλλα, ξύλο), τα οποία θα οδηγούνται για 

διαλογή στα ειδικά Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και εν συνεχεία για 

ανακύκλωση, ο τρίτος κάδος θα δέχεται μόνο τα υπόλοιπα οργανικά και βιοαποδομήσιμα 

υλικά (όσα δηλαδή δεν αξιοποιούνται στην οικιακή κομποστοποίηση), και ο τέταρτος κάδος θα 

δέχεται το έντυπο υλικό. Το σύστημα των 4 κάδων προϋποθέτει και μια στοιχειώδη οικιακή 

υποδομή για το διαχωρισμό των 4 ρευμάτων. 

 

Βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτικής διαχείρισης και επέκτασή της και σε 

άλλα υλικά Αρκετά από τα σημερινά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. για 

συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές - ΑΗΗΕ, ελαστικά) χρήζουν σημαντικών αλλαγών ώστε να 

βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα ανάκτησης ανακύκλωσης και να επιτευχθούν οι στόχοι 

της Ε.Ε. Επίσης, σήμερα υπάρχουν και άλλες σημαντικές κατηγορίες υλικών (όπως τα 

επικίνδυνα οικιακά, αχρησιμοποίητα ή ληγμένα φάρμακα, ο ρουχισμός και τα υποδήματα, τα 

έπιπλα ή άλλα ογκώδη προϊόντα) για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης και θα πρέπει να δημιουργηθούν με ευθύνη της πολιτείας, ώστε να 

μπορούν να συνεργαστούν με αυτά οι ΟΤΑ και να πετύχουν περαιτέρω μείωση των προς 

διάθεση υλικών με παράλληλη περιβαλλοντική διαχείριση. 

 

Δημιουργία διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα  

Τα Κέντρα Ανακύκλωσης (ΚΑ) μπορούν να αποτελέσουν βασικό άξονα για την εναλλακτική 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αποτελούν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης και 

ταξινόμησης όλων των υλικών μέχρι τη μεταφορά τους για τελική διαχείριση ή ανακύκλωση. 

Κάθε Κέντρο Ανακύκλωσης μπορεί να έχει έκταση 1-2 στρέμματα, να βρίσκεται μέσα ή πολύ 

κοντά στον αστικό χώρο και να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους (κυρίως κοντέϊνερ) για όλα 

τα εν δυνάμει διαχειρίσιμα υλικά, όπως συσκευασίες, ΑΗΗΕ (ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 

απόβλητα), ΑΕΚΚ (μπάζα), κλαδέματα, ρουχισμός – υποδήματα, ελαστικά, επικίνδυνα οικιακά 

απόβλητα, έπιπλα, ογκώδη κ.α. Κάθε ΚΑ θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 100.000 

κατοίκους στην περιφέρεια και μέχρι 200.000 κατοίκους σε Αττική και Θεσσαλονίκη Στα ΚΑ θα 

μεταφέρουν οι δημότες μόνοι τους τα υλικά τους σε αυτά μετά από ενημέρωση και συνεχή 
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παρότρυνση από τα διαρκή προγράμματα ενημέρωσης. Κάθε νησί θα πρέπει να έχει το δικό 

του Κέντρο Ανακύκλωσης, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Το ΚΑ θα πρέπει να διαθέτει 

ζυγοπλάστιγγα και θα παραλαμβάνει υλικά από τους πολίτες σε συγκεκριμένες ημέρες και 

ωράριο. Θα λειτουργεί κάποιες ώρες και τα Σάββατα και Κυριακές και θα απασχολεί περίπου 2-

10 εργαζόμενους ανάλογα το μέγεθος του ΚΑ. Για το σχεδιασμό και δημιουργία τους μπορεί 

να αξιοποιηθεί η σημαντική εμπειρία δεκαετιών πολλών χωρών της Ε.Ε. Η χωροθέτηση 

σημαντικού αριθμού ΚΑ θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τους σταθμούς μεταφόρτωσης. 

 

Επένδυση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση  

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται συστηματική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και 

ενεργοποίηση των πολιτών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να οργανώνονται από τα εθνικά 

συστήματα ανακύκλωσης, τους ΟΤΑ και την πολιτεία, σε συστηματική ετήσια βάση, 

ολοκληρωμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, 

στα οποία να εμπεριέχονται πολυδιάστατες δράσεις (όπως προβολή με πολλούς τρόπους σε 

ΜΜΕ, εκδηλώσεις, διαφημιστικά σποτ, έντυπο υλικό) αλλά κυρίως περιβαλλοντική ενημέρωση 

στα σχολεία και πόρτα – πόρτα ενημέρωση των δημοτών. Αυτά τα προγράμματα ενημέρωσης 

θα πρέπει να επανέρχονται, όσες φορές χρειάζεται, σε περιοχές και ΟΤΑ που υλοποιήθηκαν 

στο παρελθόν, για να ενημερώνονται οι νέοι κάτοικοι και να ενθαρρύνουν τους παλαιότερους, 

ώστε να μην χαλαρώνουν τις προσπάθειές τους. Κάθε πόρος που επενδύεται στην ενημέρωση 

αποφέρει πολλαπλά κέρδη στο μέλλον από τη σωστή συμπεριφορά των πολιτών. 

Στα πλαίσια των ενεργειών για την ανακύκλωση στη χώρα μας έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων τα εξής Συλλογικά 

Συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης: 

 Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών Α.Ε. για τη διαχείριση 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου και καδμίου. 

 Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχημάτων Ελλάδος για τη διαχείριση οχημάτων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους. 

 Ανακύκλωση Συσκευασιών Α.Ε. για την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού. 

 Ecoelastika για τη δημιουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 

μεταχειρισμένων ελαστικών.  

 Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Συσκευών (Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. ) για την οργάνωση 

συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών.  
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 Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης για την οργάνωση συστήματος 

διαχείρισης, συλλογής, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των 

αποβλήτων συσκευασιών.  

 Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης συσκευασιών λιπαντικών για τη 

διαχείριση συσκευασιών που περιέχουν λιπαντικά έλαια. 

 Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων 

για την οργάνωση και λειτουργία πανελλήνιου δικτύου συλλογής, προσωρινής 

αποθήκευσης και μεταφοράς προς ανακύκλωση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

 Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και 

Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της εταιρείας.  

11.3.3. 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 35% 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. 

11.3.4. Επεξεργασία ΑΣΑ και Διάθεση υπολειμμάτων  

11.3.4.1. Προτεινόμενα Έργα Επεξεργασίας 

Τα προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ, παρουσιάζονται ακολούθως: 

• Για το Νομό Χανίων. 

Προτείνονται τα ακόλουθα: 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 
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o Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων και εκμηχάνιση της λειτουργίας της μέσω 

προσθήκη νέου εξοπλισμού. 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο ΕΜΑΚ 

Χανίων. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί. 

o Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων 

(κομποστοποίηση). 

o Κατασκευή μικρότερης αποκεντρωμένης εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής 

κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές 

όπου η μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες 

Περιοχές), και πιθανώς θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Κατασκευή τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ τον οποίον προτείνεται στον 

υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΕΜΑΚ Χανίων θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 13.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 18.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από αυτή των συμμείκτων) 

 74.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και 

κομποστοποίηση. 

Επίσης, η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού, θα δέχεται τουλάχιστον 2.000 t 

προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον 

κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. 

 

• Για το Νομό Ρεθύμνης. 

Προτείνονται τα ακόλουθα: 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 
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o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας. Η μονάδα 

θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 

στο Νομό. Πιθανή χωροθέτηση της Μονάδας είναι η περιοχή που βρίσκεται ο 

υφιστάμενος ΧΥΤΑ (∆ήμος Αμαρίου) 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στην 

προτεινόμενη μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής  (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση 

του ΕΜΑΚ Χανίων) 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί. 

o Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών στην προτεινόμενη μονάδα 

Βιολογικής Επεξεργασίας.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ σε ΣΜΑ, ώστε να μεταφέρονται τα 

δευτερογενή καύσιμα και τα υπολείμματα από την προτεινόμενη Μονάδα στην 

Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Βιολογικής 

Επεξεργασίας Ρεθύμνου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 8.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση 

 10.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται προς μηχανική 

διαλογή (ξεχωριστή γραμμή – ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες των συμμείκτων) 

 40.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και βιολογική 

επεξεργασία. 

 

• Για το Νομό Ηρακλείου. 

Προτείνονται τα ακόλουθα: 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Συνέχιση λειτουργίας Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF 

(Ηράκλειο), που θα επεξεργάζεται των ποσοτήτων των σύμμεικτων ΑΣΑ που 

παράγονται στον ∆ήμου Ηρακλείου. 
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o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής. Η μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο 

των ποσοτήτων των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται στο Νομό (πλην του 

∆ήμου Ηρακλείου). 

o Κατασκευή  Κεντρικής  Μονάδας  Ενεργειακής  Αξιοποίησης. Η μονάδα θα δέχεται 

τα δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη μονάδα προεπεξεργασίας του 

Ηρακλείου (SRF), το RDF από όλες τις Μονάδες της Περιφέρειας, και τα 

υπολείμματα από τη ΜΒΕ Ρεθύμνου, και τις Μονάδες Μηχανικής ∆ιαλογής 

Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου (για την οποία αναφορά γίνεται παρακάτω). 

Επίσης, θα μπορεί να δέχεται τα υπολείμματα του ΕΜΑΚ των Χανίων εφόσον 

κριθεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό. 

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών στο Κ∆ΑΥ 

Ηρακλείου. 

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο χαρτί (με έμφαση στις 

ξενοδοχειακές μονάδες). 

o Κατασκευή Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού, στην 

ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, καθώς και μίας μικρότερης αποκεντρωμένης 

εγκατάστασης / μονάδας ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης 

τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές όπου η μεταφορά των 

προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), και πιθανώς 

θα δέχεται και γεωργικά απόβλητα. 

ΣΜΑ/ΣΜΑΥ 

o Κατασκευή τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα, με την περιοχή που θα 

χωροθετηθούν η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και η Κεντρική Μονάδα 

Ενεργειακής  Αξιοποίησης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υφιστάμενη Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) 

& Παραγωγής SRF Ηρακλείου θα συνεχίσει να δέχεται περίπου:  

 75.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή SRF 

η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 80.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ 

το ΚΔΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:  

 38.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας  
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η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Χερσονήσου θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 28.000 t προδιαλεγμένου οργανικού 

η προτεινόμενη εγκατάσταση / μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και πιθανώς 

γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του Νομού, θα δέχεται  

 τουλάχιστον 4.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Επισημαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί. 

 

• Για το Νομό Λασιθίου 

Προτείνονται τα ακόλουθα: 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 

o Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής στον Άγιο Νικόλαο. Η μονάδα αυτή θα 

επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 

από όλους τους ∆ήμους του Νομού.  

Απόβλητα συσκευασιών 

o Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών  

o Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασιών όλου του 

Νομού στη Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου Νικολάου.  

Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί. 

o Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών, όπως το έντυπο χαρτί με 

έμφαση στις ξενοδοχειακές μονάδες. 

o Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (όλων των ∆ήμων 

του Νομού) στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, και πιθανώς γεωργικών 

αποβλήτων.  

ΣΜΑ / ΣΜΑΥ 

o Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ Σητείας σε ΣΜΑ/ ΣΜΑΥ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Αγίου Νικολάου θα 

δέχεται περίπου:  

 43.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ 

 10.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων συσκευασίας 
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η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού Ιεράπετρας θα 

πρέπει να δέχεται περίπου:  

 τουλάχιστον 9.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και επιπλέον τις ποσότητες των 

γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, η δυναμικότητα της Κεντρικής Μονάδας Ενεργειακής 

Αξιοποίησης υπολογίζεται σε ~ 170.000 t / έτος, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, 

εκ των οποίων: 

 ~ 45.000 t είναι SRF 

 ~ 38.000 t είναι RDF 

 ~ 87.000 t είναι Υπολείμματα 

 

Στoυς επόμενους πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά τα παραπάνω δεδομένα, καθώς και οι 

δυναμικότητες των μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ. 
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Πίνακας 11-1: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Χανίων 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ 
Χανίων και εκμηχάνιση της 
λειτουργίας της μέσω προσθήκη 
νέου εξοπλισμού. 

− Συνέχιση και επέκταση 
Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων 
συσκευασιών 

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών στο ΕΜΑΚ Χανίων 

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το έντυπο 
χαρτί. 

− Μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών και 
επεξεργασία στο ΕΜΑΚ Χανίων (κομποστοποίηση). 

− Κατασκευή μικρότερης αποκεντρωμένης εγκατάστασης / 
μονάδας ανοικτής κομποστοποίησης (ή άλλης βιώσιμης 
τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις περιοχές όπου η 
μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών δεν κρίνεται 
βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), και πιθανώς θα δέχεται και 
γεωργικά απόβλητα. 

