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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :   15/2016 
Αριθμός Απόφασης : 204/2016

Θέμα: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας.

Στην  Ιεράπετρα,  σήμερα,  στις  20  Ιουλίου  του  έτους  2016,  ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική 
συνεδρίαση,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό  πρωτ.7711/15-07-2016  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
γνωστοποιήθηκε  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους,  στην  Πρόεδρο  της 
Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και  στους Προέδρους και Εκπροσώπους 
των  Τοπικών  Κοινοτήτων,  καθώς  και  στον  κ.  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010.  Πριν  από  την  έναρξη  της 
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο 
(27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:
  Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:
  1. Ασπραδάκης  Γεώργιος (Απουσίαζε στο 1ο 

θέμα)
13. Μυλωνά-Μαμαντοπούλου Ειρήνη 

  2. Βλάσση Ελένη (Απουσίαζε στο 1ο θέμα) 14. Νταραράς Ηλίας (Απουσίαζε στο 5ο θέμα)
  3. Βρυγιωνάκης  Εμμανουήλ 15. Παπαδοπετράκης Ανδρέας 
  4. Ζερβάκης Εμμανουήλ 16. Πανταζής   Αργύριος
  5. Κορνάρος  Χαράλαμπος 17. Πετράς  Αντώνιος 
  6. Κοτσιφάκη Μαρία 18.  Προϊστάκης   Γεώργιος  (Αποχώρησε, 

πριν την ψηφοφορία του 5ου θέματος)
  7. Κουγιουμουτζάκης  Γεώργιος 19. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία 
  8. Λιανάκης  Γεώργιος 20. Τζιρβελάκης Ιωάννης
  9. Λουτσέτης  Εμμανουήλ 21. Φραγκούλης  Εμμανουήλ  
10. Μαστοράκης Πέτρος 22. Χανιωτάκης Νικόλαος 
11. Μαχαιράς Ιάκωβος 23. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
12. Μαχαιράς Μιχαήλ 

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Βιαννιτάκης Μιχαήλ 3. Σουραβλής Χριστόφορος 
2. Μαστοράκης Γεώργιος 4. Σπυριδάκης Μιχαήλ 

Επίσης, παραβρέθηκαν
Α. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας
Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία
Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων 
1. Δαμασκηνάκης Εμμανουήλ (Μουρνιών) 6. Ρεμεδιάκης Ιωάννης (Καβουσίου)
2. Δασκαλάκης Ιωάννης (Γδοχίων)   7. Σακαδάκη – Μπαχλιτζανάκη Μαρία(Αγ.Ιωάννη) 
3. Ζουμπουλάκης  Ιωάννης (Σταυροχωρίου) 8. Τσακιράκης  Γεώργιος (Μαλών)
4. Παντελάκης  Αλέξανδρος (Μύρτου) 9. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)
5. Ραπάνης  Γεώργιος (Παχ. Άμμου)  
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Δεν παραβρέθηκαν 
Α. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων
1. Αλεξάκης  Εμμανουήλ (Ρίζας)     7. Πιτροπάκης  Νικόλαος (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκης Εμμανουήλ (Ανατολής)   8. Σκουλούδης  Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
3. Κουρμουλάκης  Εμμανουήλ (Ορεινού)   9. Σουργιαδάκης  Ιωάννης (Κ. Χωριού) 
4. Λαμπράκης  Κωνσταντίνος (Μεταξοχωρίου) 10. Στεφανάκης  Σταύρος (Αγ. Στεφάνου) 
5. Μαστοράκης Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)  11. Ταυλάκης  Γεώργιος (Μύθων)
6. Πετσαγγουράκης  Αιμίλιος (Χριστού) 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος 
Καλαντζάκης.

Επίσης,  στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου 
Ελισάβετ Προεστάκη και Σοφία Δαγαλάκη για την τήρηση των πρακτικών, η 
Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.  Μαρίνα 
Φανουράκη  για  την  παροχή  διευκρινίσεων  σε  θέματα  αρμοδιότητάς  της, 
καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοδώρα Χριστοδούλου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ακολούθησε η 
ενημέρωση  από  τον  κ.  Δήμαρχο,  για  τρέχοντα  θέματα  του  Δήμου. 
Ακολούθως,  οι  επικεφαλής  των  δημοτικών  παρατάξεων  και  δημοτικοί 
σύμβουλοι  έθεσαν  ερωτήματα  και  θέματα,  τα  οποία  απαντήθηκαν  από  το 
Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. 

Στη  συνέχεια  αποφασίστηκε  η  συζήτηση  μέρους  των  θεμάτων  της 
ημερήσιας διάταξης και  συγκεκριμένα όπως αναφέρονται  των 1ου & 5ου  ,  η 
διακοπή της συνεδρίασης και  η συνέχισή της την αμέσως επόμενη ημέρα, 
δηλαδή, στις 21 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. 
Κατά τη συνέχιση της συνεδρίασης, την επόμενη ημέρα παρόντες ήταν:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
Ασπραδάκης Γεώργιος προσήλθε στο 3ο θέμα, Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ, Ζερβάκης 
Εμμανουήλ απουσίαζε στα θέματα 8ο έως και 15ο,  Κορνάρος Χαράλαμπος αποχώρησε μετά 
το 9ο θέμα, Κοτσιφάκη Μαρία αποχώρησε μετά το 8ο θέμα, Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος, 
Λιανάκης Γεώργιος, Λουτσέτης Εμμανουήλ αποχώρησε  μετά  το  9  ο   θέμα  ,  Μαχαιράς 
Ιάκωβος  αποχώρησε  κατά  τη  συζήτηση  του  4ου  θέματος,  Πανταζής  Αργύριος, 
Παπαδοπετράκης Ανδρέας,  Προϊστάκης  Γεώργιος,  Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη 
Μαρία,  Σουραβλής  Χριστόφορος προσήλθε  στο  6ο  θέμα,  Τζιρβελάκης  Ιωάννης, 
Φραγκούλης Εμμανουήλ, Χανιωτάκης Νικόλαος και Χατζημαρκάκη Χρυσούλα.
Β. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας
Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία

Η συζήτηση των θεμάτων έγινε με την εξής σειρά: 2ο, 3ο, 4ο, 6ο,7ο,  9ο, 
8ο, 10ο, …17ο.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε 
το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αργύριο Πανταζή, ο οποίος είπε ότι έπειτα από 
τη με αρ.37/2016 απόφαση Δ.Σ., ανατέθηκε και έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ιεράπετρας και μετά 
από τη δημόσια διαβούλευση, κατατίθεται η τελική πρόταση για έγκριση από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας.

Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά το Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου, στο οποίο περιλαμβάνεται καταγραφή και 
ανάλυση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  στο  Δήμο  Ιεράπετρας,  όπως 
δημογραφικά στοιχεία,  στοιχεία του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, του 
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τουρισμού,  του  κοινωνικού  τομέα,  της  εκπαίδευσης  κλπ,  η  υφιστάμενη 
κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο μας και αναλύονται οι τοπικοί 
στόχοι και η ανάλυση δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης. 

Ακολούθως,  το  λόγο  ζήτησε  και  έλαβε  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής 
παράταξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Γεώργιος Προϊστάκης, ο οποίος, αφού 
έκρινε ως ελλιπές το υποβληθέν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, παρατήρησε 
ότι  αυτό έχει  ήδη υποβληθεί  στην Περιφέρεια  και  έχει  συμπεριληφθεί  στον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται εκ των υστέρων 
να το εγκρίνει, ενώ, δεν κλήθηκαν εγκαίρως οι παρατάξεις να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους κατά τη σύνταξή του για να διορθώσουν κάποια πράγματα. 
Στη  συνέχεια,  αναφέρθηκε  σε  συγκεκριμένα  σημεία  του  Τοπικού  Σχεδίου 
Διαχείρισης με τα οποία διαφωνεί ή θεωρεί ανακριβή. 

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση κατά την οποία τέθηκαν ερωτήματα και 
κατατέθηκαν απόψεις από τους δημοτικούς συμβούλους για το Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων και γενικότερα για τη διαχείριση των αποβλήτων στο 
Δήμο  μας  (φυτικά  υπολείμματα,  ανακυκλώσιμα  κλπ),  στα  οποία  έδωσε 
απαντήσεις ο Αντιδήμαρχος κ. Πανταζής.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Ακολούθησε  ψηφοφορία  κατά  την  οποία  υπέρ  της  έγκρισης  του 

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων τάχθηκαν οι  δημοτικοί  σύμβουλοι 
κ.κ.  Ασπραδάκης Γεώργιος,  Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ,  Πανταζής  Αργύριος, 
Παπαδοπετράκης  Ανδρέας,  Σκυβάλου-  Ρουμελιωτάκη  Μαρία,  Σουραβλής 
Χριστόφορος,  Τζιρβελάκης  Ιωάννης,  Φραγκούλης  Εμμανουήλ  και 
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα.

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Κοτσιφάκη  Μαρία,  Κουγιουμουτζάκης 
Γεώργιος,  Λιανάκης  Γεώργιος,  Προϊστάκης  Γεώργιος  και  Χανιωτάκης 
Νικόλαος Καταψήφισαν.

Τέλος, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αργύριου Πανταζή
2. Την απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης
3. Το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων
4. Τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και την ψηφοφορία που 

διεξήχθη 
5. Τις  διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει  το  Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  του  Δήμου 

Ιεράπετρας, ως έχει στο τεύχος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204 /2016.
Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

               Ο Πρόεδρος                                                   Ο  Γραμματέας
           Ιωάννης Τζιρβελάκης             
            
                  Τα  Μέλη 
  1. Ασπραδάκης  Γεώργιος   8. Προϊστάκης   Γεώργιος 
  2. Βρυγιωνάκης  Εμμανουήλ   9. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία 
  3. Κοτσιφάκη Μαρία 10. Σουραβλής Χριστόφορος 
  4. Κουγιουμουτζάκης  Γεώργιος 11. Φραγκούλης  Εμμανουήλ  
  5. Λιανάκης Γεώργιος 12. Χανιωτάκης Νικόλαος 
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  6. Πανταζής Αργύριος 13. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
  7. Παπαδοπετράκης Ανδρέας 

  Ακριβές Απόσπασμα                                     
              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.       

               Ιωάννης Τζιρβελάκης 
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11..  ΕΕΙΙΑΑΓΓΨΨΓΓΗΗ   

 

1.1   ΓΕΝΙΚO ΠΛΑIΙΟ ΕΚΠOΝΗΗ ΣΟΠΙΚΨΝ ΦΕΔΙΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

 

Το ανακεωρθμζνο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΣΔΑ ςυμπυκνϊνει τθ ριηικά 

διαφορετικι αντίλθψθ προσ ζνα εναλλακτικό μοντζλο διαχείριςθσ αποβλιτων, ςφγχρονο και 

φιλικό ςτο περιβάλλον, με άξονεσ προτεραιότθτασ: 

 τθν αποκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων ςε επίπεδο διμων των οποίων αναβακμίηεται ο 

ρόλοσ, 

 τθν ποιοτικι και ποςοτικι ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ με ζμφαςθ ςτθ διαλογι ςτθν 

πθγι, 

 τθ διακριτι διαλογι και επεξεργαςία του οργανικοφ κλάςματοσ,          

 τθ μικρι κλίμακα των μονάδων επεξεργαςίασ και ανάκτθςθσ, 

 τθν ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ, και κυρίωσ, 

 τθν κατοχφρωςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 

Με βάςθ το παραπάνω πλαίςιο, θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα ςφμφωνα με τον 

ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ, είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ εξισ ςτόχουσ-ορόςθμα για το 2020: 

 τα κατά κεφαλι παραγόμενα απόβλθτα να ζχουν μειωκεί δραςτικά, 

 θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου των αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων, 

 θ ανάκτθςθ ενζργειασ να αποτελεί ςυμπλθρωματικι μορφι διαχείριςθσ, όταν ζχουν 

εξαντλθκεί τα περικϊρια κάκε άλλου είδουσ ανάκτθςθσ, και 

 θ   υγειονομικι   ταφι   να   αποτελεί   τθν   τελευταία   επιλογι   και   να   ζχει 

περιοριςτεί ςε λιγότερο από το 30% του ςυνόλου των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων 

(ΑΣΑ). 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεϊρθςθσ του ΕΣΔΑ, ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και35 του ν. 

4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) προσ εφαρμογι του άρκρου 28 τθσ Οδθγίασ – Ρλαίςιο για τα απόβλθτα 

2008/98/ΕΚ, καταρτίηονται ςε κάκε περιφζρεια τα Ρεριφερειακά Σχζδια Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ). 
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Ο ΡΕΣΔΑ που αποτελεί το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων τα 

οποία παράγονται ςε μία Ρεριφζρεια, προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για  τθ διαχείριςι 

τουσ, και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν 

πρόλθψθ, β) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ,  γ)  τθν  ανακφκλωςθ,  δ)  άλλου  είδουσ  ανάκτθςθ,  

όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και ε) τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ, ςε 

εναρμόνιςθ βεβαίωσ με τον Εκνικό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. 

 

Ενδιάμεςο και προαπαιτοφμενο ςτάδιο ανάμεςα ςτθν εκπόνθςθ του ΕΣΔΑ και τθν ςφνταξθ και 

ζγκριςθ των αντίςτοιχων ΡΕΣΔΑ, αποτελεί θ ςφνταξθ και ζγκριςθ των Τοπικϊν Σχεδίων 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

 

1.2   ΚΟΠΙΜOΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟIΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟY ΦΕΔIΟΤ ΔΙΑΦΕIΡΙΗ 

 

Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων προχποκζτει τθν ανάπτυξθ 

ενόσ ςυςτιματοσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι (ΔςΡ) για τον πρωτογενι διαχωριςμό των ςφμμεικτων 

Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) ςτουσ χϊρουσ που παράγονται, αλλά και τθ δθμιουργία μίασ 

ι περιςςοτζρων μονάδασ/-ων επεξεργαςίασ για τθν διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων, 

με τρόπο ςφννομο με τα όςα ορίηονται ςτθν κείμενθ κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία. Με βάςθ 

τα παραπάνω ςυνίςταται, άμεςθ διαμόρφωςθ ενόσ ςχεδιαςμοφ ο οποίοσ: 

 
 θα εδραιϊνει μια κοινωνία ανακφκλωςησ, βάςει των νζων ςτόχων που κζτει θ 

Οδθγία98/2008 όπωσ εντάχκθκε ςτο Εκνικό μασ Δίκαιο με τον Νόμο 4042/2012 Ροινικι 

προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Ρλαίςιο 

παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − 

φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. 

 θα οδηγεί ςτην κάλυψη όλων των θεςμοθετημζνων ςτόχων των αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ και εκτροπισ Βιοαποδομιςιμων Αςτικϊν Αποβλιτων (ΒΑΑ) όπωσ 

παρουςιάηονται ςτο νζο Εκνικό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων, όςο το δυνατόν 

γρθγορότερα με ςκοπό τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, αλλά ταυτόχρονα και τθν 

αποφυγι προςτίμων που αναμζνεται να επιβλθκοφν.  

 
Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ κοινοτικισ αλλά και ελλθνικισ νομοκεςίασ, το ενδιαφζρον 

ςτρζφεται ςτθν επεξεργαςία των βιοαποβλιτων αλλά και ςτθν αξιοποίθςθ των ανακυκλϊςιμων 

αποβλιτων, γεγονόσ απόλυτα αναμενόμενο εφόςον αυτά τα δφο κλάςματα αποτελοφν το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των απορριμμάτων και περιλαμβάνουν «αξιοποιιςιμα» υλικά.  
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1.3 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΔ 

 
Το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ εκπόνθςθ Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΤΣΔ) ςτο Διμο Ιεράπετρασ, κακϊσ επίςθσ και θ ανάπτυξθ δράςεων 

ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι (ΔςΡ). Το Τοπικό Σχζδιο προβλζπει ςυγκεκριμζνουσ 

ςτόχουσ ζτςι ϊςτε θ διαχείριςθ των απορριμμάτων του Διμου να γίνεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ 

τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ όπου θ πρόλθψθ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ και θ 

οποιαδιποτε άλλου είδουσ ανάκτθςθ κα είναι κατά απόλυτθ προτεραιότθτα τα ςτάδια 

διαχείριςθσ, ενϊ θ διάκεςθ ςε Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ (ΧΥΤ) κα αφορά μόνο τα 

υπολείμματα των προθγοφμενων ςταδίων.  

 
Θ πρόταςθ τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων ςτθρίηεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ 

τθσ εγγφτθτασ και τθσ μικρισ κλίμακασ, που αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ μιασ 

οικονομικισ και φιλικά περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε όφελοσ των πολιτϊν. Συνοπτικά, το 

Τοπικό Σχζδιο:  

 

 Υιοκετεί και ενςωματϊνει, ςτθν πράξθ, τισ διεκνείσ εμπειρίεσ και τισ καλζσ πρακτικζσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιεράρχθςθσ ςτθ διαχείριςθ.  

 Ικανοποιεί πάγιουσ ςτόχουσ όλων των ςχεδιαςμϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων, για 

διαλογι ςτθν πθγι κακαρϊν ανακυκλϊςιμων και βιοαποδομιςιμων υλικϊν.  

 Αποςκοπεί ςτθ μζγιςτθ δυνατι ανάκτθςθ υλικϊν και τθ διάχυςθ των ωφελειϊν που 

προκφπτουν ςτουσ διμουσ και τουσ πολίτεσ.  

 Χρθςιμοποιεί εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ μικρισ κλίμακασ και απλοφ μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, εφκολα διαχειρίςιμεσ από τουσ διμουσ, οικονομικζσ ςτθν καταςκευι και 

λειτουργία τουσ.  

 Μειϊνει δραςτικά τισ ανάγκεσ για χριςθ των ΧΥΤ.  

 
 
To πιο ςθμαντικό ςτάδιο τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αφορά ςτισ υποδομζσ και τθ 

διαχείριςθ που γίνεται ςτο πιο κοντινό ςτον πολίτθ επίπεδο, με βαςικό εργαλείο τθ Διαλογι 

ςτθν Ρθγι. Σε αυτό το επίπεδο, πρζπει να επιδιωχκεί θ μζγιςτθ ανάκτθςθ των 

αποβλιτων/υλικϊν, με φυςικζσ διαδικαςίεσ και τεχνικζσ και όχι ςε ςφνκετεσ υψθλοφ κόςτουσ 

εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ και επεξεργαςίασ. Θ ΔςΡ μπορεί να ξεκινιςει ςε ςχετικά 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα, εξαςφαλίηοντασ χαμθλότερο λειτουργικό κόςτοσ και μεγαλφτερο 

περιβαλλοντικό κζρδοσ.  
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Συγκεκριμζνα, με τθ λειτουργία των προγραμμάτων ΔςΡ (ανακυκλϊςιμα και βιοαπόβλθτα) κα 

επιτυγχάνονται οι κάτωκι ςτόχοι:  

 

 Θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων για τθν εκτροπι από διάκεςθ ςε χϊρο ταφισ του 

βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ των αςτικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ 

οδθγίασ 99/31/ΕΚ, όπωσ ενςωματϊκθκε με τθν ΚΥΑ 29407/2012.  

 Θ εκπλιρωςθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ ςφμφωνα με το Ν.2939/2001 όπωσ ιςχφει. 

 Θ υποςτιριξθ τθσ προβλεπόμενθσ από το Εκνικό Σχζδιο τθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

(ΕΣΔΑ) και Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) τθσ διαλογισ ςτθν 

πθγι των αςτικϊν βιοαποβλιτων.  

 Θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων για τθν κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, που 

προβλζπεται ςτθν Οδθγία 2008/98/ΕΕ όπωσ ενςωματϊκθκε με το Νόμο 4042/2012.  

 Θ παραγωγι ανακυκλϊςιμων προϊόντων υψθλότερθσ ποιότθτασ και αξίασ. 

 Το  χαμθλότερο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ και εξαςφάλιςθ χαμθλότερων 

δθμοτικϊν τελϊν. 

 Θ ταχφτερθ εφαρμογι γιατί απαιτεί απλά μζςα και εγκαταςτάςεισ μικρισ κλίμακασ. 

 Θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλότερο 

κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, τα οποία κα δϊςουν τθ δυνατότθτα μείωςθσ των 

δθμοτικϊν τελϊν.  

 Θ δυνατότθτα εφαρμογισ του ςε ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα γιατί απαιτεί απλά 

μζςα και εγκαταςτάςεισ μικρισ κλίμακασ.   

 Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ωσ προσ τουσ πολίτεσ. 

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 

Θα ςχεδιαςτεί ζνα δίκτυο κάδων για τθν προδιαλογι βιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν (χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό, γυαλί) ςε διακριτά ρεφματα. Ειδικι πρόβλεψθ κα αφορά 

ςτθν ξεχωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων κιπου (κλαδζματα κλπ).Επίςθσ κα προβλεφκεί ζνα 

δίκτυο «Ρράςινων Σθμείων» με διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ, για τθ ςυγκζντρωςθ υλικϊν 

που δεν κατευκφνονται ςτουσ κάδουσ, όπωσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, 

ςυςςωρευτζσ, ελαςτικά, ογκϊδθ αντικείμενα, τυχοφςεσ ςυγκεντρωμζνεσ μεγάλεσ ποςότθτεσ 

ανακυκλϊςιμων από πολίτεσ, επιχειριςεισ, υπθρεςίεσ, ςχολεία και τθν προϊκθςθ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ - ανταλλαγισ υλικϊν όπωσ ρουχιςμοφ, επίπλων και παλαιϊν 

αντικειμζνων κλπ. 
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Θ ςωςτι λειτουργία τθσ ΔςΡ, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι 

των πολιτϊν. Στον τομζα αυτό πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία.  

 

Ενζργειεσ για τθν υποκίνθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν περιλαμβάνουν:  

 δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι του Τοπικοφ Σχεδίου για παράδειγμα μζςω ανοιχτϊν εκδθλϊςεων-

ςυςκζψεων με κοινωνικοφσ φορείσ.  

 δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν 

πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων.  

 δράςεισ υποκίνθςθσ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ για τθ διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν ΔςΡ βιοαποβλιτων.  

 

Τζλοσ, πρζπει να τονιςτεί ότι τα Τοπικά Σχζδια διαχείριςθσ ςυνεργάηονται με τα Ρεριφερειακά 

και ςυνάμα με το Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ, δεδομζνου ότι ζνα μζροσ των αποβλιτων ι/και 

των προϊόντων τθσ επεξεργαςίασ τουσ, ςτο πλαίςιο τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ, κα οδεφει 

αναγκαςτικά ςτισ περιφερειακζσ υποδομζσ ι ςτισ υποδομζσ των εκνικϊν ςυςτθμάτων 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

 

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 14 από 176 
 

22..  ΘΘΕΕΜΜΙΙΚΚΟΟ   ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟΟ   ΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΙΙΡΡΙΙΗΗ   ΑΑΑΑ   ΚΚΑΑΙΙ   ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΣΣΗΗΣΣΕΕ   

ΣΣΨΨΝΝ   ΔΔΗΗΜΜΨΨΝΝ   

 

2.1 ΣΑΕΙ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΣΕΡΕΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΗΝ ΕΕ 

 

Ο ευρωπαϊκόσ κλάδοσ τθσ διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ αποβλιτων ζχει υψθλό ρυκμό 

ανάπτυξθσ και εκτιμϊμενο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν πάνω από 100 δισ ευρϊ. Ο κλάδοσ είναι 

εντάςεωσ εργαςίασ και εξαςφαλίηει από 1,2 ζωσ 1,5 εκατομμφρια κζςεισ απαςχόλθςθσ. Θ 

βιομθχανία ανακφκλωςθσ προμθκεφει όλο και μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ πόρων ςτθ μεταποιθτικι 

βιομθχανία: τουλάχιςτον το 50% του χαρτιοφ και του χάλυβα, το 43% του γυαλιοφ και το 40% 

των μθ ςιδθροφχων μετάλλων που παράγονται ςτθν ΕΕ προζρχονται ςιμερα από 

ανακυκλωμζνα υλικά. Θ ςυλλογι αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τα απόβλθτα είναι 

δφςκολθ υπόκεςθ. Υπάρχουν αξιόπιςτα δεδομζνα για το 2002 όςον αφορά τα απόβλθτα 

οικοδομϊν (510 εκατ. τόνοι), τα απόβλθτα τθσ μεταποιθτικισ βιομθχανίασ (427 εκατ. τόνοι), τα 

αςτικά απορρίμματα (241 εκατ. τόνοι) και τα απόβλθτα από τθν παραγωγι ενζργειασ και τθν 

φδρευςθ (127 εκατ. τόνοι). Αυτό από μόνο του ςθμαίνει ότι κάκε χρόνο παράγονται ςτθν ΕΕ 

πάνω από 1,3 διςεκατομμφρια τόνοι αποβλιτων, από τα οποία τα 58 εκατ. τόνοι είναι γνωςτό 

ότι είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν όμωσ κενά όςον αφορά τα δεδομζνα για τα απόβλθτα από 

λατομεία και ορυχεία, από τθ γεωργία και τθ δαςοκομία, από τθν αλιεία κακϊσ και από τουσ 

κλάδουσ των υπθρεςιϊν και του δθμοςίου, και επομζνωσ ο πραγματικόσ αρικμόσ είναι 

υψθλότεροσ. 

 

Τα παραγόμενα αςτικά απορρίμματα ανά άτομο και ανά ζτοσ είναι γφρω ςτα 530 κιλά. Ωςτόςο, 

αυτι θ μζςθ τιμι αποκρφπτει ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ. Για παράδειγμα, 

για το ζτοσ 2011 θ ετιςια κατά κεφαλι παραγωγι αποβλιτων ςτθν ΕΕ των 10 ανζρχεται ςε 350 

ζωσ 450 κιλά, ενϊ ςτθν ΕΕ των 15 είναι περίπου 570 κιλά. Στο διάςτθμα 1995-2003, ειδικά τα 

οικιακά απορρίμματα, αυξικθκαν κατά 19%, φτάνοντασ ςτα 518 κιλά ανά κάτοικο και ζτοσ ςτθν 

EE-27, αλλά το διάςτθμα 2003-2006 ςτθν Ε.Ε. των 12 καταγράφθκε μείωςθ κατά 1,4% ςτθν 

παραγωγι δθμοτικϊν αποβλιτων (που εμπεριζχουν τα οικιακά απορρίμματα) και ςτθν Ε.Ε. των 

15 κατά 1,2%. Αντίκετα, οι προβλζψεισ ειδικά για τθν παραγωγι δθμοτικϊν αποβλιτων 

δθλϊνουν μια μεγάλθ αφξθςθ κατά τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Αναμζνεται θ παραγωγι δθμοτικϊν 

αποβλιτων ςτθν ΕΕ-27 να είναι περί τα 290 εκατομμφρια τόνουσ με μια περαιτζρω αφξθςθ περί 
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τα 335 εκατ. τόνουσ το 2020, δθλαδι μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 25% από το 2005 ζωσ το 2020. 

Βζβαια οι παραπάνω τιμζσ - προβλζψεισ διαφοροποιοφνται ανά χϊρα. 

 

Γενικά, ο ςυνολικόσ όγκοσ των αποβλιτων αυξάνει με ρυκμό ίςο ι και μεγαλφτερο από το 

ρυκμό τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Στατιςτικά ςτοιχεία για ολόκλθρθ τθν ΕΕ των 25 ςχετικά με 

τθν επεξεργαςία των αποβλιτων διατίκενται μόνο για τα αςτικά απορρίμματα, τα οποία 

αντιπροςωπεφουν το 14% περίπου του ςυνόλου των παραγόμενων αποβλιτων. Ρροσ το παρόν, 

το 49% των αςτικϊν απορριμμάτων διατίκεται μζςω υγειονομικισ ταφισ, το 18% 

αποτεφρϊνεται και το 27% ανακυκλϊνεται ι λιπαςματοποιείται. Ραρατθρείται ότι από το 1995 

ζωσ το 2009 το ποςοςτό προσ ταφι ζχει μειωκεί ςθμαντικά από το 65% ςτο 38% κατά μζςο όρο 

ςτθν ΕΕ. Θ διαφορά αυτι καλφφκθκε από τθν ανακφκλωςθ, τθν κομποςτοποίθςθ αλλά και τθν 

ανάκτθςθ ενζργειασ από τα απορρίμματα. Στθν Ελλάδα το ποςοςτό ταφισ υπερβαίνει το 80% 

ενϊ θ κομποςτοποίθςθ είναι μικρότερθ από 2%. 

 

Επίςθσ παρατθροφμε ότι θ αναλογία των ανακυκλοφμενων αςτικϊν απορριμμάτων αυξάνει, 

αλλά αυτό αντιςτακμίηεται ςχεδόν εξ ολοκλιρου από τθν αφξθςθ των παραγόμενων αςτικϊν 

αποβλιτων. Κατά ςυνζπεια, θ υγειονομικι ταφι μειϊνεται με αργό ρυκμό. Για παράδειγμα, οι 

ποςότθτεσ των πλαςτικϊν αποβλιτων που καταλιγουν ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ 

αυξικθκε κατά 21,7% από το 1990 μζχρι το 2002, παρόλο που το ποςοςτό των πλαςτικϊν 

αποβλιτων που υπζςτθ υγειονομικι ταφι μειϊκθκε από το 77% ςτο 62%.Θ ανακφκλωςθ 

αςτικϊν απορριμμάτων ςχεδόν διπλαςιάςτθκε από το 1995 ωσ το 2003 και ςιμερα αντιςτοιχεί 

ςε 82,3 εκατ. τόνουσ ετθςίωσ. Θ αποτζφρωςθ αυξάνει αργά και από αυτιν παράγεται ενζργεια 

που ιςοδυναμεί με 8 εκατομμφρια τόνουσ πετρελαίου. 

 

2.2 ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΕΟΤΝ 

 
2.2.1 Οδηγία για τα Απόβλητα 2008/98/EK 

 
Θ νζα Οδθγία πλαίςιο 2008/98/EK, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Ν. 

4042/2012, αντικακιςτά τθν Οδθγία 2006/12/ΕΚ, καταργεί τισ Οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ των 

επικίνδυνων αποβλιτων και των λιπαντικϊν - 75/439/ΕΚ, 91/689/ΕΚ. Θ Οδθγία κεςπίηει τθν 

ιεραρχία δράςεων για το ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων (πρόλθψθ, 

επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ, διάκεςθ), προβλζπει τθ κζςπιςθ ςτόχων 

πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ των απορριμμάτων μζχρι το 2014, προβλζπει τθ χωριςτι ςυλλογι 
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υλικϊν όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, τα μζταλλα, το πλαςτικό, το γυαλί από το 2015 και κζτει 

τουσ εξισ ςτόχουσ ανακφκλωςθσ: 

 ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των 

υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί 

από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα απόβλθτα 

αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ' 

ελάχιςτον ςτο 50 % ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ. 

 ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ και θ 

ανάκτθςθ των αποβλιτων εκςκαφϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρζπει 

να αυξθκεί κατά 70 % τουλάχιςτον ωσ προσ το βάροσ. 

 

Επίςθσ κακορίηει πότε θ αποτζφρωςθ των απορριμμάτων κεωρείται ανάκτθςθ και όχι διάκεςθ, 

ςε ςυμφωνία και με τα ζγγραφα αναφοράσ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν για τθν 

αποτζφρωςθ των αποβλιτων (IPPC Directive). 

 

Αναφορικά με τα Βιολογικά1απόβλθτα, θ Οδθγία δεν επιβάλει ποςοτικοφσ ςτόχουσ αλλά 

προτρζπει (άρκρο 22) : 

 

 Τθν ξεχωριςτι ςυλλογι τουσ με ςτόχο τθν ξεχωριςτι επεξεργαςία τουσ 

 Τθν επεξεργαςία του οργανικοφ κλάςματοσ με γνϊμονα τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ  

 Τθ χριςθ περιβαλλοντικά αςφαλϊν προϊόντων από τθν επεξεργαςία των οργανικϊν 

αποβλιτων 

 

Θ Οδθγία πλαίςιο κζτει όπωσ αναφζρκθκε το ςτόχο τθσ ανακφκλωςθσ του 50% των οικιακϊν και 

ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ απορριμμάτων ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι 

παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, κακϊσ και τθν χωριςτι ςυλλογι υλικϊν, 

τουλάχιςτον όςον αφορά ςτο γυαλί, πλαςτικό, χαρτί και μζταλλο. Τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι θ 

Ε.Ε. δεν ζχει κακορίςει τθν ακριβι ερμθνεία και τισ μεκόδουσ εφαρμογισ και υπολογιςμοφ για 

τον παραπάνω ςτόχο ανακφκλωςθσ. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι οι ςτόχοι που τίκενται είναι 

εκνικοί. Ραρόλα αυτά, όπωσ ςυνζβθ και με τουσ ςτόχουσ για τθν εκτροπι των ΒΑΑ από τουσ 

Χ.Υ.Τ.Α., οι ςτόχοι αυτοί ενδζχεται να καταμεριςτοφν αναλογικά ςτθν Ρεριφζρειεσ. 

 

                                                           

1Οριςμόσ ςφμφωνα με τθν 98/2008: τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα 
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2.2.2 Οδηγία 94/62/ΕΚγια τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ 

 
Θ εν λόγω Οδθγία, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 2004/12/ΕΚ, καλφπτει όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ που 

διατίκενται ςτθν αγορά τθσ Κοινότθτασ και όλα τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ, είτε ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί είτε προζρχονται από τισ βιομθχανίεσ, το εμπόριο, τα γραφεία, τα 

καταςτιματα, τισ υπθρεςίεσ, τα νοικοκυριά ι οποιαδιποτε άλλθ πθγι, ανεξάρτθτα από τα 

υλικά εκ των οποίων αποτελοφνται. Τα κράτθ μζλθ οφείλουν να κεςπίςουν μζτρα με ςτόχο τθν 

πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ απορριμμάτων ςυςκευαςίασ και τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των ςυςκευαςιϊν, μειϊνοντασ τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον. Τα 

κράτθ μζλθ πρζπει να κακιερϊςουν ςυςτιματα ανάκτθςθσ, ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ ϊςτε να 

επιτφχουν τουσ ακόλουκουσ αρικμθτικοφσ ςτόχουσ: 

 
α) ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ 

αποτεφρϊςεωσ απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ μεταξφ 50 % τουλάχιςτον και 65 % το 

πολφ κατά βάροσ, των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ. 

β) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ 

αποτεφρϊςεωσ απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ 60% τουλάχιςτον κατά βάροσ, των 

απορριμμάτων ςυςκευαςίασ. 

γ) ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 25% τουλάχιςτον και 45% το πολφ, 

κατά βάροσ, του ςυνόλου των υλικϊν ςυςκευαςίασ που περιζχονται ςτα απορρίμματα 

ςυςκευαςίασ, με ελάχιςτο ποςοςτό 15% κατά βάροσ, για κάκε υλικό ςυςκευαςίασ. 

δ) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 55% τουλάχιςτον και 80% το 

πολφ, κατά βάροσ, των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ. 

ε) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξθ των ακόλουκων ελάχιςτων ςτόχων 

ανακφκλωςθσ για υλικά που περιζχονται ςε απορρίμματα ςυςκευαςίασ: 

 

i. 60%, κατά βάροσ, για το γυαλί, 

ii. 60%, κατά βάροσ, για το χαρτί και χαρτόνι, 

iii. 50%, κατά βάροσ, για τα μζταλλα, 

iv. 22,5%, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά, λαμβάνοντασ αποκλειςτικά υπόψθ υλικά που 

ανακυκλϊνονται εκ νζου ςε πλαςτικά, 

v. 15%, κατά βάροσ, για το ξφλο. 

 
Με τθν οδθγία όμωσ 2004/12/ΕΚ οι ςτόχοι για τθν Ελλάδα, τθν Ιρλανδία και τθν Ρορτογαλία, 

λόγω τθσ ειδικισ τουσ κατάςταςθσ, δθλαδι του μεγάλου αρικμοφ μικρϊν νιςων, τθσ φπαρξθσ 

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 18 από 176 
 

αγροτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν και του υφιςτάμενου ςιμερα χαμθλοφ επιπζδου 

κατανάλωςθσ ςυςκευαςιϊν, μετατζκθκαν κατά 4 χρόνια ζωσ το 2005 και 2011 αντίςτοιχα. 

 

2.2.3 Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικήσ ταφήσ απορριμμάτων 

 
Θ Οδθγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικισ ταφισ των αποβλιτων, ςτοχεφει ςτθν πρόλθψθ ι ςτθ 

μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ ταφισ αποβλιτων ςτο περιβάλλον, και ειδικότερα ςτισ 

επιπτϊςεισ ςτα επιφανειακά φδατα, ςτα υπόγεια φδατα, ςτο ζδαφοσ, ςτον αζρα ι ςτθν υγεία 

του ανκρϊπου. Θ Οδθγία ταξινομεί τουσ χϊρουσ ταφισ ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 
 Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ Επικινδφνων Αποβλιτων (ΧΥΤΕΑ) 

 Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ μθ επικινδφνων αποβλιτων / υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) 

 Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ αδρανϊν αποβλιτων (ΧΥΤ Αδρανϊν) 

 
Επιπροςκζτωσ, αποςκοπϊντασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ελεγχόμενθσ διάκεςθσ των αποβλιτων, 

απαγορεφει τθ διάκεςθ αποβλιτων χωρίσ να προθγθκεί θ επεξεργαςία τουσ και επιβάλει 

ποςοτικοφσ ςτόχουσ για τθν εκτροπι των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων από τουσ 

χϊρουσ διάκεςθσ: 

 
 Μζχρι 16 Ιουλίου του 2010 τα ΒΑΑ που οδθγοφνται ςε ΧΥΤΑ να μειωκοφν ςτο 75% ςε 

ςχζςθ με τισ ποςότθτεσ βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που παράχκθκαν το 

1995. 

 Μζχρι 16 Ιουλίου του 2013 θ μείωςθ αυτι να φτάςει ςτο 50%, και 

 Μζχρι 16 Ιουλίου του 2020 θ μείωςθ να φκάςει ςτο 35% 

 

Επιςθμαίνεται ότι από τουσ παραπάνω ςτόχουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ, 

εξαιρείται θ ιλφσ. 
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2.3 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΟΙ ΣΟΦΟΙ 

 
2.3.1 Νόμοσ 4042/2012, ΥΕΚ24Α/2012 13.02.2012 

 
«Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Ρλαίςιο 

παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ - φκμιςθ 

κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.» 

 
Με τον εν λόγω νόμο ενςωματϊνεται ςτθν εκνικι μασ νομοκεςία θ Οδθγία 98/2008/ΕΚ. Ππωσ 

προαναφζρκθκε, κεςπίηει τθν ιεραρχία δράςεων για το ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ, διάκεςθ), προβλζπει 

τθ κζςπιςθ ςτόχων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ των απορριμμάτων μζχρι το 2014 επιβάλλοντασ 

πλζον ειδικό πρόςτιμο ταφισ. Συγκεκριμζνα, με το άρκρο 43 οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ 

που διακζτουν ςε Χϊρο Υγειονομικισ Ταφισ τα απόβλθτα που κατατάςςονται ςτουσ παρακάτω 

κωδικοφσ  

 

ΕΚΑ 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 

17 05 06, 17 09 04,  

 

χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ επιβαρφνονται από 1/1/2014 με 35 ευρϊ ανά 

τόνο, ποςό που κα αυξάνεται ετθςίωσ 5 ευρϊ ζωσ του ποςοφ των 60 ευρϊ. 

 
Επίςθσ προβλζπει τθ χωριςτι ςυλλογι υλικϊν όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό, 

γυαλί από το 2015 και αναφζρει ότι ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ 

και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το 

πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα 

απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ' 

ελάχιςτον ςτο 50% ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ. 

 
Ειδικά για τα βιοαπόβλθτα, με το Άρκρο 41, ζωσ το 2015, αναφζρει ότι το ποςοςτό χωριςτισ 

ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων πρζπει να ανζλκει, κατ' ελάχιςτον ςτο 5% του ςυνολικοφ 

βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων και ζωσ το 2020, κατ' ελάχιςτον, ςτο 10% του ςυνολικοφ 

βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων. 
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2.3.2 ΚΤΑ 29407/3508, ΥΕΚ1572Β/2002 16.12.2002 

 
«Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων» 

 
Με τθν παραπάνω Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ κοινοτικι 

Οδθγία 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων («περί 

υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων»), θ οποία: 

 
 δεςμεφει τθν χϊρα ςε άμεςθ ειςαγωγι τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων, 

 κζτει αυςτθρότερουσ κανόνεσ λειτουργίασ των Χ.Υ.Τ.Α., 

 ειςάγει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

 απαιτεί ςθμαντικι αναβάκμιςθ και μεταςχθματιςμό των φορζων διαχείριςθσ, 

 απαιτεί αλλαγζσ ςτθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και αδειοδότθςθσ των ζργων. 

 
Οι απαιτιςεισ αυτζσ, ουςιαςτικά οδθγοφν ςτο να καταςκευάηονται όςο το δυνατόν λιγότεροι 

και πιο ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ, να λειτουργοφν με πολφ υψθλά πρότυπα (standards) και ςταδιακά, 

όπου είναι δυνατό, να μετατρζπονται ςε ΧΥΤΥ. Οι πλζον ουςιαςτικζσ υποχρεϊςεισ που 

προκφπτουν για τθν Ελλάδα περιλαμβάνουν: 

 
1. Τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επεξεργαςίασ αποβλιτων, με τθν ζννοια που 

αποδίδεται ςτον όρο από τθν αντίςτοιχθ ΚΥΑ (Θ.Ρ. 29407/3508), ςε όλα τα απόβλθτα 

πριν αυτά οδθγθκοφν προσ υγειονομικι ταφι. Ειδικότερα ςτο άρκρο 7 αναφζρεται ότι 

ςε χϊρουσ ταφισ οδθγοφνται προσ διάκεςθ μόνο τα απόβλθτα που ζχουν υποςτεί 

επεξεργαςία. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει για όλουσ τουσ νζουσ χϊρουσ ταφισ, ενϊ για 

τουσ υφιςτάμενουσ δίνει περικϊριο 2 ετϊν. Σθμειϊνεται ότι ωσ υφιςτάμενοι 

κεωροφνται αυτοί που λειτουργοφςαν πριν τθν ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ θ αυτοί για τουσ 

οποίουσ ζχει εκδοκεί άδεια λειτουργίασ. Με βάςθ τον οριςμό που δίνεται ςτθν 

«επεξεργαςία» των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, αυτι μπορεί να περιλαμβάνει: 

 

 Τθ διαλογι υλικϊν ςτθν πθγι (ςυςκευαςιϊν, οργανικϊν, πράςινων, επικίνδυνων 

οικιακϊν κλπ) κακϊσ μεταβάλλει τα χαρακτθριςτικά των αποβλιτων, περιορίηει τον 

όγκο ι και τισ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ αυτϊν και βελτιϊνει τθν ανάκτθςθ χριςιμων 

υλικϊν, 

 τθ μθχανικι διαλογι (ακριβϊσ για τουσ ίδιουσ λόγουσ), 

  τθ μεταφόρτωςθ και τθ δεματοποίθςθ (μεταβάλλει τα χαρακτθριςτικά, περιορίηει τον 

όγκο και διευκολφνει τθν διακίνθςθ),  
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 Τισ τεχνολογίεσ κερμικισ, φυςικισ, χθμικισ και βιολογικισ επεξεργαςίασ και οι 

ςυνδυαςμοί τουσ. 

 

2. Τθ δζςμευςθ για μία μζγιςτθ ποςότθτα Β.Α.Α. που επιτρζπεται να οδθγείται ςε χϊρουσ 

ταφισ. Οι ςτόχοι που κζτει θ ΚΥΑ Θ.Ρ. 29407/3508 είναι: 

 

 Μζχρι τθν 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται 

για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 75% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ 

των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995. 

 Μζχρι τθν 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται 

για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 50% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ 

των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995. 

 Μζχρι τθν 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται 

για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 35% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ 

των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995. 

 

Τα μζτρα για τθν επίτευξθ των προθγοφμενων ςτόχων αναφζρονται κυρίωσ ςτθν προϊκθςθ τθσ 

αξιοποίθςθσ των αποβλιτων και ειδικότερα ςτθν ανακφκλωςθ, λιπαςματοποίθςθ ι παραγωγι 

βιομεκανίου ι ανάκτθςθ υλικϊν/ ενζργειασ (άρκρο 21 Ραράρτθμα iν.Β τθσ ΚΥΑ Θ.Ρ. 

50910/2727). 

 

3. Τισ αλλαγζσ που προβλζπονται όςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν καταςκευι, ςτθν 

αδειοδότθςθ και ςτθν λειτουργία των ΧΥΤΑ. 

 

4. Τισ αλλαγζσ ςτθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ, θ 

τιμι που κα χρεϊνει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ ΧΥΤΑ για τθν εναπόκεςθ των αποβλιτων, 

πρζπει να περιλαμβάνει εκτόσ από τα κόςτθ καταςκευισ και λειτουργίασ και: 

 Το κόςτοσ τθσ χρθματοοικονομικισ ι ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ, προκειμζνου να 

εξαςφαλίηονται θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ άδειασ και θ τιρθςθ των 

διαδικαςιϊν τθσ παφςθσ λειτουργίασ. 

 Το κόςτοσ τθσ μετζπειτα φροντίδασ του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιςτον 30 ετϊν. 
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2.3.3 ΚΤΑ 50910/2 72 7, ΥΕΚ 1909Β/22-12-03 

 

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων/ Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ 

Διαχείριςθσ» 

 
Με τθν παραπάνω Κοινι Υπουργικι απόφαςθ ενςωματϊκθκε θ βαςικι Κοινοτικι Νομοκεςία 

που αφορά ςτα ςτερεά απόβλθτα, όπωσ αυτι εκφράηεται από τθν οδθγία 75/442/ΕΟΚ όπωσ 

τελικά κωδικοποιικθκε με τθν 2006/12/ΕΚ «περί ςτερεϊν αποβλιτων»2. Ειδικότερα, τίκενται οι 

ςτόχοι και οι αρχζσ που πρζπει να ιςχφουν ςε επίπεδο χϊρασ και δίνονται οι γενικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ πολιτικισ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

εξειδικεφεται θ εκνικι ςτρατθγικι για τα ςτερεά απόβλθτα θ οποία ςτοχεφει ςτθ λιψθ των 

αναγκαίων μζτρων για τθ ορκολογικι και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αυτϊν και τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ. Θ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων διζπεται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

 
1. Τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. 

2. Τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», με ζμφαςθ ςτθν ευκφνθ του παραγωγοφ των 

αποβλιτων. 

3. Τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ ςφμφωνα με τθν οποία επιδιϊκεται τα απόβλθτα, κατά το 

δυνατόν, να οδθγοφνται ςε μία από τισ πλθςιζςτερεσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ ι/και διάκεςθσ, με κφριο κριτιριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και 

οικονομικά εφικτό τθσ διαχείριςθσ. 

 

2.3.4 Νόμοσ 2939/2001, ΥΕΚ179Α/2001 

 
«Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιών και άλλων προϊόντων - Κδρυςθ 

Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υ.Α. 9268/469/2007 και τον Ν. 

3854/2010. 

 

Ο νόμοσ αυτόσ διαμορφϊνει το κεςμικό πλαίςιο για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ ςυςκευαςιϊν 

και άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενςωματϊνεται θ οδθγία 94/62/ΕΚ3ςτο Εκνικό 

                                                           

2
 Επιςθμαίνεται ότι θ Οδθγία 2006/12/ΕΚ ζχει ιςχφ ζωσ τθν 12θ Δεκεμβρίου του 2010 και ςτθν ςυνζχεια 

αντικακίςταται από τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ. 
3
 Θ Οδθγία τροποποιικθκε από τθν 2004/12/ΕΚ και θ ενςωμάτωςθ των νζων ςτόχων ςτο Εκνικό δίκαιο 

πραγματοποιικθκε με τθν Υ.Α. 9268/469/2007 «Τροποποίθςθ των ποςοτικϊν ςτόχων για τθν ανάκτθςθ 
και ανακφκλωςθ των αποβλιτων των ςυςκευαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο 
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Δίκαιο, και κακορίηεται το πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ/ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ/αξιοποίθςθσ ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων (μπαταρίεσ, 

θλεκτρονικά κ.α.), κζτοντασ ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ και χρονικά όρια 

πραγματοποίθςισ τουσ. Ειδικά, τα ςχετικά Ρροεδρικά Διατάγματα κακορίηουν τουσ επιμζρουσ 

όρουσ και ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των ξεχωριςτϊν ρευμάτων. Αναφορικά με τα υλικά 

ςυςκευαςίασ τα οποία ςυλλζγονται ξεχωριςτά μζςω του προγράμματοσ διαλογισ που 

οργανϊνει και υλοποιεί ο αρμόδιοσ φορζασ, ζχουν τεκεί οι παρακάτω ποςοτικοί ςτόχοι: 

 
α) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρζπει να αξιοποιείται ι να αποτεφρϊνεται ςε 

εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον το 50% κατά 

βάροσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, ενϊ κα πρζπει θ ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν να είναι 

μεταξφ 25% τουλάχιςτον και 45% το πολφ, κατά βάροσ του ςυνόλου των αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ, με ελάχιςτο ποςοςτό 15% κατά βάροσ, για κάκε υλικό ςυςκευαςίασ. 