Διαχείριση − 74.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ που 
θα οδηγούνται προς μηχανική 
διαλογή και κομποστοποίηση 
στo ΕΜΑΚ Χανίων 

 

− 18.500 t προδιαλεγμένων 
αποβλήτων συσκευασίας που θα 
οδηγούνται προς μηχανική 
διαλογή (ξεχωριστή γραμμή από 
αυτή των συμμείκτων) στo 
ΕΜΑΚ Χανίων 

 

− 13.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα οδηγείται 
απευθείας προς κομποστοποίηση στo ΕΜΑΚ Χανίων 

− τουλάχιστον 2.000 t προδιαλεγμένου οργανικού και 
επιπλέον τα γεωργικά απόβλητα εφόσον κριθεί σκόπιμο 
στην εγκατάσταση/μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού και 
πιθανώς γεωργικών αποβλήτων στις Νότιες περιοχές του 
Νομού 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ τον οποίον προτείνεται να γίνει στον υφιστάμενο χώρο του ΧΥΤΑ Πελεκάνου. Οι 
ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί 

− ∆ημιουργία Green Points 
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Πίνακας 11-2: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Ρεθύμνου 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 

έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Κατασκευή μονάδας Μηχανικής 
∆ιαλογής και Βιολογικής Επεξεργασίας. 
Η μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο 
της ποσότητας των σύμμεικτων ΑΣΑ 
που παράγονται στο Νομό. Πιθανή 
χωροθέτηση της Μονάδας είναι η 
περιοχή που βρίσκεται ο υφιστάμενος 
ΧΥΤΑ (∆ήμος Αμαρίου) 

− Συνέχιση και επέκταση Προγραμμάτων 
∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών 

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών στην προτεινόμενη 
μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής  (όπως 
συμβαίνει και στην περίπτωση του 
ΕΜΑΚ Χανίων) 

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών όπως το 
έντυπο χαρτί. 

− Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών 
στην προτεινόμενη Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας Ρεθύμνου.  

 

Διαχείριση − 40.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ που θα 
οδηγούνται προς μηχανική διαλογή και 
βιολογική επεξεργασία στη Μονάδα 
ΜΒΕ Ρεθύμνου 

− 10.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας που θα οδηγούνται προς 
μηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραμμή 
– ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες 
των συμμείκτων) στη Μονάδα ΜΒΕ 
Ρεθύμνου 

− 8.500 t προδιαλεγμένου οργανικού που θα 
οδηγείται απευθείας προς κομποστοποίηση στη 
Mονάδα ΜΒΕ Ρεθύμνου 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ σε ΣΜΑ, ώστε να μεταφέρονται τα δευτερογενή καύσιμα και τα υπολείμματα από την 
προτεινόμενη Μονάδα στην Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης. 

− ∆ημιουργία Green Points 
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Πίνακας 11-3: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Ηρακλείου 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα 

και έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Συνέχιση λειτουργίας Μονάδας 
Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής 
SRF (Ηράκλειο), που θα επεξεργάζεται των 
ποσοτήτων των σύμμεικτων ΑΣΑ που 
παράγονται στον ∆ήμου Ηρακλείου. 

− Κατασκευή μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής. Η 
μονάδα θα επεξεργάζεται το σύνολο των 
ποσοτήτων των σύμμεικτων ΑΣΑ που 
παράγονται στο Νομό (πλην του ∆ήμου 
Ηρακλείου). 

− Κατασκευή  Κεντρικής  Μονάδας  Ενεργειακής  
Αξιοποίησης. Η μονάδα θα δέχεται τα 
δευτερογενή καύσιμα που παράγονται στη 
μονάδα προεπεξεργασίας του Ηρακλείου 
(SRF), το RDF από όλες τις Μονάδες της 
Περιφέρειας, και τα υπολείμματα από τη ΜΒΕ 
Ρεθύμνου, και τις Μονάδες Μηχανικής 
∆ιαλογής Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου (για 
την οποία αναφορά γίνεται παρακάτω). 
Επίσης, θα μπορεί να δέχεται τα υπολείμματα 
του ΕΜΑΚ των Χανίων εφόσον κριθεί 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά εφικτό. 

 

− Συνέχιση και επέκταση 
Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων 
συσκευασιών  

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών στο Κ∆ΑΥ Ηρακλείου. 

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών και υλικών 
όπως το έντυπο χαρτί (με έμφαση 
στις ξενοδοχειακές μονάδες). 

− Κατασκευή Μονάδας Βιολογικής 
Επεξεργασίας προδιαλεγμένου 
οργανικού, στην ευρύτερη περιοχή 
της Χερσονήσου, καθώς και μίας 
μικρότερης αποκεντρωμένης 
εγκατάστασης/μονάδας ανοικτής 
κομπο-στοποίησης (ή άλλης βιώσιμης 
τεχνολογίας) που θα καλύπτει τις 
περιοχές όπου η μεταφορά των 
προδιαλεγμένων οργανικών δεν 
κρίνεται βιώσιμη (Νότιες Περιοχές), 
και πιθανώς θα δέχεται και γεωργικά 
απόβλητα. 
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 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα 

και έντυπο χαρτί 

Διαχείριση − 75.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή 
SRF θα οδηγούνται στη Μονάδα 
Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανσης) Ηρακλείου 

− 80.000 t σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγούνται στη 
Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Ηρακλείου 

− 38.000 t προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας θα οδηγούνται στο 
Κ∆ΑΥ Ηρακλείου 

 

− 28.000 t προδιαλεγμένου οργανικού 
στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού 
Χερσονήσου 

− τουλάχιστον 4.000 t προδιαλεγμένου 
οργανικού και επιπλέον τα γεωργικά 
απόβλητα (εφόσον κριθεί σκόπιμο) θα 
οδηγούνται στην εγκατάσταση / 
μονάδα προδιαλεγμένου οργανικού 
και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων 
στις Νότιες περιοχές του Νομού 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− ∆ημιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα με την περιοχή που θα χωροθετηθούν η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και η 
Κεντρική Μονάδα Ενεργειακής  Αξιοποίησης 

− ∆ημιουργία Green Points 
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Πίνακας 11-4: Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ στο Νομό Λασιθίου 

 Σύμμεικτα ΑΣΑ Απόβλητα συσκευασιών 
Προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 

έντυπο χαρτί 

Δράσεις − Κατασκευή μονάδας Μηχανικής 
∆ιαλογής στον Άγιο Νικόλαο. Η 
μονάδα αυτή, θα επεξεργάζεται το 
σύνολο της ποσότητας των 
σύμμεικτων ΑΣΑ που παράγονται 
από όλους τους ∆ήμους του 
Νομού.  

− Συνέχιση και επέκταση 
Προγραμμάτων ∆σΠ αποβλήτων 
συσκευασιών  

− Μεταφορά και επεξεργασία 
προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασιών όλου του Νομού στη 
Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου 
Νικολάου.  

− Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών 
όπως το έντυπο χαρτί με έμφαση στις 
ξενοδοχειακές μονάδες. 

− Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας 
προδιαλεγμένου οργανικού (όλων των ∆ήμων 
του Νομού) στην ευρύτερη περιοχή της 
Ιεράπετρας, και πιθανώς γεωργικών αποβλήτων.  

Διαχείριση − 43.500 t σύμμεικτων ΑΣΑ θα 
οδηγούνται στη Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής Αγίου Νικολάου 

 

− 10.500 t προδιαλεγμένων αποβλήτων 
συσκευασίας θα οδηγούνται στη 
Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής Αγίου 
Νικολάου 

− τουλάχιστον 9.000 t προδιαλεγμένου οργανικού 
και επιπλέον οι ποσότητες των γεωργικών 
αποβλήτων (εφόσον κριθεί σκόπιμο) θα 
οδηγούνται στη Μονάδα Βιολογικής 
Επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού 
Ιεράπετρας 

Συμπληρωματικές 
υποδομές 

− Μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑΥ Σητείας σε ΣΜΑ/ ΣΜΑΥ 

− ∆ημιουργία Green Points 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  11-29 

Πίνακας 11-5: Δυναμικότητες μονάδων επεξεργασίας ΑΣΑ 

  Σύμμεικτα ΑΣΑ
(t/έτος) 

Προδιαλεγμένα 
οργανικά 
(t/έτος) 

Απόβλητα 
συσκευασιών 

(t/έτος) 

SRF 
(t/έτος) 

RDF 
(t/έτος) 

Υπολείμματα 
(t/έτος) 

Σύνολο 
(t/έτος) 

Κεντρική Μονάδα 
Ενεργειακής Αξιοποίησης       45.000 38.000 87.000 170.000 

Μονάδα προε-
πεξεργασίας Ηρακλείου 75.000            75.000 

Μονάδα μηχανικής 
διαλογής Ηρακλείου 80.000            80.000 

Μονάδα προδιαλεγμένου 
οργανικού Χερσονήσου  28.000 4.000          32.000 

ΚΔΑΥ Ηρακλείου      38.000        38.000 

ΕΜΑΚ Χανίων 74.000 13.500 18.500       106.000  

Μονάδα προδιαλεγμένου 
οργανικού Χανίων   2.000          2.000 

Μονάδα μηχανικής 
διαλογής & βιολογικής 
επεξεργασίας Ρεθύμνου 

40.500 8.500 10.000        59.000 

Μονάδα μηχανικής 
διαλογής Αγ. Νικολάου 43.500  10.500    54.000 

Μονάδα προδιαλεγμένου 
οργανικού Ιεράπετρας  9.000     9.000 
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11.3.4.2. Μεταβατική Περίοδος Διαχείρισης 

Κατά τη μεταβατική περίοδο διαχείρισης προτείνονται κινητοί σταθμοί μεταφοράς (ΧΥΤΑ 

Πελεκάνου και ∆ήμο Βιάννου, εφόσον παύσει η λειτουργία του) και προσωρινή κινητή μονάδα 

ανακύκλωσης σε συνδυασμό με τη μεταφορά μέσω ΣΜΑ (στην Ιεράπετρα) περιοχές που 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω της οριστικής παύσης των ΧΥΤΑ και ΧΑ∆Α που τις 

εξυπηρετούσαν. Επίσης, προτείνεται η άμεση εγκατάσταση Πράσινων Σημείων συλλογής 

υλικών, καθώς και η επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) και πιθανώς άλλα 

Εναλλακτικά Συστήματα ∆ιαχείρισης Συσκευασιών, όπως η Ανταποδοτική Ανακύκλωση. 

11.3.4.3. Έργα ασφαλούς διάθεσης 

Αναφορικά με τα υφιστάμενα έργα ασφαλούς διάθεσης, στον ακόλουθο πίνακα δίνονται 

συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την εναπομένουσα διάρκειας ζωής των υφιστάμενων ΧΥΤΑ 

της Περιφέρειας Κρήτης. 

Πίνακας 11-6: Εναπομένουσα διάρκεια ζωής υφιστάμενων ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Κρήτης  

Νομός Α/Α Ονομασία Εναπομένουσα διάρκεια ζωής 

1. Κορακιάς Ακρωτηρίου 2 έτη 
Χανίων 

2. Πελεκάνου 1 έτος 

Ρεθύμνης 3. Αμαρίου 10 μήνες 

4. Πέρα Γαληνών 7 μήνες 

5. Χερσονήσου 2,5 – 3 έτη 

6. Ν. Καζαντζάκη 4 έτη (*) 
Ηρακλείου 

7. Βιάννου 1 έτος 

8. Αγ. Νικολάου 3 έτη 
Λασιθίου 

9. Σητείας 1,5 έτος 

(*) Εκτίμηση της ομάδας μελέτης βάσει στοιχείων του Φο∆ΣΑ. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, και δεδομένου ότι το μεταβατικό στάδιο ορίζεται το αργότερο 

μέχρι την 31.12.2014 (ήτοι σε 4 χρόνια), προτείνονται οι κάτωθι επεκτάσεις:  

 Επέκταση του ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου, με προοπτική να δέχεται τα υπολείμματα της ΕΜΑΚ, 

που θα καλύπτει όλο τον Νομό Χανίων και μετά το μεταβατικό Στάδιο. 
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 Επέκταση του ΧΥΤΑ Αμαρίου, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) στο μεταβατικό Στάδιο. Στο τελικό στάδιο τα 

υπολείμματα και τα δευτερογενή καύσιμα θα μεταφέρονται στην ΚΜΕΑ. 

 Επέκταση του ΧΥΤΑ Χερσονήσου, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) στο μεταβατικό Στάδιο, και τα υπολείμματα της 

προτεινόμενης μονάδας προδιαλεγμένου οργανικού κατά το τελικό στάδιο. 

 Επέκταση του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (ή χωροθέτηση νέου), με προοπτική να δέχεται 

ΑΣΑ (πλην των προδιαλεγμένων αποβλήτων) και το SRF της μονάδας 

προεπεξεργασίας στο μεταβατικό Στάδιο. Στο τελικό στάδιο τα υπολείμματα και τα 

δευτερογενή καύσιμα των προτεινόμενων μονάδων θα μεταφέρονται στην ΚΜΕΑ. 

 Επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) στο μεταβατικό Στάδιο. Στο τελικό στάδιο τα σύμμεικτα  

ΑΣΑ θα μεταφέρονται στην Μονάδα Αγίου Νικολάου. 

 Κατασκευή ΧΥΤΑ/Υ στην Ιεράπετρα, με προοπτική να δέχεται ΑΣΑ (πλην των 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) στο δεύτερο μισό του μεταβατικού Σταδιου και τα 

υπολείμματα της προτεινόμενης μονάδας προδιαλεγμένου οργανικού κατά το τελικό 

στάδιο.  

 Επέκταση υφιστάμενου ή χωροθέτηση νέου ΧΥΤΥ, με προοπτική να δέχεται τα 

υπολείμματα της ΚΜΕΑ στο τελικό Στάδιο. 