 
β) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, θ αξιοποίθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ 

αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ κα πρζπει να είναι 60% τουλάχιςτον κατά 

βάροσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, ενϊ θ ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν κα πρζπει να είναι 

μεταξφ 55% τουλάχιςτον και 80% το πολφ, κατά βάροσ του ςυνόλου των αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ, με επίτευξθ των ακόλουκων ελάχιςτων ςτόχων ανακφκλωςθσ: 

i) 60%, κατά βάροσ, για το γυαλί, 

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

iii)50%, κατά βάροσ, για τα μζταλλα, 

iv) 22,5%, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά, 

v)15%, κατά βάροσ, για το ξφλο. 

 

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ότι θ ζννοια «αξιοποίθςθ», ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία (Ραράρτθμα IV Β τθσ KYA 50910/2727/2003) ςυμπεριλαμβάνει εργαςίεσ 

ανακφκλωςθσ ι και ανάκτθςθσ υλικϊν ι ενζργειασ από τα απόβλθτα. Επιπλζον τονίηεται ότι, θ 

ζννοια «αξιοποίθςθ» ςτθν Οδθγία 98/2008 ζχει αντικαταςτακεί με τθν ζννοια «ανάκτθςθ». 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), κακϊσ και άλλων διατάξεων του νόμου αυτοφ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/12/ΕΚ για τισ ςυςκευαςίεσ» 
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Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (2015) 

 
Σφμφωνα με τθν πρόςφατθ ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), 

οι γενικοί ςτόχοι είναι οι παρακάτω: 

 
1)Στακεροποίθςθ παραγωγισ αποβλιτων ςτα επίπεδα του 2011, με φκίνουςα τάςθ. 

 

2)Ρροτεραιότθτα ςτθν διαλογι αποβλιτων υλικϊν ςτθν πθγι με ςκοπό ςτθν ςυνζχεια να 

οδθγθκοφν ςε - αποκεντρωμζνεσ - υποδομζσ διαχείριςθσ, ζναντι τθσ διαχείριςισ τουσ ςε 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ΑΣΑ. 

 

3)Ολοκλιρωςθ του αναγκαίου δικτφου με τθ προςκικθ του νζου δικτφου των Ρράςινων 

Σθμείων -ΚΑΕΣΔΙΡ ςε υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020. 

 

4)Μείωςθ ςτο ελάχιςτο δυνατό τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ανακτιςιμων αποβλιτων που 

διατίκενται για υγειονομικι ταφι. 

 

5)ιηικόσ αναςχεδιαςμόσ του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ υποδομϊν διαχείριςθσ, με ςτόχο τθ 

ολοκλθρωτικι αναβάκμιςθ τθσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ με χωριςτι ςυλλογι ζωσ το 2020. 

 

6)Ρεραιτζρω αξιοποίθςθ δευτερογενϊν υλικϊν (κομπόςτ /compost, κομπόςτ τφπου Α) με 

εξαςφάλιςθ αυςτθρϊν ποιοτικϊν προδιαγραφϊν. 

 

7)Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια άλλου 

είδουσ ανάκτθςθσ. 

 

8)Συςτθματικι καταγραφι και παρακολοφκθςθ των δεδομζνων παραγωγισ και διαχείριςθσ των 

αποβλιτων - δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου δεδομζνων αποβλιτων ζωσ το 2015, το οποίο 

κα είναι προςβάςιμο από όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

 

9)Εξάλειψθ τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων εντόσ του 2015 και λοιπϊν 

αποβλιτων ζωσ το 2018. 

 

10)Ρροτεραιότθτα ςτθν διαλογι υλικϊν ςτθν πθγι (ΔςΡ) μζςα από αποκεντρωμζνεσ υποδομζσ, 

ζναντι τθσ ανάκτθςθσ ςε ςυγκεντρωτικζσ εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ ςφμμεικτων ΑΣΑ 
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11)Αποκατάςταςθ των κυριότερων ρυπαςμζνων χϊρων διάκεςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020. 

Συγκεκριμζνα, για τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα ορίηεται: 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1. Ροςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

εφμα αποβλιτου Ζτοσ Ρεριγραφι ςτόχου 

Βιοαποδομιςιμα Αςτικά 

Απόβλθτα 

 (ΚΥΑ 29407/3508/2002) 

2020 

Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε 

υγειονομικι ταφι ςτο 35% κ.β. ςε ςχζςθ 

με τα επίπεδα παραγωγισ του 1997 

Βιοαπόβλθτα 

2015 5 % 
 

Επί του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι 

ςυλλογι 

 

2020 40% 

Ανακυκλϊςιμα υλικά 

2015 

Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ 

τουλάχιςτον για χαρτί, γυαλί, μζταλλα και 

πλαςτικό. Θ χωριςτι ςυλλογι ςε λιγότερα 

ρεφματα υλικϊν αποβλιτων μπορεί να 

γίνεται μόνο εφόςον αυτό τεκμθριϊνεται 

από άποψθ περιβαλλοντικι, τεχνικι και 

οικονομικι. Για τα Ρράςινα Σθμεία τα 

ρεφματα αποβλιτων κα είναι 

περιςςότερα. 

2020 

 

65% κατά βάροσ προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ 

τουλάχιςτον για χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό 

και γυαλί. 
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Ο ΕΣΔΑ ορίηει ωσ ζτοσ για τον προςδιοριςμό των ποςοτιτων απορριμμάτων που κα καταλιξουν 

ςε ΧΥΤΑ, το 1997 και όχι το 1995, όπωσ ο ΡΕΣΔΑ του 2008. Αναφορικά με τα απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ, ο ΕΣΔΑ 2015 ορίηει βάςει τθσ ΥΑ 9268/469/2007. 

 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 
 

Απόβλθτα Συςκευαςίασ 

 Ανακφκλωςθ 

Ανάκτθςθ Min max 

60% 55% 80% 

Ελάχιςτοι ςτόχοι ανακφκλωςθσ: 

60% κ.β. χαρτί - χαρτόνι  

60% κ.β. γυαλί 

 50% κ.β. μζταλλα  

22,5% κ.β. πλαςτικά  

15% κ.β. ξφλο 
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33..  ΚΚΑΑΣΣΑΑΓΓΡΡΑΑΥΥΗΗ   ΚΚΑΑΙΙ   ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΗΗ   ΣΣΗΗ   ΤΤΥΥΙΙΣΣΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ   

ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ   ΣΣΟΟ   ΔΔΗΗΜΜΟΟ   

 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 
Ο Καλλικρατικόσ νζοσ Διμοσ Ιεράπετρασ προζκυψε βάςει του Ν. 3852/2010, από τθ ςυνζνωςθ 

των Διμων Ιεράπετρασ και Μακρφ Γιαλοφ, εν ςυςχετιςμό και το ΦΕΚ 239Α/9-11-2011 – 

απόςχιςθ των 4 πρϊθν Τ.Κ του Μακρφ Γιαλοφ ςτθν Σθτεία. Θ περιοχι του νζου Διμου 

Ιεράπετρασ ςυνιςτά μια ενιαία ηϊνθ με κοινά φυςικά, γεωμορφολογικά, κλιματικά, 

ανκρωπογεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά. 

 

3.2 ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 
Ο Διμοσ Ιεράπετρασ ζχει το 35% του μόνιμου πλθκυςμοφ ςτο Λαςίκι και το μεγαλφτερο αςτικό 

κζντρο ςτον Νομό (πόλθ Ιεράπετρασ). 

 

Ρεριγραφι 2001 % 2011 % Μετ % 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΑΣ 10.934.097 
 

10.815.197 
  

ΑΡΟΚ. ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΚΘΤΘΣ 594.368 5,4% 623.065 5,7% 0,3% 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.736 % 75.381 % ΜΕΤ% 

ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ 26.069 34,4% 27.074 35,9% 1,5% 

ΔΘΜΟΣ ΟΟΡΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.067 4,0% 2.387 3,2% -0,9% 

ΔΘΜΟΣ ΣΘΤΕΙΑΣ 18.856 24,9% 19.720 26,2% 1,3% 

ΔΘΜΟΣ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 23.729 31,3% 26.200 34,8% 3,4% 
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Ο Διμοσ Ιεράπετρασ καταλαμβάνει το 26% (470,15 Km2) του Νομοφ Λαςικίου (1.822,76 Km2)  

       (ΕΛ.ΣΑΤ 2011 & 2001, ΥΡΕΣ για Καποδίςτρια) | 1.000 ςτρμ = 1km
2 

 

 

H πυκνότθτα του πλθκυςμοφ (κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι 49,82 κατ/km2 
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Ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ το 2011 ιταν 26.200 κάτοικοι ενϊ ο DeFacto Ρραγματικόσ 26.046. 

 

 

 

Επί ςυνόλου απαςχολουμζνων 10.938 το 49% απαςχολείται ςτον Τριτογενι τομζα (υπθρεςίεσ, 

ξενοδοχεία κλπ) το 42% ςτον Ρρωτογενι Τομζα (Γεωργία κλπ) και το 9% ςτον Δευτερογενι 

Τομζα. 

 

 

Μία ςτατιςτικι ςφγκριςθ μεταξφ νοικοκυριϊν, πυρθνικϊν οικογενειϊν, κατοικιϊν και ενεργϊν 

υδρομζτρων φδρευςθσ : 
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Α/Α Ρεριγραφι 
Μόνιμοι 
Κάτοικοι 

2001 

%  
ςτο 

ςφνολο 

Μόνιμοι 
Κάτοικοι 

2011 

Μετ. 
Κατ 

2001-
11 

%  
ςτο 

ςφνολο 

%  
μετ.2001-

2011 
ΕΚΤΑΣΘ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
/ 

ΣΤΕΜΜΑ 

ΔΘΜΟΣ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 26.384 % 26.200 -184 % 
Μεταβολι 
ςε ςφνολο 470.150 18 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 23.729 89,9% 23.708 -21 89,9% -0,1% 394.744 17 

1 Δθμ. Κοινότθτα Ιεραπζτρασ 15.543 58,9% 16.139 596 61,2% 2,3% 69.903 4 

2 Τ.Κ Αγίου Ιωάννου 1.237 4,7% 1.168 -69 4,4% -0,3% 32.397 28 

3 Τ.Κ Ανατολισ 1.726 6,5% 1.611 -115 6,1% -0,4% 26.614 17 

4 Τ.Κ Γδοχίων 68 0,3% 74 6 0,3% 0,0% 6.448 87 

5 Τ.Κ Καβουςίου 611 2,3% 563 -48 2,1% -0,2% 38.314 68 

6 Τ.Κ Καλαμαφκασ 514 1,9% 464 -50 1,8% -0,2% 26.576 57 

7 Τ.Κ Κάτω Χωρίου 1.153 4,4% 946 -207 3,6% -0,8% 35.463 37 

8 Τ.Κ Μακρυλιάσ 124 0,5% 122 -2 0,5% 0,0% 8.147 67 

9 Τ.Κ Μαλϊν 488 1,8% 302 -186 1,1% -0,7% 25.692 85 

10 Τ.Κ Μεςελζρων 158 0,6% 135 -23 0,5% -0,1% 11.521 85 
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11 Τ.Κ Μεταξοχωρίου 20 0,1% 12 -8 0,0% 0,0% * - 

12 Τ.Κ Μουρνιϊν 78 0,3% 137 59 0,5% 0,2% 12.246 89 

13 Τ.Κ Μφκων 317 1,2% 396 79 1,5% 0,3% 19.043 48 

14 Τ.Κ Μφρτου 622 2,4% 620 -2 2,3% 0,0% 8.822 14 

15 Τ.Κ Ραχείασ Άμμου 850 3,2% 846 -4 3,2% 0,0% 20.657 24 

16 Τ.Κ ίηθσ 63 0,2% 72 9 0,3% 0,0% 5.848 81 

17 Τ.Κ Χριςτοφ 157 0,6% 101 -56 0,4% -0,2% * - 

ΔΘΜ. ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΚΥ ΓΙΑΛΟΥ 2.655 10,1% 2.492 -163 9,4% -0,6% 75.376 30 

18 Τ.Κ Αγίου Στεφάνου 800 3,0% 891 91 3,4% 0,3% 15.955 18 

19 Τ.Κ Ορεινοφ 390 1,5% 224 -166 0,8% -0,6% 23.087 103 

20 Τ.Κ Σταυροχωρίου 986 3,7% 950 -36 3,6% -0,1% 23.133 24 

21 Τ.Κ Σχινοκαψάλων 479 1,8% 427 -52 1,6% -0,2% 13.201 31 

*Τ.Κ. Χριςτοφ & Τ.Κ Μεταξοχωρίου ςφνολο ζκταςθσ 47.083 ςτρ (ΥΡΕΣ Καλλικράτθσ για Νζα Μάλα, ΕΛ.ΣΑΤ 2001  

για Μάλεσ 72.775 ςτρ κλπ)  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 3. ΡΙΝΑΚΑΣ ΓΘΑΝΣΘΣ ΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΩΝ – ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΑΝΑ ΜΕΣΘ ΘΛΙΚΙΑ. 

 Τοπικό Διαμζριςμα Κάτοικοι 
Αρικμόσ 

Κατοικιϊν 
Άρρενεσ Θιλεισ 

Μζςθ 
Θλικία 

1 Τ.Κ. Μεταξοχωρίου 12 17 6 6 77 

2 Τ.Κ. Γδοχίων 74 104 37 37 67 

3 Τ.Κ. Μαλϊν 302 284 138 164 60 

4 Τ.Κ. Χριςτοφ 101 153 51 50 60 

5 Τ.Κ. Μεςελζρων 135 219 61 74 59 

6 Τ.Κ. Μουρνιϊν 137 159 70 67 54 

7 Τ.Κ. Καβουςίου 563 721 271 292 53 

8 Τ.Κ. Καλαμαφκασ 464 531 229 235 51 

9 Τ.Κ. ίηθσ 72 83 35 37 51 

10 Τ.Κ. Κάτω Χωρίου 946 951 458 488 50 

11 Τ.Κ. Ορεινοφ 224 227 111 113 49 

12 Τ.Κ. Σταυροχωρίου 950 870 473 477 47 

13 Τ.Κ. Μφκων 396 222 205 191 46 

14 Τ.Κ. Σχινοκαψάλων 427 573 220 207 46 

15 Τ.Κ. Μφρτου 620 487 305 315 45 

16 Τ.Κ. Ραχείασ Άμμου 846 605 413 433 44 
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17 Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου 1.168 882 595 573 43 

18 Τ.Κ. Μακρυλιάσ 122 110 63 59 43 

19 Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου 891 781 473 418 42 

20 Τ.Κ. Ανατολισ 1.611 914 861 750 41 

21 Δθμοτικι Κοινότθτα Ιεράπετρασ 16.139 8.563 8.023 8.116 39 

Ρθγι δεδομζνων ΕΛ.ΣΑΤ απογραφι 2011 πλζον επεξεργαςίασ  

Το μοντζλο ανάπτυξθσ του Διμου Ιεράπετρασ βαςίηεται ςτα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ 

περιοχισ, που είναι το φυςικό περιβάλλον, οι κλιματικζσ ςυνκικεσ και θ ανκρϊπινθ εμπειρία. 

Ζτςι είναι αναπτυγμζνοσ ο γεωργικόσ τομζασ, ιδιαίτερα με τισ κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ, 

αλλά και ο τουριςμόσ, κυρίωσ ςτθν παραλιακι ανατολικι περιοχι. Ειδικό ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ αποτελεί θ φπαρξθ του αςτικοφ κζντρου τθσ 

Ιεράπετρασ, του μεγαλφτερου κζντρου ςτθ νότια Κριτθ και νοτιότερθσ πόλθσ τθσ Ευρϊπθσ. 

 

3.3 ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ  

ΓΕΩΓΙΑ 

Θ  Γεωργία διαδραματίηει εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομία του Διμου Ιεράπετρασ, 

ςαν κφρια αλλά και ςαν δευτερεφουςα απαςχόλθςθ. Είναι πθγι ειςοδιματοσ και αφορά κυρίωσ 

τθν καλλιζργεια κθπευτικϊν ςε κερμοκιπια. Υπάρχει όμωσ και θ παραδοςιακι 

ελαιοκαλλιζργεια, αμπελοκαλλιζργεια, κτθνοτροφία, μελιςςοκομία και αλιεία. Επί πλζον 

ςτθρίηει ενεργά τθν τοπικι οικονομία και υποςτθρίηει τομείσ τθσ Εκνικισ οικονομίασ όπωσ 

οδικζσ μεταφορζσ, ναυτιλία, βιομθχανία χάρτου, μετάλλου, ξφλου, αγροχθμικϊν, φυτωρίων, 

μθχανθμάτων ψφξθσ, διαλογισ και ςυςκευαςίασ. 

Ωσ προσ τθν άρδευςθ, το 67% τθσ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ ιταν αρδευόμενθ το 2001 ενϊ το 

1991 αρδευόταν το 59,16% δθλ αρδεφεται 8% επί πλζον  ζκταςθ. Στο ίδιο χρονικό διάςτθμα 

αυξικθκε ο αρικμόσ των αρδευόμενων εκμεταλλεφςεων. 

Στθν περιφζρεια του Διμου υπάρχουν και λειτουργοφν 5 ΤΟΕΒ, ιτοι: 

ΤΟΕΒ Αρδευόμενθ ζκταςθ (ςτρζμματα) 

ΙΕΑΡΕΤΑΣ 36.000 

ΚΟΥΤΣΟΥΑ 3900 

ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ 3200 

ΚΑΒΒΟΥΣΙΟΥ-ΡΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 8900 

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 3200 
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Ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρασ διαχειρίηεται τα νερά του Φράγματοσ Μπραμιανϊν χωρθτικότθτασ 

16.000.000 περίπου κυβικϊν μζτρων νεροφ και επιφάνειασ 1.050.000 τετραγωνικϊν μζτρων. 

Δζχεται το όμβρια  τριϊν χειμάρρων (Μφρτουσ, Καλαμαφκασ, Κόρακα). Στθν δθμιουργία, 

φπαρξθ και λειτουργία του οφείλεται θ ανάπτυξθ και ευθμερία τθσ Γεωργικισ Ιεράπετρασ. Το 

αγροτικό οδικό δίκτυο είναι επαρκϊσ ανεπτυγμζνο λόγω των ΤΟΕΒ.  

ΘΕΜΟΚΘΡΙΑ ΚΘΡΕΥΤΙΚΩΝ 

Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ΟΡΕΚΕΡΕ ζτουσ 2013 υπάρχουν 10.500 ςτρ. 

κερμοκθπίων από τα οποία 10.251,50 ςτρ. κθπευτικά, 237 ςτρ ανκοκομίασ και  11,5 ςτρ 

Μπανάνασ. Τα κθπευτικά καλλιεργοφνται κυρίωσ τθ χειμερινι περίοδο. Ζχουν αναπτυχκεί ςτθ 

νότια πλευρά του Διμου και ςε βάκοσ περίπου 10 χιλιομζτρων.  

Το 50% περίπου των κερμοκθπίων αυτϊν είναι μεταλλικά, το 25% θμιμεταλλικά και το 25% 

ξφλινα τυποποιθμζνα και χωρικοφ τφπου. Είναι όλα καλυμμζνα με πλαςτικό ςυνικωσ τριετοφσ 

διάρκειασ ηωισ.  

 
Στθν περιοχι για τθν υποςτιριξθ κυρίωσ των  κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν:  

1. Υπάρχουν 6 μονάδεσ παραγωγισ  φυταρίων (ΦΥΤΩΙΑ) που λειτουργοφν με αυςτθροφσ 

φυτο-υγειονομικοφσ όρουσ. Εκτόσ από τθν εξυπθρζτθςθ τθσ περιοχισ ςτζλνουν το 

προϊόν τουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

2. Υπάρχουν 40 περίπου γεωπονικά (εξειδικευμζνα) μαγαηιά που παρζχουν γεωργικά 

εφόδια. 

3. Υπάρχουν επίςθσ 6 μονάδεσ καταςκευισ κερμοκθπίων οι οποίεσ καταςκευάηουν τον 

εξελιγμζνο τφπο Ιεράπετρασ με μεταλλικό πλευρό ςε ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Γεωργίασ. 

 

ΚΑΛΛΙΕΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ ΚΘΡΕΥΤΙΚΩΝ 

Τα καλλιεργοφμενα είδθ κθπευτικϊν ςτα κερμοκιπια για το ζτοσ 2013 εμφανίηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα (Στοιχεία ΟΡΕΚΕΡΕ περιόδου 2013). 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΘΡΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΣΘ ςτρ. 
ΕΤΘΣΙΑ ΡΑΑΓΩΓΘ 

tn/ςτρ. 

ΑΓΓΟΥΙ 1.654,5 10 

ΤΟΜΑΤΑ 4.555,1 12 

ΡΙΡΕΙΕΣ 2.846,4 10 

ΜΕΛΙΤΗΑΝΑ 558 12 
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ΚΟΛΟΚΥΘΙ 86 6 

ΦΑΣΟΛΙΑ 62,6 4 

ΛΟΙΡΕΣ(ΚΑΡΟΥΗΙΑ,ΡΕΡΟΝΙΑ 
ΚΛΡ) 

497,4  

 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ 

Γίνεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ πιςτοποίθςθσ, ιδιαίτερα τα εξαγϊγιμα. Θ καλλιζργεια τθσ 

πιπεριάσ  επί πλζον γίνεται  επιτυχϊσ με μεκόδουσ πιςτοποίθςθσ και ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ(χριςθ αρπακτικϊν εντόμων). Θ πιςτοποίθςθ γίνεται από ιδιωτικζσ εταιρίεσ  οι 

οποίεσ δίδουν και το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Ραράγονται 100.000-120.000 tn κθπευτικά που 

πωλοφνται ςτθν εςωτερικι αγορά και ςτο εξωτερικό. 

ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ 

Για τθ διακίνθςθ του προϊόντοσ μετά τον αγρό, τθν τυποποίθςθ και αποςτολι υπάρχουν με 

ζδρα τθν Ιεράπετρα: 

1. Τζςςερεισ αναγνωριςμζνεσ Ομάδεσ Ραραγωγϊν.   

2. Τζςςερα Δθμοπρατιρια. 

3. Ζξι εξαγωγικζσ εταιρίεσ. 

4. Ρερίπου 45 ςυςκευαςτιρια από εμπόρουσ εςωτερικισ αγοράσ. 

Ρζραν τοφτων πολλοί παραγωγοί ςτζλνουν τα προϊόντα τουσ ςε χονδρεμπόρουσ  ι τα πωλοφν 

απευκείασ οι ίδιοι ςε λαϊκζσ αγορζσ. 

 

ΚΤΘΝΟΤΟΦΙΑ 

Στο Διμο Ιεράπετρασ υπάρχει αξιόλογθ κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα. Αναπτυγμζνθ είναι θ 

Αιγοπροβατοτροφία με 227 εκτροφζσ και 28.704 ηϊα. Υπάρχει επίςθσ μία μονάδα χοιροτροφίασ 

με74 μθτζρεσ και δφο μικρζσ με 3 μθτζρεσ εκάςτθ. Υπάρχουν οικόςιτεσ εκτροφζσ κουνελιϊν 

περίπου 2000 άτομα και ορνικοειδϊν περίπου 10500 άτομα. (Στοιχεία  από Αγρ. Κτθνιατρεία 

Ιεράπετρασ και Χανδρά. για το ζτοσ 2011). 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΟΦΘΣ ΑΙΘΜΟΣ ΕΚΤΟΦΩΝ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΗΩΩΝ 

Ρρόβατα 72 10862 

Αίγεσ 23 2467 

Μικτζσ (Αιγοπρόβατα) 110 15375 

Χοιρομθτζρεσ 3 80 

Κουνζλια οικόςιτα 2000 
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Πρνικεσωοπαραγωγ. >> 5000 

Πρνικεσκρεοπαραγ. >> 4000 

Λοιπά ορνικοειδι >> 1400 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν χωροκετθμζνοι βοςκότοποι κυρίωσ για τα αιγοπρόβατα, τα οποία 

αναπτφςςονται κυρίωσ ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ Θρυπτισ (Άγιοσ Ιωάννθσ, Κάτω Χωριό, 

Καβοφςι ,Ορεινό, Σχινοκάψαλα) και του Δίκτυ (ίηα, Μφκοι, Μεταξοχϊρι, Χριςτόσ, Μάλλεσ, 

Ανατολι, Καλαμαφκα).Στισ περιοχζσ αυτζσ υπάρχει υπερβόςκθςθ και εμφανισ ιδθ 

Ερθμοποίθςθ. Το ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλλουσ πευκοδάςοσ του Σελάκανου είναι γεραςμζνο και 

δεν αναγεννάτε  επίςθσ λόγω τθσ υπερβόςκθςθσ. 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

Υπάρχει αναπτυγμζνθ παραδοςιακι Μελιςςοκομία ςτθν περιοχι. Το πευκοδάςοσ του 

Σελάκανου φιλοξενεί τθν κερινι περίοδο μελιςςοςμινθ από όλθ τθν Κριτθ . Από τθ Διεφκυνςθ 

Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Λαςικίου  ζχουν καταγραφεί 21 εκτροφζσ με 4.153 

κυψζλεσ μελιςςοκόμων ςτο Διμο μασ. Θ παραγωγι εξαρτάται από τουσ πλθκυςμοφσ του 

Marchalina Hellenica,για το πευκόμελο και για τα ανκόμελα από τισ ετιςιεσ βροχοπτϊςεισ. 

Δίδει ικανοποιθτικό ειςόδθμα ςτον μελιςςοκόμο. Βιϊςιμεσ είναι οι μεγάλεσ μονάδεσ. 

 
ΑΛΙΕΙΑ (Στοιχεία 2015 τθσ Δ.Α.Ο.Κ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λαςικίου) 

Ο αλιευτικόσ ςτόλοσ ςτα όρια του Διμου Ιεράπετρασ ακολουκεί τθν γενικότερθ εικόνα του 

ελλθνικοφ ςτόλου, αποτελοφμενοσ από ςχετικά μεγάλο αρικμό μικρϊν και μεγάλθσ 

παλαιότθτασ παράκτιων αλιευτικϊν ςκαφϊν και με αλιείσ μεγάλθσ θλικίασ που ακολουκοφν τισ 

παραδοςιακζσ ςυλλεκτικζσ μεκόδουσ. Στον αλιευτικό ςτόλο τθσ περιοχισ ανικουν μόνο δφο 

γρι-γρι, ενϊ απουςιάηουν οι μθχανότρατεσ πυκμζνα και λόγω ευρωπαϊκϊν περιοριςμϊν οι 

βιντηότρατεσ που ενεργοποιοφνταν ςτθν περιοχι και αποςφρκθκαν από τον ελλθνικό ςτόλο με 

το πρόγραμμα τθσ «διάλυςθσ» Μζτρο 1.1 του ΕΡΑΛ 2007-2013. 

 

3.4 ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

 

Ο δευτερογενισ τομζασ υςτερεί ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ ςε 

επίπεδο περιφζρειασ αλλά και χϊρασ. Στθν ΡΕ Λαςικίου, θ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα είναι 

περιοριςμζνθ και οι επιχειριςεισ του δευτερογενι τομζα το 2002 αρικμοφν τισ 1.378 

επιχειριςεισ με κφκλο εργαςιϊν που το ίδιο ζτοσ ανερχόταν ςτα 96 εκ. ευρϊ. Ρρόκειται για 
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επιχειριςεισ εξαιρετικά μικροφ μεγζκουσ αφοφ το 91,4% απαςχολοφν από 0-4 εργαηόμενουσ, 

ενϊ μόλισ το 0,9% απαςχολεί από 5-9 εργαηομζνουσ (επιχειριςεισ τθσ βιομθχανίασ τροφίμων 

και ποτϊν και των καταςκευϊν). Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων που απαςχολοφν 0-4 

εργαηόμενουσ ανικουν ςτουσ κλάδουσ βιομθχανίασ τροφίμων και καταςκευϊν. Ο αρικμόσ των 

επιχειριςεων του δευτερογενι τομζα ςτθν ΡΕ.  Λαςικίου το ζτοσ 2007, ανιλκε ςε 833 

καταγράφοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με τθν (προθγοφμενθ) ςτατιςτικι του 2002. Ζτςι θ ΡΕ. 

Λαςικίου ςυγκεντρϊνει το 9,73% του ςυνόλου των επιχειριςεων του δευτερογενι τομζα ςε 

επίπεδο περιφζρειασ. 

 

Στον Διμο Ιεράπετρασ ο τομζασ αυτόσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τον πρωτογενι τομζα 

παραγωγισ και ειδικά με τθ γεωργία και περιορίηεται κυρίωσ ςτισ μεταποιθτικζσ μονάδεσ των 

παραγόμενων ςτα όρια του Διμου γεωργικϊν προϊόντων που είναι κυρίωσ τα ςυςκευαςτιρια 

και τα ελαιοτριβεία, ενϊ ο κλάδοσ των καταςκευϊν, είναι εκείνοσ που παρουςιάηεται 

περιςςότερο εφρωςτοσ. 

 

3.5 ΣΟΤΡΙΜΟ  

 
Θ Τουριςτικι ανάπτυξθ του Διμου Ιεράπετρασ βαςίςκθκε κυρίωσ ςε ενδογενι χαρακτθριςτικά 

του και όχι ςε ζνα ςχεδιαςμζνο αναπτυξιακό μοντζλο. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΟΤ-Δ/νςθ 

Τουριςμοφ Κριτθσ ζτουσ 2013 ο Διμοσ Ιεράπετρασ διακζτει : 

 

                                                           1.  ΔΘΜΟΣ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

ΡΙΝΑΚΑΣ Α:Τουριςτικά Καταλφματα-Ε.Ο.Τ  Διευκ/νςθ Τουριςμοφ Κριτθσ 2013 (πθγι : ΕΟΤ-

Δ/νςθ Τουριςμοφ Κριτθσ, ςτοιχεία 31/12/2013) 

ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

Ξενοδοχεία 5 ***** 2 891 

Ξενοδοχεία 4   **** 7 1.728 

Ξενοδοχεία 3     *** 9 1.102 

Ξενοδοχεία 2       ** 12 902 

Ξενοδοχεία 1         * 5 97 

Επιπλωμζνα Διαμερίςματα 17 1.027 

Ραραδοςιακά 3 55 

Σ  Υ Ν Ο Λ Ο 55 5 .802 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Β 

ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΕνοικιαηόμεναΔωμάτια 179 179 406 

Ενοικιαηόμενα 

Διαμερίςματα 
717 793 1.547 

Σ  Υ  Ν  Ο   Λ   Ο  972 1.953 

    

ΡΙΝΑΚΑΣ Γ 

Camping ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

Τουριςτικά Κάμπινγκ 1 198 

Σ  Υ  Ν  Ο   Λ   Ο 1 198 

 

Σε επίπεδο Νομοφ Λαςικίου  ζχουμε τα εξισ ςτοιχεία: (πθγι : Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο 

Ελλάδοσ, ζτοσ 2013). 

 

 2.   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

Ξενοδοχεία 5 ***** 24 4.579 9.394 

Ξενοδοχεία 4   **** 33 3.054 5.852 

Ξενοδοχεία 3     *** 36 1.858 3.559 

Ξενοδοχεία 2       ** 77 2.461 4.443 

Ξενοδοχεία 1         * 31 471 885 

Σ  Υ Ν Ο Λ Ο 201 12.423 24.133 

 

Ππωσ προκφπτει από τουσ  παραπάνω ςτατιςτικοφσ πίνακεσ  θ Ιεράπετρα διακζτει   4.720 κλίνεσ 

(Ξενοδοχεία 1*-5*****)  ζναντι ςυνόλου νομοφ Λαςικίου 24.133 κλινϊν δθλαδι ποςοςτό 

19,55%. 

  
3.6 ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

Οι υποδομζσ φδρευςθσ των τοπικϊν κοινοτιτων του Διμου Ιεράπετρασ είναι γενικά ςε καλι 

κατάςταςθ από πλευράσ  ποςότθτασ και ποιότθτασ νεροφ. Σε μακροπρόκεςμο επίπεδο 

απαιτοφνται βελτιϊςεισ για τθν κάλυψθ τθσ αναπτυςςόμενθσ οικιςτικά παραλιακισ περιοχισ. 
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Τα Τοπικά Διαμερίςματα του Διμου υδρεφονται από πθγζσ ι γεωτριςεισ ι από μικτό ςφςτθμα 

(πθγζσ και γεωτριςεισ ).Από πθγζσ υδρεφονται οι Τοπικζσ Κοινότθτεσ Μαλλϊν, Αγ. Ιωάννου, 

Ανατολισ, Καλαμαφκασ, Μακρυλιάσ, Σχινοκαψάλων ενϊ από γεωτριςεισ Τ.Κ. ίηασ, Κάτω 

Χωριοφ, Μουρνιϊν, Μφρτου.  Τα λοιπά Τοπικά Διαμερίςματα, υδρεφονται από μεικτό ςφςτθμα 

(από πθγζσ και γεωτριςεισ ). 

Ωσ προσ τθν αποχζτευςθ, υπάρχουν 6 εγκαταςτάςεισ βιολογικοφ κακαριςμοφ ςτον Διμο και  

ςυγκεκριμζνα: 

 τθσ Ιεράπετρασ, με αποδζκτθ το Λιβυκό Ρζλαγοσ που εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ πόλθσ 

τθσ Ιεράπετρασ, κακϊσ και τουσ οικιςμοφσ Κεντρί, Βαϊνιά, ΓραΛυγιά, Ξθρόκαμπο, Νζα 

Ανατολι, 

 του Κάτω Χωριοφ, με αποδζκτθ το ζμα (Ρζτρα – Ξθροπόταμοσ – Λειβαδάρθσ), που 

εξυπθρετεί τισ περιοχζσ Κάτω Χωριό ( 30% ), Ράνω Χωριό ( 70% ), Επιςκοπι ( 70% ), 

Ραπαδιανά ( 70% ),  

 του Καβουςίου, με αποδζκτθ το ζμα Λιερά – Ξθροπόταμο Καβουςίου που εξυπθρετεί 

τον οικιςμό Καβοφςι, 

 του Μφρτου, με τελικό αποδζκτθ το Λιβυκό Ρζλαγοσ, που εξυπθρετεί τον οικιςμό 

Μφρτο,  

 τθσ Καλαμαφκασ, με αποδζκτθ κατάντθ περιοχι ελαιοκαλλιεργειϊν ςτισ παρειζσ του 

ποταμοφ Καλαμαυκιανοφ , που εξυπθρετεί τον οικιςμό Καλαμαφκασ 

 τθσ Μακρυλιάσ με ςφςτθμα compact. 

Οι παραπάνω, εξυπθρετοφμενοι από τουσ βιολογικοφσ κακαριςμοφσ οικιςμοί, διακζτουν και 

αποχετευτικό δίκτυο, κατά το μεγαλφτερο μζροσ τουσ. Οι υπόλοιποι εξυπθρετοφνται με 

απορροφθτικοφσ βόκρουσ. 

 
 

3.7 ΟΔΟΠΟΙΙΑ- ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΕ 

 

Υπάρχει οδικι ςφνδεςθ όλων των οικιςμϊν με τθν ζδρα του Διμου (Ιεράπετρα), κυρίωσ με τθν 

επαρχιακι οδοποιία (αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ), αλλά και με Δθμοτικζσ 

οδοφσ. Οι δρόμοι αυτοί είναι κατά 95% αςφαλτοςτρωμζνοι. Θ κατάςταςι τουσ όμωσ δεν είναι 

ικανοποιθτικι, τόςο από πλευράσ γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν (ςτενοί με κλειςτζσ ςτροφζσ), 

όςο και από πλευράσ ςυντιρθςθσ και άλλων προβλθμάτων (π.χ. κατολιςκιςεισ, ζλλειψθ 

ςτθκαίων, ζλλειψθ επαρκοφσ ςιμανςθσ, κ.λπ.) με αποτζλεςμα ι προςβαςιμότθτα να κεωρείται 
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ανεπαρκισ. Ρροτεραιότθτα επομζνωσ υπάρχει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ ςτο οδικό 

δίκτυο. 

Θ ςφνδεςθ των οικιςμϊν με τα άλλα οικιςτικά κζντρα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ( Αγ. Νικόλαοσ, 

Θράκλειο, Σθτεία ) γίνεται μζςω του ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ. Οι δρόμοι αυτοί είναι ικανοποιθτικοφ 

πλάτουσ, ενϊ βρίςκονται ςε ανεκτι κατάςταςθ από πλευράσ οδοςτρϊματοσ, παρ’ όλο που 

απαιτείται αναβάκμιςι τουσ ωσ προσ τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, τθ ςιμανςθ και άλλα 

ςτοιχεία. Στον τομζα των ςυγκοινωνιϊν, θ εξυπθρζτθςθ από το ΚΤΕΛ δεν είναι ικανοποιθτικι, 

αφοφ θ ςυχνότθτα των δρομολογίων είναι ιςχνι, οι διαςυνδζςεισ ανεπαρκείσ, οι ανταποκρίςεισ 

και θ ςυμπλθρωματικότθτα πολφ χαλαρζσ.  

 

 

3.8 ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 
Θ περιοχι του νζου Διμου Ιεράπετρασ ςυνιςτά μια ενιαία ηϊνθ με κοινά φυςικά, 

ανκρωπογεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά. Σφμφωνα με τθν τελευταία 

απογραφι ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου Ιεράπετρασ ανζρχεται ςε 26.200 άτομα, 

καλφπτοντασ ποςοςτό 34,8%  του ςυνολικοφ μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Λαςικίου. Επίςθσ: 

 

 Ο Διμοσ Ιεράπετρασ ζχει  το μεγαλφτερο αςτικό κζντρο ςτον Νομό (πόλθ 

Ιεράπετρασ) 

 Ο Διμοσ Ιεράπετρασ καταλαμβάνει το 26% (470,15 Km2) του Νομοφ Λαςικίου 

(1.822,76 Km2)  

       (ΕΛ.ΣΑΤ 2011 & 2001, ΥΡΕΣ για Καποδίςτρια) | 1.000 ςτρμ = 1km
2 

 H πυκνότθτα του πλθκυςμοφ (κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι 49,82 

κατ/km2 

 Ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ το 2011 ιταν 26.200 κάτοικοι ενϊ ο DeFacto Ρραγματικόσ 

26.046 

 Οι άντρεσ (13.098) αποτελοφν το 49,99% του Μόνιμου Ρλθκυςμοφ ενϊ οι γυναίκεσ 

(13.102) το 50,01% 

 Το 83% του Μόνιμου Ρλθκυςμοφ είναι Ελλθνικισ Υπθκοότθτασ και το 17% ζχουν 

«άλλθ υπθκοότθτα» 

 Θ ανάλυςθ, ανά ομάδεσ θλικιϊν (μοντζλο 0-9, 10-19  κ.ο.κ) και «άνω και κάτω των 

19 ετϊν» καταγράφει τα ζντονα ςθμάδια γιρανςθσ και το οξφ δθμογραφικό 

πρόβλθμα. 
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 Οι ζγγαμοι αποτελοφν το 54% του Μόνιμου Ρλθκυςμοφ – Οι ‘Αγαμοι το 36%. 

 Επί ςυνόλου απαςχολουμζνων 10.938 το 49% απαςχολείται ςτον Τριτογενι τομζα 

(υπθρεςίεσ, ξενοδοχεία κλπ) το 42% ςτον Ρρωτογενι Τομζα (Γεωργία κλπ) και το 9% 

ςτον Δευτερογενι Τομζα. 

 

Κοινωνικοί Φορείσ 

Στο Διμο Ιεράπετρασ αςκοφν κοινωνικό ζργο οι ακόλουκοι φορείσ: 

Κρατικοί Φορείσ: Ο.Α.Ε.Δ, Νοςοκομείο Ιεράπετρασ, Αςφαλιςτικά Ταμεία (ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΤΕΒΕ κ.α), 

Αςτυνομικό Τμιμα Ιεράπετρασ 

Κοινωνικοί Φορείσ με δράςθ ςτο Διμο Ιεράπετρασ: Κζντρο Θμζρασ Ιεράπετρασ, Μονάδα 

Ψυχικισ Υγείασ Λαςικίου, Ερυκρόσ Σταυρόσ(περιφερειακό τμιμα Ιεράπετρασ) που λειτουργεί 

πρόςκετα και το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ιεράπετρασ. 

Δθμοτικοί Φορείσ: Αυτοτελζσ Τμιμα Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ Διμου 

Ιεράπετρασ, Τμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ, Λθξιαρχείου και Αλλοδαπϊν Διμου Ιεράπετρασ, 

ΝΡΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΡΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΑΡΕΤΑΣ. Κοινωνικό Ραντοπωλείο Διμου Ιεράπετρασ. 

 

3.9 ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΧΗ 

 

Οι ανάγκεσ  πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και περίκαλψθσ  ςτο Διμο  εξυπθρετοφνται ςε 

τοπικό επίπεδο από το Γενικό Νοςοκομείο- ΚΥ Ιεράπετρασ, από τα ιδιωτικά ιατρεία, κακϊσ και 

από το Κοινωνικό Ιατρείο που λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του Ερυκροφ Σταυροφ για τουσ 

αναςφάλιςτουσ και άπορουσ. 

Το Νοςοκομείο αυτό, αν και μικροφ μεγζκουσ, εξυπθρετεί μια πολφ μεγάλθ περιοχι που 

περιλαμβάνει όλο το Νότιο - Ανατολικό άξονα, από τα χωριά τθσ Βιάννου του Νομοφ 

Θρακλείου, μζχρι   το Μακρφ Γιαλό. Επίςθσ εξυπθρετεί με αγροτικά ιατρεία τθν περιοχι ϋΙςτρον- 

Καλό Χωριό και Ρρίνα.   

Το Κζντρο Υγείασ του Νοςοκομείου Ιεράπετρασ ζχει τα εξισ 6 Ρεριφερειακά Ιατρεία( Ρ. Ι.) τα 

οποία ςτελεχϊνονται από 4 αγροτικοφσ γιατροφσ και 2 μόνιμουσ γενικοφσ γιατροφσ:  

 Το Ρ. Ι.  Κάτω Χωριοφ που εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ Κάτω Χωριό, Ραχειά Άμμο, 

Βαςιλικι και Καβοφςι. 

  Τα Ρ. Ι.  Σχινοκαψάλων   που εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ Σχινοκάψαλα.   Αγ. Ιωάννθ, 

Κουτςουνάρι, Φζρμα και Αγ. Φωτιά. 

  Το Ρ. Ι. Μφρτουσ, με μόνιμο αγροτικό γιατρό, που εξυπθρετεί   τουσ οικιςμοφσ 

Μφρτοσ, Γδόχια, ίηα, Μουρνιζσ, Μφκουσ.  
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  Το  Ρ. Ι. Γρα Λυγιάσ,  με μόνιμο αγροτικό γιατρό, που εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ Γρα 

Λυγιά, Στόμιο και Ανατολι. 

 Το Ρ. Ι. Μαλλϊν, που εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ Μάλλεσ, Καλογζρουσ, Χριςτό, 

Μεταξοχϊρι. 

 Το Ρ. Ι. Ρρίνασ, που εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ Ρρίνα και  Κςτρον- Καλό Χωριό (του 

διμου Αγίου Νικολάου), Μακρυλιά, Καλαμαφκα, Μεςελζροι. 

Οι υπόλοιποι οικιςμοί που βρίςκονται κοντά ςτθν Ιεράπετρα, (Βαϊνιά, Κεντρί κλπ) 

εξυπθρετοφνται απευκείασ από το Νοςοκομείο τθσ Ιεράπετρασ.  

Εκτόσ από τα παραπάνω,  ςτον υγειονομικό χάρτθ  υπάρχει το Ρολυδφναμο Ρεριφερειακό 

Ιατρείο  Μακρφ Γιαλοφ που ανικει ςτο Γ.Ν.-ΚΥ Σθτείασ ,για τθν εξυπθρζτθςθ  κάποιων  χωριϊν 

τθσ Σθτείασ κακϊσ και χωριϊν και περιοχϊν του Διμου Ιεράπετρασ τα οποία είναι : το 

Σταυροχϊρι, ο Κουτςουράσ, ο Άγιοσ Στζφανοσ και ο Μακρφ Γιαλόσ.  

 

3.10 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Οι υποδομζσ εκπαίδευςθσ καλφπτουν τισ τρεισ βακμίδεσ προςχολικι, πρωτοβάκμια, 

δευτεροβάκμια αλλά από το 2003 και τθν τριτοβάκμια. Ο κφριοσ όγκοσ τθσ εκπαίδευςθσ 

ςυγκεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν Ιεράπετρα και ςτον Κουτςουρά- Μακρφ Γιαλό, ςε οριςμζνα από τα 

άλλα Τοπικά Διαμερίςματα υπάρχουν Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά Σχολεία, ενϊ μεγάλοσ όγκοσ 

των ορεινϊν χωριϊν εξυπθρετοφνται με μεταφορά των μακθτϊν τουσ. 

 

Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ 

Στο Διμο Ιεράπετρασ λειτουργοφν 18 νθπιαγωγεία, από τα οποία τα 7 ςτθν πόλθ τθσ 

Ιεράπετρασ. Δεν καλφπτονται με ιδιόκτθτεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ το 7Ο Νθπιαγωγείο 

Ιεράπετρασ, το Νθπιαγωγείο Μακρφ Γιαλοφ, των Φζρμων και του Μφρτου. Το ςφνολο των 

παιδιϊν που πθγαίνουν ςτα Νθπιαγωγεία αυτά, ςφμφωνα με ςτοιχεία του τμιματοσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (2014) είναι 610. 

Α’κμια Εκπαίδευςθ – Δθμοτικά Σχολεία 

Στο Διμο λειτουργοφν 16 Δθμοτικά Σχολεία, από τα οποία ςτθν δθμοτικι ενότθτα Ιεράπετρασ 

τα 6.  Τα περιςςότερα από αυτά ςτεγάηονται ςε επαρκείσ εγκαταςτάςεισ με καταςκευζσ τθσ 

πρόςφατθσ περιόδου. Το ςφνολο των παιδιϊν ςτα ΔΣ (2014) είναι 1905. 
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Β’κμια Εκπαίδευςθ 

Λειτουργοφν 4 Γυμνάςια (1ο, 2ο, 3ο Γυμνάςια Ιεράπετρασ, Γυμνάςιο Κουτςουρά), 3 Γενικά 

Λφκεια (1ο, 2ο Λφκειο Ιεράπετρασ και Λφκειο Μακρφ Γιαλοφ), το ΕΡΑΛ Ιεράπετρασ, νυχτερινό 

ΕΡΑΛ και το ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρασ. Επίςθσ λειτουργεί το Σχολείο Βϋ Ευκαιρίασ και το  Ινςτιτοφτο 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ./ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ). Το ςφνολο των μακθτϊν 

που φοιτοφν ςτθ Β’κμια Εκπαίδευςθσ (2014) είναι 1894 μακθτζσ. 

Γ’κμια Εκπαίδευςθ 

Από το Σεπτζμβριο του 2003 λειτουργεί ςτθν πόλθ τθσ Ιεράπετρασ το Τμιμα Εμπορίασ και 

Διαφιμιςθσ του Α.Τ.Ε.Ι. Κριτθσ. Ωσ προσ τθν καταςκευι ιδιόκτθτων εγκαταςτάςεων, πρζπει να 

προωκθκεί θ ςχετικι διαδικαςία από το ΤΕΙ, ϊςτε να είναι δυνατι και θ λειτουργία του ΚΕΤΕΚ 

ΟΑΕΔ, που ςιμερα ςτεγάηει το ΤΕΙ. 

 

Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ιεράπετρασ -Νεάπολθσ 

Το ΚΡΕ Ιεράπετρασ ιδρφκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 66659/Γ7/03-07-2006 απόφαςθ του Υπουργείου 

Εκνικισ Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων (Φεκ. 993 τ. Β’/26-07-2006) μετά από πρόταςθ του Διμου 

Ιεράπετρασ. Από το 2011 το ΚΡΕ Ιεράπετρασ ενοποιικθκε με το ΚΡΕ Νεάπολθσ με ζδρα τθν 

Ιεράπετρα. Το ΚΡΕ Ιεράπετρασ-Νεάπολθσ εποπτεφεται από τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ 

α/βάκμιασ και β/κμιασ εκπαίδευςθσ Κριτθσ.  

Οι δράςεισ του ΚΡΕ απευκφνονται είτε ςε ενιλικεσ πολίτεσ, είτε ςτθν εκπαιδευτικι 

κοινότθτα(εκπαιδευτικοφσ-μακθτζσ). Αναπτφςςονται ετθςίωσ περίπου 60 εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευκφνονται ςε μακθτζσ όλων των βακμίδων, 5 ςεμινάρια για 

εκπαιδευτικοφσ και 6-7 ςεμινάρια για πολίτεσ. Από τον Οκτϊβριο του 2011 μζχρι ςιμερα ζχουν 

εκπαιδευτεί 4200 ενιλικεσ και 15.200 μακθτζσ. 

 

3.11 ΠΟΛΙΣΙΜΟ- ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

 

Δομές 

Εικαστικό Εργαστήρι Ιεράπετρας 

Το Εικαςτικό Εργαςτιρι αποτελεί μια κοιτίδα δθμιουργίασ για όλουσ τουσ κατοίκουσ του Διμου. 

Λειτουργεί υπό τθν εποπτεία του ΝΡΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΡΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΑΡΕΤΑΣ και από τθν ίδρυςι του 

μζχρι ςιμερα, ζχουν δθμιουργθκεί  τμιματα: ηωγραφικισ, κεραμικισ, ξυλογλυπτικισ, 

αγιογραφίασ, ψθφιδωτοφ, μοδιςτρικισ για παιδιά και ενιλικεσ. Το εικαςτικό εργαςτιρι  

ςτεγάηεται ςε  κτίριο του Διμου (Ρινακοκικθ) ςτθν Κάτω Μερά. 
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Μοσσική Στολή Δήμοσ Ιεράπετρας  

Θ Μουςικι Σχολι του Διμου Ιεράπετρασ λειτουργεί από το 1985. Θ λειτουργία τθσ πλζον 

ανικει ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΡΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΑΡΕΤΑΣ.  Θ ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ  είναι άμεςθ και ςτθν ςχολι λειτουργοφν τμιματα κικάρασ, πιάνου, βιολιοφ, ακορντεόν, 

αρμόνιου, παραδοςιακά όργανα, κακϊσ  και τμιματα  ειςαγωγισ  ςτθ  μουςικι, μουςικισ  

προπαιδείασ για  βρζφθ και νιπια κ.α. 

Βιβλιοθήκη Ιεράπετρας 

Θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Ιεράπετρασ λειτουργεί μζςα από μια κοινι προςπάκεια του Διμου και 

τθσ Μορφωτικισ Στζγθσ .Ζχει ονομαςτεί  «Δθμοτικι βιβλιοκικθ  Μαρία Λιουδάκι» και ξεκίνθςε 

θ δθμιουργία τθσ από το 1955 από τθν Μορφωτικι Στζγθ. Ενϊκθκε με εκείνθ του Διμου το 

1994 . Διακζτει  περίπου 30.000  τόμουσ. Λειτουργοφν επίςθσ περιφερειακζσ βιβλιοκικεσ ςτισ 

τοπικζσ κοινότθτεσ με τθν υποςτιριξθ των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων όπωσ ςτουσ Μεςελζρουσ και 

ςτισ Μάλλεσ. 

 

3.12 ΓΕΨΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 
Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ γεωλογικισ δομισ τθσ νιςου Κριτθσ είναι θ λεπιοειδισ διάταξθ 

αλλεπάλλθλων τεκτονικϊν ενοτιτων (καλυμμάτων). Θ διάταξθ αυτι είναι αποτζλεςμα τθσ 

δράςθσ πριν τθν απόκεςθ των νεογενϊν ιηθμάτων, ςυμπιεςτικϊν τάςεων που ςυνδζονται με 

τθν υποβφκιςθ τθσ αφρικανικισ πλάκασ κάτω από τθν ευραςιατικι. 

Τθ γεωλογικι δομι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μελζτθσ, ςυνκζτουν τζςςερισ επί μζρουσ ςειρζσ 

ςχθματιςμϊν οι οποίεσ ςφμφωνα με τθν τεκτονικι τουσ κζςθ είναι από τουσ βακφτερουσ 

ορίηοντεσ προσ του ανϊτερουσ οι παρακάτω: 

1. Αυτόχκονθ ςειρά τθσ Ιονίου Ηϊνθσ 

2. Αλλόχκονο τεκτονικό κάλυμμα φυλλιτικισ – χαλαηιτικισ ςειράσ 

3. Αλλόχκονο τεκτονικό κάλυμμα ηϊνθσ Τριπόλεωσ 

4. Αλλόχκονο  τεκτονικό κάλυμμα ηϊνθσ Ρίνδου 

5. Θ ςειρά των νεογενϊν – τεταρτογενϊν ιηθμάτων 
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ΕΙΚΟΝΑ 1. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΘΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΗΩΝΩΝ (ΙΓΜΕ) 
 

3.13 ΤΔΡΟΓΡΑΥΙΑ - ΤΔΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Ο Νομόσ Λαςικίου ςτο ςφνολο του δεν ζχει ποταμοφσ. Υπάρχει πλικοσ υδροροϊν με κυριότερθ 

τον Χαφγα με ςυνολικι ετιςια απορροι 1.7-17.8 x106 m3.Σφμφωνα με τθ μελζτθ 

«Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα Διαχείριςθσ Υδάτινων Ρόρων Ανατολικισ Κριτθσ», 1994, ΕΜΡ, ζχουν 

καταγραφεί 14 πθγζσ, διάςπαρτεσ ςε όλο το Νομό. Οι υδρολογικζσ λεκάνεσ του Νομοφ 

Λαςικίου, με βάςθ τθ κζςθ τουσ ςε ςχζςθ με τθν εγκάρςια ρθξιγενι ηϊνθ τθσ Ραχειάσ Αμμου - 

Ιεράπετρασ, μποροφν να χωριςτοφν ςε δυτικζσ, ςυνδεδεμζνεσ με το ςφμπλεγμα του ορεινοφ 

όγκου Δίκτθ και ςε ανατολικζσ, ςυνδεδεμζνεσ με τα ορεινά ςυμπλζγματα Θρυπτισ, Ορνοφ και 

Ηιρου - Ηάκρου. Στισ κυριότερεσ δυτικζσ λεκάνεσ περιλαμβάνονται: 

- Οι βόρειεσ λεκάνεσ τθσ Μιλάτου, του Βραχαςίου και των Γεωργαράδων Λαγκάδι 

- Θ λεκάνθ του Ξθροποτάμου (ΕξωΛακωνίων) 

- Θ λεκάνθ του Τηερμιάδω (Οροπεδίου Λαςικίου) 

- Θ λεκάνθ των Φλαμουριανϊν 

- Θ λεκάνθ του Καλοφ Ροταμοφ (Καλοφ Χωριοφ) 

- Οι νότιεσ λεκάνεσ τθσ Ιεράπετρασ, του Κοράκου (Μπραμιανοφ), του 

Καλαμαυκιανοφ (Καλαμαφκασ) και του Μφρτου 
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Στισ ανατολικζσ λεκάνεσ περιλαμβάνονται: 

- Θ λεκάνθ του Καβουςίου 

- Θ λεκάνθ του Σταυροχωρίου 

- Θ λεκάνθ του Ανδρόμυλου (Ραπαγιαννάδων) 

- Θ λεκάνθ του Ραντζλθ (Σθτείασ) 

- Οι νοτιοανατολικζσ λεκάνεσ του Φαραγγιοφ (Γοφδουρα) και Λαγγοφ 

(Ξεροκάμπου). 

- Οι ανατολικζσ λεκάνεσ τθσ Κάτω Ηάκρου, του Φαραγγιοφ (Χοχλακιϊν) και του 

Καλογεροπόταμου (Ραλαίκαςτρου) 

 

Ρλθςίον τθσ Ιεράπετρασ ςτα βορειοδυτικά αυτισ, ςε απόςταςθ 5,0km ςτον δρόμο προσ 

Καλαμαφκα, εκτείνεται θ τεχνθτι Λίμνθ Μπραμιανϊν. Βρίςκεται ςτα Μπραμιανά Ιεράπετρασ 

και είναι θ δεφτερθ ςε μζγεκοσ τεχνθτι λίμνθ τθσ Κριτθσ μετά από αυτι του φράγματοσ 

Ροταμϊν εκφμνθσ. 

 

Θ τεχνθτι λίμνθ Μπραμιανϊν καταςκευάςτθκε για να καλφψει τισ ανάγκεσ άρδευςθσ των 

30.000 καλλιεργοφμενων ςτρεμμάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Ιεράπετρασ και αποπερατϊκθκε 

το 1986 (ςιμερα καλφπτει 42.000 ςτρζμματα). Ζχει ςυνολικι επιφάνεια 1050 ςτρζμματα και θ 

χωρθτικότθτά τθσ ςε νερό είναι 15.000.000 m3. Με χρονολογία παράδοςθσ το 1986 αποτελεί 

μια από τισ παλαιότερεσ τθσ Κριτθσ αποτελϊντασ ζνα πολφ ςθμαντικό ζργο για μια περιοχι με 

τεράςτιεσ ανάγκεσ ςε νερό. Το νερό τθσ το προμθκεφεται κυρίωσ από τισ πιγεσ ςτο 

Κεφαλοβρφςι Καλαμαφκασ, από τον ποταμό Κρυγιό που ζρχεται από το Σελάκανο και τισ 

Μάλλεσ, από τισ πιγεσ τθσ Μαλάβρασ αλλά και από τισ πθγζσ ςτο φαράγγι του Κόρακα 

Μεςελζρων. Λόγω τθσ κζςθσ τθσ αλλά και του εξαιρετικοφ κλίματοσ τθσ περιοχισ ζχει 

μετατραπεί ςε ζνα από τουσ ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ για τα 

αποδθμθτικά πουλιά ενϊ ζχουν καταγραφεί 214 διαφορετικά είδθ πουλιϊν αποτελϊντασ ζνα 

ςθμαντικό οικοςφςτθμα. Θ ζκταςι τθσ ανικει ςτο Δθμόςιο, ενϊ τθ διαχείριςθ του υδάτινου 

δυναμικοφ ζχει ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρασ. 
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3.14 ΤΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Οι κυριότερεσ υδροφορίεσ ςτο Νομό Λαςικίου αναπτφςςονται ςε Νεογενείσ κλαςτικζσ και 

ανκρακικζσ αποκζςεισ, αλλά κυρίωσ ςτα καρςτικά ςυςτιματα των προνεογενϊν ανκρακικϊν 

ςχθματιςμϊν των ορεινϊν όγκων τθσ περιοχισ, ςυνικωσ, με ςαφι τεκτονικό και 

ςτρωματογραφικό ζλεγχο. 

 

Σε Τεταρτογενείσ αποκζςεισ δεν αναπτφςςονται ςθμαντικζσ υδροφορίεσ ςτο Νομό Λαςικίου με 

μόνθ εξαίρεςθ, τθ ςχετικά αξιόλογθ υδροφορία των αλλουβιακϊν προςχϊςεων τθσ λεκάνθσ του 

Οροπεδίου Λαςικίου.Σε Νεογενείσ αποκζςεισ υδροφορίεσ απαντϊνται κυρίωσ ςτισ ανατολικζσ 

και νοτιοδυτικζσ λεκάνεσ του Νομοφ. Αξιόλογεσ είναι αυτζσ των Μεςο Μειοκαινικϊν και 

λιγότερο, των Ρλειοκαινικϊν κλαςτικϊν ςχθματιςμϊν, ψαμμιτϊν και κροκαλοπαγων - 

λατυπαγϊν, όπωσ ςτισ ανατολικζσ λεκάνεσ Ραλαίκαςτρου, Κάτω Ηάκρου, Χοχλακιϊν, Σθτείασ, 

Γοφδουρα, Ραπαγιαννάδων και Σταυροχωρίου, κακϊσ και ςτισ δυτικζσ λεκάνεσ Καλοφ Χωριοφ, 

Ιεράπετρασ, Μπραμιανοφ, Καλαμαφκασ και Μφρτου. Οι ςθμαντικζσ όμωσ υδροφορίεσ 

αναπτφςςονται ςε μαργαϊκοφσ αςβεςτόλικουσ ςτο βόρειο και κεντρικό τμιμα τθσ λεκάνθσ τθσ 

Σθτείασ. Ενδεικτικό τθσ υδρογεωλογικισ ςθμαςίασ των ανκρακικϊν αυτϊν ςχθματιςμϊν είναι θ 

ςωρεία των πθγϊν που απαντϊνται ςε αυτοφσ, παρά το γεγονόσ ότι θ τροφοδοςία τουσ 

προζρχεται από προνεογενι καρςτικά ςυςτιματα. 

 

Αναφορικά με τισ ςθμαντικότατεσ υδροφορίεσ τθσ Ενότθτασ τθσ Τρίπολθσ ςτισ ανατολικζσ 

λεκάνεσ απαντϊνται ςτα νότια και ανατολικά περικϊριο των οροςειρϊν Θρυπτισ και Ορνοφ 

(λεκάνεσ Στουροχωρίου, Ραπαγιαννάδων και Σθτείασ), δεςπόηουν δε ςτον ορεινό όγκο που 

εκτείνεται μεταξφ Ραλαιοκάςτρου, Ηιρου, Ηάκρου, Χανδρά και Αγ. Τριάδασ (λεκάνεσ 

Ραλαίκαςτρου, Σθτείασ, Χοχλακιϊν, Κάτω Ηάκρου, Ξθροκάμπου και Γοφδουρα). Ενδεικτικό του 

δυναμικοφ των υδροφοριϊν αυτϊν είναι οι παρατθροφμενεσ μεγάλεσ εκφορτίςεισ από τισ 

πθγζσ των ανκρακικϊν πετρωμάτων, τόςο των οροςειρϊν Θρυπτισ και Ορνοφ (Κάτω Χωριοφ, 

Αγ. Ιωάννθ, Σταυροχωρίου), όςο και του ορεινοφ όγκου Ηιρου - Ηάκρου (Ηου, Ηάκρου, Λίκινων, 

Χανδρά). Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί θ ςθμαντικι τροφοδοςία των νεογενϊν υδροφορζων 

από τουσ ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ ενότθτασ τθσ Τρίπολθσ ςτθ περιοχι αυτι. 

Αναφορικά με τισ δυτικζσ λεκάνεσ του Νομοφ όλεσ, οι κεντρικζσ, βόρειεσ και νοτιοδυτικζσ 

(λεκάνεσ Μιλάτου, Βραχαςίου, Γεωργαράδων Λαγκάδι, Οροπεδίου Λαςικίου, Ζξω Λακωνίων, 

Φλαμουριανϊν, Καλοφ Χωριοφ και Μφρτου), υδρογεωλογικά κυριαρχοφνται από τισ καρςτικζσ 

υδροφορίεσ των ανκρακικϊν ςχθματιςμϊν τθσ ενότθτασ τθσ Τρίπολθσ. Ενδεικτικζσ είναι οι 

παροχζσ των πθγϊν που ςυνδζονται με το υδροφόρο αυτό ςφςτθμα, όπωσ θ καρςτικι 

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 47 από 176 
 

υφάλμυρθ πθγι του Αλμυροφ Αγ. Νικολάου, με ςυνολικι ετιςια εκφόρτιςθ γλυκοφ νεροφ τθσ 

τάξθσ των 50-55 εκ. m3 κακϊσ και οι πθγζσ των Μόλων και Χριςτοφ - Σελάκανου, ςτισ νότιεσ 

υπϊρειεσ τθσ Οροςειράσ Δίκτθ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τόςο οι πθγζσ του Καλοφ Χωριοφ 

όςο και αυτζσ τθσ Καλαμαφκασ - Ανατολισ τροφοδοτοφνται από τουσ ςχθματιςμοφσ αυτοφσ 

παρά τθν εκφόρτιςθ τουσ ςε αποκζςεισ Νεογενϊν. Υπολογίηεται ότι οι πθγζσ του βόρειου, 

ανατολικοφ και νότιου τομζα τθσ οροςειράσ Δίκτθ εκφορτίηουν τουλάχιςτον 50-100 εκ. m3 

ετθςίωσ. 

 

Άμεςα ςυνυφαςμζνοι υδρογεωλογικά με τθν ενότθτα τθσ Τρίπολθσ είναι οι ανκρακικοί 

ςχθματιςμοί τθσ παρα-αυτόχκονθσ Ενότθτασ των Ρλακωδϊν Αςβεςτόλικων, ειδικά όταν 

απουςιάηει θ τεκτονικά ενδιάμεςθ ενότθτα των Φυλλιτϊν - Χαλαηιτϊν. Ανεξάρτθτα με τθν 

απουςία ι παρουςία τθσ ενότθτασ αυτισ, μεγάλεσ καρςτικζσ υδροφορίεσ αναπτφςςονται ςτουσ 

ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ ενότθτασ των Ρλακωδϊν αςβεςτόλικων τόςο ςτισ δυτικζσ 

(Μιλάτου, Οροπεδίου Λαςικίου και Εξω Λακωνίων), όςο και ςτισ ανατολικζσ λεκάνεσ του Νομοφ 

(Καβουςίου). Θ ενότθτα αυτι που ςτα ανατολικά του Νομοφ καταλαμβάνει το μεγαλφτερο 

μζροσ του Ορνοφ όρουσ εκφορτίηει ςτθν περιοχι του Καβουςίου (πθγι Μαλαφρασ) 3000 - 6000 

m3/h γλυκοφ νεροφ ςτθ κάλαςςα. 

 

Σθμαντικό επίςθσ ρόλο διαδραματίηει ςτο ςφςτθμα τροφοδοςίασ τθσ πθγισ του Αλμυροφ, 

κακϊσ και ςτισ υδροφορίεσ τθσ οροςειράσ Δίκτθ γενικότερα. Σχετικά μικρισ υδρογεωλογικισ 

ςθμαςίασ είναι ςτο Νομό Λαςικίου, οι ςχθματιςμοί τθσ Ενότθτασ τθσ Ρίνδου. Υδροφορίεσ 

αναπτφςςονται ςε ανκρακικοφσ ςχθματιςμοφσ τθσ ενότθτασ αυτισ ςτισ λεκάνεσ του Οροπεδίου 

Λαςικίου και Μφρτου. Ραρά το γεγονόσ ότι τα ςτοιχεία για το Νομό αυτό είναι ανεπαρκι, 

διαφαίνεται τόςο θ υπερεκμετάλλευςθ των λεκανϊν τθσ Ιεράπετρασ, Σθτείασ και Καβουςίου 

ςτθν περιοχι τθσ Ραχειάσ Αμμου, όςο και θ υπερεπαρκισ αναπλιρωςθ των λεκανϊν που 

τροφοδοτοφνται από τισ καρςτικζσ υδροφορίεσ τθσ οροςειράσ Δίκτθ. 

 

3.15 ΕΙΜΙΚΟΣΗΣΑ - ΕΙΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 

 
Σφμφωνα με τον ιςχφοντα Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό (ΕΑΚ-2000), τόςο το ςφνολο του 

νομοφ, όςο και ολόκλθρθ θ Κριτθ βρίςκεται ςτθ ηϊνθ Σειςμικισ Επικινδυνότθτασ ΙI. 

Θ μζγιςτθ οριηόντια ςειςμικι επιτάχυνςθ του εδάφουσ (Α) δίνεται από τθ ςχζςθ A = α x g, όπου 

α είναι θ εδαφικι επιτάχυνςθ ανθγμζνθ ςτθν επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g. 

Για τθ Ηϊνθ ΙΙ, α=0,24 και ςυνεπϊσ θ μζγιςτθ ςειςμικι επιτάχυνςθ εδάφουσ είναι Α=0,24g με 

πικανότθτα υπζρβαςθσ 10% ςτα επόμενα 50 χρόνια. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2. ΧΑΤΘΣ ΗΩΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΘΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Ρθγι: Νζοσ Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ, 2000) 

 

3.16 ΜΕΣΕΨΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 
Τα ςτοιχεία για τθν εκτίμθςθ των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ τα οποία 

παρατίκενται ςτθν ςυνζχεια, προζρχονται από τον μετεωρολογικό ςτακμό που βρίςκεται 

εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ιεράπετρα (Υψόμετρο: +10 m, Γεωγραφικό Μικοσ: 25ο 44’, Γεωγραφικό 

Ρλάτοσ: 35ο 00’).   

 
Βροχοπτϊςεισ 

Το ςυνολικό μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ είναι 618,9 mm για το Στακμό Ιεράπετρασ. Ο λιγότερο 

βροχερόσ μινασ είναι ο Ιοφλιοσ, ενϊ οι Δεκζμβριοσ και Ιανουάριοσ είναι οι πιο βροχεροί μινεσ 

με μζςθ τιμι 99,0 mm. 

 

Θ διακφμανςθ του μζςου μθνιαίου φψουσ και του μζγιςτου 24Θ φψουσ κατακρθμνιςμάτων 

είναι θ ακόλουκθ: 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4. ΒΟΧΟΜΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΘΝΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Σ. ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

ΜΘΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 

ΟΛΙΚΟ 99,9 94,9 80,1 35,0 14,2 5,6 

ΜΑΧ 24Θ 85,0 80,2 56,7 36,6 21,9 8,2 

Συνολικζσ 

Μζρεσ 

Βροχισ 

12,8 10,5 7,8 4,5 2,8 0,8 

Μζςθ 

νζφωςθ 
4,4 4,3 4,0 3,5 2,7 1,3 

ΜΘΝΑΣ Ι Α Σ Ο Ν Δ 

ΟΛΙΚΟ 0,5 2,0 20,4 90,5 75,9 99,9 

ΜΑΧ 24Θ 5,0 20,0 246,6 134,5 125,0 99,0 

Συνολικζσ 

Μζρεσ 

Βροχισ 

0,1 0,2 1,2 4,7 7,0 12,3 

Μζςθ 

νζφωςθ 
0,4 0,4 1,2 2,8 3,7 4,3 

Θερμοκραςία 

Τα δεδομζνα τθσ κερμοκραςίασ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία από τθν Ε.Μ.Υ φαίνονται ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 5. ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Μ.Σ. ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

 
Μζςθ 

Θερμοκραςία 

Μζςθ Max 

Θερμοκραςία 

Μζςθ Min 

Θερμοκραςία 

Απόλυτθ Μax 

Θερμοκραςία 

Απόλυτθ Min 

Θερμοκραςία 

ΙΑΝ. 12,9 16,1 8,9 22,0 0,5 

ΦΕΒ. 12,9 16,2 8,7 24,6 0,0 

ΜΑΤ. 14,2 17,6 9,7 26,0 1,0 

ΑΡ. 17,0 20,4 11,8 29,0 4,0 

ΜΑΙ. 20,9 24,5 15,2 35,5 7,5 

ΙΟΥΝ. 25,4 29,2 19,4 41,4 11,5 

ΙΟΥΛ. 27,8 31,8 22,7 44,0 14,0 

ΑΥΓ. 27,7 31,8 22,9 41,4 15,5 
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Μζςθ 

Θερμοκραςία 

Μζςθ Max 

Θερμοκραςία 

Μζςθ Min 

Θερμοκραςία 

Απόλυτθ Μax 

Θερμοκραςία 

Απόλυτθ Min 

Θερμοκραςία 

ΣΕΡΤ. 24,9 28,8 20,2 39,0 12,2 

ΟΚΤ. 21,0 24,9 16,7 37,6 9,5 

ΝΟΕΜ. 17,5 21,1 13,5 31,2 4,0 

ΔΕΚ. 14,5 17,7 10,6 26,0 2,0 

 

Πςον αφορά τισ κερμοκραςίεσ, γενικά θ περιοχι παρουςιάηει το καλοκαίρι υψθλζσ ςχετικά 

κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ και το χειμϊνα επίςθσ θ διακφμανςθ των κερμοκραςιϊν είναι 

ομαλι. Θ μζςθ ελάχιςτθ κερμοκραςία εμφανίηεται τουσ μινεσ Φεβρουάριο τθσ τάξθσ των 8,7οC, 

ενϊ θ μζςθ μζγιςτθ εμφανίηεται τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο και φκάνει τουσ 31,8οC. 

 

Ομβροκερμικό Διάγραμμα 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται το ομβροκερμικό διάγραμμα που δθμιουργικθκε από τθν 

επεξεργαςία των μετεωρολογικϊν δεδομζνων του Μ.Σ. Ιεράπετρασ. 

 

Στο ανωτζρω διάγραμμα παρατθρείται ο διαχωριςμόσ του υδρολογικοφ ζτουσ ςε μία υγρι 

περίοδο, που αρχίηει από τα τζλθ Σεπτεμβρίου και λιγει περί τα μζςα Απριλίου και ςε μία ξθρι 

περίοδο που αρχίηει τον Απρίλιο (μζςα) και λιγει περί τον Σεπτζμβριο. 

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

Ι Φ M Α M Ι Ι Α  Ο Ν Γ

Τ
Φ

Ο


 Β
Ρ

Ο
Υ

Ο
Π

Σ
Χ


Δ

Χ
Ν

 (
m

m
)

Θ
Δ

Ρ
Μ

Ο
Κ

Ρ
Α


ΙΑ

 (
Ο
C

)

ΜΗΝΔ

ΔΣΗΙΟ ΟΜΒΡΟΘΔΡΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑ GAUSSEN, 
Μ.. ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ ΥΡΟΝΟΔΙΡΑ 1957-1997

Θ

Β

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 51 από 176 
 

Σχετικι Υγραςία 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Μ.Σ Ιεράπετρασ για τθν παρατθροφμενθ χρονικι περίοδο θ μζςθ 

ετιςια ςχετικι υγραςία ανζρχεται ςε 65,6%, με ξθρότερο μινα τον Ιοφλιο (49,4%) και υγρότερο 

το Δεκζμβριο (74,3%). Τα αναλυτικά ςτοιχεία που αφοροφν τθ διακφμανςθ τθσ ςχετικισ 

υγραςίασ ανά μινα φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

ΡΙΝΑΚΑΣ 6. ΜΕΣΘ ΜΘΝΙΑΙΑ ΣΧΕΤΙΚΘ ΥΓΑΣΙΑ Μ.Σ. ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

ΜΘΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 

ΣΧΕΤ.ΥΓΑΣ. 

(%) 
74,0 73,7 72,2 68,4 64,1 56,8 

ΜΘΝΑΣ Ι A Σ Ο Ν Δ 

ΣΧΕΤ.ΥΓΑΣ. 

(%) 
49,4 52,5 59,6 69,1 73,3 74,3 

 

Άνεμοι 

Ο άνεμοσ προςδιορίηεται με τθν ζνταςθ ι τθν ταχφτθτά του και με τθ διεφκυνςι του, που δεν 

είναι θ ανυςματικι, αλλά θ διεφκυνςθ από τθν οποία πνζει ο άνεμοσ ςε ζνα τόπο. Ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ταχφτθτασ και διεφκυνςθσ του ανζμου γίνεται εμπειρικά με τθν κλίμακα 

Beaufort ι εξειδικευμζνα όργανα. Θ κλίμακα ζχει το πλεονζκτθμα ζναντι των οργάνων ότι 

εκτιμά τα αποτελζςματα του ανζμου ςε μεγάλθ ςχετικά ζκταςθ γφρω από τον παρατθρθτι. Το 

ποςοςτό θμερϊν με ανζμουσ που ςε κάκε μινα υπερβαίνουν τα 6 και 8 Beaufort αντίςτοιχα, επί 

του ςυνόλου των ανζμων του μινα, παρατίκενται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΘΣ >6BF & 8BF ΑΝΑ ΜΘΝΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Σ. ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

ΜΘΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 

6Β 5,0 4,6 4,5 3,5 2,7 4,8 

8Β 1,1 0,7 0,6 0,5 0,2 0,6 

ΜΘΝΑΣ Ι A Σ Ο Ν Δ 

6Β 9,8 7,9 5,5 4,4 2,9 4,9 

8Β 1,4 1,1 0,4 0,4 0,5 0,8 

 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Μ.Σ. Ιεράπετρασ θ μζςθ μθνιαία διεφκυνςθ των ανζμων κακόλθ τθ 

διάρκεια του ζτουσ είναι θ βόρεια. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 8. ΜΕΣΘ ΜΘΝΙΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ & ΕΝΤΑΣΘ ΑΝΕΜΩΝ ΑΝΑ ΜΘΝΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Σ. 
ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

ΜΘΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 

Μζςθ Μθνιαία Διεφκυνςθ 

Ανζμων 
Β Β Β Β Β Β 

Μζςθ Μθνιαία Ζνταςθ Ανζμων 9,1 9,6 9,0 7,7 7,1 8,5 

ΜΘΝΑΣ Ι A Σ Ο Ν Δ 

Μζςθ Μθνιαία Διεφκυνςθ 

Ανζμων 
Β Β Β Β Β Β 

Μζςθ Μθνιαία Ζνταςθ Ανζμων 12,4 11,7 10,0 8,5 7,5 9,0 

 

 

3.17 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 

 
Χλωρίδα – Βλάςτθςθ – Ρανίδα 

Θ κάλυψθ γθσ και κατϋ επζκταςθ θ βλάςτθςθ ςτθν περιοχι μελζτθσ προςδιορίηεται πολφ 

αναλυτικά με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 1θσ Εκνικισ Απογραφισ Δαςϊν για τθν επικράτεια του 

Δαςαρχείου Λαςικίου, τα οποία και παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα4: 

Δάςοσ Βοςκότοποσ 
Γεωργικζσ 

καλλιζργειεσ 

Γυμνι 

βραχϊδθσ 
Αςτικι Φδατα ΣΥΝΟΛΟ5 

48.338 32.510 68.065 3.614 1.481 0 154.008 

ςε εκτάρια (ha) 

 

Σφμφωνα δε με τα αποτελζςματα τθσ ίδια απογραφισ οι τφποι τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ που 

απαντϊνται ςτθν επικράτεια του Δαςαρχείου Λαςικίου6 παρουςιάηονται ακολοφκωσ: 

Χαλζπιοσ πεφκθ  9.167 ha Αείφυλλα - Ρλατφφυλλα 37.713 ha 

Δρυσ 1.458 ha   

 

                                                           

4Τσαπρούμης (1992) 

5 Η επικράτεια τοσ Δασαρτείοσ Λασιθίοσ καταλαμβάμει το σύμολο της έκτασης τοσ μομού, ήτοι έκταση μεγαλύτερη από 

τημ αμτίστοιτη της περιοτής μελέτης 

6Τσαπρούμης (1992) 
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Θ χλωρίδα του νομοφ Λαςικίου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και πλοφςια και υπάρχει μεγάλθ 

ποικιλία βιοτόπων. Υπάρχουν τοπικά ενδθμικά είδθ φυτϊν (δεν εμφανίηονται ςε άλλο μζροσ τθσ 

Κριτθσ), κακϊσ και φυτά που δεν ςυναντϊνται ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρϊπθσ, αλλά τα ςυναντά 

κανείσ ςτθν Αςία και τθν Αφρικι. Το δάςοσ του Σελάκανου, θ χαράδρα του Χα, το φοινικόδαςοσ 

του Βάι, θ Χρυςι, το Κουφονιςι, οι Διονυςάδεσ κ.ά. αποτελοφν περιοχζσ με μοναδικι χλωρίδα. 

Θ βλάςτθςθ ανικει ςτθν διάπλαςθ των Αείφυλλων πλατφφυλλων, ενϊ κατά τον Ντάφθ θ 

χλωρίδα είναι τμιμα τθσ Μεςογειακισ Χλωρίδασ. Ειδικότερα ανικει ςτθν Ευμεςογειακι ηϊνθ – 

παραλιακι, λοφϊδθσ και υποορεινι περιοχι και ςτθν παραμεςογειακι ηϊνθ βλάςτθςθσ – 

λοφϊδθσ υποορεινι περιοχι. Εντοφτοισ, παρατθρείται διάχυςθ τθσ μίασ ηϊνθσ βλάςτθςθσ ςτθν 

άλλθ με αποτζλεςμα οι διάφορεσ κατατάξεισ να μθν δθμιουργοφν μια ςαφι εικόνα αυτισ. 

Αποτζλεςμα του ζντονου ανάγλυφου, τθσ διαμόρφωςθσ του εδάφουσ και των τοπικϊν 

κλιματοεδαφικϊν ςυνκθκϊν είναι θ μεγάλθ ποικιλία ςτα είδθ τθσ χλωρίδασ. Στθν ευρφτερθ 

περιοχι, υπάρχουν αξιόλογα δάςθ, όπωσ αυτό τθσ τραχείασ Ρεφκθσ (Pinusbrutia) που εκτείνεται 

από τθν περιοχι τθσ Βιάννου μζχρι και τθν Ιεράπετρα,  και αποτελεί το κυρίαρχο είδοσ τθσ 

περιοχισ. Κατά τόπουσ όμωσ το δάςοσ αυτό ζχει πολλζσ φορζσ κινδυνεφςει από πυρκαγιζσ, 

κφρια εξαιτίασ τθσ μακράσ ξθροκερμικισ περιόδου αλλά και από εμπρθςμοφσ. Κατά τόπουσ 

εμφανίηονται αμιγείσ πυκνζσ ςυςτάδεσ, ενϊ αλλοφ βρίςκεται ςε μίξθ με ςχίνο, πουρνάρι, 

χαρουπιά και αγριελιά. Άλλα είδθ που απαντϊνται είναι: κοκορεβυκιά, πλάτανοσ, λυγαριά, 

πικροδάφνθ, χαμορείκι, αςπάλακοσ, κυμάρι, αχινοπόδι, ρίγανθ, φλόμοσ κ.α.   

Άλλο ςθμαντικό είδοσ τθσ περιοχισ που ςυμμετζχει ςτθν διαμόρφωςθ τθσ χλωριδικισ εικόνασ 

τθσ περιοχισ είναι θ ελιά. Επίςθσ ςτισ χαμθλότερεσ περιοχζσ υπάρχει θ χαρουπιά και ακόμα 

εμφανίηονται πρίνοι, ιτιζσ, πλατάνια και άλλα δενδρϊδθ είδθ. Από τα καμνϊδθ τα πιο ςυχνά 

είναι το κυμάρι, ο αςπάλακοσ, το ςπάρτο, ο ςχίνοσ, θ αγκαρακιά και πολλά ποϊδθ. Επίςθσ 

υπάρχουν πολλά είδθ αρωματικϊν φυτϊν όπωσ ρίγανθ, φαςκομθλιά, απίγανοσ, κροφμπι, 

μαλοτιρα, κυμάρι, κλπ. Κατά μικοσ των όχκων ρεμάτων και ποταμϊν αναπτφςςονται αηωνικοί 

τφποι βλάςτθςθσ, οι οποίοι δεν ςυνδζονται με οριςμζνεσ κλιματικζσ ηϊνεσ και επιπλζον δεν 

αντιςτοιχοφν με τισ επικρατοφςεσ ηϊνεσ βλάςτθςθσ είναι αντίςτοιχα οι ακόλουκοι: παρόχκια 

δάςθ, πλατανεϊνεσ, ςυςτάδεσ με πικροδάφνθ, επιπλζουςα βλάςτθςθ, καλαμϊνεσ, κ.λ.π.. 

Ρρόκειται για τα οικοςυςτιματα που αναπτφςςονται κατά μικοσ των ποταμϊν διακοπτόμενθσ 

ροισ και χειμάρρων ςτθν ευρφτερθ περιοχι και οφείλουν τθν δθμιουργία τουσ ςτθν φπαρξθ των 

επιφανειακϊν νερϊν. Θ ετιςια διακφμανςθ τθσ απορροισ, οι ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ κακϊσ 

και θ ποιότθτα των νερϊν αποτελοφν κακοριςτικοφσ παράγοντεσ του είδουσ και τθσ δομισ των 

βιοτόπων που υποςτθρίηουν. Σε οριςμζνεσ περιοχζσ ζχουν δεχτεί ιςχυρζσ πιζςεισ από τθν 
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ελευκζρωςθ εδαφϊν για καλλιεργθτικοφσ ςκοποφσ και τθν αςτικι, κτθνοτροφικι, γεωργικι και 

βιομθχανικι ρφπανςθ. Τα ςθμαντικότερα ποτάμια οικοςυςτιματα είναι ςτον ποταμό Μφρτο και 

ςτο ρζμα του Καλαμαυκιανοφ.  

Ρολφ ςθμαντικό οικοςφςτθμα με χαρακτθριςτικι κυρίωσ πανίδα αποτελεί και θ τεχνθτι Λίμνθ 

των Μπραμιανϊν, όπου πρόκειται για τον μεγαλφτερο ςε ζκταςθ υγροβιότοπο τθσ Νότιασ 

Ελλάδασ. Στθ λίμνθ ξεχειμωνιάηουν αρκετζσ χιλιάδεσ πουλιϊν. Τθν άνοιξθ και το φκινόπωρο 

παρατθροφνται μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ μεταναςτευτικϊν πουλιϊν που αναηθτοφν τροφι, 

μάλιςτα οριςμζνα ζχουν αρχίςει να φωλιάηουν και εκεί. Στο φράγμα ζχει αρχίςει να φωλιάηει θ 

πραςινοκζφαλθ πάπια θ οποία είχε εξαφανιςτεί από τθν Κριτθ ιδθ από το 1975 εξαιτίασ των 

παρεμβάςεων ςτουσ διάφορουσ υγροβιότοπουσ. Στθν λίμνθ φωλιάηουν επίςθσ φαλαρίδεσ και 

βουτθχτάρα. Θ γφρω περιοχι ελκφει μεγάλθ ποικιλία αρπακτικϊν, ςτρουκιομόρφων και άλλων 

ομάδων πτθνϊν. Συνολικά ζχουν καταγραφεί 215 είδθ, πολφ μεγάλοσ αρικμόσ για τα λίγα 

χρόνια λειτουργίασ του φράγματοσ. Αναφορικά με τθν χλωρίδα καταγράφεται θ παρουςία 

αρκετϊν καλαμιϊνων, πλατανιϊν κ.λ.π. Στθν κορυφι του φράγματοσ ςε ζνα ρυάκι ςυνεχοφσ 

ροισ ζχει αναπτυχκεί παραποτάμια βλάςτθςθ με ςυςτάδεσ από καλάμια (Arundodonax) κακϊσ 

και πλατάνια (Platanusorientalis) ακρζβατουσ, (Smilaxaspera) βάτα (Rubussanctus) και ιπουρίδεσ 

(Equisetumramossisimum). Στο εποχιακό τζλμα Ν.Α. του φράγματοσ μπορεί να παρατθριςει 

κανείσ πολλά παρυδάτια είδθ φυτϊν όπωσ: Αλμυρίκια (Τamarixparviflora), Ψακί 

(Typhadomigensis), βοφρλα (Juncussubulatus), λφκρα (Lythrumhissopifolia) και καλαμιζσ 

(Phragmitesaustralis) (Saccharumravenae). Μζςα ςτο νερό τθσ λίμνθσ μποροφν να 

παρατθρθκοφν υφυδατικά ριηόφυτα όπωσ οι ποταμο γείτονεσ Potamogetonperfoliatus και 

Potamogetonpectinatus. Κακϊσ και είδθ του γζνουσ Chara. Θ περιοχι γφρω από το φράγμα 

περιλαμβάνει χαρακτθριςτικά φρφγανα τθσ κερμισ μεςογειακισ ηϊνθσ με κυρίαρχα τισ 

Αλαδανιζσ (Cistuscreticus) (Cistusparviflorus) και τισ αςτοιβίδεσ (Sarcopoteriumspinosum) ενϊ 

ανάμεςά τουσ φυτρϊνει το όχι πολφ κοινό αγρωςτϊδεσ Lygiumspartum. Σιμερα θ θμιορεινι 

περιοχι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςυνεχϊσ μεταβάλλεται χλωριδικά με αντικατάςταςθ των 

φρυγάνων από ελαιϊνεσ. Επίςθσ ζντονεσ είναι και οι αμπελοκαλλιζργειεσ ςτθν περιοχι. 

Χαρακτθριςτικό είδοσ τθσ περιοχισ με εξάπλωςθ από τα παράλια ζωσ τα 400m υψόμετρο είναι 

θ χαρουπιά. Στο παρελκόν ςχθματίηονταν εκτεταμζνοι χαρουπϊνεσ, ςυχνά ςε μίξθ με τθ ελιά, 

ενϊ ςιμερα υποχωρεί λόγω τθσ μονοκαλλιζργειασ τθσ ελιάσ.  

Στθν παραλιακι βραχϊδθ ηϊνθ ςυναντϊνται αρκετά ςπάνια και ενδθμικά είδθ φυτϊν όπωσ: 

Thymbracalostachya, Phlomisianata, Ebenuscretica, κλπ. 
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Τζλοσ, ςτθν ευρφτερθ περιοχι ςθμαντικό δαςικό οικοςφςτθμα είναι το Δάςοσ του Σελάκανου, 

όπου είναι μια ορεινι περιοχι ςτα βορειοδυτικά όρια του Διμου Ιεράπετρασ και αποτελεί ζνα 

από τα ομορφότερα και ςπουδαιότερα διαςωηόμενα οικοςυςτιματα του νθςιοφ, κακϊσ και ζνα 

ςθμαντικό πευκόδαςοσ για όλθ τθ Μεςόγειο. Μζροσ τθσ περιοχισ καλφπτεται από δάςοσ κυρίωσ 

τραχείασ πεφκθσ, ζνα πολφ ανκεκτικό είδοσ που αντζχει τθν εξάμθνθ ξθραςία και ευδοκιμεί και 

ςε βραχϊδεσ ζδαφοσ. Συναντϊνται, επίςθσ, και άλλα είδθ όπωσ είναι ο δενδρϊδθσ πρίνοσ, 

κυπαρίςςι, ςφζνδαμοσ, πλάτανοσ κ.α. 

Θ πανίδα τθσ περιοχισ ζχει επθρεαςκεί ζντονα από τισ μεταβολζσ που ζχουν γίνει τα τελευταία 

ζτθ ςτο περιβάλλον. Στο νομό Λαςικίου υπάρχουν κυρίωσ κθλαςτικά μικροφ μεγζκουσ, όπωσ ο 

κρθτικόσ αγριόγατοσ, ο ακανκοποντικόσ, θ κρθτικι μυγαλίσ (μικρόςωμο κθλαςτικό), θ νυφίτςα, 

θ ηουρίδα (κουνάβι) και ο άρκαλοσ (αςβόσ). Από τα 412 είδθ πουλιϊν που υπάρχουν ι περνοφν 

από τθν Κριτθ εντυπωςιάηουν τα μεγάλα αρπακτικά, όπωσ ο γυπαετόσ, ο χρυςαετόσ και το 

όρνιο. 

Ο μαυροπετρίτθσ, ο βαςιλαετόσ, ο ςταυραετόσ χρθςιμοποιοφν τθν περιοχι κατά το χειμϊνα ι το 

καλοκαίρι για κυνιγι. Από τα μεταναςτευτικά που περνοφν ξεχωρίηουν ο φιδαετόσ, ο 

καλαμόκιρκοσ, ο βαλτόκιρκοσ, ενϊ ςτθ χαράδρα του Χα ςυναντάται θ μεγαλφτερθ αποικία 

κοκκινοκαλιακοφδασ ςτθν Κριτθ. Στο νομό υπάρχουν όλα τα είδθ ερπετϊν (ζντεκα, όλα 

ακίνδυνα) και αμφίβιων (τρία είδθ) που υπάρχουν ςτθν Κριτθ. 

 

3.18 ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Ο Νομόσ Λαςικίου είναι ο 

ανατολικότεροσ νομόσ τθσ 

Κριτθσ. Στισ τρεισ πλευρζσ 

του το Λαςίκι βρζχεται από 

κάλαςςα: το Κρθτικό 

πζλαγοσ από τα βόρεια, το 

Καρπάκιο ανατολικά και το 

Λιβυκό ςτα νότια. Δυτικά 

είναι ο Ν. Θρακλείου με 

φυςικό όριο τθν οροςειρά 

Δίκτθ. Ρρωτεφουςα του νομοφ Λαςικίου είναι ο Άγιοσ Νικόλαοσ. 

Το άνοιγμα του προσ το Κρθτικό είναι πλοφςιο και ςχθματίηει τουσ κόλπουσ Μιραμπζλλου και 

Σθτείασ και ακρωτιρια Άγιο Ιωάννθ ι Αφορεςμζνο, Κάβο Σίδερο και Ρλάκα. Στθ νότια πλευρά 
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του τα παράλια είναι πιο ομαλά. Στο Νομό Λαςικίου ανικουν και τα νθςιά Ψείρα, Διονυςάδεσ, 

Κουφονιςι και Γαϊδουρονιςι. Οι μζςεσ ςυντεταγμζνεσ του νομοφ είναι Ν 35o 05 και Ε 25ο 50ϋ 

και θ ζκταςθ του 1.818 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία 23,58 είναι τα γφρω νθςιά που 

ανικουν ςε αυτόν. 

Το ανάγλυφο του νομοφ Λαςικίου παρουςιάηει μεγαλφτερθ ζξαρςθ ςτο δυτικό τμιμα, όπου 

βρίςκεται ο πολυκόρυφοσ όγκοσ τθσ Δίκτθσ, χαρακτθριηόμενοσ από βυκίςματα και οροπζδια. Το 

κυριότερο από αυτά είναι του Λαςικίου, που χαρακτθρίηεται από τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ 

ανεμόμυλων τθσ Ελλάδασ. Ρρόκειται για μία ψθλι καρςτικι λεκάνθ, ςχθματιςμζνθ από τθν 

κυκλικι διάταξθ των κυριότερων κορυφϊν και προεκτάςεων τθσ Δίκτθσ. Θ Δίκτθ χαμθλϊνει 

προχωρϊντασ προσ τα ανατολικά και απολιγει ςτον ιςκμό τθσ Ιεράπετρασ, που αποτελεί το 

ςτενότερο ςθμείο τθσ Κριτθσ. Στα ανατολικά του ιςκμοφ υψϊνονται τα βουνά Θρυπτισ (1.476 

μ.), τα οποία προεκτείνονται βορειανατολικά ςτο Ορνό (1.237 μ.). Ο ορεινόσ αυτόσ όγκοσ 

χωρίηεται με ριγμα κατεφκυνςθσ ΑΔ από τα βουνά τθσ Σθτείασ (Ρρινιάσ 803 μ., Βίγλα Ηάκρου 

711 μ., Ρλάγια 819 μ.), χαμθλζσ προεκτάςεισ των οποίων φτάνουν μζχρι τθ κάλαςςα. Δεν 

υπάρχουν πεδιάδεσ ςτον νομό Λαςικίου. Ρεδινζσ και λοφϊδεισ περιοχζσ είναι αυτζσ τθσ 

Ραχειάσ Άμμου, που ςυνεχίηει προσ τθν Ιεράπετρα και τθν παραλία τθσ Μιλάτου, βορειοδυτικά 

τθσ Νεάπολθσ, του Αγίου Νικολάου, θ χαμθλι περιοχι τθσ Σθτείασ και θ μικρι κοιλάδα τθσ 

Νεάπολθσ. Οι πεδινζσ εκτάςεισ που βρίςκονται ςτο βόρειο τμιμα είναι μικρότερεσ και 

μεμονωμζνεσ. Σθμαντικά πεδινά τμιματα αποτελοφν τα οροπζδια και λεκανοπζδια του Νομοφ, 

δθλαδι τα Οροπζδια Λαςικίου και Κακαροφ και τα Λεκανοπζδια Φουρνισ και Αρμενϊν - 

Χανδρά. Ανάμεςα ςτουσ δυο μεγάλουσ ορεινοφσ όγκουσ ςχθματίηονται μερικζσ κοιλάδεσ, ςτισ 

όποιεσ τρζχουν τα νερά τουσ οι χείμαρροι του Νομοφ Ξεροπόταμοσ, Καλόσ, Μάρωνασ, Ηάκρου, 

Γρα-Λυγιάσ και Σαραντάπθχοσ. 

Οι χριςεισ γθσ μιασ περιοχισ κακορίηονται από τθ μορφολογία του εδάφουσ, το υπάρχον 

υδάτινο δυναμικό και τθν εν γζνει ανάπτυξθ τθσ.Ειδικότερα, ςφμφωνα με το CORINE LAND 

COVER 2000 θ κατανομι τθσ κάλυψθσ γθσ για το Διμο Ιεράπετρασ παρουςιάηεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 

ΡΙΝΑΚΑΣ 9. ΚΑΛΥΨΘ ΓΘΣ ΚΑΤΑ ΤΟ CORINE LAND COVER 2000 ΓΙΑ ΤΟ Δ. ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

Τφποσ Κάλυψθσ Γθσ Ζκταςθ (ha) Ροςοςτό (%) 

Απογυμνωμζνοι βράχοι 196,63 0,4 

Γθ που καλφπτεται κυρίωσ από τθ γεωργία με ςθμαντικζσ 

εκτάςεισ φυςικισ βλάςτθςθσ 9.670,18 17,4 

Δάςοσ κωνοφόρων 3.674,58 6,6 
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Τφποσ Κάλυψθσ Γθσ Ζκταςθ (ha) Ροςοςτό (%) 

Διακεκομμζνθ αςτικι οικοδόμθςθ 97,88 0,2 

Εκτάςεισ με αραιι βλάςτθςθ 1.857,28 3,3 

Ελαιϊνεσ 11.223,82 20,2 

Θάμνοι και χερςότοποι 67,42 0,1 

Μεταβατικζσ δαςϊδεισ καμνϊδεισ εκτάςεισ 5.668,49 10,2 

Μθ αρδεφςιμθ αρόςιμθ γθ 1.028,72 1,9 

Οπωροφόρα δζνδρα και φυτείεσ με ςαρκϊδεισ καρποφσ 13,24 0,0 

Ραραλίεσ αμμόλοφοι αμμουδιζσ 95,43 0,2 

Σκλθροφυλλικι βλάςτθςθ 10.813,38 19,5 

Συλλογζσ υδάτων 76,37 0,1 

Σφνκετα ςυςτιματα καλλιζργειασ 2.982,76 5,4 

Φυςικοί  βοςκότοποι 8.035,09 14,5 

Ρθγι: Corine Land Cover 2000 

3.19 ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 

 

 Ρεριοχζσ NATURA 2000 

Θ ςθμαντικότθτα των διαφόρων βιοτόπων και των ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ που 

απαντϊνται ςτθν περιοχι μελζτθσ ζχει αναγνωριςτεί με τθν ζνταξι τουσ ςτο εκνικό και ςτο 

κοινοτικό πλαίςιο προςταςίασ. Ο χαρακτθριςμόσ μιασ περιοχισ ωσ περιοχι Natura 2000 γίνεται 

βάςει τθσ κοινοτικισ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ του ςυμβουλίου τθσ 21θσ Μάιου 1992 “για τθ 

διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων κακϊσ και τθσ Άγριασ Ρανίδασ και Χλωρίδασ”. Στθν Ελλάδα 

ζχει ολοκλθρωκεί θ απογραφι βιοτόπων και ζχει καταρτιςτεί ζνασ κατάλογοσ με προτεινόμενεσ 

Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ. Το «Natura 2000» περιλαμβάνει και τισ Ρεριοχζσ Ειδικισ 

Ρροςταςίασ που ζχουν κακοριςτεί βάςει τθσ οδθγίασ 79/409 για τθ διατιρθςθ των άγριων 

πουλιϊν.  