 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι κατά την 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. 

11.3.5. Επεξεργασία Ειδικών Ρευμάτων 

11.3.5.1. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Η επίτευξη των στόχων που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ 

κυρίως εξαρτάται από το δίκτυο 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.  
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Επιπρόσθετα, χρειάζεται να ισχυροποιηθεί η συνεργασία του συλλογικού συστήματος με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήμερα μόνο 12 από τους 71 ∆ήμους και Κοινότητες της Κρήτης έχουν 

συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. 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 

του Νομού Ηρακλείου και του Νομού Χανίων.  

Η ανάγκη για τόνωση των σημείων συλλογής είναι περισσότερο εμφανής και έντονη στη 

∆υτική Κρήτη (Χανιά και Ρέθυμνο), μιας και τα αποτελέσματα από τη συλλογή ΑΗΗΕ στα 

Χανιά και στο Ρέθυμνο υστερούν σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με το Νομό Λασιθίου και 

κυρίως το Νομό Ηρακλείου. 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 

•  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 στο Νομό Χανίων 

• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ βιομηχανικής 

προέλευσης που συλλέγονται με ιδιαίτερη έμφαση στο Νομό Χανίων και Ρεθύμνου. 

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση των 

ΑΗΕΕ μέσω της λειτουργίας Γραφείου Αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις 

εξελίξεις, του συντονισμού της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, της οργάνωσης 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και της ενδυνάμωση των ελεγκτικών 

μηχανισμών.  

Η εντατικοποίηση της δραστηριότητας κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένης και της επικείμενης 

αύξησης στους στόχους συλλογής και αξιοποίησης, η οποία αναμένεται με τη νέα σχετική 

Οδηγία, πιθανότατα εντός του 2011.  
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11.3.5.2. Οχήματα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ 

Προκειμένου να βελτιωθούν οι αριθμοί σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, στόχος πρέπει να είναι 

και η συνδρομή των ∆ήμων έτσι ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της λειτουργίας της Ε∆ΟΕ στην Κρήτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

προτείνεται οι ΟΤΑ σε συνεργασία με το Φο∆ΣΑ να υποδείξουν χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης και σε συνεργασία με την Ε∆ΟΕ, 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 ΣΣΕ∆. 

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. 

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. 

11.3.5.3. 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 
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- 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. 

11.3.5.4. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων 

Με γνώμονα την ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και 

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. 

 

∆ράσεις της Περιφέρειας σε σχέση με τη διαχείριση ΑΕΚΚ 

∆ράσεις αναφορικά με τα 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 ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) ΑΕΚΚ, το οποίο θα 
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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. 

∆ράσεις αναφορικά με την καθοδήγηση των υποψήφιων συστημάτων 

Η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) 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. 

∆ράσεις αναφορικά με την εξυπηρέτηση του συνόλου της Περιφέρειας 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης ορισμένων περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης από τα 

ΣΕ∆ ΑΕΚΚ που τυχόν θα αδειοδοτηθούν εντός του 2011 από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ προκειμένου να 

λειτουργήσουν στην Κρήτη, η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία 

αδειοδοτημένων χώρων αποθήκευσης ΑΕΚΚ για την εξυπηρέτηση των ΟΤΑ οι οποίοι δεν θα 

βρίσκονται στην εμβέλεια κάποιου εγκεκριμένου ΣΕ∆ ΑΕΚΚ. Οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ θα πρέπει 

να αποθέτουν με δική τους ευθύνη τα απόβλητα που προκύπτουν από δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται εντός της περιοχής τους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συμβληθούν με 

κάποιο υφιστάμενο εγκεκριμένο ΣΕ∆ ΑΕΚΚ, το οποίο και θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά 

των ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Ο τρόπος 

συνεργασίας θα καθοριστεί μεταξύ των υπόχρεων και του ΣΕ∆ ΑΕΚΚ. 

Εναλλακτικά, για τους ΟΤΑ οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στην εμβέλεια κάποιου εγκεκριμένου 

ΣΕ∆ 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. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναμία απορρόφησης του συνόλου των 

ανακυκλωμένων αδρανών προϊόντων από την αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η Περιφέρεια 

Κρήτης θα πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΧΥΤ Αδρανών, οι 

οποίοι θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας άλλης χρήσης 

των ανακυκλωμένων προϊόντων. 
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Για να προχωρήσει η Περιφέρεια Κρήτης στο σχεδιασμό ΧΥΤ Αδρανών, θα πρέπει να 

μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λειτουργήσουν τα εγκεκριμένα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, υπό τη στενή επίβλεψη της Περιφέρειας ούτως, ώστε 

να εμφανιστούν και να καταγραφούν προβλήματα και ελλείψεις με σκοπό τη λήψη 

αποφάσεων και τη δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών. 

∆ράσεις αναφορικά με την καταγραφή των ΑΕΚΚ 

Η καταγραφή της ποσότητας των παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη, προτού τα 

υποψήφια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ λάβουν έγκριση από τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, 

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 αυτούς τους λόγους, προτείνεται η Περιφέρεια Κρήτης να προβεί άμεσα στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

Να προβεί σε 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. 

Σε συνεργασία με τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ, να επιβάλει στα υποψήφια ΣΕ∆ ΑΕΚΚ να προχωρήσουν σε 

ποιοτική εκτίμηση της σύστασης των ΑΕΚΚ. Τονίζεται ότι η παρούσα δράση δεν πρέπει να 

δυσκολέψει ιδιαίτερα τα υποψήφια ΣΕ∆, καθότι αυτά προέρχονται από τον κατασκευαστικό 

χώρο και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για τη διενέργεια ποιοτικής εκτίμησης της 

σύστασης των αποβλήτων. Επιπλέον, ο ΕΟΕ∆ΣΑΠ 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. 

∆ράσεις αναφορικά με την 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 
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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 ΣΕ∆ ΑΕΚΚ προς αξιοποίηση. 

∆ράσεις αναφορικά με τη στήριξη των ΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν τα υποψήφια ΣΕ∆ ΑΕΚΚ συνίσταται στη 

μεγάλη επιφάνεια που απαιτείται για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, 

δεδομένης της μεγάλης δυναμικότητας που θα πρέπει να έχουν οι εγκαταστάσεις αυτές. Είναι 

σαφές ότι οι μονάδες αυτές θα πρέπει αφενός να διαθέτουν μεγάλο χώρο υποδοχής 

αποβλήτων και αφετέρου θα πρέπει να διαθέτουν εξίσου μεγάλο χώρο για την αποθήκευση 

των προϊόντων επεξεργασίας. 

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. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και ο Ν.3164/2003 «Περιεχόμενα – Μητρώα Μελετητών, 

ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 176/Α/2-7-03), στο 

Άρθρο 33, παρ. 10: «Για την εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-2939/01 (ΦΕΚ-179/Α/01), εκτός από 

τις θέσεις που εγκρίνονται ως κατάλληλες με τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ως 

κατάλληλες θεωρούνται και οι θέσεις που εμπίπτουν σε περιοχές στις οποίες επιτρέπεται, από 

τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις, η εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 

μονάδων της ίδιας κατηγορίας με αυτήν των μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης». 

 

Προτεινόμενες Mονάδες Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, όπως αυτοί τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία αναφορικά με τα ΑΕΚΚ, προτείνεται η δημιουργία ολοκληρωμένης μονάδας 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στη Χερσόνησο Ηρακλείου  (ΜΕ∆Α – Ανατολικής Κρήτης) 
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προκειμένου να εξυπηρετείται η ανατολική Κρήτη καθώς και ακόμα μίας δεύτερης 

ολοκληρωμένης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στο νομό Ρεθύμνου ή Χανίων (ΜΕ∆Α 

– ∆υτικής Κρήτης), προκειμένου να υφίσταται κατάλληλη διαχείριση αυτών των αποβλήτων 

στη ∆υτική Κρήτη.  

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση προτείνεται: 

• Συνεργασία με το όλο τα δίκτυο των υπόχρεων διαχειριστών (παραγωγοί, μεταφορείς 

αδρανών κ.α.) για τη μεταφορά των ΑΕΚΚ στις δύο 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.  

11.3.5.5. Ιλύς Ε.Ε.Λ. 

Για την περίπτωση της Κρήτης προτείνεται στοχευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για τη 

διαχείριση της παραγόμενης ιλύος στην Κρήτη.  

11.3.5.6. Γεωργικά Υπολείμματα & Άχρηστα Γεωργικά Προϊόντα 

Για την περίπτωση της Κρήτης προτείνεται στοχευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για τον 

προσδιορισμό του καλύτερου δυνατού σεναρίου για τη διαχείριση των παραγόμενων 

γεωργικών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Σε πρώτη πρέπει να διερευνηθεί  η η 

συνεπεξεργασία των γεωργικών απόβλητα στην προβλεπόμενη μονάδα της βιολογικής 

επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού στην Ιεράπετρα, Παράλληλα, θεωρείται χρήσιμη η 

μονάδα που προβλεπόταν για τα Χανιά στο πλαίσιο του προηγούμενου ΠΕΣ∆Α, ενώ θα πρέπει 

να μελετηθεί άμεσα και η περίπτωση της μονάδας στη Μεσσαρά του Νομού Ηρακλείου.    

11.3.6. Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών 
Αποβλήτων 

Σύμφωνα με το ΕΣ∆Α (ΚΥΑ 50910/2727/2003), αλλά και τις επιταγές της Ε.Ε. πρέπει να 

κλείσουν άμεσα (31/12/2010) όλοι οι ΧΑ∆Α, ώστε, αφενός, να εξασφαλίζεται ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ∆ημόσιας Υγείας και η τελική διάθεση (όσων 

αποβλήτων είναι αδύνατη η αξιοποίησή τους) να μην αποτελεί κίνδυνο για τις επόμενες γενεές 

και, αφετέρου, να αποφευχθούν τα επικείμενα πρόστιμα από το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (∆ΕΚ) 

Παρότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει καλέσει τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες να 

δραστηριοποιηθούν ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια στην εφαρμογή του ισχύοντος ΠΕΣ∆Α, 
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μέρος του οποίου απαιτεί να επιτευχθεί το κλείσιμο και στη συνέχεια η αποκατάσταση και των 

τελευταίων λειτουργούντων ΧΑ∆Α στην Κρήτη, λειτουργούν ακόμη τρεις ΧΑ∆Α. 

Στην Περιφέρεια σήμερα εντοπίζονται τρεις (3) ενεργοί και δύο (2) ανενεργοί ΧΑ∆Α. Σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 8137/7.12.2010 επιστολή της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για τους ανενεργούς ΧΑ∆Α 

Αρκαλοχωρίου και Ασή Γωνιάς εκπονείται ήδη η οριστική μελέτη. Επιπλέον, έχουν 

δρομολογηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για τους υπόλοιπους ενεργούς ΧΑ∆Α (Ν. Γαύδου, 

Αρμένων και Ιεράπετρας), ούτως ώστε μέχρι το τέλος του 2011, να έχουν αποκατασταθεί στο 

σύνολο τους. Συγκεκριμένα, για τον ΧΑ∆Α Αρμένων έχει εκδοθεί Απόφαση Παύσης Νομάρχη 

(αρ. πρ. 17981/29-12-08), έχει εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης 

(ΤΜΠΑ) (αρ. πρ. παραλαβής ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 7385/08-11-10) και αναμένεται άμεσα η έκδοση 

άδειας. Τα ανωτέρω ισχύουν με επιφύλαξη για το ΧΑ∆Α Ιεράπετρας, ο οποίος λόγω μεγέθους, 

αν δεν έχει αποκατασταθεί ως τέλος του 2011, θα βρίσκεται σε ολοκλήρωση της 

αποκατάστασης. Η υφιστάμενη κατάσταση των ΧΑ∆Α της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζεται 

συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 11-7: ΧΑΔΑ ενεργοί και προς αποκατάσταση στην Περιφέρεια Κρήτης 

Α/Α Ονομασία Θέση Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Β.Ε.1 

Ενεργοί 

1 
Γαύδου 
Ν. Χανίων 

Λύδια, Κοινότητα Ν. Γαύδος Κοινότητα Ν. Γαύδος 48 

2 Αρμένων  
Ν. Χανίων15 Μοδακιά, ∆.∆. Καλυβών ∆ήμος Αρμένων 40 

3 Ιεράπετρας  
Ν. Λασιθίου 

Πλατειά Όψη, ∆. 
Ιεράπετρας ∆ήμος Ιεράπετρας 55 

Ανενεργοί 

1 Αρκαλοχωρίου  
Ν. Ηρακλείου 

Σαραφαλή Μάντρα, ∆. 
Αρκαλοχωρίου ∆ήμος Αρκαλοχωρίου 51 

2 
Ασή Γωνιάς 
Ν. Χανίων 

Σπηλιά, 
Κοιν. Ασή Γωνιάς 

Κοινότητα Ασή Γωνιάς  57 

1. Β.Ε.: Βαθμός Επικινδυνότητας ΧΑ∆Α 

Σε συμφωνία με την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον, ο στόχος που 

τίθεται για την Περιφέρεια Κρήτης είναι το κλείσιμο των τριών εναπομείναντων ΧΑ∆Α εν 

 

15 Για το ΧΑ∆Α Αρμένων έχει εκδοθεί Απόφαση Παύσης Νομάρχη (αρ. πρ. 17981/29-12-08), έχει εκπονηθεί Τεχνική 
Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) (αρ. πρ. παραλαβής ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. 7385/08-11-10) και αναμένεται 
άμεσα η έκδοση άδειας 
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λειτουργία και η δρομολόγηση της αποκατάστασης τους, καθώς και η αποκατάσταση των δυο 

που δεν έχουν αποκατασταθεί έως το τέλος του 2011. 

Σημειώνεται ότι προβληματισμός υπάρχει ειδικά για το ΧΑ∆Α της νήσου Γαύδου, καθώς το 

κλείσιμο του ΧΑ∆Α προϋποθέτει ότι θα έχει επιλυθεί το θέμα συλλογής / μεταφοράς των ΑΣΑ 

της νήσου σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης/διάθεσης απορριμμάτων, γεγονός που, 

εκτός των όποιων άλλων δυσκολιών υλοποίησης του, παρεμποδίζεται από την προβληματική 

ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου με την Κρήτη (εκτός των συχνών αποκλεισμών λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών/συχνοί άνεμοι υψηλής έντασης, τόσο κατά τη χειμερινή 

περίοδο, αλλά ακόμα και κατά τη θερινή, υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας Ε/Γ, Ο/Γ που να 

υλοποιεί η γραμμή αυτή).  
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11.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται το υφιστάμενο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των έργων 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης και διατυπώνονται προτάσεις 

για τη χρηματοδότηση των προτεινόμενων έργων. Η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ, θα απαιτήσει επενδύσεις σημαντικών κεφαλαίων, 

η προσέλευση των οποίων πρέπει να εξασφαλιστεί από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Οι δυνατές 

πηγές χρηματοδότησης είναι γενικά οι κάτωθεν: 

 Πόροι του EΣΠΑ 2007 ‐ 2013 (Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ / EKT / Πρωτοβουλία JESSICA) 

 Αυτοχρηματοδότηση ή Συμπράξεις ∆ημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ∆ΙΤ) 

 Πόροι των ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης (τέλη χρέωσης παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Φο∆ΣΑ) 

 Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.∆.Α 

 Ιδιωτικές Επενδύσεις (Επενδυτικός Νόμος, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα) 

Για την επιλογή του βέλτιστου χρηματοδοτικού σχήματος λήφθηκαν υπόψη οι εξής 

παράμετροι: 

− ∆υνατότητα Αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ μέσω της προώθησης των στόχων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον & Αειφόρο Ανάπτυξη 

− Η οικονομική αποδοτικότητα της επιλεγμένης μεθόδου διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω Σ∆ΙΤ 

− Η δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων από εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα για την 

άμεση ωρίμανση των απαιτούμενων έργων 

− Η δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης ή επιδότησης της λειτουργίας από τα 

Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

∆εδομένου ότι η 4η Προγραμματική Περίοδος έχει αρχίσει, η ανάλυση του χρηματοδοτικού 

πλαισίου επικεντρώνεται στις εξής βασικές επιλογές: 

 Επιλογή 1η: Κοινοτική Χρηματοδότηση από την ένταξη στις διαδικασίες των έργων που 

θα επιλεχθούν στο ΕΣΠΑ  

 Επιλογή 2η: Ιδιωτική Χρηματοδότηση (Παραχωρήσεις), δηλαδή με 100% της ευθύνης 

για τη χρηματοδότηση από ιδιώτες και στη συνέχεια με αναζήτηση κεφαλαίων από τον 

πιστωτικό τομέα (τράπεζες, funds) και από άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες  

 Επιλογή 3η: Συμπράξεις ∆ημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ιδιωτικά Κεφάλαια και Εθνικοί 

Πόροι από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων και από την Ειδική ΣΑΕ που έχει 
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δημιουργηθεί με βάση το Ν. 3389/2005), εντασσόμενες στον Κατάλογο Προτεινόμενων 

Συμπράξεων της Ειδικής Γραμματείας Σ∆ΙΤ, με απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Σ∆ΙΤ. 

11.4.1. ΕΣΠΑ 2007-013 

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς 

για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την 

περίοδο 2007-2013. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, χαρακτηρίζεται 

από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και περιλαμβάνει οκτώ (8) Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) Προγράμματα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.  

Στη συνέχεια αναλύονται τα προγράμματα που αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης. 

11.4.1.1. Τομεακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013), 

υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 και εγκρίθηκε όπως και τα υπόλοιπα τομεακά 

προγράμματα το διάστημα Οκτώβριος-Νοέμβριος 2007. Περιλαμβάνει 11 άξονες 

προτεραιότητας και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντάσσεται στον άξονα 4: 

«Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων». Γενικός στόχος του 

άξονα είναι η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των 

εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων. Παράλληλα και συμπληρωματικά με τα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν τα απαραίτητα έργα ώστε να 

διασφαλιστεί συνολικά σε εθνικό επίπεδο η εκτροπή από την υγειονομική ταφή της 

απαραίτητης ποσότητας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων 

προς μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης / κομποστοποίησης ή άλλης επεξεργασίας που θα 

αποτελεί εγκεκριμένη επιλογή του αντίστοιχου ΠΕΣ∆Α. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ με πόρους του Ταμείου Συνοχής, επικουρικά και συμπληρωματικά στους πόρους 

ΕΤΠΑ που θα διατεθούν μέσω των ΠΕΠ, θα καλύψει το κόστος δημιουργίας των βασικών 

υποδομών μεταφόρτωσης, επεξεργασίας (συμπεριλαμβανόμενης και της μηχανικής 

ανακύκλωσης), ασφαλούς τελικής διάθεσης ΑΣΑ, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των 

έργων που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση των καταγεγραμμένων ΧΑ∆Α σε κάθε 

Περιφέρεια της χώρας. Επίσης με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ – σε εφαρμογή των 

σχετικών κοινοτικών οδηγιών, θα καλυφθούν ανάγκες σε έργα αποκατάστασης χώρων 

ανεξέλεγκτης απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων για τους οποίους δεν υφίσταται σε 

λειτουργία το υπόχρεο νομικό πρόσωπο. 
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Επιπροσθέτως, δράσεις-έργα για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία νοσοκομειακών 

στερεών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο θα καλυφθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Κατά προτεραιότητα από το ΕΠΠΕΡΑΑ θα καλυφθούν περιφερειακά έργα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων που αποτελούν γέφυρες μεταξύ της Γ΄ και της ∆΄ Προγραμματικής Περιόδου 

καθώς και το σύνολο των αναγκών σε νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣ∆Α και έργα 

αποκατάστασης ΧΑ∆Α των παρακάτω Περιφερειών.  

Οι ειδικοί στόχοι του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι: 

 Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣ∆Α 

 Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και 

προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των 

περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας 

 Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 

2000 –2006 με πόρους ΠΕΠ 

 Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοποδομήσιμου 

κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης 

 Προστασία δημόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινομένου της 

ερημοποίησης, της υποβάθμισης της ποιότητας εδαφικών συστημάτων και υπόγειων 

υδροφορέων 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων για ένταξη είναι οι ακόλουθες: 

 Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 

(Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων, 

Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Μονάδες Μηχανικής 

Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης) σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιφερειακούς 

Σχεδιασμούς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

 Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων 

 Έργα διαχείρισης αποβλήτων και αποκατάστασης εδάφους σε χώρους αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και σε χώρους ρυπασμένους από παρελθούσα 

βιομηχανική ή συναφή δραστηριότητα για τους οποίους δεν υπάρχει υπόχρεος 

ιδιοκτήτης. 

 Έργα (υποδομή και εξοπλισμός) και δράσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων π.χ. 

νοσοκομειακών 

 Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύων 

 ∆ράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου της ερημοποίησης 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα για την προστασία του εδάφους και τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων στο ΕΠΠΕΡΑΑ ανέρχεται στα 288.995.000 ΕΥΡΩ. Ο επιμερισμός του 

ποσού αυτού παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα.  

 

Σχήμα 11-3: Επιμερισμός συνολικού προϋπολογισμού Άξονα 4 «Προστασία Εδαφικών 
Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»  

Η Κοινοτική Συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής επιμερίζεται ως εξής ανά θέμα προτεραιότητας 

του άξονα: 

− ∆ιαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 173.190.000 ΕΥΡΩ 

− Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 6.190.000 ΕΥΡΩ 

Ειδικά για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση 

στερεών αποβλήτων» υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση με αρ. πρωτ. Οικ. 181228/Π62/19-8-2010 

(κωδικός 4.6) για την υποβολή προτάσεων έργων αποκατάστασης Χ.Α.∆.Α, προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν. Οι δυνητικοί δικαιούχοι εμπίπτουν στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

 ΟΤΑ  

 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  

 Περιφέρειες  

 Φο∆ΣΑ  

Από το δικαίωμα υποβολής προτάσεων, εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των Περιφερειών 

∆υτικής Μακεδονίας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, καθ΄ όσον έχουν ήδη 

εκχωρηθεί αρμοδιότητες και πόροι από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ προς τις Ενδιάμεσες ∆ιαχειριστικές 

Αρχές για την έκδοση προσκλήσεων για ΧΑ∆Α. Επίσης εξαιρούνται και οι δυνητικοί δικαιούχοι 

των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Β. Αιγαίου, καθ΄ όσον υπάρχουν 

ανοικτές προσκλήσεις για ΧΑ∆Α από τις αντίστοιχες Ενδιάμεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές.  
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Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του 

Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 

παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

• Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣ∆Α.  

• Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και 

προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των 

περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας. 

Ειδικότερα, με την παρούσα πρόσκληση και για την κατηγορία πράξης με κωδικό 4408 

Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α, δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α των 

οποίων η βαθμολόγηση λόγω επικινδυνότητας θα πρέπει να είναι πλέον των 35 βαθμών 

σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. οικ.129416/2622/27-07-2005 έγγραφο του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα 15.000.000€. 

11.4.1.2. Ε.Π. Κρήτης 

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

2007-2013, εγκρίθηκε το 2007. 

Οι βασικοί άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος που αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης 

είναι οι εξής: 

• Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 

• Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 

• Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 

• Ειδικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής 

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 7, Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 

Περιφέρεια Κρήτης,  είναι:  

«Η αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η αειφορική 

διαχείριση του περιβάλλοντος, και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια 

Κρήτης, βασικοί πυλώνες για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της.» 

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

1. Προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  11-46 

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων με αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης 
(υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε 
οικισμούς της υπαίθρου. 

3. Ανάδειξη και διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος και ένταξή του στη σύγχρονη 
πολιτιστική ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

4. Προσέλκυση υψηλού επιπέδου επισκεπτών ιστορικών χώρων / μνημείων. 

5. Συμπλήρωση-βελτίωση των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης 
προκειμένου το Περιφερειακό Εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. 

6. Πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου. 

7. Ανάδειξη - αναβάθμιση του ρόλου επιλεγμένων αστικών κέντρων με γνώμονα τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και ενοποίηση / συνοχή του γεωγραφικού, κοινωνικού, οικονομικού 
χώρου της Κρήτης. 

Πίνακας 11-8: Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Μονάδα 
Μέτρησης Πηγή / Έτος ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

Νέες ΕΕΛ Αριθµός ΕΥ∆ ΠΕΠ 
Κρήτης 2000-2006 25 2 

ΕΕΛ που αναβαθμίζονται Αριθµός ΕΥ∆ ΠΕΠ 
Κρήτης 2000-2006 0 1 

ΧΥΤΑ που δημιουργούνται Αριθµός ΕΥ∆ ΠΕΠ 
Κρήτης 2000-2006 10 1 

Νοσοκομειακές κλίνες που 
δημιουργούνται –αναβαθµίζονται Αριθµός Υπουργείο 

Υγείας 2007 2.314 1.774 

Μνηµεία και Αρχαιολογικοί χώροι που 
αναδεικνύονται Αριθµός ΕΥ∆ ΠΕΠ 

Κρήτης 2000-2006 1.374 53 

Σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται 
–κατασκευάζονται 

Αριθµός ΕΥ∆ ΠΕΠ 
Κρήτης 2000-2006 5.205 100 

  ∆ΕΙΚΤΕΣ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ     
Ποσοστό Ισοδύναµου 
πληθυσµού που εξυπηρετείται 
από ΕΕΛ 

% ΕΥ∆ ΠΕΠ 
Κρήτης 2000-2006 83,2 86,5 

Ποσοστό πληθυσµού που εξυπηρετείται
από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ % ΕΥ∆ ΠΕΠ 

Κρήτης 2000-2006 85 100 

 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται κατηγορίες δράσεων συμπληρωματικές 

αυτών που χρηματοδοτούνται από τα Τομεακά ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», 

«Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και «Χωρική Συνεργασία». Ενδεικτικές δράσεις που 

υπάγονται στην Κατηγορία Παρέμβασης “∆ιαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων” 

(κωδικός 44) είναι οι εξής: 

 Έργα εκσυγχρονισμού του συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
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 Έργα διαχείρισης ειδικών και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά 
απόβλητα) 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα καλυφθούν οι ανάγκες που 

αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες παρέμβασης του ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Κρήτης. 

 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) 

 Επεκτάσεις –Αποκαταστάσεις ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ.  