Εντόσ των ορίων του Διμου Ιεράπετρασ, είτε εξ ολοκλιρου είτε ωσ τμιμα, ςυναντϊνται ζξι (6) 

περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα Natura 2000, οι οποίεσ φαίνονται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί.   
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α/α Κωδικόσ Είδοσ Ονομαςία Ζκταςθ (ha) 

1 GR4320002 SCI 
ΔΙΚΤΘ: ΟΟΡΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΑΣΙ, 

ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ 
34007,16 

2 GR4320003 SCI ΝΘΣΟΣ ΧΥΣΘ 546,54 

3 GR4320004 SCI ΜΟΝΘ ΚΑΨΑ (ΦΑΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΩ ΡΕΙΟΧΘ) 986,23 

4 GR4320005 SCI ΟΟΣ ΘΥΡΤΘΣ & ΓΥΩ ΡΕΙΟΧΘ 8587,66 

5 GR4320010 SPA ΛΑΗΑΟΣ ΚΟΥΦΘ – ΜΑΔΑΑ ΔΙΚΤΘΣ 13157,93 

6 GR4320014 SPA ΝΟΤIΟΔYΤIΚΘ ΘYΡΤΘ (ΚΟΥΦΩΤΟ) 1613,00 

Ρθγι: ΥΡΕΧΩΔΕ, Διεφκυνςθ Ρεριβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ, Τμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ, http://www.minenv.gr, Τελευταία ενθμζρωςθ Αφγουςτοσ 2013 

 

 Καταφφγια Άγριασ Ηωισ 

Καταφφγιο Άγριασ Ηωισ είναι θ περιοχι που απαγορεφεται το κυνιγι κάκε κθράματοσ, με ςκοπό 

τθν προςταςία και τθν ανάπτυξθ των πλθκυςμϊν των κθραμάτων και των λοιπϊν ειδϊν τθσ 

άγριασ πανίδασ ωσ και των ειδϊν τθσ αυτοφυοφσ χλωρίδασ. Ιδρφονται καταφφγια άγριασ ηωισ, 

με αποφάςεισ του Γ.Γ.Ρ., ςε δαςικζσ, δαςοςκεπείσ, χορτολιβαδικζσ, ελϊδεισ, υγροτοπικζσ, 

αγροτικζσ, παρόχκιεσ, παραλίμνιεσ και παράκτιεσ εκτάςεισ, κακϊσ και ςε ερθμονθςίδεσ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι οι εκτάςεισ αυτζσ, είτε είναι απαραίτθτεσ για τθν διατροφι, διαχείμανςθ, 

αναπαραγωγι ι τθν διάςωςθ των ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ ι αυτοφυοφσ χλωρίδασ, είτε είναι 

απαραίτθτεσ για τθν επιβίωςθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ, ι αυτοφυοφσ 

χλωρίδασ που είναι μοναδικά, ςπάνια ι απειλοφνται με εξαφάνιςθ ι είτε αποτελοφν 

αντιπροςωπευτικό δείγμα τφπου βιοτόπου (Ραράγραφοσ 5 του άρκρου 57 του Ν 2637/98). 

Βάςει τθσ δαςικισ νομοκεςίασ τα Καταφφγια Άγριασ Ηωισ που απαντϊνται εντόσ των ορίων του 

Διμου Ιεράπετρασ είναι τα ακόλουκα: 

Α/Α ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΑΣ ΗΩΘΣ 
ΕΚΤΑΣΘ 

(ha) 
Φ.Ε.Κ. 

1 ΘΥΡΤΘ, Διμου Ιεράπετρασ 1398,34 787/Β/2001 

2 ΜΡΑΜΙΑΝΑ, Διμου Ιεράπετρασ 415,82 787/Β/2001 

3 ΒΙΓΛΑ, Διμου Μακρφ Γιαλοφ 414,10 800/Β/2001 

4 Σελάκανο, Διμου Ιεράπετρασ 1975,95 787/Β/2001 

5 
Γιάννα Κορυφι – Ρενταχζρθσ -εκυμνιϊτθ (Κροφςτα – 

Ρρίνασ) 
1610,82 744/Β/5-8-1977 

http://www.minenv.gr/
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Α/Α ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΑΣ ΗΩΘΣ 
ΕΚΤΑΣΘ 

(ha) 
Φ.Ε.Κ. 

6 Νθςί Χρυςι ι Γαϊδουρονιςι 472,80 562/Β/27-9-1983 

7 Άγιοι Σαράντα (Αγ. Ιωάννου Ιεράπετρασ) 710,97 744/Β/5-8-1977 

 

 Τοπία Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ - ΤΙΦΚ 

Οι παρακάτω περιοχζσ ανικουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι ενδιαφζροντοσ και ζχουν περιλθφκεί 

ςτον κατάλογο των τοπίων ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλλουσ: 

Μνθμείο Τοποκεςία Κιρυξθ 

Βαςιλικι Ιεράπετρασ Ιεράπετρα 
ΥΡΡΕ/ΑΧ/Α1/Φ24/5685/218/28-1-1982 ΦΕΚ 

178/Β/21-4-82 

Μφρτοσ, Φοφρνοσ, Κορφι 

Ρφργοσ 
Ιεράπετρα Α1 /Φ24/5683/216/29-1-82 ΦΕΚ 155/Β/8-4-82 

Ν. Χρυςι ι 

Γαϊδουρονιςι 
Ιεράπετρα Α1/Φ24/83607/2735/28-12-81 ΦΕΚ 50/Β/10-2-82 

 

 Υγροτοπικζσ εκτάςεισ 

Βάςει του ΦΕΚ ΑΑΡ 229/19.06.2012 περί «Ζγκριςθ καταλόγου μικρϊν νθςιωτικϊν υγροτόπων 

και κακοριςμόσ όρων και περιοριςμϊν για τθν προςταςία και ανάδειξθ των μικρϊν παράκτιων 

υγροτόπων που περιλαμβάνονται ςε αυτόν» ςτο Διμο Ιεράπετρασ απαντϊνται οι ακόλουκοι 

κεςμοκετθμζνοι υγρότοποι: 

Πνομα Κωδικόσ Δ.Ε. Κατθγορία Είδοσ 
Ζκταςθ 

(m2) 

Εκβολι ρφακα 

Ανδρόμυλου 
Y432KRI026 

Μακρφ 

Γιαλοφ 
Εκβολι Ραράκτιοσ 12.425,10 

Εκβολι 

Καλαμαυκιανοφ 
Y432KRI051 Ιεράπετρασ Εκβολι Ραράκτιοσ 7.352,73 

Εκβολι Στόμιο Y432KRI052 Ιεράπετρασ Εκβολι Ραράκτιοσ 2.672,37 

Εκβολι Αμουδάρεσ Y432KRI075 Ιεράπετρασ Εκβολι Ραράκτιοσ 5.690,48 

Εκβολι ρφακα Y432KRI085 Ιεράπετρασ Εκβολι Ραράκτιοσ 5.985,62 
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Πνομα Κωδικόσ Δ.Ε. Κατθγορία Είδοσ 
Ζκταςθ 

(m2) 

Μφρτου 

Αλυκι Χρυςισ Y432HRY001 Ιεράπετρασ 
Εποχιακό αλμυρό 

τζλμα 
Ραράκτιοσ 3.841,39 

Ρθγι Βρζικου Y432KRI020 
Μακρφ 

Γιαλοφ 

Σφςτθμα 

υγροτόπων 
Εςωτερικόσ 974,86 

 

 Λοιπζσ περιοχζσ ιδιαίτερου περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ 

Στθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Ιεράπετρασ υπάρχουν διαμορφϊςεισ εδάφουσ, όπωσ 

φαράγγια και ςπιλαια, που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Ρεριγράφονται τα 

ςθμαντικότερα από αυτά παρακάτω: 

- Φαράγγι τθσ Σαρακίνασ: βρίςκεται ςτθν περιοχι του οικιςμοφ Μφκων Ιεράπετρασ 

- Φαράγγι του Γιαννά ι του Μικροφ Μανόλθ ι Κάτω Φαράγγι 

- Σπιλαιο Κλειςίδι: βρίςκεται ΒΔ του χωριοφ Μεταξοχϊρι και είναι χαρακτθριςμζνο 

αρχαιολογικό 

- Σπιλαιο Ψακί ι Ψακοχάμπαςοσ ι Αγ. Ραραςκευι ςτθν περιοχι τθσ Καλαμαφκασ 

- Σπιλαιο Τίμιοσ Σταυρόσ: βρίςκεται ςτθ κζςθ Κάςτελλοσ ςτθν Καλαμαφκα 

- Σπθλιαρίδια Σελάκανου 

- Σπθλιάρα του Ελλθνικοφ: βρίςκεται δυτικά τθσ Ρρίνασ 
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44..  ΤΤΥΥΙΙΣΣΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ   ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ   ΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΙΙΡΡΙΙΗΗ   ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΗΗΣΣΨΨΝΝ   

 

4.1 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 

 
4.1.1 ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο Διμοσ Ιεράπετρασ αρμόδιοσ φορζασ ςυλλογισ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, ςε εφαρμογι 

του ΡΕΣΔΑ Κριτθσ,  ςυλλζγει με ειδικά οχιματα τα απορρίμματα, τα αποκθκεφει ςε 

κιβωτάμαξεσ (containers) και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται και εναποτίκενται ςτον 

αδειοδοτθμζνο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Θ μεταφόρτωςθ γίνεται ςτον ΣΜΑ Ιεράπετρασ ςτθ κζςθ 

‘’Ρλατειά Πψθ’’  Μακρυλιάσ. Ο Διμοσ Ιεράπετρασ διακζτει 3 containers τα οποία είναι ικανά να 

μεταφζρουν όλα τα απορρίμματα του Διμου ςε αδειοδοτθμζνουσ ΧΥΤΑ. Τα ηυγολόγια 

μεταφοράσ απορριμμάτων ςτο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου που αφοροφν ςτθν τελευταία 5ετία 

παρατίκενται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 10. ΗΥΓΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΤΘΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ 

 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΑ 2015 

ΜΘΝΑΣ ΤΟΝΟΙ 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 935,37 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 790,09 

ΜΑΤΙΟΣ 920,85 

ΑΡΙΛΙΟΣ 1.011,66 

ΜΑΙΟΣ 1.027,57 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.107,81 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1.129,71 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.051,09 

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 1.070,63 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 902,86 

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 757,28 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 787,63 

ΣΥΝΟΛΟ 11492,55 

 
  

ΗΥΓΟΛΟΓΙΑ 2014 

ΜΘΝΑΣ ΤΟΝΟΙ 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 
 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 
 

ΜΑΤΙΟΣ 
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ΑΡΙΛΙΟΣ 792,99 

ΜΑΙΟΣ 871,83 

ΙΟΥΝΙΟΣ 996,83 

ΙΟΥΛΙΟΣ 977,93 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 981,25 

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 878,57 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 780,44 

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 703,37 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 912,24 

ΣΥΝΟΛΟ 7895,45 

 
  

ΗΥΓΟΛΟΓΙΑ 2013 

ΜΘΝΑΣ ΤΟΝΟΙ 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 332,82 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 253,44 

ΜΑΤΙΟΣ 237,26 

ΑΡΙΛΙΟΣ 407,72 

ΜΑΙΟΣ 655,09 

ΙΟΥΝΙΟΣ 952,79 

ΙΟΥΛΙΟΣ 826,73 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 210,69 

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 
 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 
 

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 
 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 3876,54 

  

  
ΗΥΓΟΛΟΓΙΑ 2012 

ΜΘΝΑΣ ΤΟΝΟΙ 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 391,90 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 320,79 

ΜΑΤΙΟΣ 393,89 

ΑΡΙΛΙΟΣ 369,67 

ΜΑΙΟΣ 407,20 

ΙΟΥΝΙΟΣ 402,13 

ΙΟΥΛΙΟΣ 420,33 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 368,75 

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 315,80 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 360,19 

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 248,53 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 202,09 

ΣΥΝΟΛΟ 4201,27 

  

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 63 από 176 
 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΑ 2011 

ΜΘΝΑΣ ΤΟΝΟΙ 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 
 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 
 

ΜΑΤΙΟΣ 
 

ΑΡΙΛΙΟΣ 
 

ΜΑΙΟΣ 39,67 

ΙΟΥΝΙΟΣ 239,44 

ΙΟΥΛΙΟΣ 341,45 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 415,27 

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 363,89 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 207,91 

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 382,15 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 360,87 

ΣΥΝΟΛΟ 2350,65 

 

Δεδομζνου ότι κάποιεσ ποςότθτεσ δεν καταγράφονται, και θ ποςότθτα αποβλιτων για το 2015 

ανζρχεται ςε  11.493 τόνουσ, κα κεωριςουμε ότι θ μζςθ ετιςια πραγματικι παραγωγι 

αποβλιτων ανζρχεται ςε 15.800 περίπου τόνουσ. 

 

Τα ανακυκλϊςιμα υλικά που ςυλλζγονται από το δίκτυο των μπλε κάδων αντιςτοιχοφν κατά 

μζςο όρο ςε 3,5 τόνουσ τθν θμζρα, δθλαδι1.092 τόνοι ετθςίωσ: 

3,5 τόνοι Χ 6 θμζρεσ Χ 52 εβδομάδεσ=  1.092 τόνοι/ζτοσ 

Στθν παραπάνω ποςότθτα δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα ανακυκλϊςιμα υλικά που ο ιδιϊτθσ 

ςυγκεντρϊνει από ξενοδοχεία, ςυςκευαςτιρια, φυτϊρια, κτλ. 
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4.2 ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

4.2.1 ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

Το υπάρχον προςωπικό που απαςχολείται ςτισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ για 

να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ του Διμου φαίνεται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. Εκτιμάται ότι με τα 

νζα μζτρα που προτείνονται ςτο Τοπικό Σχζδιο του Διμου κα χρειαςτεί πρόςλθψθ προςωπικοφ 

για τθν ορκι λειτουργία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ που προτείνεται. 

 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ 11. ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 
 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ (2011-2015) 

Υπάλλθλοι 2011 2012 2013 2014 2015 

Μόνιμοι 73 72 72 63 59 

Εποχιακοί 29 18 11 17 5 

 

4.2.2 ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο υπάρχων ςτόλοσ απορριμματοφόρων που εξυπθρετεί τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και 

ανακφκλωςθσ για τισ ανάγκεσ του Διμου φαίνεται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. Εκτιμάται ότι με τα 

νζα μζτρα που προτείνονται ςτο Τοπικό Σχζδιο του Διμου κα χρειαςτεί να προχωριςει ο Διμοσ 

ςε αφξθςθ του αρικμοφ των απορριμματοφόρων.  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 12. ΣΤΟΛΟΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ ΔΘΜΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 
 

α/α 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΙ
ΑΣ 

ΜΑΚΑ ΤΥΡΟΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟ
ΙΑΣ 

ΧΘΣΘ 
ΧΩΘΤ
ΙΚΟΤΘΤ
Α (m3) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ
Θ 

ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΝ 

1 
HKX-3653 
(ΚΑΟΤΣΑ) 

TRAILOR 
ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΟ 

(ΚΑΟΤΣΑ) 
11/6/2013 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
24 ΕΝΕΓΟ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ 

2 KHH-4025 
MERCEDE

S 
ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 5/21/2009 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
 

ΕΝΕΓΟ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ 

3 
KHH-4025 
(ΚΑΟΤΣΑ) 

TRAILOR 
ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΟ 

(ΚΑΟΤΣΑ) 
5/21/2009 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
24 ΕΝΕΓΟ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ 

4 KHH-4026 
MERCEDE

S 
ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 5/21/2009 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
 

ΕΝΕΓΟ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ 
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5 
KHH-4026 
(ΚΑΟΤΣΑ) 

TRAILOR 
ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΟ 

(ΚΑΟΤΣΑ) 
5/21/2009 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
24 ΕΝΕΓΟ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΘΤΘΣ 

6 KHH-4902 
MERCEDE

S-BENZ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
6/29/2010 

ΜΡΛΕ 
ΚΑΔΟΣ  

ΕΝΕΓΟ 
ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

(ΡΑΑΧΩΘΜΕΝΟ ΑΡΠ 
Ε.Ε.Α.Α.) 

7 KHH-4918 ISUZU 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
9/18/2013 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
7 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

8 KHI-8745 IVECO 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
2/18/2010 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
12 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

9 KHI-8750 
MERCEDE

S-BENZ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
3/5/2009 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
22 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

10 KHY-4789 
FIAT-
IVECO 

ΑΡΟΜΜΑΤΟΦΟ
Ο 

5/23/1997 
ΡΑΣΙΝ

ΟΣ 
ΚΑΔΟΣ 

10 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

11 KHY-9806 
FIAT-
IVECO 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ
Ο 

8/24/2000 
ΡΑΣΙΝ

ΟΣ 
ΚΑΔΟΣ 

12 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

12 KHY-9812 
MERCEDE

S 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
11/13/200

2 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
16 

ΥΡΟ 
ΕΡΙΣΚΕΥΘ 

ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

13 KHY-9813 NISSAN 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
11/13/200

2 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
4 

ΥΡΟ 
ΕΡΙΣΚΕΥΘ 

ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

14 KHY-9817 
MITSUBIS

HI 
ΦΟΤΘΓΟ 

ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ 
4/2/2004 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
2 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

15 KHY-9823 
MERCEDE

S 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
2/16/2006 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
16 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

16 KHY-9824 
MERCEDE

S 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ

Ο 
2/16/2006 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
16 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

17 KHY-9825 
MITSUBIS

HI 
ΦΟΤΘΓΟ 

ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ 
8/1/2006 

ΡΑΣΙΝ
ΟΣ 

ΚΑΔΟΣ 
2 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

18 KHY-9849 

DAIMLER
-

CHRYSLE
R 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟ
Ο 

4/7/2003 
ΡΑΣΙΝ

ΟΣ 
ΚΑΔΟΣ 

16 ΕΝΕΓΟ ΙΔΙΟΚΤΘΤΟ 

 

Χρθςιμοποιοφνται 11 απορριμματοφόρα οχιματα τα οποία είναι ικανά για να ςυλλζγουν και να 

μεταφζρουν τον όγκο των απορριμμάτων. Δφο απορριμματοφόρα οχιματα (ΚΘΥ 4789 και ΚΘΥ 

9806) είναι πεπαλαιωμζνα και κατά τθ διάρκεια του ζτουσ παρουςιάηουν πολλά προβλιματα, 

διακόπτεται θ λειτουργία τουσ και ζτςι παρουςιάηεται μεγάλο πρόβλθμα ςτθν αποκομιδι 

απορριμμάτων με επιπλζον διπλζσ βάρδιεσ από τα άλλα απορριμματοφόρα με ό,τι  αυτό 

ςυνεπάγεται. 

 

Θ αποκομιδι γίνεται από 14 μόνιμουσ εργάτεσ και κατά κφριο λόγο από εποχιακοφσ, που με τθ 

λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ δθμιουργοφνται πολλά προβλιματα και κακυςτεριςεισ ςτθν 

αποκομιδι (διπλζσ βάρδιεσ, ρεπό, κτλ). 
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4.2.3 ΜΕΑ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 

Τα υπάρχοντα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ εκτιμάται ότι δεν επαρκοφν για το ςφνολο των 

περιοχϊν που εξυπθρετεί ο Διμοσ Ιεράπετρασ. Επίςθσ λόγω των ςυχνϊν καταςτροφϊν ςε 

μθχανικά μζρθ των κάδων υπάρχει θ ανάγκθ φπαρξθσ αποκικθσ ανταλλακτικϊν υλικϊν για τθν 

άμεςθ επιδιόρκωςθ αυτϊν. Επίςθσ απαιτοφνται νζοι κάδοι για τα ςυςτιματα Διαλογισ ςτθν 

Ρθγι χαρτιοφ - χαρτονιοφ και βιοαποβλιτων. 

 

Το ςφνολο των Κάδων που χρθςιμοποιοφνται ςτο Διμο Ιεράπετρασ είναι:  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ ΔΘΜΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

 Ρράςινοι κάδοι  1100 λίτρων   571 τεμ. 

 Ρράςινοι κάδοι 770 λίτρων      701 τεμ. 

 Ρράςινοι κάδοι 240 λίτρων      217 τεμ. 

 Μπλε κάδοι                                  337 τεμ. 

 
Αναλυτικά οι κάδοι είναι κατανεμθμζνοι ωσ ακολοφκωσ: 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 13.ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΚΑΔΩΝ ΔΘΜΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
ΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΡΛΕ 

ΚΑΔΟΙ 1100 lt 770 lt 240 lt 

ΙΕΑΡΕΤΑ 234 397 149 219 

ΚΕΝΤΙ 10 11 5 11 

ΒΑΙΝΙΑ 9 1 
 

3 

ΓΑ-ΛΥΓΙΑ 8 31 9 
 

ΣΤΟΜΙΟ 11 15 6 14 

ΜΥΤΟΣ 11 13 8 11 

ΜΥΘΟΙ 2 12 3 
 

ΜΟΥΝΙΕΣ 1 3 
  

ΓΔΟΧΙΑ 1 5 3 
 

ΙΗΑ 
 

5 
  

ΜΑΛΛΕΣ 6 11 3 
 

ΧΙΣΤΟΣ 2 5 
  

ΜΕΤΑΞΟΧΩΙ 
 

2 
  

ΑΝΑΤΟΛΘ 2 5 5 
 

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ 5 18 1 
 

ΣΕΛΑΚΑΝΟ 1 6 
  

ΚΑΛΟΓΕΟΙ 
 

7 
  

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 67 από 176 
 

ΜΕΣΕΛΕΟΙ 2 5 
  

ΜΑΚΥΛΙΑ 1 4 2 
 

ΣΤΑΥΟΣ 1 3 
  

ΚΑΤΩ ΧΩΙΟ 3 12 6 8 

ΡΑΝΩ ΧΩΙΟ 2 25 4 3 

ΕΡΙΣΚΟΡΘ 2 9 8 3 

ΡΑΡΑΔΙΑΝΑ 4 
   

ΡΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ 5 35 2 8 

ΒΑΣΙΛΙΚΘ 
 

7 1 
 

ΜΟΝΑΣΤΘΑΚΙ 
 

2 
  

ΚΑΒΟΥΣΙ 20 2 2 12 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 5 
   

ΦΕΜΑ 30 5 
 

9 

ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΙ 45 7 
 

10 

ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ 7 2 
  

ΑΧΛΙΑ 18 4 
 

5 

ΟΕΙΝΟ 12 2 
  

ΜΑΥΟΣ ΚΟΛΥΜΡΟΣ 14 8 
 

7 

ΣΤΑΥΟΧΩΙ 9 5 
  

ΚΟΥΤΣΟΥΑΣ 40 5 
 

7 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13 2 
  

ΜΑΚΥ ΓΙΑΛΟΣ 35 10 
 

7 

ΣΥΝΟΛΟ 571 701 217 337 

 

 

4.2.4 ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΑΥΟΡΣΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 

 
Ο Διμοσ Ιεράπετρασ διακζτει  ιδθ τον Στακμό Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων ςτθν περιοχι του 

πρϊθν ΧΑΔΑ. Στον ςτακμό μεταφόρτωςθσ γίνεται χριςθ ςυμπίεςθσ των ςφμμεικτων 

απορριμμάτων εντόσ ρυμουλκοφμενων containers και των αντίςτοιχων οχθμάτων μεταφοράσ 

τουσ. Τα containers φζρουν εξοπλιςμό κατάλλθλο για τθν αςφαλι φορτοεκφόρτωςι τουσ και 

τθν εκκζνωςθ τουσ ςτον ΧΥΤΑ. Με τθν χριςθ του ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ και του ανάλογου 

εξοπλιςμοφ επιτυγχάνονται ςθμαντικά αποτελζςματα από περιβαλλοντικισ και οικονομικισ 

άποψθσ.   

 

4.3 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι προχπολογιςκείςεσ δαπάνεσ όςον αφορά το 

λειτουργικό κόςτοσ κακαριότθτασ, ςχετικά με τθν διαχείριςθ των αποβλιτων για τα ζτθ 2011-

2015. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 2011-2015 
 

Κατθγορία δαπάνθσ 2011 2012 2013 2014 2015 

Καφςιμα 

(διαδρομϊν κλπ) 
190.658,97 184.508,47 191.427,94 185.000,00 136.258,52 

Συντιρθςθ 54.224,24 56.634,16 62.037,36 101.588,74 50.728,75 

Αςφάλεια 13.576,00 8.714,00 7.503,00 6.516,00 7.261,54 

Μιςκοδοςία 1.841.284,76 1.316.313,16 1.122.648,50 1.101.664,54 1.021.796,88 

Λοιπά ζξοδα 63.724,06 41.612,38 26.318,49 22.559,22 54.652,88 

Κόςτοσ ταφισ ςτο ΧΥΤΑ Αγίου 

Νικολάου 
53.724,06 112.115,39 119.848,14 419.077,70 425.336,69 

Μεταφορά ανακυκλϊςιμων - - - - 10.046,21 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.217.191,90 1.719.897,30 1.529.783,30 1.838.406,10 1.706.081,47 
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4.4 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΨΝ ΦΨΡΨΝ 

 

Θ Κακαριότθτα κοινοχριςτων χϊρων (οδϊν, πλατειϊν, πάρκων) γίνεται με εργάτεσ 

οδοκακαριςτζσ με χειροκίνθτα ςάρωκρα και χρθςιμοποιοφνται 9 εργάτεσ μόνιμοι, οι οποίοι δεν 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ για κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων για τθν πόλθ και τα 

χωριά, με αποτζλεςμα να είναι αναγκαία θ πρόςλθψθ εποχιακϊν εργατϊν για 8 μινεσ. 

 

4.5 ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ 

 

Ζχουν τοποκετθκεί 337 κάδοι ανακφκλωςθσ ςτθν περιφζρεια του Διμου και θ ςυλλογι γίνεται 

από ζνα όχθμα 16 m3 για χαρτί, γυαλί και πλαςτικά.  

Θ λειτουργία του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ παρουςιάηει μεγάλεσ δυςκολίεσ λόγω ζλλειψθσ 

προςωπικοφ (οδθγοί και εργάτεσ), και θ μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο ΚΔΑΥ 

Θρακλείου γίνεται με ζνα δρομολόγιο τθν θμζρα και δεν καλφπτει όλεσ τισ περιοχζσ του Διμου. 

Ο μζςοσ όροσ των ςυλλεγόμενων ανακυκλϊςιμων υλικϊν είναι 3 – 3,5 τόνουσ ανά θμζρα και 

γίνεται με ζνα απορριμματοφόρο όχθμα. Εκτιμάται ότι ςυλλζγεται ζνα ποςοςτό 20% του 

ςυνολικοφ όγκου των απορριμμάτων.   

Πςον αφορά τθν κάλυψθ τθσ ζκταςθσ κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν από νάυλον, αυτό 

αντικακίςταται κάκε 3-4 χρόνια και θ μζχρι ςιμερα ςυλλογι του γίνεται από ιδιϊτεσ. 

 

4.6 ΓΕΨΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

 
Κφριεσ πθγζσ προζλευςθσ των γεωργικϊν αποβλιτων είναι οι γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 

(αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και μεμονωμζνοι αγρότεσ) κακϊσ και οι βιομθχανίεσ προπαραςκευισ 

και επεξεργαςίασ τροφίμων. Τα απόβλθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ ςτθν εξεταηόμενθ περιοχι, 

περιλαμβάνουν κυρίωσ προϊόντα κλαδζματοσ, υπολείμματα από τθν επεξεργαςία τροφίμων, 

απόβλθτα και υπολείμματα από τα κερμοκιπια κ.α. 

 

Πςον αφορά τα κτθνοτροφικά απόβλθτα που παράγονται ςχετίηονται κυρίωσ με τθν εκτροφι 

βοοειδϊν, χοίρων και αιγοπροβάτων. Τα απόβλθτα αυτά(κοπριζσ, ιςτοί ηϊων κ.α.) 

χαρακτθρίηονται από υψθλό οργανικό φορτίο, μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε κρεπτικά ςυςτατικά, 

όπωσ άηωτο, φϊςφορο, και κάλιο.  
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Τόςο τα γεωργικά όςο και τα κτθνοτροφικά απόβλθτα κατθγοριοποιοφνται ςφμφωνα με τον 

ΕΚΑ ςτθν κατθγορία 02 “ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ ΓΕΩΡΑ, ΚΘΡΕΥΤΙΚΘ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ, 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΘΑΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ”. 

 

 

 

 
Σφμφωνα με τθ Γεωργικι Υπθρεςία τα ςτρζμματα που καλφπτονται με κερμοκθπιακζσ 

καλλιζργειεσ ςτο διμο ανζρχονται ςε 12.500. Θ καλλιζργεια μεγάλων κερμοκθπιακϊν εκτάςεων 

ςτο Διμο Ιεράπετρασ ςε πρϊιμα κθπευτικά δθμιουργεί μεγάλο όγκο φυτικϊν υπολειμμάτων 

μετά το τζλοσ τθσ καλλιζργειασ. Ρολλοί από τουσ καλλιεργθτζσ κερμοκθπίων χρθςιμοποιοφν 

μθχάνθμα καταςτροφζα, ο οποίοσ διαλφει και εξαφανίηει τα φυτικά υπολείμματα εντόσ του 

κερμοκθπίου. Οι μεγάλεσ όμωσ ποςότθτεσ μεταφζρονται ςτον πρϊθν ΧΑΔΑ Ιεράπετρασ, 

περίπου 200 τόνοι θμερθςίωσ, όπου χωρίσ επεξεργαςία γίνεται θ ταφι τουσ με επιχωμάτωςθ. 

Επιπλζον μεταφζρονται τα κλαδοκάκαρα τα οποία αντιςτοιχοφν, με εκτίμθςθ, περίπου ςτο 10% 

των υπολειμμάτων.  

 

Θ προςπάκεια για τθν ανακφκλωςθ των πλαςτικϊν πρζπει να επεκτακεί. Θα πρζπει: 
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 Να μποροφν οι παραγωγοί που δίνουν το πλαςτικό για ανακφκλωςθ να παίρνουν 

ςχετικι βεβαίωςθ από το Διμο για να μποροφν να πιςτοποιιςουν τθν εργαςία αλλά και 

τα προϊόντα τουσ. 

 Να κακαριςτοφν τυχόν περιοχζσ, οι οποίεσ ζχουν  ρυπανκεί από τα πλαςτικά που ζχουν 

εδϊ και χρόνια ςυγκεντρωκεί. 

 Να γενικευτεί θ ανακφκλωςθ πλαςτικοφ και γεωργικϊν υλικϊν ςε όλο το νομό με 

πρωτοβουλία του Διμου Ιεράπετρασ. 

 
Θ ανακφκλωςθ του πλαςτικοφ των κερμοκθπίων και των υπόλοιπων υλικϊν που μποροφν να 

ανακυκλωκοφν είναι ζνα κομμάτι τθσ διαχείριςθσ των Στερεϊν Αποβλιτων που πρζπει να 

διαχειριςτεί ο Διμοσ. Θ ςυγκζντρωςθ και ανακφκλωςι του κα ζχει πολλαπλά οφζλθ για το 

περιβάλλον και τθν οικονομία και κα δϊςει μια διαφορετικι εικόνα για τον πρωτογενι τομζα 

και τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαςτε, και φυςικά ζχει να κάνει με τισ προςπάκειεσ για 

πιςτοποίθςθ των ντόπιων προϊόντων κακϊσ αυτι εξαρτάται από το ςυνολικό τρόπο που 

καλλιεργοφνται και διατίκενται τα αγροτικά προϊόντα από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ ζωσ το 

τζλοσ. 
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55..  ΣΣΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙ   ΣΣΟΟΦΦΟΟΙΙ   ΓΓΙΙΑΑ   ΣΣΗΗ   ΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΙΙΡΡΙΙΗΗ   ΣΣΨΨΝΝ   ΑΑΑΑ   ΣΣΟΟΤΤ   ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ   

 

5.1 ΘΕΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΣΕΡΕΨΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

 

Ο ςχεδιαςμόσ που λαμβάνει χϊρα ςτθν παροφςα ζκκεςθ, λαμβάνει ωσ βάςθ τον υφιςτάμενο 

ΡΕΣΔΑ Κριτθσ, αλλά ταυτόχρονα ςυνεκτιμά όλεσ τισ κεςμικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, όπωσ ο Νόμοσ 4042/2012 για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων, το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Αποβλιτων, τθν ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων κακϊσ και το υπό διαβοφλευςθ Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

 

Με το Νόμο 4042/2012 «Ποινική προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςη με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίςιο παραγωγήσ και διαχείριςησ αποβλήτων − Εναρμόνιςη με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ − Ρφθμιςη θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικήσ 

Αλλαγήσ» τροποποιείται ριηικά θ τρζχουςα νομοκεςία για τα απόβλθτα και ενκαρρφνεται 

ςθμαντικά θ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων. Οι πιο ςθμαντικζσ 

κεςμικζσ αλλαγζσ που προκφπτουν είναι οι εξισ: 

 

1. Ιεράρχθςθ των αποβλιτων. Εφαρμόηεται μια νζα ιεράρχθςθ αναφορικά με τισ προτιμϊμενεσ 

μεκόδουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ϊςτε να λαμβάνονται μζτρα για τισ επιλογζσ που 

παράγουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα από περιβαλλοντικισ απόψεωσ, όπωσ π.χ. 

μεκόδουσ επεξεργαςίασ που ςυνοδεφονται από υψθλά ποςοςτά ανάκτθςθσ υλικϊν ι 

ενζργειασ. Θ ιεράρχθςθ των μεκόδων διαχείριςθσ αποβλιτων, που ειςάγεται, είναι θ εξισ:  

(α) πρόλθψθ-αποτροπι δθμιουργίασ απορριμμάτων (προτιμϊμενθ επιλογι) 

(β) επαναχρθςιμοποίθςθ 

(γ) ανακφκλωςθ 

(δ) ανάκτθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενεργειακισ ανάκτθςθσ) 

(ε) αςφαλισ εναπόκεςθ (ωσ φςτατο μζτρο)  

 

2. Νζοι ποςοτικοί ςτόχοι επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ. Κακιερϊνεται ωσ το 2015 

χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον για τα ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί και 

ενκαρρφνεται θ χωριςτι ςυλλογι των βιολογικϊν αποβλιτων. 
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Επίςθσ, ωσ το 2020 κα πρζπει, να ζχουν επιτευχκεί οι παρακάτω ςτόχοι: 

α) Θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, 

όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και 

ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ, ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα 

απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 50%, και 

 
β) θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ άλλων υλικϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν επίχωςθσ, όπου γίνεται χριςθ αποβλιτων για τθν 

υποκατάςταςθ άλλων υλικϊν, μθ επικίνδυνων αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, 

εξαιρουμζνων των υλικϊν που απαντοφν ςτθ φφςθ, πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 70%. 

 

3. τόχοσ χωριςτήσ ςυλλογήσ βιοαποβλήτων. Τίκεται νζοσ ςτόχοσ ότι ζωσ το 2015, το ποςοςτό 

χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων κα πρζπει να ανζλκει, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 5% 

του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ και ζωσ το 2020, κατ’ ελάχιςτο, ςτο10% του ςυνολικοφ τουσ 

βάρουσ.  

 

4. χζδια διαχείριςησ και πρόληψησ παραγωγήσ αποβλήτων. Θεςμοκετείται θ κατάρτιςθ 

ςχεδίων και προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων, και ςφμφωνα με τθν 

οδθγία πλαίςιο 2008/99/ΕΚ, θ οποία ζχει ωσ όραμα τθν αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ από τθν παραγωγι των αποβλιτων και τθν πρόκλθςθ αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο 

περιβάλλον και ςτον άνκρωπο ςτοχεφοντασ ςε μια οικονομία μθδενικϊν αποβλιτων, ζχει 

ςυνταχκεί και εγκρικεί από το ΥΡΕΚΑ(Δεκζμβριοσ), το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ 

Ραραγωγισ Αποβλιτων. 

 

Θ Οδθγία πλαίςιο 2003/98/ΕΚ για τα απόβλθτα, ςτα άρκρα 3, 12 και 13 δθλϊνει ότι ωσ 

«πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα που λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν 

απόβλθτα, επιτυγχάνοντασ α) Τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων, μεταξφ άλλων μζςω 

τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων ι τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων β) Τθ 

μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν 

ανκρϊπινθ υγεία γ) τθ μείωςθ του περιεχομζνου των επιβλαβϊν ουςιϊν ςτα υλικά και 

προϊόντα 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ 

Ραραγωγισ Αποβλιτων κζςπιςε ποιοτικοφσ ςτόχουσ για τουσ ακόλουκουσ τομείσ και ρεφματα 

αποβλιτων:   
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 Απόβλθτα τροφίμων / κουηίνασ 

 Υλικά / απόβλθτα ςυςκευαςίασ 

 Χαρτί 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.   

 

5. Ειδικό τζλοσ ταφήσ. Κακιερϊνεται από το 2014 (αναβλικθκε θ εφαρμογι του ζωσ 

31.12.2016) ειδικό τζλοσ ταφισ για τισ κατθγορίεσ αποβλιτων που κατατάςςονται ςτουσ 

παρακάτω κωδικοφσ ΕΚΑ: 

20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 

06, 17 09 04,  

όταν οδθγοφνται ςε Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ χωρίσ  προθγοφμενθ επεξεργαςία. Το ειδικό 

τζλοσ ταφισ ανά τόνο αποβλιτων που διατίκεται ορίηεται ςε 35 €/τόνο και αυξάνεται ετθςίωσ 

και 5€/τόνο ζωσ του ποςοφ των 60€/τόνο.  

 

Αναθεϊρηςη Εθνικοφ χεδίου Διαχείριςησ Αποβλήτων (2015) 

Τον Ιοφλιο 2015, αναρτικθκε το ανακεωρθμζνο περιεχόμενο του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) από το Υπουργείο Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, το οποίο κακορίηει τθ ςτρατθγικι, τισ πολιτικζσ και τουσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ 

των αποβλιτων ςε εκνικό επίπεδο. Το νζο ΕΣΔΑ βαςίηεται ςτουσ άξονεσ πολιτικισ τθσ Ε.Ε για 

ςτροφι προσ μια κοινωνία ανακφκλωςθσ και ενιςχφει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν 

ανακφκλωςθ προωκϊντασ ςθμαντικζσ δράςεισ διαλογισ ςτθν πθγι όπωσ πράςινα ςθμεία 

(τουλάχιςτον 1 ανά διμο)και ςυςτιματα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, κακϊσ και τθν 

εκπόνθςθ και εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ Δθμοτικοφ/Διαδθμοτικοφ χαρακτιρα. 

Οι 5 βαςικοί ποςοτικοί ςτόχοι του νζου ΕΣΔΑ για το ζτοσ 2020, ςυνοπτικά είναι οι ακόλουκοι:  

 Ρροετοιμαςία  προσ  επαναχρθςιμοποίθςθ  και  ανακφκλωςθ  με  χωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων  -  βιοαποβλιτων  ςε ποςοςτό 50%  του  ςυνόλου  των ΑΣΑ.   

 Χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για το γυαλί, το χαρτί, το μζταλλο και το 

πλαςτικό, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί, κατ ’ ελάχιςτον, θ ανακφκλωςθ του  65%  του 

ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ, ωσ το 2020.   

 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων ςε 40%  του  ςυνολικοφ  τουσ βάρουσ.  

 Εξζταςθ  τθσ  επζκταςθσ  του  δικτφου  εγκαταςτάςεων  ανάκτθςθσ  των  

υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ,  με ςτόχο θ ακροιςτικι δυναμικότθτά τουσ ναμθν 

ξεπερνά το 30% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 
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Ακολοφκωσ, γίνεται ςυνοπτικι αναφορά ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ που κα πρζπει να 

εφαρμοςτοφν ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ αναλογικά και κατ’ αντιςτοιχία ςε επίπεδο Διμων.   

 

5.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΘΝΙΚΨΝ ΣΟΦΨΝ 

 

Στθν παροφςα ενότθτα γίνεται αναφορά ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ που κα πρζπει να 

εφαρμοςτοφν ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ αναλογικά και κατ’ αντιςτοιχία ςε επίπεδο Διμων. Οι 

ςτόχοι λαμβάνουν υπόψθ το ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ (Ιοφλιοσ 2015).  

 

1) Αςτικά Στερεά Απόβλθτα 

 Ρλιρθσ εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ για τα ΑΣΑ. 

 Θζςπιςθ των ακόλουκων ποςοτικϊν ςτόχων διαχείριςθσ των ΑΣΑ, ωσ ελαχίςτων, ςε  

ςυμφωνία με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ: 

 

Ρθγι: ΕΣΔΑ  

 

2) Ιλφεσ Αςτικοφ Τφπου 

 Ελαχιςτοποίθςθ τθσ διάκεςθσ ςε ΧΥΤΑ. 

 Θζςπιςθ των ακόλουκων ποςοτικϊν ςτόχων ςτθ διαχείριςθ ιλφοσ ζωσ το 2020:  

- Εργαςίεσ ανάκτθςθσ 95% κ.β. επί τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ. 
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- Εργαςίεσ διάκεςθσ 5% κ.β. επί τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ.  

 Ενθμζρωςθ-ευαιςκθτοποίθςθ παραγωγϊν ιλφοσ αςτικοφ τφπου, ςχετικά με τισ 

δυνατότθτεσ ορκισ διαχείριςθσ. 

 

3) Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων 

 Επζκταςθ εφαρμογισ των προγραμμάτων χωριςτισ ςυλλογισ ςε όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ από τισ οποίεσ παράγονται ΑΥΜ, όπωσ θ κατ’ οίκον νοςθλεία. 

 

4) Βιομθχανικά Απόβλθτα 

 Διαςφάλιςθ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και διαχείριςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων. 

 Διαςφάλιςθ ορκολογικισ διαχείριςθσ των παραγόμενων βιομθχανικϊν αποβλιτων 

ςτθριηόμενθ ςτθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων και ςτισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ. 

 Ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αποβλιτων με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ 

ςυνζργειασ μεταξφ των βιομθχανικϊν κλάδων για τθν ανάκτθςθ των βιομθχανικϊν 

αποβλιτων. 

 Οργάνωςθ και λειτουργία επαρκοφσ δικτφου υποδομϊν διάκεςθσ βιομθχανικϊν 

αποβλιτων κατά προτεραιότθτα ςτουσ χϊρουσ βιομθχανικισ ςυγκζντρωςθσ. 

 Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια 

άλλου είδουσ ανάκτθςθσ. 

 

5) Απόβλθτα εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κ.λπ. 

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ για τα μζταλλα, το χαρτί, το πλαςτικό και το γυαλί που 

υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ ΕΚΑ 15 και 20 ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ και 

εξυπθρζτθςθσ κοινοφ. 

 Αποτροπι τθσ ανάμιξθσ αποβλιτων ελαίων με πετρελαιοειδι κατάλοιπα (κακαριςμοί 

δεξαμενϊν καυςίμων, διάφορα ελαφρά ι βαρζα καφςιμα) και διαχείριςι τουσ 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ.  

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ του οργανικοφ κλάςματοσ (καφζ κάδοσ) ωσ διακριτοφ 

ρεφματοσ.  

 Διαχείριςθ των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλιτων που παράγονται, και  εντάςςονται 

ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ, ωσ διακριτϊν ρευμάτων και  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  
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6) Γεωργοκτθνοτροφικά Απόβλθτα 

 Ρλιρθσ ανάπτυξθ δικτφου ςυλλογισ βιοαποδομιςιμων αποβλιτων 

γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ για τθν ανάκτθςθ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ, τθν 

παραγωγι προϊόντων (π.χ. ηωοτροφϊν, κ.λπ.) ι τθν παραγωγι ενζργειασ από βιοαζριο/ 

βιομάηα.  

 Χωριςτι ςυλλογι και ανάκτθςθ των πλαςτικϊν γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ με 

ζμφαςθ ςτα πλαςτικά κερμοκθπίου και τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ. 

 Χωριςτι ςυλλογι και κατάλλθλθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ γεωργικϊν 

φαρμάκων που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ μζςω ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ. 

 
Ρρόβλεψθ για κίνθτρο προδιαλογισ πλαςτικϊν και βιοαποδομιςιμων γεωργοκτθνοτροφικϊν 

αποβλιτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάςματα και  εδαφοβελτιωτικά.  

 

7) εφματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Για το ςφνολο των ρευμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ τίκενται οι ακόλουκοι ςτόχοι: 

 Επίτευξθ ποςοτικϊν ςτόχων ςυλλογισ - ανάκτθςθσ - προετοιμαςίασ για 

επαναχρθςιμοποίθςθ- ανακφκλωςθ.  

 Ζνταξθ των Ρράςινων Σθμείων και των Κζντρων Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ 

Διαλογι ςτθν Ρθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ) ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ. 

 

7.1) Απόβλθτα ςυςκευαςιϊν 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ (άρκρο 5 του Ν. 2939/01), τα 

οποία κατϋ ελάχιςτο κα περιλαμβάνουν: μζτρα ενίςχυςθσ για τθν επίτευξθ / βελτίωςθ 

ποςοτικϊν ςτόχων, μεκόδουσ για τθν οργάνωςθ τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

ςυςκευαςιϊν.  

 Ρροϊκθςθ άμεςα τθσ χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, γυαλιοφ, μετάλλων και πλαςτικοφ. Θ 

χωριςτι ςυλλογι ςε λιγότερα ρεφματα υλικϊν αποβλιτων μπορεί να γίνεται μόνο 

εφόςον αυτό τεκμθριϊνεται από άποψθ περιβαλλοντικι, τεχνικι και οικονομικι.  

 Υιοκζτθςθ και τιρθςθ προδιαγραφϊν για τα ανακτθκζντα απόβλθτα ςυςκευαςίασ ανά 

υλικό(ΚΔΑΥ-Ρράςινων Σθμείων, ΚΑΕΔΙΣΡ). 

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι για τθν ανάκτθςθ – ανακφκλωςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, είναι οι ακόλουκοι κατ’ ελάχιςτον: 
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Ρθγι: ΕΣΔΑ  

 

7.2) Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

 Ενίςχυςθ ςυλλογισ ΑΘΘΕ με τθ ςυμμετοχι και των Ρράςινων Σθμείων και ΚΑΕΔΙΣΡ.  

 Επίτευξθ υψθλϊν ςτόχων χωριςτισ ςυλλογισ ΑΘΘΕ, κυρίωσ και κατά προτεραιότθτα ςε 

απόβλθτα εξοπλιςμοφ ανταλλαγισ κερμότθτασ (ψφξθσ και κατάψυξθσ), λαμπτιρων 

φκοριςμοφ, φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και εξοπλιςμοφ μικροφ μεγζκουσ (κατθγορίεσ 5 

& 6του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ οδθγίασ 2012/19/ΕΕ).  

 Ρροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ των ΑΘΘΕ, των καταςκευαςτικϊν τουσ 

ςτοιχείων των ςυναρμολογοφμενων μερϊν και των αναλϊςιμων, όπου ενδείκνυται.  

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ αναφορικά με τθ ςυλλογι είναι: 

- Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ  για τα ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ  

διαμορφϊνεται, ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα από τισ παρακάτω, είτε ςε 4 

kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε ποςότθτα ίςθ με το μζςο ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν 

κατά τθν προθγοφμενθ τριετία.  

- Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται βάςει του 

ςυνολικοφ βάρουσ των ΑΘΘΕ,  τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ, εκφράηεται δε ωσ 

ποςοςτό του μζςου ετιςιου βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςε κυκλοφορία κατά τα τρία 

προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα.  

- Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ των 

ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι εναλλακτικά ςτο 85% των 

ΑΘΘΕ που παράγονται ανά βάροσ.   

 Ρροϊκθςθ τθσ επεξεργαςίασ του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ ΑΘΘΕ για τθν 

ανάκτθςθ υλικϊν και ενζργειασ. 

 

7.3) Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ) 

 Επζκταςθ του δικτφου ανάκτθςθσ ςε επιχειριςεισ – παραγωγοφσ μερϊν οχθμάτων 

(ςυνεργεία, μάντρεσ μεταχειριςμζνων και ανταλλακτικϊν). 

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 79 από 176 
 

 Επεξεργαςία του ελαφροφ κλάςματοσ τεμαχιςμοφ των ΟΤΚΗ για τθν ανάκτθςθ υλικϊν 

και ενζργειασ. 

 Αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ των πλαςτικϊν τμθμάτων των ΟΤΚΗ.  

 

7.4) Απόβλθτα Ζλαια (ΑΕ) 

 Ρεραιτζρω προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων ελαίων από μεγάλουσ 

Οργανιςμοφσ και βιομθχανίεσ 

 Ενίςχυςθ ελζγχων για τθν αποφυγι ανάμιξθσ αποβλιτων ελαίων με πετρελαιοειδι 

κατάλοιπα. 

 

7.5) Απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 

α) Απόβλθτα φορθτών θλεκτρικών ςτθλών και ςυςςωρευτών:  

 Ενίςχυςθ τθσ ςυλλογισ των αποβλιτων φορθτϊν ΘΣ&Σ με τθ ςυμμετοχι και των 

Ρράςινων Σθμείων και ΚΑΕΔΙΣΡ.  

 Ροςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ: μζχρι 26-9-2016, ςυλλογι τουλάχιςτον του 45% κ.β., 

εκφραηόμενο ωσ προσ τισ ποςότθτεσ φορθτϊν ΘΣ&Σ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά 

(μζςοσ όροσ τθσ τελευταίασ τριετίασ).  