Η συνολική δαπάνη στα πλαίσια του προαναφερθέντος άξονα ανέρχεται στα 311.000.000€ για 

όλη τη χωρική ενότητα. Ο επιμερισμός της συνολικής δαπάνης παρουσιάζεται στο επόμενο 

σχήμα. 

 

Σχήμα 11-4: Επιμερισμός συνολικής δαπάνης του  Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» 

Όσον αφορά στην Κατηγορία Παρέμβασης “∆ιαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών 

Αποβλήτων” (κωδικός 44) η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 31.750.000 € για το σύνολο της 

χωρικής ενότητας. 

Ειδικά για τον άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 

Περιφέρεια Κρήτης» υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3688/9-8-2010 (κωδικός 27) 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) διαχείρισης οικιακών και βιομηχανικών 

αποβλήτων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν. Οι δυνητικοί δικαιούχοι 

εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

 Περιφέρεια Κρήτης 

 ΟΤΑ Α’ Βαθμού Περιφέρειας Κρήτης 

 ∆ημοτικές Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς με αρμοδιότητα διαχείρισης οικιακών και 

βιομηχανικών αποβλήτων 

 Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Περιφέρειας Κρήτης 
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Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αφορούν σε έργα 

εκσυγχρονισμού του συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αφορά και σε 

προμήθεια εξοπλισμού). Τονίζεται ότι οι πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕΣ∆ΑΚ). 

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα καλυφθούν οι ανάγκες που 

αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες παρέμβασης του ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Κρήτης : 

 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ). 

 ∆ημιουργία – Επέκταση και εκσυγχρονισμός ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. 

 Εξοπλισμοί οι οποίοι βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν τα συστήματα διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του 

Άξονα Προτεραιότητας και της συγκεκριμένης θεματικής προτεραιότητας και να συνεισφέρουν 

στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

 Προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Κρήτης με την 

αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) τόσο 

στα αστικά κέντρα, όσο και σε οικισμούς της υπαίθρου. 

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν θα συμβάλλουν στη 

ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων στην Κρήτη. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα 25.857.093,69 €. 

Στις 30 Νοεμβρίου 2010, η πράξη «Μηχανολογικός εξοπλισμός διαχείρισης Απορριμμάτων» με 

δικαιούχο το Φο.∆.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας εντάχθηκε στο Ε.Π. Κρήτης Νήσων Αιγαίου 2007-

2013 (Κωδ. Θ.Π.44). Η πράξη έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 

2.450.500,00€ από την οποία το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι 

1.997.277,00€. 

11.4.1.3. Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α 

Πρόσφατα, δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών το σχέδιο Προεδρικού 

∆ιατάγματος για το «Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.∆.Α» (Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης). Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος «ΕΛΛ.Α.∆.Α.», που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 281, παρ.5 του ν. 3852/2010  

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  11-49 

Καλλικράτης», αποτελεί  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο της αυτοδιοίκησης, μέσω 

της οποίας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για ταχεία 

οικονομική ανάκαμψη. Μέσω αυτού υποστηρίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

ολοκληρωμένων δράσεων, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στην οριστική επίλυση των 

χρονιζόντων προβλημάτων της αυτοδιοίκησης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που: 

α) ολοκληρώνει τις βασικές υποδομές, 

β)  προστατεύει το περιβάλλον,. 

γ) διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των 

κοινωνικών υποδομών, 

δ) στηρίζει υψηλού επιπέδου εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο, 

ε) υποστηρίζει τους ορεινούς, δυσπρόσιτους  και νησιωτικούς ∆ήμους, 

στ) επιβραβεύει την καινοτομία και τις νέες ιδέες, 

ζ) προωθεί τον θεσμό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα και 

ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, 

η) ενθαρρύνει τις συνέργειες με άλλα Ν.Π.∆.∆. που έχουν αντίστοιχους σκοπούς, μέσα από 

μικρά και μεσαία έργα που είναι αναγκαία για την περιφερειακή  και την τοπική ανάπτυξη. 

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης αναμένεται να έχει πενταετή διάρκεια 

(2011-2015), η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες: 

α) Οριζόντιες Παρεμβάσεις, με στόχο την οριστική επίλυση προβλημάτων σε κρίσιμους 

τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών που δεν έχουν τύχει 

συντονισμένης αντιμετώπισης από προηγούμενα προγράμματα.  

Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζονται τέσσερις οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης για την 

αυτοδιοίκηση. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές  και κατά τον πρώτο χρόνο (ή το πρώτο 

εξάμηνο) λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν μελέτες βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν οι 

αναγκαίες προδιαγραφές για την επιτυχή υλοποίησή τους καθώς και το ποσοστό των πόρων 

που θα διατεθούν. 

β) το Πρόγραμμα των Δήμων, με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω των οποίων δίνεται η  

δυνατότητα σε κάθε ∆ήμο να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που ανταποκρίνονται στις 

ιδιαιτερότητές  του και τις επιμέρους ανάγκες του.  
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Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι δικαιούμενες πιστώσεις ανά ∆ήμο για το σύνολο 

της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό κριτηρίων και στη βάση διαφανών και 

αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων  

γ) το Πρόγραμμα των Περιφερειών, με Στοχευμένες Παρεμβάσεις μέσω των οποίων 

δίνεται η  δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια να επιλέξει τα έργα και τις ενέργειες που 

ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές  της και τις επιμέρους ανάγκες της.  

Στην κατεύθυνση αυτή θα κατανεμηθούν οι δικαιούμενες πιστώσεις ανά Περιφέρεια για το 

σύνολο της διάρκειας του Προγράμματος, με τον καθορισμό κριτηρίων και στη βάση 

διαφανών και αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων  

δ) την Τεχνική Στήριξη  

Οι παρεμβάσεις και υποπρογράμματα που αναμένεται περιλαμβάνουν δράσεις ∆ΣΑ, 

αναφέρονται ακολούθως: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Οριζόντια Παρέμβαση 2: Συνεργασία των Δήμων και Περιφερειών με τον Ιδιωτικό 

Τομέα και  ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας. 

Η οριζόντια παρέμβαση προωθεί και επαναπροσδιορίζει το θεσμό της συνεργασίας  ∆ημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα, σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα, με στόχο την υποστήριξη 

ώριμων προτάσεων, την εξοικονόμηση πόρων της αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. ∆ικαιούχοι φορείς είναι οι Περιφέρειες και οι ∆ήμοι. 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΩΝ  

Το Πρόγραμμα ∆ήμων στοχεύει, κατά περίπτωση, στην ολοκλήρωση, τη δημιουργία ή την 

αναβάθμιση βασικών υποδομών.  Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνει έργα και δράσεις για την 

ολοκλήρωση βασικών δημοτικών υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και δράσεις 

κοινωνικής μέριμνας που αφορούν  στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών 

υποδομών και λειτουργιών.  Προτάσσονται κυρίως τα μη επιλέξιμα έργα  ή αυτά που δεν είναι 

δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.. 

Υποπρόγραμμα 1:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » 

Το Υποπρόγραμμα στοχεύει ιδίως στην ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης 

υποδομών που αφορούν σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων, χρηματοδοτώντας  έργα σύνδεσης και οργάνωσης της διαχείρισης των δικτύων 

των νέων ∆ήμων. Επιπλέον, περιλαμβάνει έργα υποδομών στους τομείς της γεωργίας, 

κτηνοτροφίας και αλιείας, ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και εξοικονόμησης 

κοινόχρηστων χώρων. Συντίθεται από τα ακόλουθα μέτρα: 
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1.4. Μελέτες ωρίμανσης έργων του Υποπρογράμματος και έργων του Ε.Σ.Π.Α. με 

αντικείμενο αναφερόμενο στους στόχους του Υποπρογράμματος. 

1.5. Μελέτες αξιοποίησης χώρων που προήλθαν από απαλλοτριώσεις ∆ήμων 

1.6. Έργα Ύδρευσης και ∆ιαχείριση δικτύων ύδρευσης (τηλε-παρακολούθηση). 

1.7. ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων – Ανακύκλωση  – Ανάκτηση – Επαναχρησιμοποίηση. 

1.5. Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 

1.6. Έργα Αποχέτευσης  και ∆ιαχείριση ∆ικτύων Αποχέτευσης (τηλε-παρακολούθηση) – 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  

1.7. Έργα διαχείρισης δικτύων ηλεκτροδότησης  

1.8. Εκτέλεση έργων υποδομής για την γεωργία-κτηνοτροφία και αλιεία 

1.9. Βελτίωση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε τουριστικές περιοχές 

1.10. Έργα ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών μετακίνησης 

1.11. Βασικές υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων 

1.12. Έργα δημοτικής σήμανσης 

1.13. Έργα υπογείωσης δικτύων 

1.14. Έργα ανάπτυξης ασύρματων δημόσιων δικτύων  wi-fi και internet  

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Το Πρόγραμμα Περιφερειών στοχεύει στη συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα.  ∆ίνεται έμφαση στην ωρίμανση των προς ένταξη σε αυτά πράξεων και την 

υποστήριξη της λειτουργικής ολοκλήρωσης έργων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων  ή άλλων τομεακών προγραμμάτων  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), ώστε να προσδώσουν σε αυτά τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία.  

Συμπληρώνει τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των Περιφερειών, με έργα  υποδομών και 

δράσεις πολιτικής προστασίας., όπως π.χ. δίκτυα και συστήματα πρόληψης  ή/και έγκαιρης 

προειδοποίησης έναντι φυσικών καταστροφών  και εκτάκτων εν γένει καταστάσεων.  

Συντίθεται από τα ακόλουθα: 

1. Μελέτες ωρίμανσης έργων και δράσεων των Μέτρων 2, 3 και 4  και έργων του Ε.Σ.Π.Α. 

2. Συγκοινωνιακά έργα          

3. Λιμενικά έργα  

4. Έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας 
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

 Η Τεχνική Στήριξη του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει 

όλους τους άξονες του Προγράμματος και περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέτρα : 

Μέτρο 1. Οριζόντιες Μελέτες Άξονα 1 

Μέτρο 2. Μελέτες στήριξης και εφαρμογής του προγράμματος 

Μέτρο 3. Επιβράβευση Καινοτομίας 

Μέτρο 4. Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράμματος - ∆απάνες διενέργειας ελέγχων 

Μέτρο 5. ∆ημοσιοποίηση του προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 

ενώ πόροι του προγράμματος αποτελούν: 

α) Ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήμων και Περιφερειών των άρθρων 259 

και 260 του ν. 3852/2010. 

β) Ποσοστό Εθνικών Πόρων του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων.  

Τα παραπάνω ποσοστά συγχρηματοδότησης του Προγράμματος από την  αυτοδιοίκηση και 

την κεντρική διοίκηση, θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων και Κοινοτήτων και 

της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του ν. 

3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).  Το ποσοστό συμμετοχής των βαθμών αυτοδιοίκησης 

στη συγχρηματοδότηση του προγράμματος προσδιορίζεται από τη σχέση μεταξύ των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφερειών ως προς τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

∆ήμων του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011. Τέλος η συγχρηματοδότηση θα 

πραγματοποιείται ετησίως τμηματικά με ποσοστιαία συμμετοχή της αυτοδιοίκησης σε 

συνέχεια κάθε τμηματικής καταβολής της ποσοστιαίας συμμετοχής της κεντρικής διοίκησης 

κατά τη διάρκεια εκάστου ημερολογιακού έτους της διάρκειας του προγράμματος.  

11.4.1.4. Πρωτοβουλία JESSICA 

JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας «Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas» (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις 

σε αστικές περιοχές ). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του 

Συμβουλίου τη Ευρώπης (CEB). Το JESSICA δεν αποτελεί νέα πηγή χρηματοδοτήσεων για τα 

κράτη μέλη, παρέχει όμως στα κράτη μέλη την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη 

επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, 
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για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται 

στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι 

επενδύσεις αυτές, μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων και/ή εγγυήσεων. 

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης, και ειδικότερα η ανάπτυξη του 

αστικού χώρου και η δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας προβλέπεται από τους κανονισμούς να γίνει μέσω της 

σύστασης Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), κύριο αντικείμενο των οποίων θα είναι η 

επιλογή και χρηματοδότηση κατάλληλων έργων, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και 

διαδικασίες αξιολόγησης. Για να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία JESSICA τα κράτη μέλη 

δύναται να δημιουργήσουν ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω των 

πόρων που τους παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία και σκοπός του είναι να επενδύει σε 

περισσότερα του ενός Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ). Αν και το Ταμείο Χαρτοφυλακίου δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του JESSICA, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποκομίσουν πολυάριθμα οφέλη από την ύπαρξη ενός τέτοιου ταμείου. Η διαχείριση του 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου μπορεί να ασκείται είτε από την ΕΤΕπ είτε/και από άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα διαρθρωτικά ταμεία της 

ΕΕ (Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 και Κανονισμός εφαρμογής αριθ. 1828/2006). Οι 

∆ιαχειριστικές Αρχές μπορούν να αναθέσουν τη διαχείριση είτε απευθείας στο ΕΤΕπ ή σε 

κάποιον εθνικό οργανισμό, είτε κατόπιν διαγωνισμού, σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 

μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

Το λειτουργικό πλαίσιο του JESSICA καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα 

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την περίοδο 2007 – 2013. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα 

άρθρα 36, 44 και 78 του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου, τα άρθρα 7 και 8 του 

Κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα άρθρα 43, 

44, 45 και 46 του Κανονισμού 1828/2006 της Επιτροπής. Στο εθνικό επίπεδο ωστόσο, κατά 

την εφαρμογή του JESSICA πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο πολεοδομικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και διοικητικό πλαίσιο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.   

Γενικότερα η συμμετοχή της ΕΤΕπ στο JESSICA συνίσταται στα εξής: 

o Παροχή συμβουλών και υποστήριξη στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για 

την εφαρμογή του JESSICA. 

o Προαγωγή της χρήσης των Ταμείων Αστική Ανάπτυξη και των βέλτιστων πρακτικών 

στο σύνολο της Ευρώπης 

o Ανάληψη ρόλου Ταμείου Συμμετοχών στις περιπτώσεις που αυτό της ζητηθεί από τα 

κράτη μέλη ή τις ∆ιαχειριστικές Αρχές.  
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Επίσης η ΕΤΕπ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιφερειακής Πολιτικής (DG Regio), σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις ∆ιαχειριστικές 

Αρχές, θα επιδιώξουν να προσδιορίσουν τις ανάγκες που υπάρχουν σε καθένα από τα επίπεδα 

(εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό). 

Οι κανόνες όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων στο πλαίσιο του 

JESSICA είναι οι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στο 

σύνολό τους υπό τον όρο πάντα ότι τα υποστηριζόμενα έργα εντάσσονται σε «ολοκληρωμένα 

και βιώσιμα» σχέδια αστικής ανάπτυξης. Ο όρος «ολοκληρωμένα και βιώσιμα» σχέδια αστικής 

ανάπτυξης περιλαμβάνει ένα σύστημα αλληλένδετων ενεργειών, που αποσκοπεί στην επίτευξη 

μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, υλικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

συνθηκών σε κάποια πόλη ή σε κάποια περιοχή εντός μιας πόλης. Το «κλειδί» της όλης 

διαδικασίας είναι η «ολοκλήρωση», δηλαδή η αντιμετώπιση όλων των πολιτικών, σχεδίων και 

προτάσεων ως ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων. Με βάση το πλαίσιο αυτό, θα 

προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα 

όπως αστικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών της ύδρευσης και 

αποχέτευσης, της ενέργειας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιβαλλοντικές αναπλάσεις, έργα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έργα ενεργειακής αποδοτικότητας εν γένει αλλά και σε 

δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, επαναξιοποίηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων  κ.λπ.   

Οι πόροι που θα κατευθυνθούν για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα προέλθουν από τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013, από ιδιωτικούς πόρους και τη χρηματοδοτική 

συμμετοχή της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 4ης 

προγραμματικής περιόδου έχει συμπεριληφθεί η σχετική προγραμματική πρόβλεψη σχετικά με 

τις δυνατότητες χρήσης του JESSICA για την υλοποίηση σχετικών πράξεων.  

Τα κύρια οφέλη από τη χρήση του JESSICA είναι τα ακόλουθα:  

 Ανακύκλωση των πόρων. Εφόσον οι πόροι του JESSICA έχουν επενδυθεί από Ταμεία 

Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) σε επιλέξιμες δαπάνες έργων πριν από την ημερομηνία 

λήξης της περιόδου προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων (n+2, ήτοι μέχρι το 

τέλος του 2015), όλες οι επιστροφές και τα έσοδα που γεννά η επένδυση αυτή 

μπορούν είτε να παρακρατούνται από τα ΤΑΑ είτε να επιστρέφονται στις 

∆ιαχειριστικές Αρχές για επανεπένδυση σε νέα έργα. Το JESSICA παρέχει τη 

δυνατότητα σε όσα από τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την προοπτική μείωσης των 

κοινοτικών επιχορηγήσεων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, να 

αξιοποιήσουν σε μακροπρόθεσμη βάση του πόρου που του διατίθενται. 

 Μόχλευση. Ένα σημαντικό, έμμεσο πλεονέκτημα του JESSICA είναι ότι μπορεί, 

δυνητικά, να προσελκύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, προσελκύοντας έτσι όχι 

μόνο επιπρόσθετες επενδύσεις αλλά και – πράγμα ίσως ακόμη σημαντικότερο – 

επιπρόσθετη τεχνογνωσία για την υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων.  
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 Ευελιξία. Το JESSICA επιτρέπει ευέλικτη προσέγγιση, αφενός διότι διευρύνεται το 

φάσμα των επιλέξιμων δαπανών και, αφετέρου, διότι οι πόροι του JESSICA μπορούν 

να χρησιμοποιούνται για επενδύσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή 

εγγυήσεων. 

 Τεχνογνωσία και δημιουργικότητα. Τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι 

πόλεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του τραπεζικού και του ιδιωτικού 

τομέα. Το JESSICA μπορεί επίσης να δράσει ως καταλύτης σε αστικές περιοχές, 

ενισχύοντας την αγορά επενδύσεων και συμπληρώνοντας έτσι άλλες πρωτοβουλίες ή 

πηγές χρηματοδότησης που ενδεχομένως υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη. Ωστόσο, 

για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανόνες 

όσον αφορά τις «κρατικές ενισχύσεις». 

 Υποστήριξη του εργαλείου JESSICA από την ΕΤΕπ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων θα παρέχει διαχειριστικές συμβουλές, ενώ ταυτόχρονα δύναται να 

αναλάβει το ρόλο Ταμείου Συμμετοχών (Holding Fund) και να παρέχει Προνομιακό 

∆ανεισμό με χαμηλό επιτόκιο, αντικαθιστώντας ένα σημαντικό ποσοστό δανεισμού 

από ιδιωτικές τράπεζες. 

 Άμεση αφομοίωση των δαπανών. Όλες οι δαπάνες μέσω του JESSICA είναι άμεσα 

αφομοιώσιμες από το ΟΠΣ, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Επίσης, παρότι το JESSICA επιτρέπει τη «μετατροπή» επιστρεπτέων επιχορηγήσεων 

σε επιστρεπτέες χρηματοδοτήσεις, οι τελευταίες δεν επιστρέφονται στην Επιτροπή και 

ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρούνται ως δημόσιο χρέος. Επίσης υπάρχει άμεση 

αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων των διαρθρωτικών Ταμείων. 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό προτέρημα και όφελος από τη χρήση του JESSICA είναι ότι 

δίνεται η δυνατότητα στους ∆ήμους και τις Περιφέρειες να συνδράμουν με γη ή με ακίνητα 

και αυτά να προσμετρηθούν σαν να ήταν δημόσιοι πόροι. Άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ 

ουσιαστικό πλεονέκτημα και για τη χρήση δημοσίων ακινήτων, τα οποία αυτή τη στιγμή 

παραμένουν αδρανή και τώρα περιλαμβάνονται σε ένα συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Για την εφαρμογή του JESSICA, σε εθνικό επίπεδο θα συγκροτηθεί Ταμείο Χαρτοφυλακίου, το 

οποίο με πόρους τόσο από τα Τομεακά όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα. Καταρχήν, οι πόροι του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ανέρχονται σε 258 εκατ. 

ευρώ. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου θα αποτελέσει το όχημα διαμόρφωσης του σχεδιασμού 

εφαρμογής της πρωτοβουλίας JESSICA και συγκέντρωσης των απαραίτητων πόρων από τα 

επιχειρησιακά προγράμματα για την πραγματοποίηση δράσεων αστικής ανάπτυξης, ενώ 

συνδιαχειριστής του Ταμείου θα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο αμέσως 

προσεχές χρονικό διάστημα, αναμένεται να εκδοθούν οι απαραίτητες Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και του Επενδυτικού Συμβουλίου, να 

διαμορφωθεί το απαιτούμενο από  τους κανονισμούς των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων Σύστημα 
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∆ιαχείρισης και Ελέγχου και να ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες του Προγράμματος 

∆ημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να ενταχθούν οι πράξεις JESSICA στα συμμετέχοντα 

επιχειρησιακά προγράμματα και να ολοκληρωθεί η διαθεσιμότητα των πόρων. Σε 

περιφερειακό επίπεδο θα λειτουργήσουν Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης, προκειμένου, ως 

ενδιάμεσοι φορείς, να προωθήσουν την αξιοποίηση των παραπάνω πόρων, προσελκύοντας και 

πρόσθετα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρηματοδότηση σχεδίων αστικής 

ανάπτυξης σε τομείς όπως οι αστικές αναπλάσεις, η διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας, 

τουρισμού, αστικών μεταφορών, χώρων στάθμευσης κλπ. Οι πόροι που θα διατεθούν, 

προβλέπεται να επιστρέφουν μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα στο Ταμείο Αστικής 

Ανάπτυξης και να επανεπενδύονται σε νέα σχέδια. 

11.4.2. Ιδιωτικές Επενδύσεις 

11.4.2.1. Επενδυτικός Νόμος 

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος παρουσιάστηκε στις 9 ∆εκεμβρίου και τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση, με διάρκεια έως τις 24 ∆εκεμβρίου 2010 και αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές 

του νέου έτους. O νέος Νόμος αποτελεί την βάση για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. 

Στόχος του είναι να στηρίξει την αναπτυξιακή πορεία στις επενδύσεις, εστιάζοντας στην 

ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, 

ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Η 

πρώτη πρόσκληση θα έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του Απριλίου του 2011. 

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει τρεις (3) γενικές και τέσσερις (4) ειδικές κατηγορίες 

επενδυτικών σχεδίων και αντίστοιχα καθεστώτα επενδύσεων. Συγκεκριμένα τα γενικά 

καθεστώτα επενδύσεων, ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με 

τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας, στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική 

ανάπτυξη και την καινοτομία, προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη, 

και βελτιώνουν την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα των επενδυτικών αποφάσεων.  

Η Περιφέρεια Κρήτης ανήκει στη Β’ ζώνη κινήτρων από τις τρεις ζώνες με κριτήριο το επίπεδο 

ανάπτυξης, για την οποία ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου 30% για 

Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές 

επιχειρήσεις. 

11.4.2.2. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007‐2013 

προβλέπει τη χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον τομέα της 
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ανακύκλωσης αποβλήτων. Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως 

βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην 

οικονομία της γνώσης. 

2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθμιση του παραγωγικού 

ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

σε όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το 

Πρόγραμμα 

3. Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών, υποδομών, 

μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας – ενδυνάμωση του 

ανταγωνισμού – προστασία του καταναλωτή 

4. Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας  

Στον άξονα 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» θα ενταχθούν 

δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, ο άξονας αυτός στοχεύει στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, την αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της 

χώρας, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων και στη γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από 

το Πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των 

Μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως βασικού εργαλείου υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και 

της απασχόλησης.  

Ενδεικτικές δράσεις του άξονα αυτού είναι οι εξής: 

1. ∆ράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους 

− Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που 

συμβάλλουν σε: 

o Eνίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις 

διεθνείς αγορές 

o ∆ιασύνδεση με διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής 

o Ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων 
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o Αξιοποίηση της εκροής ελληνικών κεφαλαίων για αναβάθμιση των εδώ μονάδων 

των επιχειρήσεων προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας 

o Προσέλκυση ξένων δραστηριοτήτων και άμεσων επενδύσεων, εφόσον 

συμβάλλουν σε κλαδική και τεχνολογική αναβάθμιση του παραγωγικού 

συστήματος 

o Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτομίας 

o Τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, με την υιοθέτηση 

διεθνώς αναγνωρισμένων ποιοτικών προτύπων, την ανάπτυξη και εμπορική 

καθιέρωση λογότυπων κλπ. 

o Προστασία του περιβάλλοντος, ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων, περιβαλλοντική διαχείριση και βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης 

o Επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος, με 

παρεμβάσεις σε τομείς όπως διαχείρισης ή/και αξιοποίησης αποβλήτων, 

ανακύκλωσης κλπ. 

− Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών συσπειρώσεων και 

δικτυώσεων που συμβάλλουν σε: ανάδυση τομέων, κλάδων, δικτύων και περιοχών 

αριστείας 

− Στοχευμένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών, με έμφαση στην ενίσχυση 

επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση  

της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

− Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό αναδιάταξη του 

τουριστικού τομέα  

− Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της με τη διάχυση καλών πρακτικών 

σε νέους επιχειρηματίες. 

− Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού 

2. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που αφορούν σε: 

− Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη σήμερα 

επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία. 

− Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού και επιχειρηματικότητας σε 

νέες και καινοτόμες δραστηριότητες (νέα επιχειρηματικότητα) 

− Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από σαφή κοινωνικό σκοπό, 
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όπως οι υπηρεσίες φροντίδας του πολίτη και ποιότητας ζωής, προστασίας του 

περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης, τομείς οι οποίοι, ούτως ή άλλως, δεν 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ούτε αποτελούν 

σημαντικό πεδίο δραστηριότητας επιχειρήσεων του δημοσίου. 

Το σύνολο της Κοινοτικής Χρηματοδότησης και της Εθνικής Συμμετοχής όλου του 

προγράμματος ανέρχεται σε 1.519 εκ. € (κοινοτική συνδρομή 1.291 εκ. €, εθνική συμμετοχή 

228 εκ. €), ενώ η Αναπτυξιακή Προτεραιότητα 2 εκτιμάται σε 548.258.824 €. 