β) Απόβλθτα ςυςςωρευτών οχθμάτων και βιομθχανίασ: 

 Συλλογι του ςυνόλου (100%)των αποβλιτων ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ.  

γ) Οι ελάχιςτεσ αποδόςεισ ανακφκλωςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 ανακφκλωςθ του 65% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν μολφβδου−οξζοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου μολφβδου ςτον υψθλότερο 

δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ.  

 ανακφκλωςθ του 75% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν νικελίου−καδμίου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου καδμίου ςτον υψθλότερο 

δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ, και  

 ανακφκλωςθ του 50% κατά μζςο βάροσ των άλλων ΘΣ και ςυςςωρευτϊν. 

 

7.6) Μεταχειριςμζνα Ελαςτικά Οχθμάτων 

 Ανάπτυξθ αγορϊν ανακτϊμενων υλικϊν από τθν επεξεργαςία μεταχειριςμζνων 

ελαςτικϊν.  

 

7.7) Απόβλθτα Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) 

 Ρανελλαδικι κάλυψθ από τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ. 
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 Εφαρμογι τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ςτα δθμόςια και ιδιωτικά ζργα, με τθν 

προςαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ι τθσ διαδικαςίασ όπου απαιτείται. 

 

Χωριςτι ςυλλογι για τα απόβλθτα εκςκαφϊν και ορκολογικι διαχείριςι τουσ, τα οποία 

εξαιροφνται από τουσ ςτόχουσ των ΑΕΚΚ, κακϊσ και για τθν περίςςεια ςκυροδζματοσ που 

προκφπτει κατά τα ζργα καταςκευϊν. Ειδικότερα θ περίςςεια των αποβλιτων εκςκαφϊν που 

προζρχονται από τα δθμόςια ζργα κα πρζπει να ςυλλζγεται διακριτά από τυχόν υλικά 

κακαιρζςεων, αποξθλϊςεων κλπ, και οι όροι και προχποκζςεισ για τθν διαχείριςθ αυτϊν να 

περιλαμβάνεται ςτθν ΑΕΡΟ του ζργου και ςτθν ςφμβαςθ με τον ανάδοχο. Τα παραπάνω κα 

πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςε όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ των δθμοςίων ζργων, όπωσ 

προκιρυξθ, ςυμβάςεισ κλπ.   

 Ανάπτυξθ αγορϊν για τα δευτερογενι υλικά τθσ επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ. 

 Οι ποςοτικοί ςτόχοι που τίκενται αφοροφν το ποςοςτό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που 

οδθγοφνται προσ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ 

και είναι οι εξισ:  

- Τουλάχιςτον 50% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ ζωσ το τζλοσ του 2015. 

- Τουλάχιςτον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ ζωσ το τζλοσ του 2020. 

- Για τθ ςυλλογι αποβλιτων εκςκαφϊν κα πρζπει να υπάρξει υποχρεωτικι διαλογι και 

μεταφορά (με αντίςτοιχθ τιμολόγθςθ) ςτα δθμόςια ζργα. Επίςθσ να κεςπιςτοφν κίνθτρα για τα 

ιδιωτικά ζργα.  

 

8) Μικρζσ Ροςότθτεσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΜΡΕΑ) : Χωριςτι ςυλλογι των ΜΡΕΑ. 

Ρρογράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ. 

 

9) Απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο: Ανάπτυξθ δικτφου ςυλλογισ και αποκικευςθσ του 

μεταλλικοφ υδραργφρου. Υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων για ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ 

των κατόχων οργάνων και ςυςκευϊν με υδράργυρο, ςχετικά με τουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ 

διαχείριςθσ. 

10) Απόβλθτα που περιζχουν αμίαντο 

Οργάνωςθ και δθμιουργία εγκαταςτάςεων διάκεςισ τουσ ζωσ το 2020. Καταγραφι και 

αξιολόγθςθ διαχείριςθσ παλαιϊν βιομθχανικϊν μονάδων που ζχουν περιζλκει ςε αδράνεια και 

περιζχουν επικίνδυνα ι μθ υλικά τα οποία χρονίηουν και μεταφζρουν επικίνδυνεσ ουςίεσ (ΕΚΑ) 

ςτον υδροφόρο ορίηοντα,  (πχ  Ελενίτ, Αμιαντίτ) ςτο πλαίςιο του ζργου που υλοποιείται τθσ 

«καταγραφισ των ρυπαςμζνων χϊρων». 
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5.3 ΕΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΑΣΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 
Ο πλθκυςμόσ του 2011 είναι ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ επίςθμθσ απογραφισ 2011, δθλαδι 

26.200κάτοικοι. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν άνω παραγωγι Α.Σ.Α. για  το ζτοσ 2015 (15.800 

t/ζτοσ) και  δεδομζνου του μόνιμου πλθκυςμοφ Διμου, προκφπτει ότι θ μζςθ παραγωγι ανά 

κάτοικο είναι περίπου 603kg/ζτοσ και 1,7kg/θμζρα. Για τθν εκτίμθςθ τθσ παραγόμενθσ 

ποςότθτασ για τα επόμενα ζτθ μζχρι και το 2020 αξιοποιοφνται τα διακζςιμα ποςοτικά 

δεδομζνα από τα προθγοφμενα ζτθ. Για τουσ υπολογιςμοφσ κα χρθςιμοποιιςουμε τθν 

παραγωγι ΑΣΑ  για το ζτοσ 2015, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Διμου, δθλαδι τισ 

15.800t/ζτοσ.Για τθν ποςοτικοποίθςθ των ςτόχων ζχει κεωρθκεί ότι θ παραγωγι ΑΣΑ το 

διάςτθμα 2016-2025 κα ζχει μια μικρι αφξθςθ λόγω αφξθςθσ πλθκυςμοφ και κα είναι τθσ τάξθσ 

των 16.606τόνων ετθςίωσ για το ζτοσ 2020 και 17.453 τόνων ετθςίωσ για το ζτοσ 2025. 

 

Ρ.Ε. / Διμοσ 

Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 

2011 

Ραραγόμενα 

ΑΣΑ 2015 (τν) 

Ραραγόμενα 

ΑΣΑ 2020 (τν) 

Ραραγόμενα 

ΑΣΑ 2025 (τν) 

Ιεράπετρασ 26.200 15.800 16.606 17.453 

 

 

Τα βαςικά κλάςματα των ΑΣΑ που εκφράηουν και τθν ποιοτικι τουσ ςφςταςθ περιλαμβάνουν 

ςυγκεκριμζνα υλικά τα οποία ακολουκοφν τθν παρακάτω κατθγοριοποίθςθ: 

 

 Οργανικό κλάςμα (ηυμϊςιμα υλικά – υπολείμματα τροφίμων): Ρεριλαμβάνονται τα 

βιοαποδομιςιμα υλικά φυτικισ και ηωϊκισ προζλευςθσ όπωσ υπολείμματα κουηίνασ και 

κιπου (φροφτα - λαχανικά, υπολείμματα τροφϊν, κλαδζματα κ.α.) 

 Χαρτί - Χαρτόνι: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα από χαρτί 

(κυρίωσ από ζντυπα και υλικά ςυςκευαςίασ κ.α.) και χαρτόνι όλων των μεγεκϊν. 

 Μζταλλα: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα μζταλλα, ςιδθροφχα (υλικά 

που παρουςιάηουν μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ) και μθ ςιδθροφχα μεταλλικά αντικείμενα 

(κυρίωσ από αλουμίνιο) όπωσ κουτάκια αναψυκτικϊν, δοχεία κ.α. 

 Γυαλί: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα είδθ γυαλιοφ ςε οποιοδιποτε 

χρϊμα και ςχιμα (μπουκάλια, ποτιρια, κακρζπτεσ κ.α.). 
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 Ρλαςτικά: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα είδθ πλαςτικϊν και 

πολυμερϊν υλικϊν που ςυναντϊνται ςτα απορρίμματα όπωσ φιάλεσ, ςακοφλεσ, υλικά 

ςυςκευαςίασ, ςωλινεσ, ςυςκευαςίεσ tetrapack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.α. 

 Δζρμα, φφαςμα, ξφλο, λάςτιχο (Δ-Υ-Ξ-Λ): Στθν κατθγορία αυτι ανικουν υλικά μεγάλθσ 

κερμογόνου αξίασ (ςυνικωσ είναι κατάλλθλα για καφςθ και δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε διαδικαςίεσ και μονάδεσ βιοαποδόμθςθσ), όπωσ ροφχα, 

παποφτςια, ζπιπλα κ.α. 

 Αδρανι: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται αδρανι υλικά από οικοδομικζσ κυρίωσ 

εργαςίεσ τα οποία καταλιγουν ςτα αςτικά απορρίμματα, όπωσ κεραμικά, πζτρεσ, 

τοφβλα, χϊμα, τςιμζντο κ.α. 

 Διάφορα: Θ κατθγορία αυτι αποτελείται από υλικά τα οποία δεν ανικουν ςε καμία από 

τισ παραπάνω κατθγορίεσ όπωσ τα ογκϊδθ (π.χ. ςτρϊματα, ζπιπλα κ.α.) 

 

Για τθν εξαγωγι των ποςοτιτων ανά ρεφμα αποβλιτων, υιοκετικθκε θ ποςοςτιαία ανάλυςθ 

τθσ ςφςταςθ των ΑΣΑ που παρουςιάηεται ςτον ΡΕΣΔΑ Κριτθσ. Βάςει των παραπάνω, θ 

εκτιμϊμενθ ποςότθτα απορριμμάτων ανά ρεφμα το 2020 ζχει ωσ εξισ: 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 15. ΡΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΘ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΑΣΑ (ΡΕΣΔΑ ΚΘΤΘΣ) 

εφμα Αποβλιτων Ροςοςτό (%) 

ΤΟΦΙΚΑ ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΑ (Οργανικά) 39,15 

ΧΑΤΙ 19,94 

ΡΛΑΣΤΙΚΑ 16,85 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,51 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,44 

ΑΔΑΝΘ 2,67 

ΓΥΑΛΙ 5,33 

Δ-Ξ-Υ-Λ 5,24 

ΥΡΟΛΟΙΡΑ 5,87 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Επιςθμαίνεται ότι το ξφλο κεωρικθκε περίπου το 30% τθσ ποςότθτασ που περιγράφεται 

ανωτζρω ωσ Δζρμα-Ξφλο-Φφαςμα-Λάςτιχο (Δ-Ξ-Υ-Λ), δθλαδι ποςοςτό περίπου 1,6%. Οι 

κατθγορίεσ Αδρανι, Δζρμα, φφαςμα, λάςτιχο και Υπόλοιπα κα ανικουν ςτθν κοινι κατθγορία 

Λοιπά, δθλαδι ποςοςτό 12,18%. Σφμφωνα με τα παραπάνω προκφπτει ο ακόλουκοσ πίνακασ:  
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ΡΙΝΑΚΑΣ 16. ΡΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΘ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΑΣΑ ΔΘΜΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

ΕΥΜΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (t) 

Οργανικά 39,15 6.501 

Χαρτί - Χαρτόνι 19,94 3.311 

Ρλαςτικά 16,85 2.798 

Μζταλλα 4,95 822 

Γυαλί 5,33 885 

Ξφλο 1,60 266 

Λοιπά 12,18 2.023 

ΣΥΝΟΛΟ 100 16.606 

 

 

5.3.1 τόχοσ για τα Βιοαπόβλητα 

 
Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, ωσ βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίηονται τα 

βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από 

ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χώρουσ πωλιςεων λιανικισ και τα 

ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων.  

 

Ροςοτικόσ Στόχοσ: Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων για 

διαλογι ςτθν πθγι είναι οι ακόλουκεσ:  

- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 5% κ.β. για το ζτοσ 2015 

- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 10% κ.β.7 για το ζτοσ 2020 

 

Στο νζο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων, ο ςτόχοσ για το 2020 αυξικθκε από 10%ςε 

40%.  Σθμειϊνεται ότι ςτο ςτόχο αυτό ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ:  

- Εκτροπι μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

- Εκτροπι πράςινων αποβλιτων. 

- Εκτροπι μζςω ανάκτθςθσ των βρϊςιμων ελαίων.  

- Εκτροπι μζςω δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ αςτικϊν βιοαποβλιτων. 

 

                                                           

7
 Σφμφωνα με ςχζδιο τροποποίθςθσ του Ν.4042/2012, ο ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων 

για το ζτοσ 2020 αυξάνεται ςε 20% κ.β. 
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Ωσ μζροσ του παραπάνω ςτόχου πρζπει τουλάχιςτον ζνα 3% του ςυνολικοφ βάρουσ των 

παραγόμενων βιοαποβλιτων να οδθγείται ςε επιτόπια οικιακι ι/και μθχανικι 

κομποςτοποίθςθ. Για τον διμο Ιεράπετρασ, τίκεται ο ςτόχοσ θ οικιακι κομποςτοποίθςθ να 

απορροφά το 3% των ςυνολικά παραγόμενων βιοαποβλιτων και το υπόλοιπο 37% να 

ςυλλζγεται ςε ειδικοφσ καφζ κάδουσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων που κα αναπτυχκοφν ςε 

διάφορα καίρια ςθμεία. Επίςθσ για τα απόβλθτα βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων επιδιϊκεται θ 

μεγιςτοποίθςθ επιπζδων εκτροπισ των «διακζςιμων για ςυλλογι» αποβλιτων βρϊςιμων 

λιπϊν και ελαίων, ςτοχεφοντασ ςτο 75% ζωσ το 2020. 

 
Συνοπτικά οι ςτόχοι παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 17. ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΙΣΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 2020 
 

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 2020 (t) 

Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ 2020 (t)  16.606 

Εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων 2020 (t)  6.501 

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων – Σχζδιο ΕΣΔΑ  40% 2.600 

> Οικιακι κομποςτοποίθςθ 3% 195 

> Διαλογι ςτθν πθγι (καφζ κάδοι, κλαδζματα) 37% 2.405 

 

5.3.2 Βιοαποδομήςιμα Αςτικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 

 
Θ χϊρα, ςε ςυμφωνία με τισ επιταγζσ τθσ Οδθγίασ 1999/31/ΕΚ ςχετικά με τθν υγειονομικι 

ταφι, όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τθν ΚΥΑ 29407/3508/2002, δεςμεφεται 

για τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων (ΒΑΑ) που 

προορίηεται να διατίκεται ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ (ΧΥΤ), θ οποία βαίνει ςταδιακά 

μειοφμενθ μζχρι το 2020. Για το ςκοπό αυτό διαμόρφωςε το 2003 εκνικι ςτρατθγικι για τθν 

εκτροπι των βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων από τθν ταφι, θ οποία επικαιροποιείται 

ςτο ςχζδιο ΕΣΔΑ.   

 

Οι ςτόχοι μείωςθσ των ΒΑΑ από τθν ταφι, ςε υλοποίθςθ του άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ 

29407/3508/2002, αφοροφν ςτθ μείωςθ των ΒΑΑ που προορίηονται για υγειονομικι ταφι ςτο 

35%ςε ςχζςθ με τθν παραγόμενθσ ποςότθτασ ΒΑΑ του 1997.  
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Θ ςτρατθγικι εκτροπισ των ΒΑΑ ςτθρίηεται ςτισ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ του νζου ΕΣΔΑ, ςε 

ςυμφωνία με τισ επιταγζσ του Νόμου Ρλαιςίου για τα απόβλθτα Ν. 4042/2012. Θ επίτευξθ τθσ 

ςταδιακισ εκτροπισ των ΒΑΑ  από τθν υγειονομικι ταφι προχποκζτει ειδικότερα τον 

προςανατολιςμό τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων προσ τθν ανακφκλωςθ και άλλεσ μορφζσ 

ανάκτθςθσ.   

 

Οι βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθν εκτροπι των ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι είναι οι 

ακόλουκεσ:  

 Θ εφαρμογι ςυνδυαςμζνων δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ (ενθμερωτικζσ 

δράςεισ, οικονομικά και άλλα εργαλεία). 

 Θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου και βιϊςιμου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ μζςω του 

ςυνδυαςμοφ των διακζςιμων τεχνολογικϊν επιλογϊν, για τθ δραςτικι μείωςθ των 

βιοαποδομιςιμων αποβλιτων που οδθγοφνται προσ υγειονομικι ταφι. Ρρϊτθ 

προτεραιότθτα αποτελεί θ δθμιουργία μικρισ κλίμακασ αποκεντρωμζνων μονάδων 

ανάκτθςθσ (κομποςτοποίθςθ, αναερόβια χϊνευςθ) χωριςτά ςυλλεγόντων οργανικϊν 

και κατά δεφτερον θ επεξεργαςία ςε μονάδεσ μθχανικισ βιολογικισ επεξεργαςίασ 

υπολειμματικϊν ςυμμείκτων, ςτθ βάςθ τθσ εγγφτθτασ και με το ελάχιςτο κόςτοσ 

λειτουργίασ και μεταφοράσ. 

 Θ εφαρμογι τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ΒΑΑ (βιοαποβλιτων και χαρτιοφ) ςτα μζγιςτα 

δυνατά επίπεδα για τθν προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ υψθλισ ποιότθτασ. 

 Θ ανάκτθςθ υλικϊν ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα και δευτερευόντωσ θ ανάκτθςθ ενζργειασ 

από τα ΒΑΑ.  

 Θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με άλλουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ (γεωργία, κτθνοτροφία, 

κ.λπ.)για τθ ςυνδιαχείριςθ των οργανικϊν αποβλιτων και τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

τεχνικοοικονομικισ βιωςιμότθτασ των μονάδων επεξεργαςίασ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υγειονομικισ ταφισ).  

 Θ ανάπτυξθ ςυνεργιϊν μεταξφ των Ρεριφερειϊν για τθ ςυνδιαχείριςθ των οργανικϊν 

αποβλιτων προκειμζνου να επιτευχκεί οικονομία κλίμακασ και μείωςθ του κόςτουσ 

επεξεργαςίασ, ειδικότερα όςον αφορά το ςχεδιαςμό κεντρικϊν μονάδων επεξεργαςίασ. 

 

Ρρόλθψθ 

Θ πρόλθψθ αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα ςτθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων. Ειδικότερα, οι 

δράςεισ για τθν πρόλθψθ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων ςυνδζονται με τθν 

αλλαγι ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν και κα πρζπει να επικεντρϊνονται ςτθ ςυςτθματικι 
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ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςυνδυαςτικά με τθ κζςπιςθ ικανϊν οικονομικϊν 

εργαλείων. 

 

Ανακφκλωςθ – Ανάκτθςθ 

Κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ των ΒΑΑ μπορεί να ανακυκλωκεί και να ανακτθκεί, οι επιλογζσ 

αυτζσ αποτελοφν το βαςικό κορμό του εκνικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των αςτικϊν 

αποβλιτων για τθν εκτροπι των ΒΑΑ από τθν ταφι. Ειδικότερα, υιοκετοφνται οι παρακάτω 

ςτρατθγικζσ δράςεισ κατά ςειρά προτεραιότθτασ:  

 

(Α) Χωριςτι ςυλλογι και ανάκτθςθ ΒΑΑ με προτεραιότθτα τθν ανακφκλωςθ υψθλισ ποιότθτασ, 

με ζμφαςθ ςτο χαρτί-χαρτόνι και ςταδιακι εφαρμογι ςτα βιοαπόβλθτα.   

● Χαρτί-χαρτόνι: μεγιςτοποίθςθ ανακφκλωςθσ για δφο υλικά ςτόχουσ, το χαρτί ςυςκευαςίασ και 

το ζντυπο χαρτί.  

● Βιοαπόβλθτα, προϊκθςθ και εφαρμογι ςυνεργιςτικά και ςυμπλθρωματικά των παρακάτω 

ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ και ανάκτθςθσ, 

- Κακιζρωςθ με οικονομικά κίνθτρα τθσ δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων 

- Οικιακι κομποςτοποίθςθ με ζμφαςθ ςτα νοικοκυριά περιοχϊν με αγροτικό και θμιαςτικό 

χαρακτιρα και επιτόπια μθχανικι κομποςτοποίθςθ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ πραςίνου ι 

ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ των αςτικϊν περιοχϊν, ςχολεία, οικιςτικά ςυγκροτιματα, ξενοδοχεία, 

ςτρατόπεδα, κ.λπ.  

- Εκτροπι βιοαποβλιτων από τα νοικοκυριά των αγροτικϊν περιοχϊν και χριςθ ωσ πρϊτθ φλθ 

για ηωοτροφζσ. 

- Εκτροπι των αποβλιτων βρϊςιμων λιπϊν και ελαίων με ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ 

παραγωγοφσ τζτοιων αποβλιτων, όπωσ οι χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ, μονάδεσ catering, 

ςτρατόπεδα, νοςοκομεία, ξενοδοχεία και παραςκευαςτιρια ζτοιμων τροφίμων.  

- Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων και ανάκτθςθ ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων 

οργανικϊν αποβλιτων, με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ, κακϊσ και τουσ μεγάλουσ 

παραγωγοφσ βιοαποβλιτων (χϊρουσ πραςίνου, χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ, μονάδεσ catering, 

ξενοδοχεία, ςτρατόπεδα, νοςοκομεία, λαχαναγορζσ, λαϊκζσ αγορζσ, κ.λπ.).   

 

(Β) Επεξεργαςία ΒΑΑ ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ, (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υγειονομικισ ταφισ) για τθ ςυμπλιρωςθ των ςτόχων εκτροπισ ΒΑΑ, 

ςε ςυνδυαςμό με τισ μονάδεσ ανάκτθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν.  
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Ρρόγραμμα Εκτροπισ ΒΑΑ 

Το πρόγραμμα για τθν επίτευξθ τθσ εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι μζχρι το 2020 

περιλαμβάνει κατά προτεραιότθτα τθν κακιζρωςθ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ ΒΑΑ, τθν 

ανάκτθςθσ βιοαποβλιτων ςε μονάδεσ ανάκτθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων και τζλοσ με 

δίκτυα μθχανικισ – βιολογικισ επεξεργαςίασ υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ   

(α) Δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ 

(α1) Βιοαπόβλθτα:  

Κατά τθν ανάπτυξθ των δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, θ κατ’ ελάχιςτον βαςικι 

προτεραιότθτα κα πρζπει να είναι θ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του άρκρου 41 του 

Ν. 4042/2012 προωκϊντασ το ςχεδιαςμό δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων με 

ενκάρρυνςθ περαιτζρω μεγιςτοποίθςθσ του ςτόχου του άρκρου 41 για το ζτοσ 2020, ςτο 40% 

των παραγομζνων βιοαποβλιτων.   

 

 

Ρθγι: ΕΣΔΑ  

 

(α2) Χαρτί: 

Τα δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ αναπτφςςονται για να εξυπθρετοφν τθν επίτευξθ των 

τικζμενων ςτόχων για τθν ανακφκλωςθ του χαρτιοφ του άρκρου 27 του Ν. 

4042/2012,ςυνδυαςτικά με τθν επίτευξθ των τικζμενων ςτόχων ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ 

των αποβλιτων χάρτινθσ ςυςκευαςίασ τθσ ΚΥΑ 9268/469/2007. 
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Ρθγι: ΕΣΔΑ  

 

(β) Δίκτυα επεξεργαςίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υγειονομικισ ταφισ) υπολειπόμενων 

ςφμμεικτων ΑΣΑ:  

Συμπλθρωματικά προσ τα δίκτυα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και χαρτιοφ/χαρτονιοφ, και  

των μικρισ κλίμακασ αποκεντρωμζνων μονάδων ανάκτθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν, τα 

δίκτυα επεξεργαςίασ υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ εξυπθρετοφν τθν επίτευξθ του εκνικοφ 

ςτόχου εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι ζωσ το 2020. 

 

Θ παραγωγι ΒΑΑ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ το 1997 ιταν 2.600.000 τόνοι. Θ αναγωγι γίνεται μζςω 

του πλθκυςμοφ του Διμου, ο οποίοσ αποτελοφςε το 1997 περίπου το 0,24% του πλθκυςμοφ τθσ 

χϊρασ. Θ ποςότθτα των ΒΑΑ που αντιςτοιχοφν ςτθν Ιεράπετρα, βάςει του πλθκυςμοφ, 

ανζρχεται ςε 6.240 τόνουσ. Βάςει τθσ νομοκεςίασ επιτρζπεται να οδθγοφνται προσ ταφι μόνο 

2.184 τόνοι ΒΑΑ (35%), όμωσ επειδι ζχει τεκεί ωσ ςτόχοσ το 30% των ΑΣΑ να οδθγοφνται προσ 

ταφι (Ε.Σ.Δ.Α.), ο ςτόχοσ ορίηεται ςτουσ 1.872 τόνουσ ΒΑΑ για το ζτοσ 2020. Επομζνωσ, 

ποςότθτα 7.940 τόνων ΒΑΑ πρζπει να εκτραπεί μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, τθσ 

εκτροπι χαρτιοφ ςυςκευαςίασ και ζντυπου χαρτιοφ κακϊσ και μζςω τθσ εκτροπισ από 

υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΣΑ. Θ επίτευξθ τθσ εκτροπισ από τθν ταφι των 7.940 τόνων 

παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον ακόλουκο πίνακα. 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 18. ΕΚΤΟΡΘ ΒΑΑ 

Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων εκτροπισ ΒΑΑ από τθν ταφι 

 Ροςοςτό (%) Ροςότθτα (t) 

Συνολικόσ ςτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ (t) 100 7.940 

Μζςω δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ 62% 4.918 

> Εκτροπι από δίκτυο βιοαποβλιτων 2.600 

> Εκτροπι χαρτιοφ (χαρτί ςυςκευαςίασ και ζντυπο χαρτί) 2.318 

Μζςω δικτφων ςφμμεικτων ΑΣΑ 38%  

> Εκτροπι ΒΑΑ από υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΣΑ (επεξεργαςία) 3.022 
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5.3.3 τόχοσ Φωριςτήσ υλλογήσ 

 
Ροιοτικόσ Στόχοσ: ζωσ το 2015 χωριςτι ςυλλογι κακιερώνεται τουλάχιςτον για τα ακόλουκα: 

χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί (Νόμοσ 4042/2012). 

 

Με τον ςτόχο αυτό κα πρζπει να δθμιουργθκεί δίκτυο ξεχωριςτισ ςυλλογισ για κάκε ρεφμα, 

εφόςον είναι εφικτό από τεχνικισ, περιβαλλοντικισ και οικονομικισ άποψθσ (άρκρο26, 

Ν.4042/2012). 

Για τα ρεφματα αποβλιτων που εντάςςονται ςε ειδικό κακεςτϊσ διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο 

Συλλογικϊν Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, όπωσ είναι τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν, κα 

πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ πολιτικι που ακολουκείται από τον Ελλθνικό Οργανιςμό 

Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.Α.Ν).Ριο ςυγκεκριμζνα, κακϊσ θ χϊρα υςτερεί ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ 

ςτόχου επαναχρθςιμοποίθςθσ - ανακφκλωςθσ για το γυαλί και λόγω τθσ φφςθσ του υλικοφ, 

επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ γυαλιοφ με τθν εγκατάςταςθ ςθμείων χωριςτισ 

ςυλλογισ ςε μεγάλουσ παραγωγοφσ όπωσ εςτιατόρια, κ.ά. για άμεςθ εφαρμογι και ζωσ το 2020 

να υπάρχει επαρκισ πλθκυςμιακι κάλυψθ. Θ χωριςτι ςυλλογι μπορεί να επιτυγχάνεται και 

μζςω των Ρράςινων Σθμείων. Για το Διμο Ιεράπετρασ, με ςκοπό τθν επίτευξθ του ανωτζρου 

ςτόχου προτείνονται οι παρακάτω δράςεισ:   

 
 Θ ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ του μπλε κάδου  

 Θ ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ γυαλιοφ 

 Θ ανάπτυξθ τριϊν Ρράςινων Σθμείων 

 Θ ανάπτυξθ πολλαπλϊν ςθμείων ςυλλογισ με υπογειοποιθμζνουσ κάδουσ  χωριςτισ 

ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 

 Θ ανάπτυξθ δικτφου κάδων χωριςτισ ςυλλογισ για το ζντυπο χαρτί ςτουσ μεγάλουσ 

παραγωγοφσ 

 Θ ανάπτυξθ χωριςτισ ςυλλογισ των διαφορετικϊν ρευμάτων πόρτα-πόρτα με χριςθ 

πλαςτικισ ςακοφλασ. 

 

5.3.4 τόχοσ για την Επαναχρηςιμοποίηςη – Ανακύκλωςη 

 
Ροςοτικόσ Στόχοσ: ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν 

ανακφκλωςθ των υλικών αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το 

γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά 
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είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριών, πρζπει να αυξθκεί κατ' ελάχιςτον ςτο 50% 

κατά βάροσ (Νόμοσ 4042/2012). 

 

Ο ςτόχοσ για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν αποτελεί 

εκνικό ςτόχο που κατανζμεται αναλογικά ςε κάκε Ρεριφζρεια. Στο νζο Εκνικό Σχζδιο 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων, ο ςτόχοσ για το 2020 αυξικθκε από 50% ςε 65%, ενϊ οι ποςότθτεσ 

αυτζσ κα πρζπει να ανακτϊνται με διαλογι ςτθν πθγι. 

 
Πςον αφορά ςτα απόβλθτα ςυςκευαςίασ (Νόμοσ 2939/2001 και Κ.Υ.Α. 9268/469/2007), ςτισ 

περιπτϊςεισ που θ παραγωγι δεν αποφεφγεται και θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ δεν κακίςταται 

εφικτι, κα πρζπει αυτά να υποβάλλονται ςε διαδικαςίεσ ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ ι 

αποτζφρωςθσ ςε εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ, ζτςι ϊςτε 

να εξοικονομθκοφν πόροι και ενζργεια και να μειωκεί το ποςοςτό τελικισ διάκεςθσ. Επιπλζον, 

οι ποςοτικοί ςτόχοι που κα πρζπει να καλφπτονται από τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 και ζπειτα 

είναι οι ακόλουκοι:  

 
 Αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 60%κ.β. των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ.  

 Ανακφκλωςθ 55% - 80%κ.β. των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ.  

 Ανακφκλωςθ 60%κ.β. για το γυαλί.  

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

 Ανακφκλωςθ 50%κ.β. για τα μζταλλα.  

 Ανακφκλωςθ 22,5%κ.β. για τα πλαςτικά.  

 Ανακφκλωςθ 15%κ.β. για το ξφλο.  

 

Πςον αφορά τθν ανακφκλωςθ αποβλιτων υλικϊν ςυςκευαςίασ ο ΕΣΔΑ κζτει τουσ εξισ ςτόχουσ: 

ΡΙΝΑΚΑΣ 19. ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΥΛΙΚΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ  

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2020  ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020  

ΧΑΤΙ - ΧΑΤΟΝΙ 60% 92% 

ΡΛΑΣΤΙΚΟ 22,5% 70% 

ΜΕΤΑΛΛΟ 50% 70% 

ΓΥΑΛΙ 60% 70% 

ΞΥΛΟ 15% 80% 
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Για το Διμο Ιεράπετρασ ο ςτόχοσ αυτόσ ποςοτικοποιείται ωσ ακολοφκωσ: 

 
Ο ςτόχοσ για τθν ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν από χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο και γυαλί 

μζςω διαλογισ ςτθν πθγι, οριοκετείται ςτο 65% κ.β. των παραγόμενων ποςοτιτων. Στθ 

διαμόρφωςθ του ποςοςτοφ αυτοφ λαμβάνεται υπόψθ και θ απαίτθςθ του ΕΣΔΑ για προδιαλογι 

τουλάχιςτον του 50% των ανακυκλϊςιμων και βιοαποβλιτων, θ οποία αναλφεται ςτθ 

ςυνζχεια. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 20. ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ 4 ΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Στόχοι διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 2020 

Υλικό 
Ραραγωγι 

ανακυκλϊςιμ
ων υλικϊν (t) 

Ροςοςτό 
ανάκτθςθσ με 

προδιαλογι (%) 
Ροςότθτα ανάκτθςθσ με προδιαλογι (t) 

Χαρτί-
Χαρτόνι 

3.311 

65% 

2.152  2.152 

Ρλαςτικό 2.798 1.819   

Μζταλλο 822 534 5.081 
2.928 

 

Γυαλί 885 575   

Ξφλο 266 173 173 

 

Δεδομζνου ότι από τθν ανάλυςθ για τθν εκτροπι των ΒΑΑ, ζχει οριςκεί ότι το 65% του 

παραγόμενου χαρτιοφ κα πρζπει να εκτρζπεται από διαλογι ςτθν πθγι, δθλαδι 2.152τόνοι, 

καταλιγουμε ότι θ απαίτθςθ προδιαλογισ για τα υπόλοιπα τρία ρεφματα είναι τθσ τάξθσ των 

2.928 τόνων το ζτοσ.  

ΡΙΝΑΚΑΣ 21. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

   ΥΛΙΚΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΡΙ 

ΤΩΝ ΑΣΑ 
(%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (t) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

2020 (%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

2020 (t) 

ΧΑΤΙ - ΧΑΤΟΝΙ 4,99 829 92,00 763 

ΡΛΑΣΤΙΚΟ 11,8 1.960 70,00 1.372 

ΜΕΤΑΛΛΟ 3,96 658 70,00 461 

ΓΥΑΛΙ 5,06 840 70,00 588 

ΞΥΛΟ 1,00 166 80,00 133 

ΣΥΝΟΛΟ 26,81 4.453  3.317 
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Σφμφωνα με το νζο Ε.Σ.Δ.Α. θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με 

χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων πρζπει να εφαρμόηεται τουλάχιςτον ςτο 

50% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 22. ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 

% 
ΡΑΑΓΟΜΕΝΕΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ   (t) 
ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ    (t) 

Οργανικά 39,15 6.501 2.600 

Χαρτί - Χαρτόνι 19,94 3.311 2.152 

Ρλαςτικά 16,85 2.798 

2.928 Μζταλλα 4,95 822 

Γυαλί 5,33 885 

Ξφλο 1,60 266 173 

Λοιπά 12,18 2.023 506 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 16.606 8.359 

 

 

5.3.5 ΑΑ προσ υγειονομική ταφή 

Σφμφωνα με τον εκνικό ςχεδιαςμό πρζπει θ υγειονομικι ταφι να αποτελεί τθν τελευταία 

επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο από το 30%του ςυνόλου των ΑΣΑ. Στα πλαίςια τθσ 

ταφισ υφίςταται θ απαίτθςθ τθσ ΚΥΑ 29407/3508/2002 ϊςτε μζχρι το 2020 να ζχει επιτευχκεί θ 

μείωςθ των ΒΑΑ που οδθγοφνται προσ υγειονομικι ταφι ςτο 35% τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ 

ΒΑΑ του 1997. 

Ταυτόχρονα ο Νόμοσ 4042/2012 προβλζπεται πρόςκετο ειδικό τζλοσ ταφισ για μια ςειρά 

κατθγορίεσ αποβλιτων οι οποίεσ δεν ζχουν υποςτεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ και οδθγοφνται 

ςτουσ Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ χωρίσ προεπεξεργαςία. Το κόςτοσ αυτό κα ξεκινά από 35 

€/τόνο αποβλιτων που διατίκεται και κα αυξάνεται ςταδιακά μζχρι τθ μζγιςτθ τιμι των 60 

€/τόνο. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 23. ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΡΟΥ ΘΑ ΕΡΙΒΑΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΘΣ ΑΝ 
ΘΑΒΟΝΤΑΙΑΝΕΡΕΞΕΓΑΣΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

20    ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΜΟΙΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ 
ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ,   ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ   ΚΑΙ   ΙΔΥΜΑΤΑ),   ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ   
ΜΕΩΝ  ΧΩΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20.01.08 Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 

20.02.01 Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα (από κιπουσ, πάρκα και νεκροταφεία) 

20.02.02 Χϊματα και πζτρεσ 

20.03.01 Ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 

20.03.02 Απόβλθτα από αγορζσ 

20.03.07 Ογκϊδθ απόβλθτα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

17  ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΘΣ 

ΑΡΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΡΟΘΕΣΙΕΣ) 

17.01 Σκυρόδεμα, τοφβλα, πλακάκια και κεραμικά 

17.02 Ξφλο, γυαλί και πλαςτικό 

17.03.02 
Μείγματα ορυκτισ αςφάλτου εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο 

ςθμείο 17.03.01 

17.05.04 Χϊματα και πζτρεσ άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 17.05.03 

17.05.06 Μπάηα εκςκαφϊν άλλα από τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 17.05.05 

17.09.04 
Μείγματα αποβλιτων δομικϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων εκτόσ 

εκείνων που περιλαμβάνονται ςτα ςθμεία 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 

 

 

Πςον αφορά τθν ανάκτθςθ υλικϊν από τθν επεξεργαςία ςφμμεικτων απορριμμάτων: 

• Κατά τθν επεξεργαςία των ςφμμεικτων απορριμμάτων ανακτάται το 15% των τριϊν 

ανακυκλϊςιμων (πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί). 

• Το ποςοςτό ανάκτθςθσ ξφλου από τθν επεξεργαςία ςφμμεικτων εκτιμάται ςε 25%. 

• Από τα λοιπά απόβλθτα το 25% περίπου είναι ανακυκλϊςιμα και από τθν επεξεργαςία 

των ςφμμεικτων ανακτάται ζνα ποςοςτό περί το 5%. 
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Ο ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ απορριμμάτων για το διμο Ιεράπετρασ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

οδθγείται προσ υγειονομικι ταφι ποςότθτα απορριμμάτων ίςθ το 29,8% των ςυνολικά 

παραγόμενων ΑΣΑ του Διμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 

% ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (t) 
ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ 

(t) 

ΡΟΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

(t) 

ΑΝΑΚΤΘΣΘ 

ΑΡΟ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

(t) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑΚΤΘΣΘΣ 

(t) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΟΣ ΤΑΦΘ 

(t) 

Οργανικά 39,15 6.501  
9.812 

 

 
4.752 

 

 
5.060 

 
3.022 7.774 

 
2.038 

 Χαρτί 19,94 3.311 

Ρλαςτικά 16,85 2.798 
 

4.505 
 

 
2.928 

 

 
1.577 

 
237 3.165 1.340 Μζταλλα 4,95 822 

Γυαλί 5,33 885 

Ξφλο 1,60 266 266 173 93 23 196 70 

Λοιπά 12,18 2.023 2.023 506 1.517 19 525 1.498 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 16.606 16.606 8.359 8.247 3.301 11.660 4.946 

ΡΟΣΟΣΤΟ Α.Σ.Α. ΡΟΣ ΤΑΦΘ      29,8% 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΟΘΣ
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66..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΗΗ   ΔΔΡΡΑΑΕΕΨΨΝΝ   ΣΣΟΟΤΤ   ΣΣΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟΤΤ   ΦΦΕΕΔΔΙΙΟΟΤΤ   ΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΙΙΡΡΙΙΗΗ   

 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του Διμου Ιεράπετρασ – ςτον τομζα διαχείριςθσ 

αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ και των κεςμοκετθμζνων ςτόχων που τίκενται ςε εκνικό 

επίπεδο αλλά και κατευκφνςεων, ζχει αναπτυχκεί ζνα ςφνολο μζτρων και δράςεων με ςτόχο το 

ζτοσ 2020.  

 

6.2 ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΧΗ - ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΤΛΙΚΨΝ 

 
Θ πρόλθψθ, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/98 και το Νόμο 4042/2012 ορίηεται ωσ εξισ: «τα 

μζτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, και τα 

οποία μειϊνουν: α) τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ 

τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, β) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων αποβλιτων 

ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία, ι γ) τθν περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε 

επικίνδυνεσ ουςίεσ». 

Σφμφωνα και με τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων, θ 

πρόλθψθ αποτελεί τθν πρϊτθ επιλογι που κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε κάκε ςχεδιαςμό 

για τα απόβλθτα, όπωσ φαίνεται και ςτθν ακόλουκθ εικόνα: 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4. Θ ΡΥΑΜΙΔΑ ΙΕΑΧΘΣΘΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕΤΘΝ ΟΔΘΓΙΑ 2008/98/ΕΚ (ΆΘΟ 4, §1). 
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Για λόγουσ κατανόθςθσ, αναφζρεται ότι θ επαναχρθςιμοποίθςθ αφορά ςε κάκε εργαςία με τθν 

οποία προϊόντα που δεν είναι απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον 

οποίο ςχεδιάςτθκαν, ενϊ θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ αφορά ςε κάκε εργαςία 

ανάκτθςθσ που ςυνιςτά ζλεγχο, κακαριςμό ι επιςκευι, με τθν οποία προϊόντα που αποτελοφν 

πλζον απόβλθτα προετοιμάηονται προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ άλλθ 

προεπεξεργαςία. 

 

Ρρόςφατα (Ιοφλιοσ 2014) ολοκλθρϊκθκε το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Αποβλιτων, το οποίο 

αναμζνεται να τεκεί ςε εφαρμογι τα επόμενα ζτθ. Θ πλειονότθτα των προβλεπόμενων 

δράςεων αφοροφν ςε ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ ςε κεντρικό επίπεδο, παρζχοντασ τισ κατάλλθλεσ 

κατευκφνςεισ ςτισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ για τθν υλοποίθςι τουσ.  Κατά ςυνζπεια, οι 

προτεινόμενεσ δράςεισ πρόλθψθσ  για το Διμο Ιεράπετρασ περιορίηονται ςε αυτζσ που δφναται 

να υλοποιθκοφν από το Διμο ανεξάρτθτα από τισ κεντρικζσ δράςεισ:    

 

Δράςεισ πρόλθψθσ με ςτόχο τθ μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων του Διμου 

Ιεράπετρασ.  

 
Θ πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων, κατεξοχιν προωκείται μζςω τθσ παροχισ οικονομικϊν 

κινιτρων προσ τουσ πολίτεσ ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει». Δεδομζνου, όμωσ, 

ότι τα τζλθ κακαριότθτασ κακορίηονται βάςει των τετραγωνικϊν μζτρων των ακινιτων (Ν. 25/ 

16.4.1975 -ΦΕΚ Α' 74/1975), τίκενται ςθμαντικοί περιοριςμοί. Ακολοφκωσ περιγράφονται 

δράςεισ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν:  

 Δθμιουργία μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ (από τισ 

7 που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία), με ζκπτωςθ επί των δθμοτικϊν τελϊν για 

τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Αυτό 

κεωρείται νομικά αποδεκτό, κακϊσ θ υπθρεςία κακαριότθτασ είναι ανταποδοτικι και θ 

χριςθ του κάδου κομποςτοποίθςθσ μειϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου 

προσ τον πολίτθ. Βαςικι, όμωσ, προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ είναι 

θ τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των κάδων, με δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ 

από το Διμο.   

 Επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων ςθμείων, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει 

ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, 

χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, 

παιχνίδια, ζπιπλα κλπ.) με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν ανακφκλωςθ, ανάλογα 

κάκε φορά με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. 
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 Δθμιουργία εκπτωτικισ κάρτασ για χριςθ ςτα πράςινα ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να 

λαμβάνουν εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του Διμου ανάλογα με τισ ποςότθτεσ ι τον όγκο 

των απορριμμάτων που επαναχρθςιμοποιοφν. 

 

Μζτρο 1:Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά προϊόντων και εκςτρατείεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ  Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ   ςτισ   

εκςτρατείεσ   ευαιςκθτοποίθςθσ   που υλοποιεί ο Διμοσ. 

Μζτρο 2:Ειςαγωγι και δράςεισ εφαρμογισ τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτθν 

εκπαίδευςθ  Σε τοπικό επίπεδο, υλοποίθςθ δράςεων ςε ςυνεργαςία με τθν διεφκυνςθ 

εκπαίδευςθσ - ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. 

Μζτρο 3: Ρροαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

oΕνκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ βιβλίων μζςω προϊκθςθσ εκδθλϊςεων ςε Σχολεία. 

oΡροϊκθςθ χριςθσ ςυςκευαςιϊν και τςαντϊν πολλαπλϊν χριςεων. 

 

6.3 ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤ 

 
6.3.1 Οικιακή κομποςτοποίηςη 

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ κα πρζπει να προωκείται κατά προτεραιότθτα για τθ διαχείριςθ των 

βιοαποβλιτων ςτισ περιοχζσ με χαμθλι αςτικι πυκνότθτα ι/και ςε νοικοκυριά που διακζτουν 

κιπο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξισ πλεονεκτιματα για το Διμο: 

 Μείωςθ των ςυνολικϊν αποβλιτων που δφναται να ςυλλεχκοφν και να διαχειριςτοφν 

 Μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ (ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και ταφισ) 

λόγω μείωςθσ των ποςοτιτων 

 Ρροϊκθςθ τθσ βζλτιςτθσ περιβαλλοντικά πρακτικισ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

αυτϊν. 

 

Να ςθμειωκεί ότι ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλθτα, αλλά 

κατεξοχιν φυτικά υπολείμματα (φροφτα, λαχανικά) κακϊσ και υπολείμματα κιπου (γκαηόν, 

φφλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.). 

Για τισ μικρζσ ποςότθτεσ των πραςίνων αποβλιτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, κα 

πρζπει να προωκθκεί πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ του Διμου. 

Στο πλαίςιο αυτό προτείνονται οι εξισ ενζργειεσ: 
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 Ζναρξθ προγράμματοσ δωρεάν διανομισ κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, με τθν 

προμικεια και διανομι περίπου 2.000 κάδων για ςυνολικι κάλυψθ 20% των 

νοικοκυριϊν του Διμου (20% x 10.140 νοικοκυριά = 2.028 κάδοι) 

 Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των κάδων 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, με δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο. Θ προμικεια 

και παράδοςθ των κάδων προσ τουσ πολίτεσ να γίνεται οργανωμζνα και να 

καταγράφονται οι ετιςιεσ εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ που κομποςτοποιικθκαν. 

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που ζχουν ι πρόκειται να 

λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Θ ςυςτθματικι και  

οργανωμζνθ παρακολοφκθςθ από αρμόδιο προςωπικό του Διμου τθσ ορκισ 

εφαρμογισ και λειτουργίασ των οικιακϊν κομποςτοποιθτϊν αποτελεί τθ βάςθ για τθν 

επιτυχι υλοποίθςθ των ςτόχων του ςχεδίου. 

 Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν 

κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία), με ζκπτωςθ επί 

των δθμοτικϊν τελϊν για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ.  

 

Ανάλογα με τθν πορεία απόδοςθσ τθσ δράςθσ, είναι δυνατι θ ενίςχυςθ του μζτρου με τθν 

προμικεια επιπλζον αρικμοφ κομποςτοποιθτϊν. Το κόςτοσ των εν λόγω κομποςτοποιθτϊν 

ανζρχεται ςτα 50€/κάδο. Οι κάδοι κομποςτοποίθςθσ, είναι κατάλλθλοι για τθν ανακφκλωςθ 

οργανικϊν απορριμμάτων, όπωσ φλοφδεσ από φροφτα και λαχανικά, κομμζνα κλαδιά, φυτά, 

χόρτα, κουρεμζνο γραςίδι, φφλλα κ.λπ. τα οποία ακολοφκωσ μετατρζπονται ςε ζνα είδοσ 

εδαφοβελτιωτικοφ (κόμποςτ) που χρθςιμεφει ωσ λίπαςμα. Ο ςυγκεκριμζνοσ κάδοσ πρζπει να 

τοποκετείται ςε κιπο, ςε μζροσ με πρωινό ι απογευματινό ιλιο, πάνω ςτο χϊμα, όχι πάνω ςε 

μπετόν, άςφαλτο ι πζτρα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΤΘΣ 

 

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ ςτο Διμο Ιεράπετρασ κα εφαρμοςτεί ςτουσ πιο 

αραιοκατοικθμζνουσ οικιςμοφσ. Ρροτείνεται λοιπόν θ εφαρμογι τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

με κάδουσ, τφπου κιπου, ςτουσ κάτωκι οικιςμοφσ. 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 24. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΟΙΚΙΑΚΘΣ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

Α/Α Ρεριγραφι 
Μόνιμοι 
Κάτοικοι 

2001 

%  
ςτο 

ςφνολο 

Μόνιμοι 
Κάτοικοι 

2011 

Μετ. 
Κατ 

2001-11 

%  
ςτο 

ςφνολο 

%  
μετ.200
1-2011 

ΕΚΤΑΣΘ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ / 
ΣΤΕΜΜΑ 

ΔΘΜΟΣ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 26.384 % 26.200 -184 % 
Μεταβολ

ι ςε 
ςφνολο 

470.150 18 

1 Τ.Κ Αγίου Στεφάνου 800 3,0% 891 91 3,4% 0,3% 15.955 18 

2 Τ.Κ Σταυροχωρίου 986 3,7% 950 -36 3,6% -0,1% 23.133 24 

3 Τ.Κ Σχινοκαψάλων 479 1,8% 427 -52 1,6% -0,2% 13.201 31 

4 Τ.Κ Μακρυλιάσ 124 0,5% 122 -2 0,5% 0,0% 8.147 67 

5 Τ.Κ Μεταξοχωρίου 20 0,1% 12 -8 0,0% 0,0% * - 

6 Τ.Κ Καλαμαφκασ 514 1,9% 464 -50 1,8% -0,2% 26.576 57 

7 Τ.Κ Κάτω Χωρίου 1.153 4,4% 946 -207 3,6% -0,8% 35.463 37 

8 Τ.Κ Μφκων 317 1,2% 396 79 1,5% 0,3% 19.043 48 

9 Τ.Κ Μφρτου 622 2,4% 620 -2 2,3% 0,0% 8.822 14 

10 Τ.Κ Ραχείασ Άμμου 850 3,2% 846 -4 3,2% 0,0% 20.657 24 

 

Στουσ κατοίκουσ αυτϊν των περιοχϊν κα διανεμθκοφν κάδοι κομποςτοποίθςθσ τφπου κιπου. 