11.4.3. Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

Με το Ν. 3389/2005 θεσπίστηκε το πλαίσιο για τις Συμπράξεις ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

(Σ∆ΙΤ) στην Ελλάδα. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιχειρεί να ενθαρρύνει την εκτέλεση έργων 

και την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, λαμβάνοντας 

υπόψη την εμπειρία που υπήρχε από την εκτέλεση έργων με το σύστημα της παραχώρησης 

εκμετάλλευσης (όπως τα έργα της Αττικής Οδού ή της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου).  

Με το προαναφερθέντα νόμο συστάθηκαν δύο διοικητικά όργανα με σκοπό την υποστήριξη 

του ∆ημοσίου Τομέα για την καλύτερη προετοιμασία και διαχείριση των έργων Σ∆ΙΤ: 

 

• Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων ∆ημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (∆ΕΣ∆ΙΤ), 

συλλογικό κυβερνητικό όργανο που χαράσσει και εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική 

για τη δημιουργία υποδομών και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών 

κεφαλαίων, ελέγχει την υπαγωγή στο Ν. 3389/2005, συντονίζει και παρακολουθεί τη 

διαδικασία υλοποίησης των Σ∆ΙΤ. 

• Η Ειδική Γραμματεία Σ∆ΙΤ, που συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, με σκοπό τον εντοπισμό των υπηρεσιών και των αναγκαίων υποδομών 

που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Σ∆ΙΤ και να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου, 

την προώθηση της ανάπτυξής τους, και τη διευκόλυνση και υποστήριξη των 

δημόσιων φορέων, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή των 

ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους. 

Η ∆ιαδικασία για την ένταξη έργων προς χρηματοδότηση με τη μέθοδο των Σ.∆.Ι.Τ. έχει ως 

ακολούθως: 

Ο ∆ημόσιος Φορέας, στην εν λόγω περίπτωση ο Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου 

Κω, υποβάλει πρόταση Σύμπραξης στην ΕΓΣ∆ΙΤ και προκειμένου η τελευταία να την 

αξιολογήσει και να κρίνει εάν η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου ή η παροχή της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης, προσκομίζει στοιχεία του 

έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμπραξης, όπως ενδεικτικά: 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣ∆Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΜΠ – ∆εκέμβριος 2010  11-60 

(α) Παρουσίαση αναθέτουσας αρχής. 

(β) Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της 

Σύμπραξης. 

(γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου Σύμπραξης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. 

(δ) Παρουσίαση προτεινόμενης μορφής Σύμπραξης, η οποία αποτελεί συνδυασμό των 

κατωτέρω: 

 Μελέτη 

 Κατασκευή 

 Χρηματοδότηση 

 Συντήρηση 

 Λειτουργία 

 Εκμετάλλευση 

(ε) Ενδεικτικό προϋπολογισμό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και ανάλυση του 

προϋπολογισμού αυτού ανάλογα με την προτεινόμενη μορφή Σύμπραξης. 

(στ) Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υλοποίησης της 

προτεινόμενης Σύμπραξης, 

(ζ) Ανταποδοτικότητα αντικειμένου Σύμπραξης για τον Ιδιωτικό Φορέα 

 Ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες 

 σχέδιο εκμετάλλευσης αντικειμένου Σύμπραξης, 

 στοιχεία ζήτησης, 

 ανταγωνισμός, 

 προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα 

 προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις Φορέα εκμετάλλευσης αντικειμένου 
Σύμπραξης, 

 βασικό σενάριο, 

 εναλλακτικά σενάρια 

 ενδεικτικοί όροι χρηματοδότησης Ιδιωτικού Φορέα, 

 ενδεχόμενη συμβολή ∆ημοσίου στην εξασφάλιση της χρηματοδοτησιμότητας της 
προτεινόμενης Σύμπραξης από τον ιδιωτικό τομέα, 

 

(η) Έργα ή υπηρεσίες μη ανταποδοτικές ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας 

 Τεκμηρίωση έλλειψης ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας, 

 ιστορικά στοιχεία χρηματοδότησης Φορέα από το δημόσιο προϋπολογισμό και 

κατανομή τους σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμπραξης, προβλεπόμενες 

μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης αναθέτουσας αρχής από το δημόσιο 

προϋπολογισμό για το αντικείμενο της Σύμπραξης. 
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(θ) Νομικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας. 

(i) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών αναθέτουσας αρχής. 

 

Η Ειδική Γραμματεία, αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες, 

μελετά την πρόταση του ∆ημοσίου Φορέα, αξιολογεί κατά πόσο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί 

ως Σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση 

αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε κατατεθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν 

αναγκαίων τροποποιήσεων, η Ειδική Γραμματεία την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο 

Προτεινόμενων Συμπράξεων» και συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση. Η Ειδική 

Γραμματεία γνωστοποιεί στο Φορέα την έγκριση της πρότασής του στον «Κατάλογο 

Προτεινόμενων Συμπράξεων» και τον καλεί εντός διμήνου να καταθέσει στη ∆ιυπουργική 

Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της συγκεκριμένης Σύμπραξης στο Ν.3389/2005. Βάσει του 

νομοθετικού πλαισίου δεν είναι πλέον απαραίτητη η κύρωση από τη Βουλή των συμβάσεων 

που εντάσσονται στο Ν. 3389/2005. Στη συνέχεια, η ∆ΕΣ∆ΙΤ εκδίδει απόφαση («Απόφαση 

Υπαγωγής») με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την «Αίτηση Υπαγωγής». Μετά την έκδοση 

της «Απόφασης Υπαγωγής», η ΕΓΣ∆ΙΤ αναλαμβάνει το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης 

που ορίζονται στο Ν. 3389/2005, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει 

στη Σύμπραξη. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η διαδικασία που προβλέπεται για την 

υλοποίηση έργων μέσω Σ.∆.Ι.Τ. 
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Σχήμα 11-5: Διαδικασία για την υλοποίηση έργων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. ΣΔΙΤ σύμφωνα με το Ν. 
3389/2005 

 

Επισημαίνεται πως για τη στήριξη του φορέα για τη προσυμβατική διαδικασία των Σ.∆.Ι.Τ., 

προβλέπεται δημόσια χρηματοδότηση από το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΈΛΛ.Α.∆.Α.. Tο 

πρόγραμμα χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο την προσυμβατική διαδικασία των ΟΤΑ με τον 

ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τις προκαταρκτικές μελέτες που αφορούν στην σκοπιμότητα χρήσης 
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της συγκεκριμένης μεθόδου κατασκευής έργων ή παροχής υπηρεσιών, τα έξοδα της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, τις διαδικασίες επιλογής ιδιωτών-επενδυτών, καθώς και  τις  

διαδικασίες κατάρτισης συμβάσεων.  

Ενδεικτικό έργο που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των Σ.∆.Ι.Τ. καθώς η ∆ιυπουργική επιτροπή 

έχει γνωμοδοτήσει θετικά είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣ∆Α) 

Νόμου Θεσσαλονίκης, μέσω της κατασκευής μονάδας δυναμικότητας 400.000 τόνων, με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό 242 εκ. Ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης). 

Η κατασκευή της μονάδας θα γίνει με όποια διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να 

καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις προδιαγραφές 

αποτελέσματος που θα θεσπισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος 

Θεσσαλονίκης-(ΣΟΤΑΜΘ)) και στο πλαίσιο της σύμπραξης αυτής, ο Ιδιωτικός Φορέας 

Σύμπραξης θα αναλάβει και την πώληση των παραγόμενων από τη μονάδα προϊόντων 

(ανακυκλώσιμα υλικά, καύσιμα, ενέργεια, κτλ).  

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι για το προαναφερθέν έργο ελήφθησαν υπ’ όψη τα όρια 

κοινωνικής ανοχής όσον αφορά στην αύξηση των τελών που θα επιβάλλονται στους δημότες 

για την αποπληρωμή του έργου και  υπολογίσθηκε το ανώτερο αποδεκτό τέλος που είναι σε 

θέση να πληρώσουν οι δημότες. Με δεδομένο ότι το τέλος αυτό δεν επαρκεί για την πλήρη 

αποπληρωμή του έργου, ήταν απαραίτητη η συμμετοχή του ∆ημοσίου μέσω του 

Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων στην αποπληρωμή του. Ως εκ τούτου, προτείνεται η 

αρχική συμμετοχή του ∆ημοσίου σε ποσοστό 50% της πρώτης ετήσιας πληρωμής 

διαθεσιμότητας. Το ποσοστό αυτό θα μειώνεται σταδιακά με βάση τη συμφωνία του 

Συνδέσμου και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει ετήσια 

αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, έως ότου η συμμετοχή του ∆ημοσίου να περιορισθεί 

δραστικά κατά τα τελευταία έτη της σύμβασης σύμπραξης. ∆εδομένου ότι το ύψος των τελών 

έχει ήδη καθορισθεί, το τελικό ποσοστό συμμετοχής του ∆ημοσίου στην αποπληρωμή του 

έργου, το οποίο και δεν θα ξεπερνά το 50%, θα καθορισθεί μετά τον διαγωνισμό για την 

ανάθεση του Έργου. 

Αντίστοιχο έργο θα υλοποιηθεί με αναθέτουσα αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 

Απορριμμάτων ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. (∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.) και μονάδα δυναμικότητας 152.000 

τόνων και ενδεικτικό προϋπολογισμό 97 εκ. ευρώ (+20% κόστος βαριάς συντήρησης και 

ασφάλισης) 

11.4.3.1. Συμβάσεις Παραχώρησης 

Οι συμβάσεις παραχώρησης διακρίνονται από τις δημόσιες συμβάσεις λόγω του ότι 

συνεπάγονται μεταβίβαση της ευθύνης εκμετάλλευσης. Ειδικότερα σύμφωνα με το Π.∆. 

60/2007 ορίζεται «Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» μια σύμβαση η οποία 

παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι 
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το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του 

έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. Οι συμβάσεις 

παραχώρησης κυρώνονται μέσω σχετικής διαδικασίας στη Βουλή. 
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11.5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

11.5.1. Οικονομικά Στοιχεία 

Τα οικονομικά στοιχεία των έργων που προβλέπονται αναλυτικά είναι τα εξής: 

11.5.1.1. Μονάδες Επεξεργασίας 

Βάσει όσων αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 7, τα κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των 

προτεινόμενων Μονάδων Επεξεργασίας, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 11-9: Κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των Μονάδων Επεξεργασίας για το 
προτεινόμενο Σενάριο  

Μονάδα Κατασκευαστικό Κόστος (€) Λειτουργικά Κόστη 
(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 2.250.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16.000.000 2.800.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

9.000.000 1.120.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια 
Νομού Ηρακλείου) 

2.000.000 160.000 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ16 9.000.000 5.300.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια του 
Νομού Χανίων) 

1.000.000 100.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 21.000.000 2.950.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ  ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12.000.000 1.890.000 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5.000.000 315.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 90.000.000 11.115.000 

ΣΥΝΟΛΟ 165.000.000 27.980.000 

 

Τα εκτιμώμενα κόστη διάθεσης των υπολειμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ., παρουσιάζονται ακολούθως. 

 

 

16 Κόστος βελτιωτικών παρεμβάσεων   
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Πίνακας 11-10: Κόστη εναπόθεσης υπολειμμάτων για το προτεινόμενο Σενάριο  

Μονάδα Ποσότητες προς ΧΥΤΥ 
(τν/έτος) 

Κόστος 
εναπόθεσης 

(€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.675 133.500 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 0 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2.800 56.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια Νομού Ηρακλείου) 400 8.000 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 24.243 484.856 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια του Νομού Χανίων) 200 4.000 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 0 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 0 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 900 18.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 42.750 1.282.500 

ΣΥΝΟΛΟ 77.968 1.986.856 

Τα εκτιμώμενα έσοδα, παρουσιάζονται ακολούθως. 

Πίνακας 11-11: Έσοδα από τις Μονάδες Επεξεργασίας για το προτεινόμενο Σενάριο 

Μονάδα 
Έσοδα από 
Κομπόστ 
(€/έτος) 

Έσοδα από 
Ανακυκλώσιμα 

(€/έτος) 

Έσοδα από 
Ενέργεια (€/έτος) 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 344.400 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 766.320 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

196.000 - - 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια 
Νομού Ηρακλείου) 

28.000 - - 

ΕΜΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 127.800 1.238.664 - 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (Νότια 
του Νομού Χανίων) 

14.000 - - 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 77.700 674.338 - 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ  ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 660.117 - 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 63.000 - - 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - - 7.300.000 

Μερικά Σύνολα 506.500 3.683.839 7.300.000 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.490.339 
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11.5.1.2. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Για την κατασκευή και λειτουργία των ΣΜΑ, λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του 

επόμενου πίνακα. 

Πίνακας 11-12: Οικονομικά στοιχεία ΣΜΑ17 

ΣΜΑ Κόστος Κατασκευής / 
Εξοπλισμού, € Λειτουργία, €/τον 

Μέχρι 15.000 t/ετησίως 800.000 - 1.000.000 10 

Από 15.000 μέχρι  
25.000 t/ετησίως 1.000.000 - 1.400.000 8 

 

Επισημαίνεται ότι στο λειτουργικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά κόστη.  