Δεδομζνου ότι αυτοί οι κάδοι ζχουν ιδιαίτερα αυξθμζνθ απόδοςθ το καλοκαίρι, αυτι κα 

ταυτίηεται με το ηεςτό κλίμα που διατθρείται ςτθν περιοχι ςχεδόν ζξι μινεσ το χρόνο 
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6.3.2 Φωριςτή ςυλλογή και προεπεξεργαςία πραςίνων αποβλήτων 

 

Οι μεγάλεσ ποςότθτεσ πραςίνων αποβλιτων που προκφπτουν από κλαδζματα και κακαριςμό 

πάρκων, οικοπζδων και άλλων χϊρων κα πρζπει να ςυλλζγονται χωριςτά ςε ποςοςτό 80% και 

να μθν αναμιγνφονται με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα. Οι ποςότθτεσ αυτζσ προτείνεται να 

οδθγοφνται ςτο Ρράςινο Σθμείο του Διμου, και με τθ χριςθ κλαδοτεμαχιςτι να τεμαχίηονται 

για τθν περαιτζρω μεταφορά τουσ και αξιοποίθςι τουσ. Τα απόβλθτα κα πρζπει να οδθγοφνται 

κατά προτεραιότθτα ςε κεντρικι μονάδα κομποςτοποίθςθσ. 

 

Θ μονάδα πρόκειται να εγκαταςτακεί ςε κζςθ που διοικθτικά ανικει ςτo Διμο Ιεράπετρασ ςτθν 

περιοχι «Ρλατιά Πψθ», εντόσ του γθπζδου του προσ αποκατάςταςθ πρϊθν  ΧΑΔΑ Ιεράπετρασ 

ςε υγιζσ ζδαφοσ ςτο δυτικό τμιμα αυτοφ. Θ προβλεπόμενθ μζκοδοσ κομποςτοποίθςθσ 

ςυνίςταται ςτθν επιλογι ανοικτοφ τφπου εγκατάςταςθσ με δθμιουργία ανοικτϊν ςειρϊν 

(ςειραδιϊν) ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ με χριςθ μθχανιματοσ ανάδευςθσ των 

ςωρϊν (αυτοκινοφμενο όχθμα). 

 

Τα ςυνεργεία του Διμου κα ςυλλζγουν, τόςο τα πράςινα απόβλθτα που παράγονται κατά τθ 

διαμόρφωςθ πάρκων, κιπων, δζντρων και παρτεριϊν με κάμνουσ/γκαηόν που ανικουν ςτο 

Διμο, αλλά και αυτά που παράγονται από τα κλαδζματα ιδιωτικϊν κιπων, μετά από κλιςθ του 

πολίτθ ςτθν ειδικι γραμμι επικοινωνίασ τθσ υπθρεςίασ πραςίνου του Διμου. Για τθ χωριςτι 

ςυλλογι και κομποςτοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων προτείνεται, ςε πρϊτθ φάςθ, θ 

προμικεια ενόσ κλαδοτεμαχιςτι. Θ μζκοδοσ αυτι ζχει το πλεονζκτθμα τθσ μείωςθσ του 

αρχικοφ όγκου των πράςινων αποβλιτων κατά 60-70%, μειϊνοντασ ζτςι το κόςτοσ μεταφοράσ 

τουσ ςτθ μονάδα κομποςτοποίθςθσ. Το παραγόμενο προϊόν, είναι ζνα λεπτόκοκκο υλικό, ζτοιμο 

για απόκεςθ ςε ςειράδια προσ κομποςτοποίθςθ.  

 

6.3.3 Φωριςτή υλλογή Βιοαποβλήτων 

 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων διαλογισ ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων, προτείνεται θ οργάνωςθ 

και εφαρμογι Συςτιματοσ Διαλογισ ςτθν πθγι, που να καλφψει ςταδιακά το ςφνολο του 

Διμου. Ππωσ προαναφζρκθκε, τίκεται ςτόχοσ εκτροπισ 40% κ.β. των παραγόμενων 

βιοαποβλιτων, εκ των οποίων 37% κα πρζπει να εκτραποφν μζςω του δικτφου χωριςτισ 

ςυλλογισ και το 3% κ.β. μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 
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Για τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ απαιτοφνται τα εξισ: 

 Σχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι του Διμου. 

 Ρρομικεια κάδων ςυλλογισ και βιοδιαςπϊμενων ςάκων. 

 Σχεδιαςμόσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

Ακολοφκωσ περιγράφονται τα κφρια ςθμεία του προτεινόμενου προγράμματοσ ΔςΡ των 

βιοαποβλιτων του Διμου.  

 Σφςτθμα Διαλογισ ςτθν Ρθγι 

Για τθ χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων του Διμου προτείνεται ο ςυνδυαςμόσ των 

ακόλουκων μεκόδων ςυλλογισ, λαμβάνοντασ υπόψθ το διαχωριςμό μεταξφ οικιακϊν και 

εμπορικϊν χρθςτϊν 

 Θ ςυλλογι πόρτα-πόρτα από κάκε νοικοκυριό ι κάκε κατοικία. 

 Θ ςυλλογι ςε κεντρικοφσ κάδουσ που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςε πυκνό δίκτυο κοντά 

ςτα νοικοκυριά / κατοικίεσ. 

Πςον αφορά ςτουσ οικιακοφσ χριςτεσ (κατοικίεσ/νοικοκυριά), δεδομζνθσ τθσ χαμθλισ 

πυκνότθτασ δόμθςθσ και τθσ χωροταξικισ δομισ, προτείνεται να εφαρμοςτεί το ςφςτθμα 

πόρτα-πόρτα μόνο ςε κεντρικό ςθμείο - γειτονία τθσ πόλθσ τθσ Ιεράπετρασ. 

 

Θ μζκοδοσ πόρτα-πόρτα κα επιλζγει για κάποια αραιοκατοικθμζνθ περιοχι του Διμου κακϊσ 

είναι κυρίωσ κατάλλθλθ για μονοκατοικίεσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ του κάδου 

ςυλλογισ ςε κάποιο εξωτερικό ιδιόκτθτο χϊρο χωρίσ να αποκλείεται θ εφαρμογι τθσ ςε 

πολυκατοικίεσ, εφόςον υπάρχει διακζςιμοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ για το ςκοπό αυτό. Με το 

ςφςτθμα πόρτα-πόρτα εκτιμάται ότι κα επιτευχκοφν ςε ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα 

αυξθμζνα ποςοςτά ςυμμετοχισ και υψθλι κακαρότθτα του ςυλλεγόμενου υλικοφ, κακϊσ 

δθμιουργείται αίςκθμα ευκφνθσ ςτον πολίτθ, γεγονόσ που κα οδθγιςει κατ' επζκταςθ ςτθ 

μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων για το Διμο. 

 

Θ μζκοδοσ ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ είναι κυρίωσ κατάλλθλθ για περιοχζσ με υψθλότερθ 

πυκνότθτα δόμθςθσ και περιοριςμζνο διακζςιμο χϊρο για να διατεκοφν κάδοι ςε κάκε 

οικία/κτίριο. Να ςθμειωκεί ότι ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για το ςφςτθμα κεντρικϊν 

κάδων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά για μετάβαςθ ςτο ςφςτθμα πόρτα-πόρτα. 

 

Πςον αφορά ςτουσ εμπορικοφσ χριςτεσ (καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ 

εςτιατόρια και καφετζριεσ) προτείνεται εξαρχισ θ ςυλλογι ςε κεντρικοφσ κάδουσ για το ςφνολο 
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του Διμου. Ο λόγοσ είναι ότι τα καταςτιματα είναι ςυνικωσ κλειςτά τισ πρωινζσ ϊρεσ κατά τισ 

οποίεσ πραγματοποιείται θ ςυλλογι και είναι δφςκολοσ ο ςυντονιςμόσ του προςωπικοφ του 

κάκε καταςτιματοσ με τθν υπθρεςία κακαριότθτασ για τθν εναπόκεςθ του κάδου μπροςτά από 

τθν επιχείρθςθ. 

 

Τα υπολείμματα τροφϊν κα τοποκετοφνται ςτον κάδο κουηίνασ εντόσ τθσ ειδικισ ςακοφλασ και 

όταν αυτι γεμίςει κα μεταφζρεται ςτον εξωτερικό κεντρικό κάδο. Απορριμματοφόρο του 

Διμου κα αδειάηει τουσ καφζ κάδουσ. Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα κα πρζπει να οδθγοφνται 

ςε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ όπου κα υφίςτανται ξεχωριςτι επεξεργαςία με ςκοπό τθν 

παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ (κόμποςτ) υψθλισ ποιότθτασ. 

 

 Κάδοι - Μζςα Ρροςωρινισ Αποκικευςθσ 

Σχετικά με τον τφπο των κάδων γίνεται διαχωριςμόσ μεταξφ αυτϊν που κα τοποκετθκοφν ςτο 

εςωτερικό των καταςτθμάτων και οικιϊν και των εξωτερικϊν κεντρικϊν κάδων. 

Για τθν προςωρινι αποκικευςθ, ιτοι τθ διαλογι των υπολειμμάτων τροφϊν εντόσ των 

νοικοκυριϊν, δθλαδι εντόσ τθσ κουηίνασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικά μζςα: 

μικροί κάδοι κουηίνασ, βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ (ςακοφλεσ από βιοαποδομιςιμο υλικό), 

χάρτινεσ ςακοφλεσ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ (από κοινό πλαςτικό).  

 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου, προτείνεται θ χριςθ κάδων κουηίνασ (για τουσ οικιακοφσ 

χριςτεσ κάδοι 10 lt) και βιοδιαςπϊμενων ςάκων, κακϊσ και θ δωρεάν διανομι των 

βιοδιαςπϊμενων ςάκων κατά το αρχικό ςτάδιο του ςυςτιματοσ ςυλλογισ (πχ. για διάςτθμα 3 

μθνϊν). 

Πςον αφορά τουσ εξωτερικοφσ κάδουσ προτείνεται θ διερεφνθςθ του βζλτιςτου ςυνδυαςμοφ 

κάδων χωρθτικότθτασ ανάλογα με το επιλεγόμενο ςφςτθμα και τθν ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ 

οικιακϊν/ εμπορικϊν χρθςτϊν και άλλων μεγάλων παραγωγϊν (ςχολεία, λαϊκζσ αγορζσ κλπ.). 

Ενδεικτικά: 

- Κάδοι 35-40 Lt: Τοποκετοφνται ςε ιδιόκτθτο εξωτερικό χϊρο ενϊ τισ προκακοριςμζνεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ τοποκετοφνται εξωτερικά του κτιρίου/οικίασ ϊςτε να γίνει εκκζνωςθ του κάδου από 

το Διμο. 

- Κάδοι 120-360 It για τοποκζτθςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και διανομι ςε μεγάλουσ 

εντοπιςμζνουσ παραγωγοφσ του Διμου (ςχολεία, λαϊκζσ αγορζσ). 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 25. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΔΩΝ 
 

Α/Α Ρεριγραφι 
Μόνιμοι 
Κάτοικοι 

2001 

%  
ςτο 

ςφνολο 

Μόνιμοι 
Κάτοικοι 

2011 

Μετ. 
Κατ 

2001-
11 

%  
ςτο 

ςφνολο 

%  
μετ.2001-

2011 
ΕΚΤΑΣΘ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
/ 

ΣΤΕΜΜΑ 

ΔΘΜΟΣ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 26.384 % 26.200 -184 % 
Μεταβολι 
ςε ςφνολο 470.150 18 

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 23.729 89,9% 23.708 -21 89,9% -0,1% 394.744 17 

1 Δθμ.ΚοινότθταΙεραπζτρασ 15.543 58,9% 16.139 596 61,2% 2,3% 69.903 4 

2 Τ.Κ Αγίου Ιωάννου 1.237 4,7% 1.168 -69 4,4% -0,3% 32.397 28 

3 Τ.Κ Ανατολισ 1.726 6,5% 1.611 -115 6,1% -0,4% 26.614 17 

4 Τ.Κ Γδοχίων 68 0,3% 74 6 0,3% 0,0% 6.448 87 

5 Τ.Κ Καβουςίου 611 2,3% 563 -48 2,1% -0,2% 38.314 68 

6 Τ.Κ Καλαμαφκασ 514 1,9% 464 -50 1,8% -0,2% 26.576 57 

7 Τ.Κ Κάτω Χωρίου 1.153 4,4% 946 -207 3,6% -0,8% 35.463 37 

8 Τ.Κ Μακρυλιάσ 124 0,5% 122 -2 0,5% 0,0% 8.147 67 

9 Τ.Κ Μαλϊν 488 1,8% 302 -186 1,1% -0,7% 25.692 85 

10 Τ.Κ Μεςελζρων 158 0,6% 135 -23 0,5% -0,1% 11.521 85 

11 Τ.Κ Μουρνιϊν 78 0,3% 137 59 0,5% 0,2% 12.246 89 

12 Τ.Κ Μφκων 317 1,2% 396 79 1,5% 0,3% 19.043 48 

13 Τ.Κ Μφρτου 622 2,4% 620 -2 2,3% 0,0% 8.822 14 

14 Τ.Κ Ραχείασ Άμμου 850 3,2% 846 -4 3,2% 0,0% 20.657 24 

15 Τ.Κ ίηθσ 63 0,2% 72 9 0,3% 0,0% 5.848 81 

16 Τ.Κ Χριςτοφ 157 0,6% 101 -56 0,4% -0,2% * - 

 

Ρροκφπτει λοιπόν θ απαίτθςθ για χωροκζτθςθ του παρακάτω αρικμοφ κάδων ανά οικιςμό.   

 

   ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΦΕ ΚΑΔΩΝ 

1 Δθμ. Κοινότθτα Ιεράπετρασ 538 

2 Τ.Κ Αγίου Ιωάννου 23 

3 Τ.Κ Ανατολισ 32 

4 Τ.Κ Γδοχίων 1 

5 Τ.Κ Καβουςίου 11 
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6 Τ.Κ Καλαμαφκασ 9 

7 Τ.Κ Κάτω Χωρίου 19 

8 Τ.Κ Μακρυλιάσ 2 

9 Τ.Κ Μαλϊν 6 

10 Τ.Κ Μεςελζρων 3 

11 Τ.Κ Μουρνιϊν 3 

12 Τ.Κ Μφκων 8 

13 Τ.Κ Μφρτου 12 

14 Τ.Κ Ραχείασ Άμμου 17 

15 Τ.Κ ίηθσ 1 

16 Τ.Κ Χριςτοφ 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 689 

 

Θα τοποκετθκοφν καφζ κάδοι χωρθτικότθτασ 240 ι/και 360 λίτρων ςε περιοχζσ που 

παρουςιάηεται αυξθμζνθ παραγωγι αποβλιτων, όπωσ Εςτιατόρια, Ξενοδοχεία, Νοςοκομεία, 

Super Market, Οπωροπωλεία, λαϊκζσ αγορζσ κτλ. Σφμφωνα με τθν απογραφι κτιρίων για το ζτοσ 

2011 τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα ςυνολικά κτίρια ςτο Διμο Ιεράπετρασ ανζρχονται ςε 17.371, εκ των 

οποίων 12.663 είναι οι κατοικίεσ. Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται αναλυτικά θ κατανομι 

των κτιρίων κατά χριςθ ςτα οποία πρζπει να τοποκετθκεί πυκνό δίκτυο καφζ κάδων. 

 

ΚΤΙΙΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 16.435 

ΧΘΣΘ ΚΤΙΙΩΝ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

Κατοικία 12.663 

Εκκλθςία-μοναςτιρι 271 

Ξενοδοχείο 236 

Εργοςτάςιο-εργαςτιριο 94 

Σχολικό κτίριο 65 

Κατάςτθμα-γραφείο 634 

Στακμόσ αυτοκινιτων (πάρκινγκ) 7 

Νοςοκομείο-κλινικι κλπ 1 

Άλλθ χριςθ 2.464 
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Σφμφωνα με το προτεινόμενο ςφςτθμα που περιγράφθκε ανωτζρω, οι ανάγκεσ ςε εξοπλιςμό 

είναι οι ακόλουκεσ: 

 

Είδοσ κάδου Ροςότθτα 
Ενδεικτικι 

Τιμι/τεμάχιο 

Ενδεικτικό 
Κόςτοσ 

Κάδοι κουηίνασ χωρθτικότθτασ 10 lt 5.500 8,00 € 44.000,00 € 

Ρλαςτικοί κάδοι 35-40 It (εξωτερικοί αποκλειςτικοί 

κάδοι για τα νοικοκυριά) 
1.500 19,00 € 28.500,00 € 

Κεντρικοί εξωτερικοί κάδοι    

- χωρθτικότθτασ 120 It 300 25,00 € 7.500,00 € 

- χωρθτικότθτασ 240 It 300 38,00 € 11.400,00 € 

- χωρθτικότθτασ 360 It 100 65,00 € 6.500,00 € 

Βιοδιαςπϊμενοι ςάκοι 10 It 300.000 0,14 € 42.000,00 € 

Σφνολο   139.900 € 

 

Θ ςυλλογι του περιεχόμενου των καφζ κάδων κα γίνεται δφο φορζσ τθν εβδομάδα τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ. Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (λόγω του ηυμϊςιμου χαρακτιρα του ρεφματοσ) 

κα πρζπει να αυξθκεί θ ςυχνότθτα τθσ ςυλλογισ ςε τουλάχιςτον τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα.    

 
ΕΙΚΟΝΑ 6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

 

 
Επίςθσ, κα απαιτθκοφν 2 νζα απορριμματοφόρα οχιματα τφπου πρζςασ για τθ ςυλλογι των 

βιοαποβλιτων από το ςφνολο του Διμου. Τζλοσ, βαςικό ςτοιχείο για τθν επιτυχι εφαρμογι του 
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προγράμματοσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων αποτελεί θ υλοποίθςθ οργανωμζνθσ 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

6.3.4 Ενίςχυςη ΔςΠ Ανακυκλώςιμων Τλικών & Λοιπών Αποβλήτων 

 

Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν, ο Διμοσ κα πρζπει να αυξιςει τθ διαλογι ςτθν πθγι 

των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν. Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ προτείνονται οι εξισ δράςεισ: 

 Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ ςυλλογισ. Το 

χαμθλό ποςοςτό διαλογισ ςτθν πθγι κα πρζπει να αναλυκεί ωσ προσ τισ 

εξυπθρετοφμενεσ περιοχζσ με αφξθςθ του αρικμοφ των κάδων ςυλλογισ ι/και πικανι 

αναδιάταξθ αυτϊν, κακϊσ και με βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ ςυλλογισ. 

 Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων ςτόχων. Θα πρζπει να 

υλοποιοφνται δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ (τουλάχιςτον μία ετθςίωσ), ϊςτε να 

αφυπνίηονται οι πολίτεσ. Ιδιαίτερα, κα πρζπει να οργανωκοφν ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 

(όπωσ διαγωνιςμοί ανακφκλωςθσ ςτα ςχολεία του Διμου) με ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ 

νοικοκυριϊν που δεν ςυμμετζχουν ενεργά. 

 

6.3.5 Δημιουργία Πράςινων ημείων 

 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ που κζτει ο Νόμοσ 4042/2012 και τθν προϊκθςθ τθσ 

χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πράςινου 

ςθμείου ςε επίπεδο Διμου, όπου κα ςυλλζγονται χωριςτά ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι 

αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν), όπωσ χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί, πράςινα, 

ογκϊδθ, ΑΘΘΕ και άλλα είδθ όπωσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. Το πράςινο ςθμείο κα λειτουργεί 

ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι που κα εφαρμόηονται για τα διάφορα 

ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, ΑΘΘΕ, θλεκτρικζσ ςτιλεσ, κλπ.).  

Στο Διμο Ιεράπετρασ κρίνεται απαραίτθτθ θ δθμιουργία δφο κεντρικϊν πράςινων ςθμείων ςε 

επίπεδο Διμου, ζνα ςτθν περιοχι του πρϊθν Διμου Μακρφ Γιαλοφ και ζνα ςτθν περιοχι του 

πρϊθν ΧΑΔΑ. Συμπλθρωματικά των κεντρικϊν πράςινων ςθμείων κα δθμιουργθκεί 1 πράςινο 

ςθμείο ςυλλογισ – κζντρο ανακφκλωςθσ, εκπαίδευςθσ, διαλογισ ςτθν πθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ) ςτο 

πρϊθν εργοςτάςιο τθσ ΑΓΕΞ. 

 

To Ρράςινο Σθμείο είναι ζνασ οριοκετθμζνοσ και διαμορφωμζνοσ χϊροσ με κατάλλθλθ κτιριακι 

υποδομι (όπου απαιτείται) και εξοπλιςμό, οργανωμζνοσ από το Διμο, ϊςτε οι δθμότεσ να 
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αποκζτουν ανακυκλϊςιμα υλικά, χωριςτά ςυλλεγζντα, όπωσ χαρτί, γυαλί, μζταλλα, πλαςτικά, 

υφάςματα, βρϊςιμα ζλαια ι χρθςιμοποιθμζνα αντικείμενα και εξοπλιςμό (όπωσ ρουχιςμό, 

ζπιπλα, θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό), προκειμζνου να προωκθκοφν ςτθ ςυνζχεια για 

ανακφκλωςθ ι για επαναχρθςιμοποίθςθ.  

 

Το ΚΑΕΔΙΣΡ (Κζντρο Ανακφκλωςθσ, Εκπαίδευςθσ, Διαλογισ ςτθν Ρθγι) είναι χϊροσ για τον 

οποίο ιςχφουν ςε ότι αφορά ςτισ υποδομζσ τα αναφερόμενα για το πράςινο ςθμείο, ςε 

ςυνδυαςμό με εκπαίδευςθ για τθν Διαλογι ςτθν Ρθγι, και όπου ενςωματϊνονται 

πρωτοβουλίεσ κοινωνικισ οικονομίασ.  Ρρόκειται ουςιαςτικά για χϊρουσ αποκικευςθσ 

ανακυκλϊςιμων αποβλιτων και χρθςιμοποιθμζνων αντικειμζνων και εξοπλιςμοφ, εν αναμονι 

υποβολισ τουσ ςε κάποια εργαςία ανάκτθςθσ ι επαναχρθςιμοποίθςθσ. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ 

μποροφν να λάβουν χϊρα και κάποιεσ προκαταρκτικζσ εργαςίεσ, όπωσ χειροδιαλογι, 

διαχωριςμόσ, ςυμπαγοποίθςθ, τεμαχιςμόσ και αναςυςκευαςία. 

 

Το Κζντρο Ανακφκλωςθσ, Εκπαίδευςθσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι (Κ.Α.Ε.Δ.Ι.Σ.Ρ.) κα είναι ζνασ χϊροσ 

Εγκατάςταςθσ  350 – 1.000 τ.μ., με  πρόςβαςθ των πολιτϊν με όχθμα εντόσ του χϊρου ι με τα 

πόδια, αναλόγωσ τθσ ζκταςθσ του χϊρου και δυνατότθτα πρόςβαςθσ των οχθμάτων μεταφοράσ 

των δεματοποιθμζνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν και των κάδων.   

 

Γενικότερα, θ ανάπτυξθ των Ρράςινων Σθμείων ςυντελεί ουςιαςτικά ςτθν υιοκζτθςθ τθσ 

εκνικισ πολιτικισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, κακϊσ αναμζνεται να 

ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτα ακόλουκα:   

 

 Ρροϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

 Ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ 

 Εκτροπι αποβλιτων από τουσ ΧΥΤΑ 

 Ανακφκλωςθ οικιακϊν αποβλιτων 

 χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ, μετάλλου, πλαςτικοφ και γυαλιοφ  

 διαμόρφωςθ νζασ προςζγγιςθσ ωσ προσ το τι είναι και τι δεν είναι απόβλθτο, μείωςθ 

τθσ ευκολίασ απόρριψθσ χριςιμων αντικειμζνων και υλικϊν, κακϊσ και ανάπτυξθ νζων 

προτφπων κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. 
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Ειδικότερα τα Ρράςινα Σθμεία ζχουν ωσ ςκοπό:  

 να ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ 

ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν αποβλιτων, όπωσ μζταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, φφαςμα 

και ξφλο, και άρα ςτθν αφξθςθ τθσ εκτροπισ τουσ από χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ,   

 να μειϊςουν τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ ογκωδϊν αποβλιτων προσ ταφι,  

 να εξυπθρετιςουν τουσ δθμότεσ ςτθν χωριςτι απόκεςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και 

άλλων ειδικϊν κατθγοριϊν οικιακϊν αποβλιτων αλλά και χρθςιμοποιθμζνων 

αντικειμζνων και εξοπλιςμοφ,   

 να εξυπθρετιςουν ιδιαιτζρωσ τουσ κατοίκουσ μικρϊν νθςιωτικϊν, ορεινϊν και 

απομακρυςμζνων περιοχϊν που ενδεχομζνωσ δεν διακζτουν άλλουσ τρόπουσ 

διαχείριςθσ των ανακυκλϊςιμων,   

 να αποτελζςουν χϊρουσ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςε κζματα 

διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων,  

 να ενιςχφςουν τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ και μζςω εφαρμογισ διαφόρων ςυςτθμάτων ανταπόδοςθσ, και να 

προωκιςουν τθν κάρτα του ανακυκλωτι. 

 

6.3.5.1. Επιτρεπόμενεσ κατηγορίεσ αποβλήτων ςτα Πράςινα Σημεία 

Τα ΡΣ μποροφν να δζχονται οριςμζνεσ ι και όλεσ από τισ κατθγορίεσ αςτικϊν αποβλιτων που 

παρουςιάηονται παρακάτω:   

 χαρτί / χαρτόνι (ςυςκευαςίεσ, ζντυπο)  

 γυαλί (ςυςκευαςίεσ, λοιπά)  

 πλαςτικά (ςυςκευαςίεσ, λοιπά)  

 μζταλλα (ςυςκευαςίεσ, λοιπά)  

 ξφλινεσ ςυςκευαςίεσ 

 μικτζσ ςυςκευαςίεσ (π.χ. tetrapack)   

 ροφχα, υφάςματα, υποδιματα, αξεςουάρ 

 λαμπτιρεσ 

 απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ  

 βρϊςιμα λίπθ και λάδια 

 φορθτζσ μπαταρίεσ 

 κλαδζματα (βαςικό πράςινο ςθμείο)  
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Μποροφν επίςθσ να δζχονται: 

 φάρμακα (λθγμζνα ι μθ)  

 μικρζσ ποςότθτεσ αποβλιτων οικιακισ χριςθσ που ενδεχομζνωσ εμπεριζχουν 

επικίνδυνα υπολείμματα (όπωσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν κακαριςμοφ, χρωμάτων, 

διαλυτϊν κλπ)  

 κερμόμετρα 

 ογκϊδθ (όπωσ ςτρϊματα, ζπιπλα) 

 

6.3.5.2. Κωδικοί ΕΚΑ αποδεκτοί ςτα Πράςινα Σημεία 

20 ΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΜΟΙΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ ΕΜΡΟΙΚΕΣ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ, ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΙΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΩΝ   

20 01 χωριςτά ςυλλεγζντα μζρθ, (εκτόσ εκείνων που αναφζρονται ςτο 15 01)   

20 01 01  χαρτί και χαρτόνι   

20 01 02  Γυαλί   

20 01 10  οφχα   

20 01 11  Υφάςματα 

20 01 21* ςωλινεσ φκοριςμοφ και άλλα απόβλθτα περιζχοντα υδράργυρο   

20 01 23* απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει χλωροφκοράνκρακεσ 

20 01 25  βρϊςιμα ζλαια και λίπθ  

20 01 32  φαρμακευτικζσ ουςίεσ, εκτόσ εκείνων που αναφζρονται ςτο 20 01 31  

20 01 33*μπαταρίεσ που αναφζρονται ςτα 16 06 02 ι 16 06 03  

20 01 34  μπαταρίεσ, εκτόσ εκείνων που αναφζρονται ςτο 20 01 33  

20 01 35* απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, εκτόσ εκείνων που 

αναφζρονται ςτο 20 01 21 και 20 01 23 που περιζχουν επικίνδυνα ςυςτατικά ςτοιχεία   

20 01 36  απορριπτόμενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, εκτόσ εκείνου που 

αναφζρεται ςτα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35  

20 01 38  ξφλο, εκτόσ εκείνου που αναφζρεται ςτο 20 01 37   

20 01 39  Ρλαςτικά   

20 01 40  Μζταλλα  

20 02 απόβλθτα κιπων και πάρκων (ςυναναφζρονται τα απόβλθτα νεκροταφείων)   

20 02 01  βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα  

20 03 άλλα αςτικά απόβλθτα   

20 03 07  ογκϊδθ απόβλθτα  
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15 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΡΟΟΦΘΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ 

ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ   

15 01 ςυςκευαςία (ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ ςυλλεγζντων αςτικϊν αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ)   

15 01 01  ςυςκευαςία από χαρτί και χαρτόνι   

15 01 02  πλαςτικι ςυςκευαςία   

15 01 03  ξφλινθ ςυςκευαςία   

15 01 04  μεταλλικι ςυςκευαςία   

15 01 05  ςφνκετθ ςυςκευαςία   

15 01 07  γυάλινθ ςυςκευαςία   

15 01 09  υφαςμάτινθ ςυςκευαςία 

 

6.3.5.3. Βαςικά ςτοιχεία-χαρακτηριςτικά πράςινων ςημείων 

- Οι πολίτεσ παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ αποβλιτων με δικό τουσ μεταφορικό μζςο 

ςτο Ρράςινο Σθμείο. 

- Οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα, 

παιχνίδια). 

- Ο Διμοσ τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ' ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ) που δεν 

ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ ςτα πράςινα ςθμεία ςυλλογισ. 

- Θα πρζπει να καλφπτει όςο το δυνατό περιςςότερα είδθ αποβλιτων. 

- Να γίνεται ςυλλογι και τεμαχιςμόσ πραςίνων. 

 

6.3.5.4. Διαχείριςη ςυλλεγόμενων υλικών πράςινου ςημείου 

Τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα πράςινο ςθμείο μποροφν να οδθγθκοφν για 

επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ, ανάλογα πάντα και με τθν προςφορά και ηιτθςθ ςτθν 

αγορά. Για τα περιςςότερα ρεφματα λειτουργοφν Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να διαχειριςτοφν τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα 

πράςινο ςθμείο. Για τα λοιπά ρεφματα θ διαχείριςθ κα πρζπει να γίνεται από ανεξάρτθτουσ 

φορείσ με τουσ οποίουσ ο Διμοσ ςυνάπτει ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ. 

 

6.3.5.5. Τεχνική Περιγραφή πράςινου ςημείου 

Ακολουκεί περιγραφι των κφριων χϊρων ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. 
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Α) Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Μερικά από τα πιο 

ςυνικθ απόβλθτα που ςυλλζγονται είναι μελάνια εκτυπωτι, μικρζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, απλοί 

λαμπτιρεσ και λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, κεριά, μπαταρίεσ, βιβλία, CD, ανάμικτεσ ςυςκευαςίεσ, 

ροφχα, υφάςματα και παποφτςια.  

Ο χϊροσ αυτόσ μπορεί να διαμορφωκεί είτε εντόσ κτιρίου, είτε ςε ανοιχτό ςτεγαςμζνο χϊρο. Θ 

απόρριψθ των υλικϊν γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε ειδικοφσ κάδουσ ανάλογα με το είδοσ του 

υλικοφ που ςυλλζγεται. Είναι ςθμαντικό, επίςθσ, οι πολίτεσ να διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα 

ςυλλογισ για ειδικά είδθ υλικϊν, ϊςτε να διευκολφνεται ο διαχωριςμόσ ςτθν πθγι. 

 

Β) Χϊροσ διαλογισ ογκωδϊν αποβλιτων 

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων. Κατά κφριο λόγο ςυλλζγονται 

ογκϊδθ ΑΘΘΕ, ΑΕΚΚ, χϊματα και πζτρεσ, ογκϊδθ πλαςτικά, ξφλο, μεταλλικά αντικείμενα, 

τηάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράςινα απόβλθτα. 

Θ απόκεςθ των αποβλιτων γίνεται ςυνικωσ ςε μεγάλα containers τοποκετθμζνα ςε εξωτερικό 

χϊρο του Ρράςινου Σθμείου και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςε ανιςοςτακμία (χαμθλότερο 

επίπεδο) ςε ςχζςθ με τθ κζςθ του ιδιϊτθ-κατόχου των αποβλιτων. Με τον τρόπο αυτό ςτο ζνα 

επίπεδο απορρίπτουν οι πολίτεσ και ςτο άλλο να γίνεται θ μεταφορά των containers. Σε 

περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ δθμιουργία ανιςοςτακμίασ, θ απόκεςθ μπορεί να γίνεται 

απευκείασ ςτα containers. Σε κάκε περίπτωςθ, ο χϊροσ ενδείκνυται να είναι ςτεγαςμζνοσ ι ςε 

περίπτωςθ που αυτό δεν είναι εφικτό, να υπάρχει κάλυψθ των containers, για τθν προςταςία 

των υλικϊν από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ 

 

Γ) Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ και προετοιμαςίασ για μεταφορά μικρϊν 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Ο χϊροσ αυτόσ αποςκοπεί ςτθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων υλικϊν, πριν τθ μεταφορά τουσ 

ςτον τελικό αποδζκτθ. Εάν ζχει επιλεχκεί ςυλλογι των υλικϊν ςε μεγάλα containers (π.χ. των 

10m3) τότε ο χϊροσ αυτόσ δεν είναι απαραίτθτοσ. Στο χϊρο αυτό γίνεται, επίςθσ, θ 

προετοιμαςία των ςυλλεγόμενων υλικϊν με ςτόχο τθν άμεςθ και εφκολθ μεταφορά τουσ, όπωσ 

θ ςυμπίεςθ των υλικϊν μζςω τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ειδικισ πρζςασ. 

 

Δ) Χϊροσ μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων 

Ο χϊροσ αυτόσ είναι απαραίτθτοσ για τθ ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων 

που εντοπίηονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα και περιλαμβάνονται ςτο Κεφ. 20 του 
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Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (με αςτερίςκο*). Ενδεικτικά ςε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται 

χρϊματα, ηιηανιοκτόνα και λθγμζνα φάρμακα. Θ ςυλλογι γίνεται ςυνικωσ ςε ξεχωριςτό χϊρο 

(κλειςτό δωμάτιο) ι ςε κλειςτό container, εάν δεν υπάρχει κτίριο. 

 

Ε) Χϊροσ προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ - κατάςτθμα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

Στον χϊρο προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ, μεταφζρονται όλα τα υλικά, τα 

οποία δφναται να επαναχρθςιμοποιθκοφν είτε απευκείασ είτε μετά από επιςκευι. Ενδεικτικά 

αναφζρονται βιβλία, πιάτα, ζπιπλα, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, ποδιλατα, παιχνίδια, κτλ. 

Ο χϊροσ αυτόσ δεν κρίνεται απαραίτθτοσ ςε ζνα πράςινο ςθμείο, κακϊσ θ προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδζκτθ με τον οποίο ο φορζασ 

λειτουργίασ ζχει ςυνάψει ςχετικι ςφμβαςθ, όπωσ π.χ. κοινωνικοί φορείσ, ιδρφματα, 

βιβλιοκικεσ, κλπ. 

Επίςθσ, δφναται εντόσ του πράςινου ςθμείου να δθμιουργθκεί χϊροσ για τθν παροχι των 

υλικϊν αυτϊν ςτουσ πολίτεσ, όπωσ ενδεικτικά λειτουργεί ζνα Κοινωνικό Ραντοπωλείο. Οι 

πολίτεσ, οι οποίοι επιςκζπτονται τα πράςινα ςθμεία κα μποροφν να προμθκεφονται τα εν λόγω 

αντικείμενα είτε μζςω ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ είτε δωρεάν. 

 

ΣΤ) Λοιποί βοθκθτικοί χϊροι 

Για τθν ορκι λειτουργία ενόσ πράςινου ςθμείου, κα πρζπει, επίςθσ, να διακζτει τισ εξισ 

εγκαταςτάςεισ/υποδομζσ: 

•  Χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων και γραφείο διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ. 

• Ρερίφραξθ-Ρφλθ Ειςόδου. Θ περίφραξθ ενόσ Ρράςινου Σθμείου είναι απαραίτθτθ για τθν 

αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ αλλά και των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

• Γεφυροπλάςτιγγα. Για τθ ηφγιςθ των ειςερχόμενων φορτίων, ςυνιςτάται θ εγκατάςταςθ 

γεφυροπλάςτιγγασ (ανάλογα και με το μζγεκοσ του πράςινου ςθμείου) κακϊσ και μικρότερου 

ηυγοφ για τθ ηφγιςθ φορτίων που φζρουν οι πολίτεσ (μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν). 

• Κυκλοφοριακι λειτουργία. Να γίνεται διαχωριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ του κοινοφ και των 

υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ του πράςινου ςθμείου και να υπάρχει πρόβλεψθ για τθ ςτάκμευςθ 

ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). 

• Συςτιματα Αςφάλειασ. Για τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ αλλά και των ςυλλεγόμενων 

υλικϊν, προτείνεται να εγκαταςτακεί ςφςτθμα (CCTV Camera) παρακολοφκθςθσ και 

ςυναγερμοφ. 
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6.3.5.6. Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Π.Σ. 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ του τοπικοφ πράςινου ςθμείου ενδεικτικά δφναται περιλαμβάνει 

τα εξισ: 

Μικρι πρζςα ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Θ πρζςα προορίηεται για τθ δεματοποίθςθ μικρϊν χαρτοπλαςτικϊν, ϊςτε να πραγματοποιείται 

ευχερζςτερθ μεταφόρτωςθ και προςωρινι αποκικευςθ τουσ. 

Ραλλετοφόρο Πχθμα ( Clark) 

Χρθςιμοποιείται για τθ διακίνθςθ των δεμάτων. 

Τεμαχιςτισ πράςινων και ογκωδϊν αποβλιτων 

Ο τεμαχιςτισ κα είναι κατάλλθλοσ για τθν επεξεργαςία ξφλου και ξυλωδϊν αποβλιτων, όπωσ 

απόβλθτα κιπων, κορμοί διαμζτρου περίπου 20 cm, φλοιοί δζνδρων, παλζτεσ και λοιπϊν 

ογκωδϊν αποβλιτων (κα χρθςιμοποιθκεί ο υφιςτάμενοσ τεμαχιςτισ). 

 

6.3.6 Κέντρα Ανακύκλωςησ Εκπαίδευςησ ςτη Διαλογή ςτην Πηγή (ΚΑΕΔΙΠ) 

 

Συμπλθρωματικά των κεντρικϊν πράςινων ςθμείων που προτείνονται ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία ενόσ πράςινου ςθμείου ςυλλογισ – κζντρου 

ανακφκλωςθσ εκπαίδευςθσ ςτθ διαλογι ςτθν πθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ). 

 

Κφριοσ ςτόχοσ του προτεινόμενου πράςινου ςθμείου – κζντρου ανακφκλωςθσ εκπαίδευςθσ ςτθ 

διαλογι ςτθν πθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ) είναι θ ενθμζρωςθ και περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των 

πολιτϊν και ςτοχευμζνων ομάδων (ςχολεία, φορείσ, κλπ.).  

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ/ δραςτθριότθτεσ που κα επιτελοφνται περιλαμβάνουν:  

- Τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ – ευαιςκθτοποίθςθ.   

- Τθν επαναχρθςιμοποίθςθ χριςιμων υλικϊν.  

- Τθ ςυλλογι - διαχωριςμό ανακυκλϊςιμων υλικϊν   

 

Αποτελεί κζντρο περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ όπου κα υλοποιοφνται 

δράςεισ ενεργοποίθςθσ και ςυμμετοχισ των πολιτϊν και λοιπϊν φορζων, όπωσ:  

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν 

πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ των ειδικϊν 

αποβλιτων, τθ μείωςθ τθσ χριςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ και των ςυςκευαςιϊν, τθ 

διακριτι διαχείριςθ των επιμζρουσ ρευμάτων αποβλιτων κλπ. 
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 Δράςεισ υποκίνθςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για τθ 

διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ.   

 
Τα πράςινα ςθμεία - κζντρα ανακφκλωςθσ εκπαίδευςθσ ςτθ διαλογι ςτθν πθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ) κα 

περιλαμβάνουν τθ χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον εννζα ρευμάτων υλικϊν. Ενδεικτικά τα 

επιμζρουσ ρεφματα αποτελοφν τα ακόλουκα και κα οριςτικοποιθκοφν ςτθ φάςθ εφαρμογισ:   

 

εφμα Αποβλιτων 

Μελάνια 

Εκτυπωτι 

Μικρζσ Θλεκτρικζσ Συςκευζσ 

CD 

Βιβλία 

Μπαταρίεσ 

οφχα 

Υφάςματα 

Ραποφτςια 

Ρλαςτικά Υλικά (πχ. τάπερ) 

Μεταλλικά Αντικείμενα (πχ. ψαλίδι, πιροφνι κλπ.) 

Ραιχνίδια Συςκευαςίεσ Ανάμικτεσ Χαρτί Ζντυπο (πχ. 

εφθμερίδεσ, περιοδικά κλπ.) 

Τθγανζλαια (εντόσ δοχείων) 

 

Ο αποκθκευτικόσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει:  

■ να πλθροί τισ υφιςτάμενεσ ευρωπαϊκζσ ι διεκνείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,   

■ να είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικά ανκεκτικά ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτισ μθχανικζσ 

καταπονιςεισ,  

■ να μπορεί να μεταφζρεται ι να αδειάηει εφκολα, 

■ να κακαρίηεται εφκολα,  

■ να είναι κλειςτόσ ι να ζχει κάλυμμα ι να  βρίςκεται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο, ςε περίπτωςθ που 

τα αποκθκευμζνα υλικά, χρθςιμοποιθμζνα αντικείμενα ι εξοπλιςμόσ κα πρζπει να 

προςτατεφονται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ χρθςιμοποιθμζνα αντικείμενα και 

εξοπλιςμόσ, απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μπαταρίεσ, μελανοδοχεία, 

ρουχιςμόσ, ζπιπλα, κλπ. 
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Ειδικότερα ςτα ΚΑΕΔΙΣΡ ενδείκνυται θ χρθςιμοποίθςθ κλωβϊν, εφόςον βζβαια λαμβάνονται 

μζτρα να προςτατεφεται το περιεχόμενο από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που εξαςφαλίηουν τθν 

ορατότθτα ςτο εςωτερικό τουσ και δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για ςκοποφσ εκπαίδευςθσ 

(π.χ. αςκιςεισ διαχωριςμοφ διαφορετικϊν τφπων ανακυκλϊςιμων από τουσ επιςκζπτεσ 

ανακυκλωτζσ).  

 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εκτόσ των προαναφερόμενων, οποιοδιποτε είδοσ εξοπλιςμοφ  

κρίνεται ωσ ενδεικνυόμενο για να εξυπθρετιςει τουσ ςκοποφσ του ΡΣ προάγοντασ τθν 

αποδοτικότθτα και τθν αςφάλεια χειριςμοφ των υλικϊν. 

 

6.3.6.1.  Χώροι ενημέρωςησ - εκπαίδευςησ  

Τα ΡΣ παρζχουν μία εξαιρετικά απτι  εικόνα του ςταδίου τθσ ςυλλογισ ςτθ διεργαςία τθσ 

ανακφκλωςθσ και επομζνωσ θ λειτουργία αίκουςασ εκπαίδευςθσ ςτο χϊρου του ΡΣ είναι 

ιδανικι για τθ διενζργεια ςυηθτιςεων και παρουςιάςεων ςυνδυαςμζνων με επίςκεψθ ςτουσ 

χϊρουσ του ΡΣ. Στα ΚΑΕΔΙΣΡ κα πρζπει να λειτουργεί αίκουςασ εκπαίδευςθσ, θ οποία να 

μπορεί να υποδζχεται τουλάχιςτον είκοςι (20) άτομα.   

 

Θ εκπαίδευςθ μπορεί να απευκφνεται ςε διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ όπωσ μακθτζσ ςχολείων, 

φοιτθτζσ, εργαηόμενουσ κακαριότθτασ, μζλθ δθμοτικϊν ςυμβουλίων, περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ. Φυςικά ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι ςθμαντικό να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια των 

εκπαιδευομζνων και ειδικότερα των παιδιϊν.   

 

6.3.7 Φωριςτή ςυλλογή χαρτιού 

 

Στο Διμο κα αναπτυχκεί δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ με τθν εγκατάςταςθ 100 κάδων 

ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ κίτρινου χρϊματοσ ι κάδοι με κίτρινο καπάκι, ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ του Διμου, δθμοτικά κτίρια, κεντρικά ςθμεία των δθμοτικϊν ενοτιτων κλπ. Το 

πρόγραμμα κα καλφπτει κυρίωσ το ζντυπο χαρτί και δευτερευόντωσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ. 

 

Ο Διμοσ μπορεί να προχωριςει ςτα εξισ:   

 Να εφαρμόςει ζνα ςφςτθμα χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, ςτο Διμο κα εγκαταςτακεί 

ζνασ αρικμόσ κάδων ςυλλογισ (κίτρινου χρϊματοσ).   

 Να εφαρμόςει ςφςτθμα πόρτα-πόρτα με ςάκουσ για τθ ςυλλογι μόνο χαρτιοφ (ι μόνο 

ζντυπου υλικοφ). Με το ςφςτθμα αυτό, οι πολίτεσ ενθμερϊνονται για τθν θμζρα 
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ςυλλογισ και τοποκετοφν μία ςακοφλα ςτο πεηοδρόμιο για τθν αποκομιδι τθσ από το 

Διμο. Απαραίτθτθ, προχπόκεςθ, είναι θ εγκατάςταςθ ενόσ container ςε κεντρικό 

ςθμείο του Διμου, ϊςτε να γίνεται θ μεταφόρτωςθ των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων και 

θ μεταφορά τουσ ςτον τελικό αποδζκτθ.  

 

Ριο αναλυτικά προτείνεται ςε πρϊτθ φάςθ θ προμικεια περί 100 κάδων για τθ χωριςτι 

ςυλλογι του χαρτιοφ – ζντυπου υλικοφ (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία κλπ.) ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ του Διμου, ςτα δθμοτικά κτίρια και ςτα κεντρικά ςθμεία των δθμοτικϊν ενοτιτων.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κα μποροφςαν να εξυπθρετθκοφν κατά προτεραιότθτα:  

 Τα ςχολεία τθσ περιοχισ  

 Τα δθμοτικά κτίρια (κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, 

πολιτιςτικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν, κα.)  

 Τα κζντρα των δθμοτικϊν ενοτιτων.    

 

Ενδεικτικά ςθμεία τοποκζτθςθσ κίτρινων κάδων είναι τα ακόλουκα: 

 Στο Διμο Ιεράπετρασ λειτουργοφν 18 νθπιαγωγεία, από τα οποία τα 7 ςτθν πόλθ τθσ 

Ιεράπετρασ. Το ςφνολο των παιδιϊν που πθγαίνουν ςτα Νθπιαγωγεία αυτά, ςφμφωνα 

με ςτοιχεία του τμιματοσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (2014) είναι 610. 

 Στο Διμο λειτουργοφν 16 Δθμοτικά Σχολεία, από τα οποία ςτθν δθμοτικι ενότθτα 

Ιεράπετρασ τα 6.  Το ςφνολο των παιδιϊν ςτα ΔΣ (2014) είναι 1905. 

 Λειτουργοφν 4 Γυμνάςια (1ο, 2ο, 3ο Γυμνάςια Ιεράπετρασ, Γυμνάςιο Κουτςουρά), 3 

Γενικά Λφκεια (1ο, 2ο Λφκειο Ιεράπετρασ και Λφκειο Μακρφ Γιαλοφ), το ΕΡΑΛ 

Ιεράπετρασ, νυχτερινό ΕΡΑΛ και το ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρασ. Επίςθσ λειτουργεί το Σχολείο Βϋ 

Ευκαιρίασ και το  Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ./ μεταδευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ).Το ςφνολο των μακθτϊν που φοιτοφν ςτθ Β’κμια Εκπαίδευςθσ (2014) είναι 

1894 μακθτζσ. 

 Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ιεράπετρασ - Νεάπολθσ 

 

Στα ςχολικά ςυγκροτιματα κα τοποκετθκοφν κάδοι είτε εντόσ του προαφλιου χϊρου όπου αυτό 

είναι δυνατόν είτε ακριβϊσ ζξω από αυτά. Θ ακριβισ χωροκζτθςθ των κίτρινων κάδων και ο 

απαιτοφμενοσ αρικμόσ και είδοσ κάδων κα πρζπει να γίνει κατόπιν πλιρθσ καταγραφισ και 

εντοπιςμοφ όλων των ςχετικϊν κζντρων παραγωγισ αποβλιτων χαρτιοφ.    
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ΕΙΚΟΝΑ 7. ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΧΑΤΙΟΥ- ΧΑΤΟΝΙΟΥ 
 

6.3.8 Φωριςτή ςυλλογή γυάλινων ςυςκευαςιών 

 

Θ χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν κα πρζπει αναπτυχκεί ωσ εξισ: 

 

 Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ ςυςκευαςίασ ςε 

καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets, κάβεσ, κλπ.) και ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα 

είδθ των ςυςκευαςιϊν που επιςτρζφονται. 

 Επζκταςθ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ με τουσ κϊδωνεσ γυαλιοφ και ςε 

λοιποφσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

καλφπτοντασ το ςφνολο των κεντρικϊν ςθμείων του Διμου. 

 Σε κομβικά ςθμεία όπωσ παραλίεσ, πλατείεσ και πεηοδρόμοι κα τοποκετθκοφν ειδικοί 

κάδοι τφπου κϊδωνα για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι αποβλιτων γυάλινθσ ςυςκευαςίασ. 

 Διερεφνθςθ, βάςει του διακζςιμου δυναμικοφ του Διμου, τθσ οργάνωςθσ ςυςτιματοσ 

ςυλλογισ πόρτα-πόρτα, ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα, εντόσ πλαςτικϊν ςάκων 

και χωρίσ τθν τοποκζτθςθ κάδων γυαλιοφ. Ραρόλα αυτά, μία τζτοια πρωτοβουλία 

απαιτεί ςυςτθματικι ενθμζρωςθ κακϊσ οι πολίτεσ κα πρζπει να γνωρίηουν το 

πρόγραμμα αποκομιδισ ςτθν περιοχι τουσ. 
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Βάςει των απαιτιςεων του νζου ΕΣΔΑ για χρωματικι ομοιομορφία πανελλθνίωσ, οι κάδοι 

ςυλλογισ γυαλιοφ κα είναι πορτοκαλί χρϊματοσ. Εκτιμάται ότι κα πρζπει να αναπτυχκοφν 

τουλάχιςτον 60  κάδοι ςτο Διμο Ιεράπετρασ.    

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8. ΚΩΔΩΝΑΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
 

6.3.9 υλλογή μεταλλικών υλικών και αλουμινίου 

 
Για τθ ςυλλογι μετάλλων και αλουμινίου, προτείνεται να τοποκετθκοφν κάδοι ςε επιλεγμζνα 

κεντρικά ςθμεία του Διμου. Βάςει των απαιτιςεων του νζου ΕΣΔΑ για χρωματικι ομοιομορφία 

οι κάδοι ςυλλογισ κα είναι κόκκινου χρϊματοσ. Εκτιμάται ότι απαιτοφνται 50 κάδοι ςτο Διμο. 

 

6.3.10 Φωριςτή ςυλλογή ογκωδών αποβλήτων 

 
Θ οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ογκωδϊν από τα λοιπά αςτικά απόβλθτα μπορεί να 

υλοποιείται με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Βελτίωςθ/ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ςυλλογισ ογκωδϊν μζςω ειδικϊν 

οχθμάτων του Διμου κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και 

με χρζωςθ πάνω από ςυγκεκριμζνο όγκο, ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ 

μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. 

 Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ) για μεταφορά των ογκωδϊν από 

τουσ πολίτεσ ςτο κεντρικό πράςινο ςθμείο. 
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 Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά προτεραιότθτα εξζταςθ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το Διμο είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ φορείσ). Για 

το λόγο αυτό κα πρζπει να διερευνθκεί εντόσ του Ρράςινου Σθμείου, θ δθμιουργία 

κατάλλθλου μθχανιςμοφ ελζγχου ι/και επιςκευισ υλικϊν. Επίςθσ, κα πρζπει να 

ςυνάπτονται ςυμφωνίεσ με Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, ΚΔΑΥ και λοιπζσ 

βιομθχανίεσ, οι οποίοι δφναται να διαχειριςτοφν περαιτζρω τα απόβλθτα αυτά. 

 

6.3.11 Φωριςτή ςυλλογή ΑΗΗΕ 

 
Για τθν ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των ΑΘΘΕ που παράγονται ςτα αςτικά απόβλθτα και 

τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, προτείνεται να υλοποιθκοφν τα εξισ: 

 Οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ  

 Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ αλλά και του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου, 

ϊςτε να δζχονται όλα τα είδθ των ΑΘΘΕ τα οποία και ςτθ ςυνζχεια κα παραδίδονται ςε 

Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ.  

 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά παρζχονται από το Διμο 

είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό αυτό, απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με τα 

Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν 

ετιςια προγραμματιςμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. 

 

6.3.12 Φωριςτή ςυλλογή ΑΥΗ 

 
Αντίςτοιχα με τθ χωριςτι ςυλλογι των ΑΘΘΕ, για τα απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν 

(ΑΦΘΣ, ιτοι μπαταρίεσ) κα πρζπει να ενιςχυκεί θ διαλογι ςτθν πθγι μζςω των εξισ δράςεων: 

 Οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν ςε 

κεντρικά ςθμεία του Διμου κακϊσ και ςε άλλεσ δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, φορείσ, 

ςχολεία κακϊσ και εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ που ζχουν εκδθλϊςει 

ενδιαφζρον ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΦΘΣ ΑΕ.  

 Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ αλλά και του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου, 

ϊςτε να δζχονται θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ τα οποία και ςτθ ςυνζχεια κα 

παραδίδονται ςτο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ.  

 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά παρζχονται από το Διμο 

είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό αυτό, απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με τα 

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 121 από 176 
 

Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν 

ετιςια προγραμματιςμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. 

 

6.3.13 Φωριςτή ςυλλογή μικρών ποςοτήτων επικινδύνων αποβλήτων ςτα ΑΑ 

 
Για τθν οργάνωςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι μικρϊν ποςοτιτων επικινδφνων 

αποβλιτων που βρίςκονται ςτα ΑΣΑ, κα πρζπει να αξιοποιθκεί το κεντρικό πράςινο ςθμείο και 

άλλα υφιςτάμενα δίκτυα για ςυγκεκριμζνα είδθ αποβλιτων όπωσ τα φαρμακεία που 

ςυλλζγουν λθγμζνα φάρμακα. 

Θ διαχείριςι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Νόμου 4042/2012, ςτα πράςινα ςθμεία 

άρκρου 38 του Νόμου) κα πρζπει εν ςυνεχεία να γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ διαχείριςθσ 

των επικινδφνων αποβλιτων από εταιρείεσ που κατζχουν κατάλλθλεσ άδειεσ μεταφοράσ και 

διαχείριςθσ. 

 

6.3.14 Φωριςτή ςυλλογή βρώςιμων ελαίων 

 
Θ δράςθ αυτι ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ εκτροπισ και χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων 

βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν με ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ όπωσ οι χϊροι μαηικισ 

εςτίαςθσ αλλά και ςτουσ μικροφσ παραγωγοφσ ςε επίπεδο νοικοκυριοφ. 

Θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν δφναται να υλοποιθκεί ωσ 

εξισ: 

 Με τθν οργάνωςθ δικτφου ςυλλογισ βρϊςιμων ελαίων μζςω ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ 

φορείσ. 

 Με τθν εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ πλθςίον 

καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 Με τθ δθμιουργία κατάλλθλθσ υποδομισ για τθ ςυλλογι ςτο πράςινο ςθμείο του 

Διμου. 

 Με τθ δθμιουργία ςχολικϊν διαγωνιςμϊν ςυγκζντρωςθσ τθγανελαίου από τα 

νοικοκυριά των μακθτϊν εντόσ των ςχολικϊν μονάδων. 

 Για τθ ςυλλογι και αξιοποίθςθ των βρϊςιμων ελαίων, ο Διμοσ κα πρζπει να ςυμβλθκεί 

με ιδιϊτεσ φορείσ - ανακυκλωτζσ. 
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6.3.15 Φωριςτή ςυλλογή ΑΕΚΚ 

 
Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου, 

κακϊσ αυτά δεν εντάςςονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα. Ραρόλα αυτά, ο Διμοσ καλείται 

πολλζσ φορζσ να ςυλλζξει ΑΕΚΚ λόγω μθ οργανωμζνθσ διαχείριςθσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ 

ι ελλείψει άλλθσ υποδομισ ειδικότερα όταν πρόκειται για μικρζσ ποςότθτεσ από νοικοκυριά 

(π.χ. ςπαςμζνα πλακίδια). 

Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ο Διμοσ δφναται να εκτρζπει με χωριςτι ςυλλογι 

ΑΕΚΚ και για το λόγο αυτό προτείνονται οι εξισ δράςεισ: 

 

 Να προβλεφκεί ςτον κανονιςμό κακαριότθτασ θ υποχρζωςθ των πολιτϊν για μεταφορά 

των ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο. 

 Θ ςυλλογι να μπορεί να γίνεται από το Διμο κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με χρζωςθ, ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά 

των ΑΕΚΚ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. 

 Για μεγάλεσ ποςότθτεσ κατά τθ διάρκεια οικοδομικϊν εργαςιϊν (πχ. ανακαταςκευζσ) 

είναι απαραίτθτθ θ ενοικίαςθ ειδικϊν κάδων που παρζχουν αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ 

για τθ ςυλλογι και μεταφορά ΑΕΚΚ. 

 Για τα ΑΕΚΚ που εντοπίηονται ανεξζλεγκτα, κα πρζπει να δοκεί καταρχάσ ζμφαςθ ςτθν 

εξάλειψθ τθσ παραβατικότθτασ και κατά δεφτερον εφόςον αυτό δεν εφικτό ςτθ 

ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων αυτϊν από το Διμο ςτο πράςινο ςθμείο. 

 Πλα τα ΑΕΚΚ που κα ςυλλζγονται χωριςτά και κα ςυγκεντρϊνονται ςτο πράςινο ςθμείο, 

κα μεταφζρονται ςε εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν 

περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ. 

 

Κατά προτεραιότθτα, τα ΑΕΚΚ κα πρζπει να αξιοποιοφνται ςφμφωνα και με τουσ ςτόχουσ που 

τίκενται ςτθν Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 'Μζτρα, όροι και προγράμματα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)' αλλά και το 

Ν.4042/2012. Θ επίτευξθ των κεςμοκετθμζνων ςτόχων αποτελεί υποχρζωςθ των ςυςτθμάτων 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 
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6.3.16 Πρότυποσ οικιςμόσ μηδενικών αποβλήτων 

 

Ο οικιςμόσ Μφρτοσ ςφμφωνα με το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ιεράπετρασ ο πλθκυςμόσ του 

ανζρχεται ςε  620 κατοίκουσ. 

Θ θμεριςια ποςότθτα που παράγεται είναι 620 κατ * 1,2 kg/θμ = 744 kg/θμ 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου "Οικιςμόσ Μθδενικϊν Αποβλιτων" ο βακμόσ ανάκτθςθσ κα πρζπει 

να φτάςει ςτο 90% : ιτοι 744 kg/θμ * 90% = 670kg/θμ διαχωριςμόσ ςε 8-10 ξεχωριςτά ρεφματα 

(αυξθμζνα κατά 4 ρεφματα παραπάνω από τον ΕΣΔΑ) και μόλισ το 10% κα απορρίπτεται ωσ 

υπόλειμμα. 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου θ ςυμμετοχι και θ ενθμζρωςθ του πολίτθ είναι απαραίτθτθ κακϊσ 

και θ μεταφορά των προδιαλεγμζνων αποβλιτων ςτο ςτακμό απορριμμάτων –zero waste green 

pointαποκλειςτικά και μόνο για τον οικιςμό. Για το λόγο αυτό προτείνεται να μπουν κάδοι 

ξεχωριςτϊν χρωμάτων ςτθν είςοδο του οικιςμοφ με ευκρινι ζνδειξθ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν που κα πετιοφνται μζςα ςτο κάδο. Στθ ςυνζχεια για τθν λειτουργία του 

προγράμματοσ προτείνεται θ αγορά πρζςασ οριηόντιασ πίεςθσ 10tnμε ανατροπι του κάδου. 

Θ πϊλθςθ των ανακυκλϊςιμων κα γίνεται προσ όφελοσ του οικιςμοφ με άμεςα ανταποδοτικά 

τζλθ από το Διμο. 

 
Ρροτεινόμενα Υλικά Ανακφκλωςθσ 

 
Ροςοςτό Ροςότθτα Kg/θμ 

Ενδεικτικζσ 

Τιμζσ/kg 

Ενδεικτικό Κζρδοσ 

(Απρίλιοσ 2016) 

Χαρτόνι 
19.60% 145,824 

0.1 14,58 

Ζντυπο Χαρτί 0.08 
 

Pet (Μπουκάλι) 

16.80% 124,992 

0.19 
 

HDPE (Συςκευαςία) 0.25 31,24 

LDPE (Σακοφλα) 0.2 
 

Γαυλί (Ανάμεικτο ι Χρϊματα) 5.30% 39,432 0 
 

Σίδθροσ (ςυςκευαςία) 3.50% 26,04 0.1 2,60 

Οργανικά-Βιοαπόβλθτα 40.00% 297,6 0 
 

Λοιπζσ Συςκευαςίεσ 9.80% 72,912 0 
 

Ξφλο 5.00% 37,2 0 
 

Σφνολο 100.00% 
  

48,43 € 

 
 

Συνολικό κζρδοσ οικιςμοφ 48,43 € *365 θμζρεσ = 17.500 € ετθςίωσ 
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Για τθν αξιοποίθςθ του οργανικοφ υπολείμματοσ προτείνεται μονάδα compactγια παραγωγι 

βιοαερίου και αξιοποίθςθ του οργανικοφ χωνεμζνου υπολείμματοσ ι μονάδα compact 

παραγωγισ compost. Το διαχειριςτικό κόςτοσ για τα βιοαπόβλθτα αν δεν αξιοποιθκοφν με τισ 

παραπάνω μεκόδουσ κα κοςτίςουν ςτο Διμο 108 tn Οργανικϊν * 90€ = 9.700€. Μζροσ των 

ςυγκεκριμζνων μποροφν να επιςτρζψουν ωσ επιβράβευςθ ςτον οικιςμό. 

 

6.3.17 Πρότυπο νηςί ανακύκλωςησ 

 

Θ νιςοσ Χρυςι είναι περιοχι αναγνωριςμζνθ ωσ ζχουςα ιδιαίτερθ φυςικι, αιςκθτικι και 

οικονομικι ςθμαςία. Το κακεςτϊσ τθσ ωσ περιοχι του δικτφου ΦΥΣΘ 2000 και οι διάφορεσ 

ανκρωπογενείσ πιζςεισ που δζχεται κατζςτθςαν αναγκαίο το να ςυμπεριλθφκεί ςτο Τοπικό 

Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ιεράπετρασ, με τελικό ςκοπό τθν δθμιουργία 

ςτακερισ διαχείριςθσ των αποβλιτων που παράγονται ςτο νθςί, για τθν μελλοντικι τθσ 

προςταςία.  

 

Βρίςκεται ςτα νοτιοανατολικά τθσ Κριτθσ, περίπου 15 χιλιόμετρα νότια τθσ Ιεράπετρασ (Νομόσ 

Λαςικίου, Διμοσ Ιεράπετρασ) ςε γεωγραφικό μικοσ 25° 42' 50" και γεωγραφικό πλάτοσ 34° 51' 

40". Θ προςζγγιςθ ςτο νθςί και θ αποβίβαςθ των επιςκεπτϊν, γίνεται ςτθ κζςθ "Βουγιοφ Μάτι", 

ςτα νότια του νθςιοφ. Το νθςί προςεγγίηεται επίςθσ και από τισ κζςεισ: Μπελεγρίνα, 

Φωκόςπθλιο, Καταπρόςωπο, νότια του Ανεμόμυλου και Σπιλιο. 

 

H νιςοσ Χρυςι αποτελεί τθν υπό ςτοιχείο GR 4320003 προςτατευόμενθ περιοχι του δικτφου 

Νatura 2000 (KYA 33318/3028/1998 προςταςία δικτφου Νatura). Θ Νιςοσ Χρυςι και θ νθςίδα 

Μικρονιςι μαηί με τθν καλάςςια περιοχι γφρω τουσ αποτελοφν ζνα πολφ ιδιαίτερο μωςαϊκό 

οικοςυςτθμάτων νθςιωτικισ φφςθσ. Τα φυςικά οικοςυςτιματα περιλαμβάνουν εκτάςεισ με 

ςυςτάδεσ καλαςςόκεδρου (προςτατευόμενοσ τφποσ οικοτόπου ςφμφωνα με τθν οδθγία 

92/43/ΕΕ), ψευδοςτεππικζσ εκτάςεισ (επίςθσ προςτατευόμενοσ τφποσ οικοτόπου ςφμφωνα με 

τθν οδθγία 92/43/ΕΕ), αρκετοφσ ακόμθ οικοτόπουσ αμμωδϊν και βραχωδϊν επιφανειϊν, 

ςυςτάδεσ μακκίασ και δαςικισ βλάςτθςθσ, υγροτοπικζσ εκτάςεισ και καλάςςιεσ εκτάςεισ με 

χαρακτθριςτικό φυτό τθν Posidoniaoceanica (επίςθσ προςτατευόμενοσ τφποσ οικοτόπου 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 92/43/ΕΕ). Θ χλωρίδα τθσ είναι αρκετά πλοφςια με είδθ μικρισ ι 

ακραίασ εξάπλωςθσ και θ πανίδα τθσ πολφ ενδιαφζρουςα λόγων ιδιαίτερων τφπων διαφόρων 

ηϊων (πλθν πουλιϊν) και κζςθσ τθσ ωσ προσ τθ μετανάςτευςθ των πουλιϊν. 
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Τοπογραφία και ζκταςθ   

Θ Χρυςι είναι ζνα μακρόςτενο νθςί ςτθ διεφκυνςθ ανατολισ – δφςθσ με μζγιςτο μικοσ του τα 5 

Km, μζςο πλάτοσ 1 Km, ενϊ καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου πζντε (5) τετραγωνικϊν 

χιλιομζτρων. Στα ανατολικά τθσ βρίςκεται ζνα δορυφορικό νθςάκι, το Μικρονιςι, το οποίο 

καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 117 ςτρεμμάτων. 

 

Ζργα υποδομισ, ζκταςθ και ζνταςθ δραςτθριοτιτων ςτον πρωτογενι, δευτερογενι και 

τριτογενι τομζα    

Ζργα υποδομισ νόμιμα δεν υπάρχουν ςτθν περιοχι. Οι υπάρχοντεσ οδοί και μονοπάτια είναι 

αυκαίρετα χαραγμζνα με βάςθ τισ πρόςκαιρεσ λειτουργικζσ αναγκαιότθτεσ του καλοκαιριοφ. Τα 

μονοπάτια που υπάρχουν ςτο νθςί είναι ζξι, πζντε από τα οποία ζχουν κοινι αφετθρία ςτο 

ςθμείο επιβίβαςθσ των επιςκεπτϊν (Βουγιοφ Μάτι). Το ζνα ςυνδζει τον χϊρο επιβίβαςθσ των 

επιςκεπτϊν με το ανατολικό τμιμα του νθςιοφ (Κεφάλα) και καταλιγει ςτο ανατολικό τμιμα 

τθσ βόρειασ παραλίασ. Το δεφτερο μονοπάτι διαςχίηει προσ βορά το νθςί μζχρι τθν παραλία του 

όρμου Μπελεγρίνα μζςω τθσ δυτικισ πλευράσ του κεδροδάςουσ, αλλά υπάρχουν ακόμα δφο 

μονοπάτια μζςα από τθν καρδιά του κεδροδάςουσ από τα οποία το ζνα χρθςιμοποιείται 

περιςςότερο. Το πζμπτο μονοπάτι ςυνδζει τον χϊρο επιβίβαςθσ με το βόρειοβορειοδυτικό 

τμιμα του νθςιοφ, και ςυνεχίηει μζχρι το εκκλθςάκι του Άγιου Νικόλαου. Τα ανατολικά 

μονοπάτια διζρχονται και μζςα από τισ αμμοκίνεσ. Το ζκτο μονοπάτι ςυνδζει τον Άγιο Νικόλαο 

με τθ βόρεια παραλία. Το κεντρικο-δυτικό τμιμα του νθςιοφ, το ανατολικό του άκρο κακϊσ και 

τα παράλια, περπατοφνται ςχετικά άνετα και εκτόσ των μονοπατιϊν. Ουςιαςτικά μόνο το 

μονοπάτι από Βουγιοφ Μάτι ωσ Αγιο Νικόλαο είναι το πιο καλά δομθμζνο.  

 

Υπάρχουν δφο προβλιτεσ. Θ μία ςτα ΒΔ είναι ευάλωτθ ςτο βοριά και ζχει περιοριςμζνθ χριςθ 

από μικρά πλοιάρια. Αυτι ςτου Βουγιοφ Μάτι χρθςιμοποιείται κυρίωσ αλλά δεν πλθροί τισ 

προχποκζςεισ αςφαλοφσ πρόςδεςθσ ςκαφϊν και πλοιαρίων. 

 

Τουριςμόσ  

Οι κυριότερεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ είναι αςφαλϊσ εκείνεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με 

(οργανωμζνο και μθ) τουριςμό και τθν αναψυχι. Ρολλοί επιςκζπτεσ καταφκάνουν με τα 

επιβατικά πλοιάρια κατά το κερμότερο πεντάμθνο του χρόνου (Μάιο ζωσ και Οκτϊβριο). Ο 

αρικμόσ των επιςκεπτϊν για τθ ςεηόν 2015 ιταν 133.000 άτομα για διάςτθμα 3 μθνϊν περίπου, 

ςυνεπϊσ ο μζςοσ όροσ επιςκεπτϊν αγγίηει τα 900 άτομα τθν θμζρα. Ζνασ ςθμαντικά μικρότεροσ 

αρικμόσ επιςκεπτϊν φκάνει με ιδιόκτθτα ςκάφθ επωφελοφμενοσ από τθ μικρι απόςταςθ τθσ 
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Χρυςισ από τθν Ιεράπετρα. Αυτοί είναι μεν λιγότεροι ςε αρικμό, ζχουν όμωσ τθ δυνατότθτα να 

παραμείνουν για οςοδιποτε χρονικό διάςτθμα ςτο νθςί, αφοφ είναι ανεξάρτθτοι από τισ ϊρεσ 

των πλοιαρίων. Αντίςτοιχα ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο νθςί και εκτόσ τθσ περιόδου 

των οργανωμζνων επιςκζψεων.  

 

Οι περιςςότεροι επιςκζπτεσ πραγματοποιοφν ολιγόωρεσ επιςκζψεισ ςτο νθςί. Μερικοί 

παρακεριςτζσ διανυκτερεφουν ι παραμζνουν περιςςότερεσ θμζρεσ (10-20) διαμζνοντασ ςε 

πρόχειρα καταλφματα που ζχουν καταςκευάςει. Ουςιαςτικά το νθςί Χρυςι κεωρείται 

ακατοίκθτο τουσ χειμερινοφσ μινεσ αλλά είναι πολφ επιβαρυμζνο ςτθν ανκρϊπινθ παρουςία 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ αφοφ αποτελεί ςθμαντικό τουριςτικό πόλο ζλξθσ. 

 

Από ςτοιχεία του Διμου Ιεράπετρασ, όπωσ προαναφζρκθκε, οι επιςκζπτεσ ςτο νθςί 

υπολογίηονται ςτουσ 900 θμερθςίωσ. Κατά μζςο όρο παράγονται ςτθ Χρυςι:  

 

900 (άτομα) * 1,5 kg/άτομο/θμζρα = 1.350 kg/θμζρα αποβλιτων. 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτον ακόλουκο χάρτθ κα τοποκετθκοφν 4 ςθμεία ςυλλογισ ςτθ βόρεια 

πλευρά και 3  ςθμεία ςυλλογισ ςτθ νότια πλευρά του νθςιοφ για τα 6 ρεφματα αποβλιτων, 

όπωσ ορίηει θ νομοκεςία και αναλφκθκαν ανωτζρω. Θα υπάρχει Κεντρικό Σθμείο ςυλλογισ, 

όπου κα μεταφζρονται τα απόβλθτα από τα μικρότερα ςθμεία ςυλλογισ τουσ ( χάρτθσ) και κα 

μεταφζρονται ςτο Διμο για τθν περεταίρω διαχείριςι τουσ. 
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6.3.18 Τλοποίηςη εκςτρατείασ ευαιςθητοποίηςησ 

 
Πλεσ οι δράςεισ πρόλθψθσ (ςυμπ. τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ) και διαλογισ ςτθν πθγι απαιτοφν 

τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ μζςω μίασ οργανωμζνθσ 

εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. Στο παρόν τοπικό ςχζδιο, προτείνεται αρχικά ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

εκςτρατείασ και θ ζναρξθ υλοποίθςισ τθσ μαηί με τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ των βαςικϊν 

δράςεων χωριςτισ ςυλλογισ του τοπικοφ ςχεδίου (π.χ. πράςινα ςθμεία, χωριςτι ςυλλογι 

βιοαποβλιτων) κακϊσ και θ ςυνζχιςθ υλοποίθςισ τθσ κατά τθ διάρκεια όλων των επόμενων 

ετϊν. 

 

Για τισ νζεσ δράςεισ που προβλζπεται να εφαρμοςτοφν για πρϊτθ φορά ςτο Διμο Ιεράπετρασ 

ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου δράςθσ προτείνεται θ οργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ με ςτόχο τθ λεπτομερι 

ενθμζρωςθ του κοινοφ που κα ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ διαλογισ, τθν εξοικείωςθ του με νζεσ 

ζννοιεσ και πρακτικζσ, τθν κακοδιγθςθ και τθν ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι. 

Για τθ βζλτιςτθ οργάνωςθ τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ, χωρίηεται ςε 3 

φάςεισ: 

 

Θ 1θ φάςθ τθσ εκςτρατείασ (Αφφπνιςθ - Ενθμζρωςθ) ςτοχεφει ςτθν πρϊτθ επαφι και 

ενθμζρωςθ των κατοίκων/επιχειριςεων του Διμου αναφορικά με τθ νζα δράςθ/ υπό ανάπτυξθ 

ςφςτθμα. Κακϊσ οι προτεινόμενεσ νζεσ δράςεισ αποτελοφν νζεσ εφαρμογζσ ςτθν Ελλάδα, θ 

κατανόθςθ για το κοινό απλϊν εννοιϊν, όπωσ ο οριςμόσ των πράςινων ςθμείων, των 

βιοαποβλιτων, κλπ. κρίνεται βαςικι. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ μζχρι ςιμερα εξοικείωςθ 

του κοινοφ με λοιπά ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι, ιδιαίτερα το ςφςτθμα των αποβλιτων 

ςυςκευαςιϊν μζςω των 'μπλε' κάδων που εφαρμόηει θ ΕΕΑΑ Α.Ε.. Κατά ςυνζπεια, θ 

προςαρμογι και ςφνδεςθ των εξεταηόμενων νζων δράςεων με τισ υφιςτάμενεσ μεκόδουσ 

ενθμζρωςθσ τθσ ΕΕΑΑ είναι επίςθσ ςθμαντικι. Θ φάςθ αυτι κα πρζπει να ξεκινιςει μερικοφσ 

μινεσ πριν τθν ζναρξθ των προτεινόμενων νζων δράςεων/ προγραμμάτων. Ενδεικτικά, 

προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 1θσ φάςθσ περιλαμβάνουν: 

 Ενςωμάτωςθ πλθροφοριϊν ςτθν υφιςτάμενθ ιςτοςελίδα του Διμου 

 Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για το νζο πρόγραμμα 

 Ενθμερωτικι αφίςα, θ οποία δφναται να ενςωματωκεί ςτο ανωτζρω φυλλάδιο 

 Επιςτολι του Διμου προσ τουσ πολίτεσ 

 Ενθμζρωςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου & ςτελεχϊν του Διμου 

 Δελτίο Τφπου - Συνζντευξθ τφπου 
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 Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

 Σελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.) 

 

Θ 2θ φάςθ τθσ εκςτρατείασ (Ενεργοποίθςθ - Κακοδιγθςθ) που ςυνδζεται χρονικά με τθν 

ζναρξθ των νζων δράςεων/ προγραμμάτων, ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για τθν 

ζναρξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ και τθν αναλυτικι κακοδιγθςι τουσ. Στο πλαίςιο αυτό, οι πολίτεσ 

κα πρζπει να ενθμερωκοφν για τα πράςινα ςθμεία (κζςθ και πρόςβαςθ, είδθ αποβλιτων, 

οικονομικά οφζλθ από τθ ςυμμετοχι, κλπ.), τον τρόπο χριςθσ του νζου εξοπλιςμοφ, τα είδθ 

των αποβλιτων που ςυλλζγουν χωριςτά, το πρόγραμμα αποκομιδισ, το τρόπο επικοινωνίασ 

τουσ με το Διμο, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ, κλπ. Επίςθσ, θ φάςθ αυτι 

είναι κρίςιμθ για τθν κινθτοποίθςθ, ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για ςυμμετοχι.  

Θ φάςθ αυτι ξεκινάει ταυτόχρονα με τθν ζναρξθ τθσ νζασ δράςθσ/ προγράμματοσ και κρίνεται 

βζλτιςτο να διαρκζςει το πολφ ζωσ μερικζσ εβδομάδεσ. Ενδεικτικά, προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 

2θσ φάςθσ περιλαμβάνουν: 

 Ενθμζρωςθ πόρτα - πόρτα, για τθν προςωπικι επαφι τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ του 

Διμου με τουσ πολίτεσ 

 Ζντυπο οδθγιϊν χριςθσ νζου εξοπλιςμοφ 

  Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για το νζο πρόγραμμα 

 Ενθμερωτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ πολίτεσ 

 Ρερίπτερο ενθμζρωςθσ-stand, για τθν αναλυτικι προςωπικι ενθμζρωςθ και 

κακοδιγθςθ 

 

Θ 3θ φάςθ τθσ εκςτρατείασ ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, τθν 

ενκάρρυνςι τουσ για ςυμμετοχι κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν που δεν ςυμμετζχουν ςτθ 

νζα δράςθ/ πρόγραμμα. Οι δράςεισ τθσ 3θσ φάςθσ κακορίηονται από τα αποτελζςματα του 

προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εκςτρατείασ. Οι προτεινόμενεσ δράςεισ 

τθσ 3θσ φάςθσ περιλαμβάνουν ενδεικτικά το ςφνολο των δράςεων που προβλζπονται για τθν 

ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ΔςΡ, όπωσ αναλφκθκαν ςτα 

άνω. 

 

6.3.19 Λειτουργία Ανταποδοτικήσ Κάρτασ Δημοτών 

 
Θ δθμιουργία κινιτρων ςτουσ πολίτεσ για τθν χριςθ των πράςινων ςθμείων και τθ διαλογι ςτθν 

πθγι όςο το δυνατόν μεγαλφτερων ποςοτιτων, κρίνεται απαραίτθτθ. Ειδικότερα, ςτθν Ελλάδα, 

που θ ζννοια του πράςινου ςθμείου είναι αρκετά πρόςφατθ και πικανϊσ άγνωςτι ςτθν 
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πλειοψθφία των πολιτϊν, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ παροχισ κινιτρων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ, ότι μζςω των ανταποδοτικϊν τελϊν δεν είναι δυνατι θ παροχι κινιτρων, 

προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ και λειτουργία μίασ κάρτασ δθμοτϊν που κα χρθςιμοποιείται και για 

τα πράςινα ςθμεία. 

Θ κάρτα δθμοτϊν ιδθ ζχει εφαρμοςτεί από πολλοφσ Διμουσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ αλλά και τθν παροχι εκπτϊςεων ςτουσ δθμότεσ. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9. ΚΑΤΑ ΔΘΜΟΤΩΝ 
 

Κατά τθ λειτουργία των πράςινων ςθμείων, θ κάρτα δθμοτϊν κα μποροφςε να εφαρμοςτεί για 

τθ δθμιουργία ενόσ ανταποδοτικοφ ςυςτιματοσ ωσ εξισ: 

 
 Ο Διμοσ εκδίδει μία ατομικι κάρτα για κάκε δθμότθ. 

 Οι δθμότεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν ανακυκλϊςιμα και λοιπά υλικά ςτο πράςινο 

ςθμείο, τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται ςε βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. ογκϊδθ, 

ανακυκλϊςιμα, υλικά επαναχρθςιμοποίθςθσ, κλπ). 

 Για κάκε υλικό που ηυγίηεται, ςυγκεντρϊνονται πόντοι ςτθν κάρτα. 

 Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτϊςεισ είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου (π.χ. 

μετακινιςεισ με τθ Δθμοτικι Συγκοινωνία, Ρολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ του Διμου, 

Ραιδικοί Στακμοί) είτε ςε ςυνεργαηόμενα εμπορικά καταςτιματα τθσ περιοχισ. 

 
Σφνδεςθ κάρτασ δθμοτϊν με τα τζλθ κακαριότθτασ 

Είναι ςαφζσ, ότι το τζλοσ κακαριότθτασ ζχει ανταποδοτικό χαρακτιρα, δεδομζνου ότι ο διμοσ 

προςφζρει ειδικι και ςυγκεκριμζνθ αντιπαροχι: τθν υπθρεςία κακαριότθτασ και αποκομιδισ 

των απορριμμάτων. Το φψοσ του τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ πρζπει να είναι ανάλογο 

του κόςτουσ παροχισ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προςδιορίηεται 
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αντικειμενικά με κριτιριο το βακμό χριςεωσ τθσ υπθρεςίασ από κάκε κατθγορία υπόχρεων (ΣτΕ 

947/86 ΝοΒ1989). 

 
Κατά ςυνζπεια οι χριςτεσ των πράςινων ςθμείων, δθλαδι οι δθμότεσ που μεταφζρουν υλικά 

ςτα πράςινα ςθμεία, κάνουν μικρότερθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ του Διμου, εφόςον βαρφνονται 

με τθ ςυλλογι των υλικϊν, οπότε και δφναται να ζχουν ζκπτωςθ ςτο τζλοσ κακαριότθτασ. 

Αυτό κα μποροφςε να υλοποιθκεί με τθν εξισ διαδικαςία: 

 Συνδζοντασ τθν κάρτα του δθμότθ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ οικονομικι 

υπθρεςία του Διμου για τθ ΔΕΘ (μζςω του αρικμοφ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ). 

Δθλαδι, αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν καρτϊν με τουσ υπόχρεουσ 

καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ. 

 Δθμιουργϊντασ μία νζα κατθγορία τζλουσ κακαριότθτασ για κατοικίεσ, θ οποία να 

περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι για τα νοικοκυριά που μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν 

ζχουν ςυλλζξει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων. 

 

6.3.20 Εκςυγχρονιςμόσ υπηρεςίασ καθαριότητασ – Οργάνωςη ςυςτήματοσ 

διαχείριςησ και ελέγχου 

 
Για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων του Διμου Ιεράπετρασ 

κεωρείται ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ και θ 

οργάνωςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου. Ειδικότερα προτείνονται οι ακόλουκεσ 

ενζργειεσ: 

 Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου Α/Φ μζςω τακτικισ ςυντιρθςθσ των οχθμάτων ι 

αντικατάςταςθ με νζα, προμικεια νζων κάδων και ανανζωςθ υφιςτάμενων. 

 Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου ςε ζνα κεντρικό χϊρο (π.χ. ςυςτζγαςθ 

αμαξοςταςίου, ΣΜΑ, γραφείου κίνθςθσ, κλπ.) 

 Ανάγκθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου 

 Δθμιουργία κατάλλθλου κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςε επίπεδο Διμου για το ςυντονιςμό 

και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

Συγκεκριμζνα προτείνεται: 

 Θ προμικεια δφο νζων απορριμματοφόρων 16 m3 αξίασ 125.000 ευρϊ ζκαςτο 

 Θ προμικεια κάδων για αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ του δικτφου ςυλλογισ 

ςφμμεικτων απορριμμάτων, κακϊσ και του δικτφου μπλε κάδων ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων (100 πράςινοι κάδοι αξίασ 250 ευρϊ ζκαςτοσ και 100 μπλε κάδοι αξίασ 

250 ευρϊ ζκαςτοσ) 
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6.4 ΔΡΑΕΙ ΤΛΛΟΓΗ - ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ 

 
6.4.1 Εκςυγχρονιςμόσ Σοπικού ΜΑ 

 
Ο Διμοσ Ιεράπετρασ διακζτει τοπικό Στακμό μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ), που 

βρίςκεται ςτθν περιοχι πρϊθν ΧΑΔΑ του Διμου. Ρροτεραιότθτα του Διμου αποτελεί ο 

εκςυγχρονιςμόσ του τοπικοφ ΣΜΑ προκειμζνου να βελτιωκεί θ λειτουργία του. Για το ςκοπό 

αυτό, κρίνεται απαραίτθτθ θ υλοποίθςθ οριςμζνων ζργων υποδομισ (διαμόρφωςθ χϊρου, 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, περίφραξθ κλπ), θ προμικεια ενόσ φορτθγοφ γενικϊν εργαςιϊν, αλλά 

και θ προμικεια 2 ςαρϊκρων. 

 

6.4.2 Δημιουργία νέου ΜΑ 

 

Απαραίτθτθ κρίνεται θ δθμιουργία ενόσ νζου ΣΜΑ ςτθν περιοχι του Μακρφ Γιαλοφ. Για το 

ςκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτθτθ θ υλοποίθςθ οριςμζνων ζργων υποδομισ (διαμόρφωςθ 

χϊρου, κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, περίφραξθ κλπ), αλλά και θ προμικεια 2 τετραξονικϊν 

οχθμάτων και 4 containers μεταφόρτωςθσ. 

 

6.4.3 Μονάδα Κομποςτοποίηςησ Βιοαποβλήτων 

6.4.3.1. Τοποθεςία εγκατάςταςησ 

Το ζργο πρόκειται να εγκαταςτακεί ςε κζςθ που διοικθτικά ανικει ςτo Διμο Ιεράπετρασ ςτθν 

περιοχι «Ρλατιά Πψθ», εντόσ του γθπζδου του προσ αποκατάςταςθ πρϊθν ΧΑΔΑ Ιεράπετρασ 

ςε υγιζσ ζδαφοσ ςτο δυτικό τμιμα αυτοφ. Διοικθτικά υπάγεται ςτθν Δ.Ε. Ιεράπετρασ του Διμου 

Ιεράπετρασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λαςικίου. 

Οι γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ (κζντρο βάρουσ) τθσ περιοχισ όπου προτείνεται θ εγκατάςταςθ 

τθσ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ είναι:  

 

γεωγραφικό πλάτοσ φ= 35°02'35.32" και γεωγραφικό μικοσ λ= 25°43'39.36". 

 

Θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο γίνεται μζςω του δευτερεφοντοσ επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου και 

ςυγκεκριμζνα του δρόμου Ιεράπετρα-Μακρυλιά. Σε απόςταςθ περίπου 3,0 km από τθν 

Ιεράπετρα υπάρχει διακλάδωςθ προσ τα αριςτερά με αςφαλτοςτρωμζνθ αγροτικι οδό μικουσ 

600 περίπου μζτρων και πλάτουσ 5,5 μζτρων, που αποτελεί το δρόμο πρόςβαςθσ ςτον πρϊθν 

ΧΑΔΑ.  
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Οι αποςτάςεισ τθσ κζςθσ από τουσ γφρω οικιςμοφσ ζχουν ωσ εξισ: 

 3,5 km βόρεια-βορειοανατολικά του οικιςμοφ Ιεράπετρα 

 1,5 km νοτιοανατολικά του οικιςμοφ Κεφάλα 

 2,3 km νότια του οικιςμοφ Μακρυλιά 

 2,4 km βορειοδυτικά του οικιςμοφ Κεντρί 

 

Στισ ακόλουκεσ εικόνεσ απεικονίηεται αντίςτοιχα θ ευρφτερθ και θ άμεςθ περιοχι τθσ κζςθσ 

εγκατάςταςθσ τθσ προτεινόμενθσ δραςτθριότθτασ. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 10. ΕΥΥΤΕΘ ΡΕΙΟΧΘ ΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 
 

Θζςθ εξεταηόμενου 
ζργου 
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ΕΙΚΟΝΑ 11. ΆΜΕΣΘ ΡΕΙΟΧΘ ΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

 

6.4.3.2. Στόχοι και οφέλη του έργου 

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ καταςκευισ μίασ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςτθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων που αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ και 

τθσ ποιότθτασ ηωισ. Θ διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα 

περιβαλλοντικισ πολιτικισ ςε κοινοτικό και εκνικό επίπεδο. Θ επίτευξθ των ςτόχων που 

απορρζουν από τθ νζα νομοκεςία για τα απόβλθτα προχποκζτει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων, ζτςι ϊςτε να γίνεται καλφτερθ διαχείριςθ των πόρων που 

εμπεριζχονται ςτα απόβλθτα και να επιτυγχάνεται θ βιωςιμότθτα μιασ τζτοιασ εγκατάςταςθσ. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυγκεντρωμζνα οι ςτόχοι-οφζλθ που προκφπτουν από τθ 

λειτουργία μίασ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ: 

 Μείωςθ αποβλιτων. Επίτευξθ ςθμαντικοφ ποςοςτοφ εκτροπισ των Βιοαποδομιςιμων 

Αςτικϊν Αποβλιτων (ΒΑΑ) από χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ, κακϊσ τα βιοαπόβλθτα 

αποτελοφν το μεγαλφτερο και «δυςκολότερο» ρεφμα των ΒΑΑ. 

o Μείωςθ των προσ διάκεςθ οργανικϊν αποβλιτων κουηίνασ. 

o Μείωςθ τθσ παραγωγισ μεκανίου από χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

Ρροτεινόμενθ περιοχι κζςθσ 
εγκατάςταςθσ 

ΧΑΔΑ 
Ιεράπετρασ 

ΣΜΑ 
Ιεράπετρασ 

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 135 από 176 
 

o Μείωςθ τθσ παραγωγισ ςτραγγιςμάτων ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

o Υποβιβαςμόσ των τοξικϊν χθμικϊν ουςιϊν ςτα βιοαπόβλθτα. 

o Διευκολφνεται θ λειτουργία των δθμόςιων χϊρων επεξεργαςίασ απορριμμάτων, 

όπου υπάρχουν τζτοιοι, μειϊνεται θ ζκταςθ και το κόςτοσ καταςκευισ τουσ, γίνεται 

οικονομικότερθ θ λειτουργία τουσ, υγειονομικά αςφαλισ και άοςμθ, οι δε 

εργαηόμενοι ςε αυτοφσ ζχουν ζνα πολφ πιο ευχάριςτο περιβάλλον εργαςίασ. 

o Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ τζτοιων μονάδων γίνονται λιγότερο 

αντιδραςτικοί. 

 Ρροςταςία δθμόςιασ υγείασ. 

o Καταςτροφι πακογόνων μικροοργανιςμϊν που απειλοφν τα φυτά, τα ηϊα και τουσ 

ανκρϊπουσ. 

 Εμπλουτιςμόσ εδάφουσ. αποτελεςματικι επιςτροφι τθσ οργανικισ ουςίασ και των 

κρεπτικϊν ςυςτατικϊν ςτο ζδαφοσ, με πολλαπλά οφζλθ (βελτίωςθ τθσ δομισ του εδάφουσ, 

τθσ υδατο-ικανότθτασ του, τθσ παραγωγικότθτασ, καταπολζμθςθ τθσ ερθμοποίθςθσ, μερικι 

υποκατάςταςθ λιπαςμάτων, μείωςθ των φυτοφαρμάκων, ενίςχυςθ τθσ αποκικθσ άνκρακα 

του εδάφουσ και ςυνεπϊσ ςυνειςφορά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ). 

o Χριςιμεσ εφαρμογζσ ςτθ γεωργία. Θ χριςθ του compostμειϊνει τισ απαιτιςεισ για 

χριςθ άλλων βελτιωτικϊν εδάφουσ, όπωσ θ τφρφθ, για αγροτικζσ ι κθπευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

o Ρροςκικθ οργανικϊν υλϊν. 

o Βελτίωςθ τθσ γονιμότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ των εδαφϊν. 

o Καταςτολι αςκενειϊν ςε φυτά. 

o Αποκάρρυνςθ εντόμων ςτα φυτά. 

o Αφξθςθ τθσ κατακράτθςθσ νεροφ από τα φυτά και το ζδαφοσ. 

o Ρεριοριςμόσ τθσ χριςθσ πετροχθμικϊν λιπαςμάτων.  

o Διευκόλυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ των υπολοίπων αποβλιτων αφοφ θ ΔςΡ των 

βιοαποβλιτων «απομακρφνει» τα οργανικά υλικά που χαρακτθρίηονται από υψθλι 

υγραςία και χαμθλι κερμιδικι αξία, από τα υπόλοιπα Α.Σ.Α. 

 Εξοικονόμθςθ χρθμάτων. 

o Εκτροπι των βιοαποβλιτων από τουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

o Μείωςθ του κόςτουσ διάκεςθσ των βιοαποβλιτων. 
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o Μείωςθ αναγκϊν κατανάλωςθσ νεροφ, λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων. 

o Αφξθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ υλικϊν ι/και 

ενζργειασ.  

o Ραραγωγι compostυψθλισ ποιότθτασ, με χαμθλι ςυγκζντρωςθ βαρζων μετάλλων 

και αδρανϊν προςμείξεων (πλαςτικά, γυαλί), το οποίο πλθροί αυςτθρζσ 

προδιαγραφζσ και κερδίηει τθν εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν, ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ αξιοποίθςι του (δυνατι θ απόδοςθ Ευρωπαϊκοφ Οικολογικοφ 

Σιματοσ-Ecolabel). 

o Μείωςθ κόςτουσ καταςκευισ υπολειπομζνων ζργων διαχείριςθσ ΑΣΑ 

 Κοινωνικά οφζλθ. 

o Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων με 

ςτόχο ςτθν αλλαγι τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ και ςτθ μακροπρόκεςμθ 

μείωςθ των αποβλιτων. 

o Αναβάκμιςθ του ενδιαφζροντοσ για περιβαλλοντικά ηθτιματα. 

o Κινθτικότθτα και ενδιαφζρον απζναντι ςτθ μείωςθ και τθν ανακφκλωςθ των 

αποβλιτων με ςκοπό να επιδράςει τελικά ςτθν κουλτοφρα των πολιτϊν αλλά 

κυρίωσ των επιχειριςεων που μπορεί τελικά να ανακαλφψουν επιχειρθματικό 

ςυμφζρον μζςα από τισ δράςεισ αυτζσ. 

o Αφξθςθ κζςεων εργαςίασ.  

o Ενίςχυςθ τεχνογνωςίασ εμπλεκομζνων. 

o Ενίςχυςθσ δράςεων εκελοντιςμοφ – Συμμετοχι πολιτϊν. 

 Οικονομικά οφζλθ. Ο ςτόχοσ είναι να απορροφθκοφν τα κονδφλια από διάφορουσ άξονεσ 

χρθματοδότθςθσ που κα διευκολφνει οικονομικά και κα δράςει και ωσ οικονομικό κίνθτρο, 

προσ επιχειριςεισ και τοπικζσ αρχζσ που επικυμοφν ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίεσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ μείωςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ των βιοαποβλιτων.  

o Χρθματοδοτοφνται διμοι, κοινότθτεσ και επιχειριςεισ για τα μζτρα που λαμβάνουν 

ςχετικά με τθ μείωςθ και τθν ανακφκλωςθ βιοαποβλιτων. 

o Χρθματοδοτοφνται καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαιδευτικά 

προγράμματα ςχετικά με τθ μείωςθ και τθν ανακφκλωςθ των βιοαποβλιτων. 

o Σε ετιςια βάςθ προκθρφςςονται βραβεία για τισ επιδόςεισ διμων ι επιχειριςεων. 

o Χρθματοδοτοφνται μελζτεσ και πιλοτικά προγράμματα.  
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o Χρθματοδοτείται εξοπλιςμόσ ςε περιοριςμζνο βακμό, π.χ. κάδοι οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ, υπολογιςτζσ για τθ δθμιουργία δικτυακϊν τόπων, 

περιοριςμζνου κόςτουσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ όπωσ π.χ. τεμαχιςτζσ κλαδιϊν 

για τθν κομποςτοποίθςθ κιπων ςε επίπεδο διμου, κ.α. 

o Χρθματοδότθςθ για τθν ζρευνα και τθν επίδειξθ καινοτόμων τεχνολογικϊν 

επεξεργαςίασ των αποβλιτων. 

 

6.4.4 υνοπτική περιγραφή προτεινομένησ εγκατάςταςησ κομποςτοποίηςησ 

 

Θ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ γενικά εξελίςςεται ςε τζςςερα διαδοχικά ςτάδια, διακριτά 

από τισ διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ του υποςτρϊματοσ: 

 Το μεςόφιλο 

 Το κερμόφιλο 

 Το ςτάδιο πτϊςθσ τθσ κερμοκραςίασ ι ςτάδιο ψφχρανςθσ 

 Το ςτάδιο ωρίμανςθσ 

(Lasaridi, 1998) 

Κάκε ςτάδιο απαιτεί διαφορετικοφσ χειριςμοφσ προκειμζνου να κινθκεί θ διαδικαςία προσ το 

επικυμθτό προοριςμό. Δεν είναι ωςτόςο απαραίτθτο να διαχωριςτεί από τα υπόλοιπα ςτάδια, 

εκτόσ από εκείνο τθσ ωρίμανςθσ.  

 

Θ προβλεπόμενθ μζκοδοσ κομποςτοποίθςθσ ςυνίςταται ςτθν επιλογι ανοικτοφ τφπου 

εγκατάςταςθσ με δθμιουργία ανοικτϊν ςειρϊν (ςειραδιϊν) ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ 

χϊρουσ με χριςθ μθχανιματοσ ανάδευςθσ των ςωρϊν (αυτοκινοφμενο όχθμα). 