Τα προτεινόμενα έργα σε ότι αφορά στη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, 

ανά Νομό της Περιφέρειας Κρήτης, προσεγγιστικά είναι: 

• Για το Νομό Ηρακλείου: 

2 ΣΜΑ δυναμικότητας 15.000 – 20.000 τόνων ετησίως 

• Για το Νομό Χανίων: 

2 ΣΜΑ δυναμικότητας 10.000 – 15.000 τόνων ετησίως 

Βάσει των παραπάνω, τα ενδεικτικά κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των 

προτεινόμενων ΣΜΑ, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 11-13: Ενδεικτικά κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των προτεινόμενων ΣΜΑ  

Δυναμικότητα 
Κατασκευαστικό 
Κόστος (€) 

Λειτουργικά Κόστη 
(€/έτος) 

Νομό Ηρακλείου 1 
(15.000 – 20.000 τόνων ετησίως) 1.100.000 ~150.000 

Νομό Ηρακλείου 2 
(15.000 – 20.000 τόνων ετησίως) 1.100.000 ~150.000 

Νομό Χανίων 1 
(10.000 – 15.000 τόνων ετησίως) 900.000 ~130.000 

Νομό Χανίων 2 
(10.000 – 15.000 τόνων ετησίως) 900.000 ~130.000 

11.5.1.3. Πράσινα Σημεία 

Το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος του κάθε Πράσινου Σημείου εξαρτάται από το μέγεθος 

του και τον πληθυσμό που αυτό θα εξυπηρετήσει. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω 

κόστη, για απλές εγκαταστάσεις: 

 

17 Εμπειρικά στοιχεία από παρόμοια έργα την Ελλάδα 
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Πίνακας 11-14: Οικονομικά στοιχεία Πράσινων Σημείων 18 

Δυναμικότητα Κόστος Κατασκευής / 
Εξοπλισμού, € Λειτουργία, €/τον

Από 30.000 τ/ετησίως μέχρι 
50.000 τ/ετησίως 350.000 - 700.000 8 

Από 50.000 τ/ετησίως μέχρι 
100.000 τ/ετησίως 700.000 - 1.300.000 6 

Επισημαίνεται ότι στο λειτουργικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά κόστη. 

Για την Περιφέρεια εκτιμάται ότι καταρχάς, θα πρέπει να δημιουργηθούν 4 Πράσινα Σημεία, 

ένα σε κάθε μεγάλο Αστικό Κέντρο ανά Νομό. 

11.5.1.4. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία για το 

προτεινόμενο Σενάριο. 

Πίνακας 11-15: Συγκεντρωτικά στοιχεία προτεινόμενου Σεναρίου. 

Προϋπολογισμός Κόστος 

Κατασκευαστικό Κόστος (Μονάδες) 165.000.000 €
Κατασκευαστικό Κόστος (ΣΜΑ) 4.000.000 €
Κατασκευαστικό Κόστος(Πράσινα Σημεία) 3.000.000 €

Σύνολο 1 (Κατασκευαστικό) 172.000.000 € 
Ετήσια Λειτουργικά Έξοδα (Μονάδες) 29.967.000 €/έτος
Ετήσια Λειτουργικά Έσοδα (Μονάδες) -11.490.000 €/έτος
Ετήσια Λειτουργικά Έξοδα (ΣΜΑ) 560.000 €/έτος
Ετήσια Λειτουργικά Έξοδα (Πράσινα Σημεία) 1.500.000 €/έτος
Ετήσια Έξοδα Καμπάνιας Ενημέρωσης 400.000 €/έτος

Σύνολο 2 (Καθαρό Λειτουργικό) 20.937.000 €/έτος 

11.5.1.5. Εκτίμηση Ενδεικτικού Τέλους Διαχείρισης ΑΣΑ (€/τόνο ΑΣΑ) 

Για την εκτίμηση ενός ενδεικτικού τέλους διαχείρισης ανά τόνο ΑΣΑ, με βάση τα οικονομικά 

μεγέθη που υπολογίσθηκαν παραπάνω, ακολουθούνται οι παρακάτω παραδοχές: 

 Στην ανάλυση όλα τα μεγέθη (κόστη, έσοδα, έξοδα από τη λειτουργία) υπολογίζονται 

σε τιμές έτους 2010 (έτος που πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση του έργου). 

 Η περίοδος αναφοράς είναι 2013 – 2034. Θεωρείται ότι τα 2 πρώτα χρόνια αποτελούν 

την κατασκευαστική περίοδο των έργων.  

 Λαμβάνεται υπόψη αύξηση 2% ετησίως για τα λειτουργικά έξοδα και τα έσοδα. 

 

18 Εμπειρικά στοιχεία από παρόμοια έργα την Ελλάδα 
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 Οι όροι του δανείου περιλαμβάνουν επιτόκιο 5% κατ’ έτος και διάρκεια αποπληρωμής 

σε 20 ισόποσες ετήσιες δόσεις. 

 Τα οικονομικά μεγέθη που υπολογίσθηκαν παραπάνω, αντιστοιχούν στο έτος 2020. 

 

Περίπτωση 1: 100% Δανειακά Κεφάλαια. 

Στην περίπτωση όπου η κατασκευή των υποδομών πραγματοποιηθεί με 100% δανειακά 

κεφάλαιο τότε, το συνολικό τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί, εκτιμάται στα 

78,5 €/τόνος συν 20% για συντήρηση, ήτοι ~ 94 €/τόνος. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρατίθενται τα συνολικά κόστη επένδυσης και λειτουργίας σε μορφή χρηματορροών. 

Πίνακας 11-16: Χρηματορροές Περίπτωσης μηδενικής χρηματοδότησης προτεινόμενου 
Σεναρίου 

Έτος Λειτουργικό 
Κόστος Δάνεια Έσοδα από 

προϊόντα 
Έσοδα από 
Τέλη ΔΣΑ 

ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - 
ΕΞΟΔΩΝ 

2013     -13.801.725 € 

2014     -13.801.725 € 

2015 -30.100.698 -13.801.725  10.665.711  32.999.655 € -237.057 € 

2016 -30.552.208 -13.801.725  10.825.697  33.494.649 € -33.587 € 

2017 -31.010.491 -13.801.725  10.988.082  33.997.069 € 172.935 € 

2018 -31.475.649 -13.801.725  11.152.903  34.507.025 € 382.555 € 

2019 -31.947.783 -13.801.725  11.320.197  35.024.631 € 595.319 € 

2020 -32.427.000 -13.801.725  11.490.000  35.550.000 € 811.275 € 

2021 -33.075.540 -13.801.725  11.719.800  36.261.000 € 1.103.535 € 

2022 -33.737.051 -13.801.725  11.954.196  36.986.220 € 1.401.640 € 

2023 -34.411.792 -13.801.725  12.193.280  37.725.944 € 1.705.708 € 

2024 -35.100.028 -13.801.725  12.437.146  38.480.463 € 2.015.856 € 

2025 -35.802.028 -13.801.725  12.685.888  39.250.073 € 2.332.208 € 

2026 -36.518.069 -13.801.725  12.939.606  40.035.074 € 2.654.886 € 

2027 -37.248.430 -13.801.725  13.198.398  40.835.775 € 2.984.019 € 
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Έτος Λειτουργικό 
Κόστος Δάνεια Έσοδα από 

προϊόντα 
Έσοδα από 
Τέλη ΔΣΑ 

ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - 
ΕΞΟΔΩΝ 

2028 -37.993.399 -13.801.725  13.462.366  41.652.491 € 3.319.734 € 

2029 -38.753.267 -13.801.725  13.731.614  42.485.541 € 3.662.163 € 

2030 -39.528.332 -13.801.725  14.006.246  43.335.252 € 4.011.440 € 

2031 -40.318.899 -13.801.725  14.286.371  44.201.957 € 4.367.704 € 

2032 -41.125.277 -13.801.725  14.572.098  45.085.996 € 4.731.092 € 

2033 -41.947.782 0  14.863.540  45.987.716 € 18.903.474 € 

2034 -42.786.738 0  15.160.811  46.907.470 € 19.281.543 € 

  

Οι συνολικές ροές παρουσιάζονται τα πρώτα χρόνια αρνητικές, αλλά η ΚΠΑ των ροών 

παραμένει θετική. Επίσης, τονίζεται ότι οι θετικές ροές ή μέρος τους θα καλύπτον τα έξοδα 

συντήρησης. 

Το κόστος αυτό θα πρέπει  να  καλυφθεί  από  τα  τέλη  χρήσης  που  θα  επιβληθούν  στους  

πολίτες.  Επιπλέον σημειώνεται  ότι  στην  παραπάνω  ανάλυση  δεν  έχει  ληφθεί  υπόψη  

πιθανό  κέρδος  των φορέων λειτουργίας των μονάδων ή/και το εργολαβικό όφελος. Είναι 

προφανές ότι ανάλογα το απαιτούμενο κέρδος θα αυξηθεί και το τέλος χρήσης για τους 

πολίτες 

Περίπτωση 2: 50% των επενδύσεων προέρχονται από ευρωπαϊκούς και κρατικούς 

πόρους και 50% από δανειακά κεφάλαια του φορέα. 

Στην περίπτωση όπου η κατασκευή των υποδομών πραγματοποιηθεί με 100% δανειακά 

κεφάλαιο τότε, το συνολικό τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί, εκτιμάται στα 

63 €/τόνος συν 20% για συντήρηση, ήτοι ~ 76 €/τόνος. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρατίθενται τα συνολικά κόστη επένδυσης και λειτουργίας σε μορφή χρηματορροών. 
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Πίνακας 11-17: Χρηματορροές Περίπτωσης 50% χρηματοδότησης προτεινόμενου Σεναρίου 

Έτος Λειτουργικό 
Κόστος Δάνεια Έσοδα Έσοδα Από 

Τέλη ΔΣΑ 
ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - 

ΕΞΟΔΩΝ 

2013  -6.900.862   -6.900.862  

2014  -6.900.862   -6.900.862  

2015 -30.100.698  -6.900.862 10.665.711  26.316.180  -19.669  

2016 -30.552.208  -6.900.862 10.825.697  26.710.923  83.549  

2017 -31.010.491  -6.900.862 10.988.082  27.111.587  188.315  

2018 -31.475.649  -6.900.862 11.152.903  27.518.261  294.653  

2019 -31.947.783  -6.900.862 11.320.197  27.931.034  402.586  

2020 -32.427.000  -6.900.862 11.490.000  28.350.000  512.138  

2021 -33.075.540  -6.900.862 11.719.800  28.917.000  660.398  

2022 -33.737.051  -6.900.862 11.954.196  29.495.340  811.623  

2023 -34.411.792  -6.900.862 12.193.280  30.085.247  965.872  

2024 -35.100.028  -6.900.862 12.437.146  30.686.952  1.123.207  

2025 -35.802.028  -6.900.862 12.685.888  31.300.691  1.283.688  

2026 -36.518.069  -6.900.862 12.939.606  31.926.705  1.447.380  

2027 -37.248.430  -6.900.862 13.198.398  32.565.239  1.614.344  

2028 -37.993.399  -6.900.862 13.462.366  33.216.543  1.784.648  

2029 -38.753.267  -6.900.862 13.731.614  33.880.874  1.958.359  

2030 -39.528.332  -6.900.862 14.006.246  34.558.492  2.135.543  

2031 -40.318.899  -6.900.862 14.286.371  35.249.662  2.316.271  

2032 -41.125.277  -6.900.862 14.572.098  35.954.655  2.500.614  

2033 -41.947.782  0  14.863.540  36.673.748  9.589.506  

2034 -42.786.738  0  15.160.811  37.407.223  9.781.296  
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Οι συνολικές ροές παρουσιάζονται τα πρώτα χρόνια αρνητικές, αλλά η ΚΠΑ των ροών 

παραμένει θετική. Επίσης, τονίζεται ότι οι θετικές ροές ή μέρος τους θα καλύπτον τα έξοδα 

συντήρησης. 

Το κόστος αυτό θα πρέπει  να  καλυφθεί  από  τα  τέλη  χρήσης  που  θα  επιβληθούν  στους  

πολίτες.  Επιπλέον σημειώνεται  ότι  στην  παραπάνω  ανάλυση  δεν  έχει  ληφθεί  υπόψη  

πιθανό  κέρδος  των φορέων λειτουργίας των μονάδων ή/και το εργολαβικό όφελος. Είναι 

προφανές ότι ανάλογα το απαιτούμενο κέρδος θα αυξηθεί και το τέλος χρήσης για τους 

πολίτες ενώ σε περίπτωση περαιτέρω επιδότησης θα μειωθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ 

 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1. 
Χάρτης πληθυσμιακής κατανομής ανά ∆ήμο και Χάρτης κατανομής 

απορριμμάτων ανά Νομό (έτη στόχοι 2009, 2019 και 2029) 
1: 500.000 

2. Υδρολογικός χάρτης 1: 350.000 

3. Χάρτης χρήσεων γης κατά Corine Land Cover 2000 1: 300.000 

4. Χάρτης υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1: 350.000 

5. Χάρτης αποκλεισμού για ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 1: 250.000 

6. Χάρτης αποκλεισμού για ΣΜΑ 1: 250.000 

7. Χάρτης αποκλεισμού για Μονάδα επεξεργασίας 1: 250.000 

8. Προτεινόμενα διαχειριστικά σχέδια ανά ρεύμα αποβλήτων 1: 500.000 
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