 

Θ εγκατάςταςθ κα αποτελείται από τουσ εξισ διακριτοφσ οργανικοφσ χϊρουσ: 

 Είςοδο εγκατάςταςθσ – Ηφγιςθ ειςερχόμενου φορτίου 

 Χϊρο υποδοχισ και προεπεξεργαςίασ ειςερχόμενου φορτίου 

 Χϊρο 1θσΦάςθσ Κομποςτοποίθςθσ 

 Χϊρο 2θσΦάςθσ Κομποςτοποίθςθσ (Ωρίμανςθ) 

 Χϊρο ραφιναρίςματοσ 

 Χϊρο αποκικευςθσ και τυποποίθςθσ ραφιναριςμζνου προϊόντοσ 
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Οι τεχνικζσ παρεμβάςεισ και οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για τθν καταςκευι και λειτουργία 

τθσ εγκατάςταςθσ κομποςτοποίθςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Χωματουργικζσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου που κα δεχκεί τισ 

εγκαταςτάςεισ κομποςτοποίθςθσ. 

 Ζργα διαχείριςθσ αποπλυμάτων και ςτραγγιςμάτων. 

 Ζργα διαχείριςθσ ομβρίων υδάτων και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. 

 Ζργα βοθκθτικϊν δικτφων υποδομισ π.χ. φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ, θλεκτρικοφ δικτφου, 

εξωτερικοφ φωτιςμοφ κ.λπ. 

 Ζργα εςωτερικισ οδοποιίασ. 

 Λοιπά ζργα υποδομισ  

o Φυλάκιο ειςόδου /ελζγχου – Ηυγιςτιριο 

o Γεφυροπλάςτιγγα 

 

6.4.4.1. Γενική διάταξη έργων και υποδομών 

Θ χωροκζτθςθ των ζργων υποδομισ και των υποςτθρικτικϊν εγκαταςτάςεων ζχει γίνει με 

τρόπο ϊςτε να αξιοποιθκεί με βζλτιςτο τρόπο ςτο ςφνολό τθσ θ διακζςιμθ ζκταςθ, τθρϊντασ 

πιςτά τουσ περιοριςμοφσ που κζτουν οι χωματουργικζσ και οι εδαφοτεχνικζσ εργαςίεσ. Ο χϊροσ 

κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ υποςτιριξθσ και λειτουργίασ του, όπωσ περίφραξθ, 

ζργα διαχείριςθσ ομβρίων κτλ. Ραρακάτω δίνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά του χϊρου και 

των ζργων υποδομισ αυτοφ: 

 Διαμόρφωςθ χϊρου ειςόδου: Θ διαμόρφωςθ τθσ ειςόδου ζχει γίνει ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ευχερι διακίνθςθ των ειςερχομζνων και εξερχομζνων οχθμάτων, χωρίσ 

να δθμιουργείται ςυμφόρθςθ ακόμθ και ςτο μζγιςτο κυκλοφοριακό φόρτο. Θ κζςθ που 

προτείνεται να τοποκετθκεί το φυλάκιο ειςόδου είναι κομβικι αφοφ πρζπει να 

εξαςφαλίηεται οπτικι επαφι για τθν είςοδο και τθν ζξοδο των οχθμάτων κοντά ςτθν 

πφλθ ειςόδου.. 

 Ζργα εςωτερικισ οδοποιίασ: Θ οδόσ εκκινεί από τθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ οδεφει 

βόρεια και εξαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Διαχείριςθ ομβρίων υδάτων: Ο ςχεδιαςμόσ των αντιπλθμμυρικϊν ζργων περιλαμβάνει 

τθ δθμιουργία κατάλλθλων κλίςεων του γθπζδου για τθν απορροι των ομβρίων και τθν 

δθμιουργία καναλιϊν περιμετρικά του διαμορφωμζνου χϊρου. 
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 Εξωτερικόσ φωτιςμόσ: Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ εγκατάςταςθσ προβλζπεται 

εξωτερικόσ φωτιςμόσ, ο οποίοσ εκτείνεται ςτθν περιοχι τθσ ειςόδου, ςτθν περιοχι 

εγκατάςταςθσ του χϊρου υποδοχισ και προεπεξεργαςίασ και ςτο χϊρο αποκικευςθσ 

και τυποποίθςθσ ραφιναριςμζνου προϊόντοσ. 

 Διαμόρφωςθ χϊρου υποδοχισ και προεπεξεργαςίασ ειςερχόμενου φορτίου: Ο 

ςχεδιαςμόσ του χϊρου γίνεται για να εξυπθρετιςει τθν υποδοχι του ειςερχόμενου 

φορτίου, τον τεμαχιςμό, και γενικά τθν προεπεξεργαςία αλλά και τθν ομογενοποίθςθ 

και ανάμιξθ υλικϊν. Ο χϊροσ κα καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 1.000m2 και κα 

διαμορφωκεί κατάλλθλα για να προςτατεφεται το υπζδαφοσ, τα επιφανειακά και 

υπόγεια φδατα και να επιτρζπει τθν κίνθςθ των ομβρίων. 

 Διαμόρφωςθ χϊρου 1θσ Φάςθσ Κομποςτοποίθςθσ: Ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου γίνεται 

για να υποδεχκεί το προεπεξεργαςμζνο προϊόν. Δθμιουργοφνται ςειράδια ςε 

προςαρμοςμζνο δάπεδο. Ο χϊροσ κα καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 6.000m2 και κα 

διαμορφωκεί κατάλλθλα για να προςτατεφεται το υπζδαφοσ, τα επιφανειακά και 

υπόγεια φδατα και να επιτρζπει θν κίνθςθ των ομβρίων. Τα ςτραγγίςματα από τισ 

διεργαςίεσ κα ςυλλζγονται και κα οδθγοφνται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ. Τα 

ςτραγγίςματα/αποπλφματα κα ςυλλζγονται ςε δεξαμενι και κα μεταφζρονται με 

βυτιοφόρο όχθμα ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων του ΧΥΤΑ Αγίου 

Νικολάου ι κα χρθςιμοποιοφνται για τθν διαβροχι των ςωρϊν και τθ διατιρθςθ τθσ 

επικυμθτισ υγραςίασ. 

 Διαμόρφωςθ χϊρου 2θσ Φάςθσ Κομποςτοποίθςθσ: Ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου γίνεται 

για να ωριμάςει το προϊόν, δθλαδι να επιτευχκεί θ ςτακεροποίθςθ και θ χουμοποίθςθ 

του κομπόςτ. Ο χϊροσ διαμορφϊνεται ςε ανοικτι πλατεία. Ο χϊροσ κα καταλαμβάνει 

ζκταςθ περίπου 100 m2 και κα διαμορφωκεί κατάλλθλα για να προςτατεφεται το 

υπζδαφοσ, τα επιφανειακά και υπόγεια φδατα και να επιτρζπει τθν κίνθςθ των 

ομβρίων. 

 Διαμόρφωςθ χϊρου αφιναρίςματοσ - χϊρου αποκικευςθσ και τυποποίθςθσ 

ραφιναριςμζνου προϊόντοσ: Ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου γίνεται για να ραφιναριςτεί το 

κομπόςτ (περιλαμβάνει κοςκίνιςμα, αεροδιαχωριςμό) και να αποκθκευτεί και να 

τυποποιθκεί το ραφιναριςμζνο προϊόν. Ο χϊροσ διαμορφϊνεται ςε ανοικτι πλατεία. Ο 

χϊροσ κα καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 300 m2 και κα διαμορφωκεί κατάλλθλα για να 

προςτατεφεται το υπζδαφοσ, τα επιφανειακά και υπόγεια φδατα και να επιτρζπει και 

τθν κίνθςθ των ομβρίων. Ο χϊροσ κα είναι ςτεγαςμζνοσ με μεταλλικό ςτζγαςτρο και 

γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα. 
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 Διαχείριςθ αποπλυμάτων: Τα φδατα από τθν πλφςθ των χϊρων και των μθχανθμάτων 

αλλά και τα ςτραγγίςματα από τισ διάφορεσ διεργαςίεσ ςτθ μονάδα κα ςυλλζγονται με 

κατάλλθλεσ διαμορφϊςεισ του δαπζδου του χϊρου εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων 

και κα οδθγοφνται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ ςτραγγιςμάτων/αποπλυμάτων. Τα 

ςτραγγίςματα/αποπλφματα κα ςυλλζγονται ςε δεξαμενι και κα μεταφζρονται με 

βυτιοφόρο όχθμα ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων του ΧΥΤΑ Αγίου 

Νικολάου ι κα χρθςιμοποιοφνται για τθν διαβροχι των ςωρϊν για τθν διατιρθςθ τθσ 

επικυμθτισ υγραςίασ. 

 

6.4.4.2. Συνοπτική περιγραφή λειτουργιάσ τησ εγκατάςταςησ 

Τα οχιματα ειςζρχονται εντόσ του περιφραγμζνου χϊρου του πρϊθν ΧΑΔΑ Ιεράπετρασ 

διερχόμενα από τθν πφλθ ειςόδου. Σε μικρι απόςταςθ από τθν κεντρικι πφλθ κα χωροκετθκεί 

το ηυγιςτιριο τθσ Μονάδασ. 

Τα ειςερχόμενα ςτθ Μονάδα οχιματα κα είναι ωσ επί το πλείςτον τα οχιματα αποκομιδισ των 

προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων και των πράςινων αποβλιτων. Τα εξερχόμενα από τθ Μονάδα 

οχιματα κα είναι τα οχιματα αποκομιδισ του παραγόμενου κομπόςτ. Τα υπολείμματα τθσ 

επεξεργαςίασ κα διατίκενται ςτο ΧΥΤΑ τθσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ 

Στθν είςοδο του χϊρου τθσ Μονάδασ κα πραγματοποιείται ηφγιςθ τόςο των ειςερχόμενων όςο 

και των εξερχόμενων οχθμάτων. 

Τα οχιματα οδθγοφνται από το ηυγιςτιριο ςτον χϊρο τθσ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ 

προδιαλεγμζνων οργανικϊν υλικϊν και πράςινων αποβλιτων, μζςω τθσ οδοποιίασ.  

Τα προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα οικιϊν, πράςινα κιπων και κλαδζματα κα μεταφζρονται ςτθ 

Μονάδα με κατάλλθλα οχιματα, κα ηυγίηονται, κα καταγράφονται και κα οδθγοφνται ςτθ 

μονάδα κομποςτοποίθςθσ όπου κα φορτϊνονται ςε κατάλλθλο τεμαχιςτι.  

Με ειδικι διάταξθ ςτο ςφςτθμα τεμαχιςμοφ κα ςχίηονται οι βιοδιαςπϊμενοι ςάκκοι και κα 

μειϊνεται το μζγεκοσ τουσ. Στον τεμαχιςτι κα υπάρχει και ειδικι μαγνθτικι διάταξθ μζςω 

μεταφορικισ ταινίασ που κα απομακρφνει αυτόματα τα ςιδθροφχα απορρίμματα πριν τον 

ειςζλκουν ςτθ διάταξθ τεμαχιςμοφ. Στθ ςυνζχεια κα μεταφζρονται ςτθ πλατεία 

κομποςτοποίθςθσ ςε ανοικτοφσ ςωροφσ. 

Για τθν αποφυγι ζκλυςθσ οςμϊν κατά τθν βιοξείδωςθ αλλά και τθν αποφυγι παράςυρςθσ των 

απορριμμάτων από τθν βροχι και τον άνεμο, οι ςωροί κα καλφπτονται από κατάλλθλο υλικό, το 

οποίο κα εξαςφαλίηει ότι δεν διαφεφγουν οςμθρζσ ενϊςεισ κατά τθ διεργαςία.  

Θ απαιτοφμενθ υγραςία των ςειραδίων, για να λάβει χϊρα θ διεργαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ 

πρζπει να είναι 40-60%. Για το λόγο αυτό τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ: κα διαμορφϊνονται 
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ςειράδια με αναλογία βιοαπόβλθτα: κλαδζματα ίςθ με 70:30, ενϊ τουσ χειμερινοφσ μινεσ κα 

διαμορφϊνονται ςειράδια με αναλογία βιοαπόβλθτα : κλαδζματα ίςθ με 50:50. 

Για τθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ κα χρθςιμοποιείται αναςτροφζασ τριγωνικϊν ςωρϊν. 

Ρροβλζπονται 14-15 αναςτροφζσ για τθν ολοκλιρωςθ κάκε παρτίδασ. 

Οι παρεμβάςεισ (αναςτροφι, διαβροχι, προςκικθ του ενόσ ι του άλλου υλικοφ) κα 

κακορίηονται από τισ μετριςεισ κερμοκραςιϊν 

και υγραςίασ.  

Στθ ςυνζχεια το κομποςτοποιθμζνο υλικό κα 

φορτϊνεται με το φορτωτι ςτο περιςτροφικό 

κόςκινο. Εκεί κα διαχωρίηονται τα υπερμεγζκθ 

υλικά – άνω των 20mm – και κα 

επανατροφοδοτοφνται ςτα ςειράδια. Το 

περιςτροφικό κόςκινο ζχει ενςωματωμζνο 

αεροδιαχωριςτι για τθν απομάκρυνςθ τυχόν 

πλαςτικϊν. 

Στθ ςυνζχεια το κομποςτοποιθμζνο υλικό κα παραμζνει ςε ανοικτοφσ ςωροφσ και φψουσ ζωσ 

2,5 μζτρα για το ςτάδιο τθσ ωρίμανςθσ και για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον  τριανταπζντε 

(35) θμερϊν πριν τθν ενςάκκιςθ. Δεν κα υπάρχουν οχλθρζσ οςμζσ. 

Θ προβλεπόμενθ παραγόμενθ ποςότθτα κόμποςτ είναι περίπου 7.000 τόνοι. Για τθν ενςάκκιςθ 

τουσ κα χρθςιμοποιθκεί απλό θμιαυτόματο ενςακκιςτικό ςε ςάκκουσ πλαςτικοφσ αλλά με οπζσ 

που κα εξαςφαλίηουν τον αεριςμό του υλικοφ. 

 

6.4.5 Επιλογή εξοπλιςμού ςυλλογήσ 

6.4.5.1. Προςωρινή Αποθήκευςη 

Θ προςωρινι αποκικευςθ των αποβλιτων πραγματοποιείται γενικά με: 

Σακοφλεσ (μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ): Αποτελοφν το πιο ςυνθκιςμζνο μζςο προςωρινισ 

αποκικευςθσ και χρθςιμοποιοφνται είτε μόνεσ τουσ είτε ςε ςυνδυαςμό με τουσ κάδουσ όλων 

των ειδϊν. Υπάρχει μία μεγάλθ ποικιλία από διαφορετικά υλικά και από πάχθ. 

Κάδοι Κυλιόμενοι (μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ): Ρροχποκζτουν τθν φπαρξθ μθχανικισ 

ςυλλογισ (Μ.Σ) και υπάρχει τυποποίθςθ ςτο εμπόριο μεταλλικοί ι πλαςτικοί ςε χωρθτικότθτεσ 

από 80 - 1700 λίτρα. Θ μθχανικι ςυλλογι με τουσ (Κ.Κ.Ο.Α) είναι αποτελεςματικι και ςε μικρζσ 

ακόμα Κοινότθτεσ αρκεί να πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Θ περιοχι να ςυνδζεται με το επαρχιακό ι εκνικό δίκτυο με δρόμο καλισ βατότθτασ. 
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 Θ κατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ τθσ (πλάτοσ, κλίςεισ) να είναι ικανοποιθτικι, που κα 

επιτρζπει τθν πρόςβαςθ των απορριμματοφόρων ςτα ςθμεία προςωρινισ 

αποκικευςθσ χωρίσ φκορζσ και υπερβολικζσ κακυςτεριςεισ. 

 Το κυριότερο οι κάτοικοι να πειςτοφν να μεταφζρουν τα απορρίμματα τουσ ςτισ 

προκακοριςμζνεσ κζςεισ των (Κ.Κ.Ο.Α). 

 Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτα ςθμεία που κα τοποκετθκοφν οι κάδοι κακϊσ 

και ςτθν επιλογι του μεγζκουσ τουσ. Οι κάδοι προτιμάται να τοποκετοφνται ςε εςοχζσ 

του πεηοδρομίου και να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να είναι εφκολθ θ προςζγγιςθ τουσ 

από τα απορριμματοφόρα χωρίσ ενδιάμεςα εμπόδια (παρκαριςμζνα αυτοκίνθτα κ.α.). 

Πταν οι κάδοι είναι τοποκετθμζνοι ακριβϊσ ςτο ςθμείο εκφόρτωςθσ, θ προςαρμογι 

τουσ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό του απορριμματοφόρου γίνεται από το πλιρωμα 

ςυλλογισ.  

 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ προπορεφεται του απορριμματοφόρου προπαραςκευαςτικό ςυνεργείο 

από ζνα ι δφο άτομα που μεταφζρει τον (Κ.Κ.Ο.Α.) από τθ κζςθ παραμονισ του ςτο ςθμείο 

εκφόρτωςθσ (θ απόςταςθ αυτι δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 15 μ.). Θ επιςτροφι του κάδου ςτθ 

κζςθ του γίνεται από το πλιρωμα του απορριμματοφόρου. 

Κάδοι ςτακεροί: Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τοποκζτθςθσ Κ.Κ.Ο.Α οι υπόχρεοι προςωρινισ 

αποκικευςθσ απορριμμάτων με κακοδιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ δφνανται 

να τοποκετιςουν για όςο χρονικό διάςτθμα εκτιμιςει θ Τ.Α. ςτακεροφσ κάδουσ. Οι ςτακεροί 

κάδοι πρζπει να πακτϊνονται ςτα πεηοδρόμια ι τισ πραςιζσ και κα εξυπθρετοφν ανάλογα με το 

μζγεκοσ τουσ ζναν προκακοριςμζνο αρικμό νοικοκυριϊν.  

Μεγάλοι υποδοχείσ (containers): Τοποκετοφνται ςε κακοριςμζνα ςθμεία μίασ πόλθσ για τθν 

απόρριψθ ςε αυτά ογκωδϊν αντικειμζνων που δεν είναι δυνατόν να μεταφερκοφν με τα 

ςφγχρονα απορριμματοφόρα. 

 

Θ απαιτοφμενθ επιφάνεια για τθν τοποκζτθςθ των κάδων, ανάλογα με τθ χωρθτικότθτά τουσ 

δίνεται από τον ακόλουκο πίνακα: 

Χωρθτικότθτα Κάδων (λίτρα) Απαιτοφμενθ επιφάνεια 

120 και 240 0,7 μ. x 0,7 μ. και επιπλζον 1,2 μ. μπροςτά από τον κάδο 

770 και 1100 
1,40 μ x 1,10 μ. και επιπλζον 1,4 μ. εκατζρωκεν των δφο 

πλευρϊν του κάδου 
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6.4.5.2. Οχήματα Συλλογήσ Μεταφοράσ (Ο.Σ.Μ.) 

Το Ο.Σ.Μ φορτϊνει τουσ κάδουσ μθχανικά ι χειρωνακτικά. Ππου θ πρόςβαςθ κακίςταται 

εξαιρετικά δφςκολθ για Ο.Σ.Μ κφρια ςτα νθςιά με πολφ μικρά πλάτθ οδϊν, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και ηωιλατα οχιματα. 

Κάκε Ο.Σ.Μ αποτελείται από το πλαίςιο (chasis) με κφριο χαρακτθριςτικό τισ διαςτάςεισ και τθν 

ιπποδφναμθ του κινθτιρα του και από τθν υπερκαταςκευι με κφριο χαρακτθριςτικό τθν 

χωρθτικότθτα τθσ. 

Θ υπερκαταςκευι δφναται να είναι εφοδιαςμζνθ με μθχανιςμό ςυμπίεςθσ και ςτθν περίπτωςθ 

που χρθςιμοποιοφνται κυλιόμενοι κάδοι οικιακϊν αποβλιτων να υπάρχει επιπλζον μθχανιςμόσ 

ανφψωςθσ κάδων. 

Τα απόβλθτα τροφϊν ζχουν από μόνα τουσ υψθλι πυκνότθτα (0.6 ζωσ 0.8 kg/L) και ζτςι δεν 

χρειάηονται ςυμπίεςθ, αφοφ είναι δυνατι θ ςυλλογι τουσ και με μικρά φορτθγά. Αυτό δεν είναι 

δυνατόν να ζχει εφαρμογι ςε ςυςτιματα όπου τα απόβλθτα τροφϊν ςυλλζγονται μαηί με 

απόβλθτα κιπου των οποίων θ πυκνότθτα κυμαίνεται από 0.15 ζωσ 0.30 kg/L. 

Το ςφςτθμα ανφψωςθσ είναι μία καταςκευι που προςαρμόηεται εφκολα ςτθν πόρτα του Ο.Σ.Μ. 

Υπάρχουν δφο τφποι α) για ανφψωςθ Κ.Κ.Ο Α 770 και 1100 λίτρων τφπου βραχίονα και β) τφπου 

χτζνασ για όλουσ τουσ κάδουσ. 

Θ κίνθςθ είναι υδραυλικι από το υδραυλικό ςφςτθμα τθσ υπερκαταςκευισ. Ζχει τθν 

δυνατότθτα να ανυψϊνει τουσ κάδουσ από το ζδαφοσ με ειδικζσ λαβζσ και ςυγχρόνωσ με τθν 

ανφψωςθ να τουσ ανατρζπει μζςα ςτο άνοιγμα του Ο.Σ.Μ.. 

Ρροβλζπεται ακόμα ςφςτθμα αςφαλιςτικϊν βαλβίδων που προςτατεφει τον μθχανιςμό από 

υπερφόρτωςθ και κακι χριςθ. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία κζλουμε να μθν χρθςιμοποιιςουμε τον κυλιόμενο κάδο, αλλά να 

εκφορτϊςουμε τα οικιακά απόβλθτα απ' ευκείασ ςτο Ο.Σ.Μ., τότε οι οριηόντιοι βραχίονεσ 

κλείνουν προσ τα μζςα για να μθν εμποδίηουν τθν διζλευςθ του προςωπικοφ. 

Για λόγουσ αςφάλειασ των εργαηομζνων πρζπει να κακορίηεται από τον καταςκευαςτι τόςο θ 

απόςταςθ από το χαμθλότερο ςθμείο του μθχανιςμοφ ανφψωςθσ και τθσ επιφάνειασ του 

εδάφουσ όςο και θ δυνατότθτα ελζγχου του ςυςτιματοσ (π.χ. με διακόπτθ). 

 

6.4.5.3. Σχεδιαςμόσ ςυχνότητασ δρομολογίων 

Θ εκλογι των ωραρίων ςυλλογισ πρζπει να βαςίηεται ςτα ακόλουκα κριτιρια: 

 Θ διάρκεια παραμονισ των δοχείων απορριμμάτων ςτο πεηοδρόμιο, πρζπει να είναι θ 

πιο ςφντομθ δυνατι. 
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 Ρρζπει να μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ ενόχλθςθ για τθν κυκλοφορία, κακϊσ και ο κόρυβοσ 

για τουσ κατοίκουσ. 

 Στθν περιοχι τθσ Μεςογείου, θ μζςθ / τυπικι ςυχνότθτα ςυλλογισ μεικτϊν ΑΣΑ είναι 

ζνα κακθμερινό δρομολόγιο ςυλλογισ (3 δρομολόγια / εβδομάδα). Θ ςυλλογι 

αποβλιτων τροφϊν και τροφίμων από τα νοικοκυριά κα πρζπει να πραγματοποιείται 

αρκετά ςυχνά λόγω των διεργαςιϊν ηφμωςθσ.  

 

Θ θμεριςια ςυλλογι απορριμμάτων πρζπει να ξεκινά πολφ ενωρίσ πριν τισ 8 π.μ., για να ενοχλεί 

λιγότερο τθν κυκλοφορία. Ρροθγοφνται οι περιοχζσ γφρω από τα ςχολεία, το κζντρο τθσ πόλθσ, 

τα εμπορικά κζντρα και οι μεγάλοι άξονεσ, ϊςτε τα πεηοδρόμια να είναι ελεφκερα κατά τθ 

διάρκεια τθσ θμζρασ. 

Το πρωί ι απόγευμα γίνεται θ ςυλλογι ςτισ περιοχζσ κατοικίασ και τθν περιφζρεια. Θ θμεριςια 

ςυλλογι πρζπει να γίνεται μζςα ςτο ςυνθκιςμζνο ωράριο εργαςίασ, για να μθν αυξάνεται το 

κόςτοσ εργαςίασ. 

Αντίκετα με τθν θμεριςια ςυλλογι, θ νυκτερινι ςυλλογι (με ξεκίνθμα περίπου ςτισ 7 μ.μ.) 

πρζπει να αρχίηει από τουσ χϊρουσ κατοικίασ και τθν περιφζρεια, ενϊ ςτθ ςυνζχεια να 

κατευκφνεται προσ τα εμπορικά κζντρα μόλισ ελαττωκεί θ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ. 

Μειονεκτιματα για το είδοσ αυτό τθσ ςυλλογισ είναι θ ανάγκθ να τελειϊςει θ ςυλλογι πριν 

από τισ 10 μ.μ., κακϊσ και θ δυςκολία εξεφρεςθσ προςωπικοφ που να αποδζχεται νυκτερινά 

ωράρια εργαςίασ. 

 

6.4.5.4. Επιλογή και βελτιςτοποίηςη δρομολογίων 

Γενικά, αυτό που επιδιϊκεται με τον προγραμματιςμό των δρομολογίων είναι αφενόσ θ 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ χιλιομετρικά διανυόμενθσ απόςταςθσ και θ ελαχιςτοποίθςθ του αρικμοφ 

των απορριμματοφόρων και των διαδρομϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ 

περιοχισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςυγκομιδισ. 

Τα ςτοιχεία που πρζπει να ςυλλεχτοφν και να επεξεργαςτοφν πριν τθν επιλογι των 

δρομολογίων των απορριμματοφόρων ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω: 

1. Ραραγωγι απορριμμάτων. Για να οριςκοφν τα δρομολόγια, είναι απαραίτθτο να γίνει 

μια εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ των απορριμμάτων που κα ςυλλεχκοφν. Θ εκτίμθςθ αυτι 

πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο ακριβισ. 

2. Επιλογι των μζςων ςυλλογισ. Μετά τθν εφρεςθ τθσ ποςότθτασ των παραγομζνων 

απορριμμάτων, είναι απαραίτθτο να κακοριςτεί το πϊσ κα γίνει θ μεταφορά τουσ με τα 
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υφιςτάμενα μζςα ςυλλογισ (ι τα προσ απόκτθςθ). Θ επιλογι των μζςων ςυλλογισ 

εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ θ ταχφτθτα ςυλλογισ που επθρεάηεται από τθν 

πυκνότθτα και τον τφπο των χρθςιμοποιουμζνων δοχείων, θ ικανότθτα υποδοχισ του 

απορριμματοφόρου ι φορτθγοφ που ςχετίηεται με το γεωμετρικό του όγκο, τισ 

διαςτάςεισ του κτλ. 

3. Ρεριοριςμοί ςτθ ςυλλογι. Στθν αςτικι περιοχι θ οργάνωςθ των δρομολογίων 

ςυλλογισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθσ τουσ ακολοφκουσ περιοριςμοφσ: 

 Τα ωράρια, τθ διάρκεια και τθ ςυχνότθτα τθσ ςυλλογισ. 

 Τουσ δρόμουσ ι τισ περιοχζσ προτεραιότθτασ όπωσ, το κζντρο τθσ πόλθσ, τουσ 

κφριουσ άξονεσ κυκλοφορίασ, τισ εμπορικζσ περιοχζσ κ.λπ. 

 Τουσ δρόμουσ μονισ κατεφκυνςθσ.  

 Τουσ ςτενοφσ δρόμουσ, που δεν είναι βατοί από τα ςυνικθ απορριμματοφόρα. 

 Τουσ φαρδιοί δρόμουσ, που κα γίνεται ςυλλογι με δφο διαδρομζσ  

 Τζλοσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ κζςθ του γκαράη εκκίνθςθσ των 

απορριμματοφόρων (αμαξοςτάςιο) και θ κζςθ του χϊρου διάκεςθσ.  

 

6.5 ΤΣΗΜΑ ΒΤΘΙΖΟΜΕΝΨΝ ΚΑΔΨΝ 

 

Ρροβλζπεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ υπόγειων κάδων αποκικευςθσ απορριμμάτων 

χωρθτικότθτασ 3m³ περίπου ζκαςτοσ(ςυνολικά  32 τεμάχια), προκειμζνου να αναπτυχκεί ζνα 

πρόγραμμα εναλλακτικοφ ςυςτιματοσ ςυλλογισ απορριμμάτων ςτον Διμο ϊςτε να καλυφκοφν 

οι ανάγκεσ υγιεινισ αποκικευςθσ τουσ ςε ςθμεία τθσ πόλθσ που παρουςιάηουν χωροταξικζσ 

δυςκολίεσ με χριςθ τυποποιθμζνων τροχιλατων κάδων ι ςε ςθμεία που απαιτοφν αιςκθτικι 

και αρχιτεκτονικι αναβάκμιςθ του περιβάλλοντα χϊρου τουσ. 

 

Το ςφςτθμα των υπόγειων κάδων κα είναι ςτιβαροφσ ανκεκτικισ καταςκευισ ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ μακρόχρονθ χριςθ του χωρίσ προβλιματα. Ειδικότερα το υπζργειο τμιμα κα 

εμφανίηει ευχάριςτο ςχεδιαςμό ϊςτε να προςφζρει αρχιτεκτονικι εναρμόνιςθ με τον 

περιβάλλοντα χϊρο του ςθμείου εγκατάςταςθσ.  

 

Οι κάδοι κα είναι κατάλλθλοι για τθν ςυλλογι τουσ ςε ςυνεργαςία με ςυμβατικοφ τφπου 

απορριμματοφόρα οπίςκιασ φόρτωςθσ (με υπερκαταςκευι τφπου πρζςασ) εφοδιαςμζνα με 

υδραυλικό μθχανιςμό γερανοφόρου, τφπου παπαγαλάκι. Θ δε εκκζνωςι τουσ κα επιτυγχάνεται 
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υποχρεωτικά με προςαρμογι ςτουσ πλευρικοφσ βραχίονεσ ανατροπισ του ανυψωτικοφ 

μθχανιςμοφ του απορριμματοφόρου οχιματοσ με τον οποίο ανατρζπονται οι κοινοί τροχιλατοι 

κάδοι απορριμμάτων. Οι κάδοι κα είναι ςυγκροτθμζνοι με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχουν τισ 

απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ αςφάλειασ κατά τον χειριςμό τουσ. 

 

Θ αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ενδεικτικό  ποςό των 530.000 €. 

Ραρατίκενται οι υποψιφιεσ κζςεισ εγκατάςταςθσ των υπό προμικεια υπόγειων κάδων 

αποκικευςθσ απορριμμάτων: 

 Ππιςκεν Δθμαρχείου 3 κζςεισ 

 Ραραπλεφρωσ Μουςείου οδόσ Δθμοκρατίασ 2 κζςεισ 

 Οδόσ Βιτςζντηου Κορνάρου παραπλεφρωσ Τηαμί 3 κζςεισ 

 Ραραπλεφρωσ Φρουρίου Καλζ 2 κζςεισ  

 Ραραπλεφρωσ Τελωνείου 3 κζςεισ 

 Οδόσ Βαςαρμίδου & Κουγιουμτηάκθ γωνία-χϊροσ ςτάκμευςθσ ποφλμαν 2 κζςεισ 

 Οδόσ Λαςκζνουσ παραπλεφρωσ ΚΤΕΛ 3 κζςεισ 

 Οδόσ Γιαννακοφ όπιςκεν 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου 3 κζςεισ 

 Οδόσ Ραπαιωάννου ζμπροςκεν παραλιακοφ γυμναςτθρίου 3 κζςεισ 

 Οδόσ Μπαριτάκθ παραπλεφρωσ Ραναγίασ Ελεοφςασ 2 κζςεισ 

 Ρεριοχι Κουτςουνάρι ζμπροςκεν ξενοδοχείου KORIVA 2 κζςεισ 

 Κεντρικόσ επαρχιακόσ δρόμοσ Μακρφ Γιαλοφ ζναντι Ταχυδρομείου 2 κζςεισ 

 Κεντρικόσ επαρχιακόσ δρόμοσ Μακρφ Γιαλοφ παραπλεφρωσ βενηινάδικου 2 κζςεισ 

 

6.5.1 Σεχνικέσ προδιαγραφέσ 

 

Τα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να είναι απολφτωσ καινοφργια, και αμεταχείριςτα, 

ςφγχρονα, εξελιγμζνου και γνωςτοφ τφπου ςφμφωνα με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Το ςφςτθμα των υπό προμικεια κάδων υπόγειασ αποκικευςθσ απορριμμάτων κα αποτελείται 

από το υπόγειο και το υπζργειο τμιμα. 

 

6.5.1.1. Υπόγειο τμήμα 

1. Ρροςτατευτικό φρεάτιο 

Για τθ ςτακεροποίθςθ του εδάφουσ και τθ ςτεγανοποίθςθ του ςυςτιματοσ, το υπόγειο τμιμα 

κα αποτελείται από ζνα φρεάτιο καταςκευαςμζνο από προκαταςκευαςμζνο οπλιςμζνο 
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ςκυρόδεμα κατάλλθλων προδιαγραφϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αντοχι τθσ καταςκευισ. Το 

εν λόγω προςτατευτικό φρεάτιο κα είναι ςχιματοσ κόλουρθσ πυραμίδασ περίπου με εξωτερικζσ 

διαςτάςεισ (ΜΧΡΧΥ) 1,7Χ1,7Χ1,9 m περίπου και το οποίο δφναται να εγκαταςτακεί ςε ζνα 

ςκάμμα ανάλογων διαςτάςεων μετά από τθν εκςκαφι του εδάφουσ. Το φρεάτιο κα είναι 

ολόςωμθσ καταςκευισ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C30/37 τουλάχιςτον. Θ εκςκαφι του 

ςκάμματοσ κα πραγματοποιθκεί  με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου. 

Τα τοιχϊματα του φρεατίου κα πρζπει να είναι  ικανοφ πάχουσ (120mm τουλάχιςτον) ϊςτε να 

παρζχεται θ απαιτοφμενθ αντοχι ςτθν πίεςθ του εδάφουσ και να αποτρζπεται θ ειςροι τυχόν 

υδροφόρου ορίηοντα ι των νερϊν τθσ βροχισ εντόσ αυτοφ κακϊσ και θ διαρροι τυχόν υγρϊν 

και ςτραγγιςμάτων ςτο υπζδαφοσ. Το φρεάτιο κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο με τρόπο ϊςτε 

να επιτρζπει εφκολο κακαριςμό του εςωτερικοφ χϊρου. Για τθν διευκόλυνςθ τθσ εγκατάςταςισ 

του, το προκαταςκευαςμζνο φρεάτιο κατά τθν παράδοςι του κα πρζπει να είναι ζτοιμο για 

χριςθ και να ζχει κατάλλθλεσ διατάξεισ που κα επιτρζπουν τθν εφκολθ και αςφαλι εναπόκεςι 

του και προςαρμογι του μζςα ςτο ςκάμμα.  

 

Επιπλζον ο πυκμζνασ τθσ τάφρου κα πρζπει να ζχει επαρκι κεμελίωςθ ϊςτε να μθν 

παρουςιάηονται προβλιματα κακίηθςθσ του προκαταςκευαςμζνου φρεατίου μζςα ςτο ζδαφοσ. 

Θ κεμελίωςθ κα πραγματοποιθκεί με διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C12/15 (μπετόν 

κακαριότθτασ) πάχουσ 10 cm τουλάχιςτον. Κατά τθν εγκατάςταςι του, το φρεάτιο κα πρζπει να 

είναι κατάλλθλα «αλφαδιαςμζνο» με τθν άνω επιφάνεια του περιβάλλοντα χϊρου. Ρεριμετρικά 

κα πρζπει να υπάρχουν κατάλλθλα κανάλια αποςτράγγιςθσ μζςω των οποίων κα μπορεί να 

διαφεφγει το νερό τθσ βροχισ χωρίσ να παρουςιάηεται πρόβλθμα ειςροισ μζςα ςτον χϊρο του 

κάδου. 

 

2. Κάδοσ αποκικευςθσ απορριμμάτων 

Ο εςωτερικόσ χϊροσ του ωσ άνω προςτατευτικοφ φρεατίου κα ςτεγάηει τον κάδο αποκικευςθσ 

των απορριμμάτων. Ο κάδοσ αποκικευςθσ απορριμμάτων κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ 

από υλικό πλιρωσ ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ και επαρκϊσ εφκαμπτο ϊςτε να αντζχει ςε 

κτυπιματα και προςκροφςεισ (κατά προτίμθςθ από πολυαικυλζνιο). Σθμειϊνεται ότι θ 

προτίμθςθ για καταςκευι από πλαςτικό υλικό κα ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ κορφβου κατά τισ 

διαδικαςίεσ αποκομιδισ. Ο δε πυκμζνασ του κα πρζπει να είναι απόλυτα ςτεγανόσ ζναντι των 

υγρϊν.  

Το κακαρό βάροσ του κάδου αποκικευςθσ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο των 150 kg. Ο 

κάδοσ αποκικευςθσ κα πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα αςφαλοφσ αποκικευςθσ οικιακοφ τφπου 
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απορριμμάτων και να ζχει αντοχι ςτα αντίςτοιχα φορτία που αςκοφνται κατά τθσ διαδικαςίεσ 

αποκομιδισ. 

 

3. Τρόποσ αποκομιδισ κάδου αποκικευςθσ 

Θ εκκζνωςθ του κάδου αποκικευςθσ κα πρζπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με τθν 

ανατροπι του μζςα ςτθ χοάνθ οπίςκιασ φόρτωςθσ ενόσ ςυμβατικοφ απορριμματοφόρου 

οχιματοσ (τφπου πρζςασ) ςε ςυνεργαςία με τουσ πλευρικοφσ βραχίονεσ DIN κλαςςικοφ τφπου 

ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ. Ρροσ τοφτο τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του κάδου κα πρζπει να 

είναι ςυμβατά για ςυνεργαςία με τον ανυψωτικό μθχανιςμό.  

 

Ο κάδοσ αποκικευςθσ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με διατάξεισ παραλαβισ και 

ανζλκυςθσ από το ζδαφοσ οι οποίεσ κα ςυνεργάηονται με υδραυλικό γερανό με ςφςτθμα απλοφ 

γάντηου αγκίςτρωςθσ. Ο αναγκαίοσ μθχανιςμόσ γερανοφόρου για τθν παραλαβι και τθν 

ανζλκυςθ του κάδου από το ζδαφοσ κα πρζπει να είναι τζτοιων γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν 

και βάρουσ ϊςτε να μπορεί υποχρεωτικά να προςαρμοςτεί ςτον υπάρχοντα ςτόλο 

απορριμματοφόρων οπίςκιασ φόρτωςθσ του Διμου. Οι κάδοι αποκικευςθσ κα πρζπει να είναι 

ςχεδιαςμζνοι με τρόπο ϊςτε να μθν απαιτείται θ χριςθ ςτακεροποιθτϊν για τθν λειτουργία 

του μθχανιςμοφ γερανοφόρου προκειμζνου να μποροφν να επιταχφνονται οι χρόνοι 

αποκομιδισ. 

 

4. Ρλατφόρμα αςφαλείασ 

Για τθν αςφάλεια του κοινοφ αλλά και του προςωπικοφ αποκομιδισ κατά τθν διαδικαςία 

εξαγωγισ, ανφψωςθσ και εκφόρτωςθσ του κάδου, ο εςωτερικόσ χϊροσ του υπόγειου 

προςτατευτικοφ φρεατίου κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ με μια μετακινοφμενθ πλατφόρμα θ 

οποία κα βρίςκεται κάτω από τον κάδο ι ςτα πλάγια του όταν αυτόσ είναι βυκιςμζνοσ εντόσ 

του φρεατίου.  

 

Κατά τθν εξαγωγι του κάδου θ εν λόγω πλατφόρμα κα μετακινείται προσ τα πάνω ϊςτε να 

καλφπτει με αςφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμιματοσ και να προςτατεφει τουσ 

διερχόμενουσ εν όςο ο κάδοσ βρίςκεται απομακρυςμζνοσ από το χϊρο του φρεατίου. Θ εν λόγω 

πλατφόρμα αςφαλείασ κα πρζπει να ζχει αντοχι φορτίου ενόσ ατόμου βάρουσ ζωσ 150 kg που 

τυχόν ςτζκεται πάνω ςε αυτι. Θ πλατφόρμα κα υποχωρεί προσ τα κάτω μόνο κατά τθν εκ νζου 

βφκιςθ του κάδου εντόσ του φρεατίου. Ρροκειμζνου να αποφευχκοφν λειτουργικά 
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προβλιματα, επικυμθτό οι μθχανιςμοί λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ να μθν βαςίηονται ςε 

ςυςτιματα αντίβαρων.  

 

Επιπλζον, θ ωσ άνω πλατφόρμα κα είναι εφοδιαςμζνθ με διατάξεισ και μθχανιςμοφσ που 

επιτρζπουν εφκολθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό χϊρο του προςτατευτικοφ φρεατίου 

για τυχόν επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ. 

 

6.5.1.2. Υπέργειο τμήμα 

1. Ρλατφόρμα πεηοδρόμου 

Το πάνω μζροσ του προςτατευτικοφ φρεατίου του κάδου κα πρζπει να καλφπτεται με μια 

κατάλλθλα διαμορφωμζνθ πλατφόρμα θ οποία κα βρίςκεται κατά προτίμθςθ ςτθ ςτάκμθ του 

πεηοδρόμου και κα είναι διαςτάςεων που ταυτίηονται με τθν ανωτζρω περίμετρο του πλαιςίου 

του προςτατευτικοφ φρεατίου ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ κυκλοφορία των πεηϊν πάνω 

από τον χϊρο του υπόγειου κάδου. Θ πλατφόρμα πεηοδρόμου κα πρζπει να εφάπτεται με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να υπάρχει επαρκισ ςτεγανότθτα για τθν αποτροπι ζκλυςθσ δυςάρεςτων 

οςμϊν και τθσ ειςροισ των νερϊν τθσ βροχισ εντόσ του φρεατίου. Από τθν εμφανι πλευρά, θ 

επιφάνεια τθσ πλατφόρμασ κα φζρει κατάλλθλθ επικάλυψθ θ οποία κα πρζπει να 

εναρμονίηεται με τον περιβάλλοντα χϊρο του ςθμείου εγκατάςταςθσ και κα πρζπει να είναι 

ανκεκτικι ςτθ διάβρωςθ και τισ φκορζσ. 

 

Θ πλατφόρμα κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ ι διατάξεισ χάριν 

ςτουσ οποίουσ κα ανοίγει ϊςτε να μπορεί με αςφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδοσ 

αποκικευςθσ κατά τθν φάςθ τθσ αποκομιδισ του. Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα 

κλειδϊματοσ που κα ςυγκρατεί τθν πλατφόρμα με αςφάλεια ςε οριηόντια κζςθ. Το ξεκλείδωμα 

κα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο κα εφοδιάηεται το πλιρωμα τθσ αποκομιδισ. Γενικά ο 

χειριςμόσ ανοίγματοσ και κλειςίματοσ τθσ πλατφόρμασ κα πρζπει να είναι εφκολοσ χωρίσ να 

απαιτείται άςκθςθ μεγάλθσ μυϊκισ δφναμθσ και ςε κάκε περίπτωςθ να μπορεί να 

πραγματοποιείται από ζνα άτομο ςε ςυνικθ φυςικι κατάςταςθ. 

 

2. Διάταξθ ειςαγωγισ απορριμμάτων μζςα ςτον κάδο 

Ράνω ςτθν ωσ άνω περιγραφόμενθ πλατφόρμα κα προςαρμόηεται το υπζργειο τμιμα που 

αποτελείται από μια χοάνθ ειςαγωγισ των απορριμμάτων. Επειδι θ χοάνθ αποτελεί το εμφανζσ 

ςθμείο όλθσ τθσ καταςκευισ κα πρζπει να παρουςιάηει προςεγμζνο και ελκυςτικό ςχεδιαςμό. 

ΑΔΑ: 7Α8ΔΩΡ8-Φ6Ψ



ΣΟΠΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 

 

ελίδα 150 από 176 
 

Επιπλζον για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαχρονικισ ελκυςτικισ εμφάνιςθσ το ςϊμα του πφργου 

ειςαγωγισ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

Θ χοάνθ κα πρζπει να βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πλατφόρμασ και πάνω από το κζντρο του κάδου 

ϊςτε να επιτυγχάνεται ομαλι ιςοκατανομι των απορριμμάτων που ρίπτονται μζςα ςτον κάδο. 

Θ χοάνθ κα είναι ορκογωνίου ι κυλινδρικοφ ςχιματοσ και κα πρζπει να είναι ςχετικά 

ςυμπαγϊν διαςτάςεων, μεγίςτου φψουσ 1,2 m. Θ χοάνθ κα φζρει ζνα ςτόμιο ικανϊν 

διαςτάςεων (50x50cm ζωσ 70x70cm ι διαμζτρου 50-70cm, ±5%) ϊςτε να μπορεί να δζχεται 

ςακοφλεσ με απορρίμματα. Υποχρεωτικά θ χοάνθ κα πρζπει να φζρει κατάλλθλθ διάταξθ 

ςκζπαςτρου για τθν αποτροπι ειςροισ των νερϊν τθσ βροχισ και τθν ζκλυςθ οςμϊν. Το 

ςκζπαςτρο κα πρζπει να προςφζρει ευχερι και εφκολο άνοιγμα προσ τουσ χριςτεσ. Επικυμθτό 

είναι το ςκζπαςτρο να ανοίγει με μθχανιςμό ποδοπεντάλ. 

 

6.6 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΗ ΑΥΤΔΑΣΨΜΕΝΗ ΙΛΤΟ 

 

Ρροτείνεται θ καταςκευι ενόσ καλάμου θλιακισ ξιρανςθσ επιφάνειασ περίπου ενόσ 

ςτρζμματοσ  για τθν επεξεργαςία 2000 τόνων παραγόμενθσ βιολογικισ ιλφοσ ανά ζτοσ. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι βαςικζσ παράμετροι λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.  

Ραράμετροσ λειτουργίασ Μονάδα Ενδεικτικι Τιμι 

Συνολικι ποςότθτα ειςερχόμενθσ ιλφοσ Τόνοι/ ζτοσ 2.000 

Ροςοςτό ςτερεϊν ειςερχόμενθσ ιλφοσ 
(%) 

% 22,00 

Ροςοςτό ςτερεϊν ξθραμζνθσ ιλφοσ (%) % 70,00 

Φψοσ ιλφοσ ςτα κερμοκιπια cm 10 

Συνολικι ποςότθτα ξθραμζνθσ ιλφοσ Τόνοι/ ζτοσ 629 

Απαγόμενθ υγραςία Τόνοι/ ζτοσ 1.372 

Κφκλοι ξιρανςθσ ανά κάλαμο Κφκλοι/ ζτοσ 24 

Χρόνοσ ξιρανςθσ Μζρεσ/ ζτοσ 14 

 

ΑΧΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: Θ θλιακι ξιρανςθ βαςίηεται ςτθν επαφι, κάτω από ζνα κερμοκιπιο, του 

αζρα που ςυνεχϊσ ανανεϊνεται και τθσ ιλφοσ που είναι διαςτρωμζνθ ςε μια πλάκα από μπετόν 

και αναδεφεται μθχανικά. Θ ιλφσ κερμαίνεται μζχρι τθ κερμοκραςία που επιτυγχάνεται μζςα 

ςτο κερμοκιπιο και θ ξιρανςθ τθσ επιτυγχάνεται μζςω τθσ εξάτμιςθσ του νεροφ ςτθν επιφάνειά 

τθσ. Ο αζρασ είναι ο φορζασ απομάκρυνςθσ του νεροφ και κακϊσ ανακερμαίνεται με τθν είςοδο 

του ςτο κερμοκιπιο αποκτά μεγάλθ δυναμικότθτα προςρόφθςθσ νεροφ, διευκολφνοντασ ζτςι 

τθ μεταφορά του τελευταίου κακϊσ εξατμίηεται. 

 

 

 

ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ: Πςον αφορά ςτα πλεονεκτιματα τθσ θλιακισ ξιρανςθσ, με τθ μζκοδο αυτι 

επιτυγχάνεται ξιρανςθ τθσ ιλφοσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 70% και ςυνεπϊσ μειϊνεται ο όγκοσ 

των προσ διάκεςθ βιοςτερεϊν κατ’ ελάχιςτο ςτο 1/3 του αρχικοφ.  
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Επίςθσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ κερμοκραςιϊν άνω των 50οC, θ ιλφσ υγιεινοποιείται και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό. Συγχρόνωσ τα βιοςτερεά που παράγονται από τθν θλιακι 

ξιρανςθ παρουςιάηουν μεγάλθ κερμογόνο δφναμθ και άρα κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν και ωσ καφςιμο ςε επακόλουκθ κερμικι αξιοποίθςθ. Τζλοσ πρόκειται για 

μζκοδο με χαμθλό λειτουργικό και επενδυτικό κόςτοσ. 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ: Τα μειονεκτιματα τθσ μεκόδου περιορίηονται ςτον εκτατικό τθσ χαρακτιρα. Θ 

ζκταςθ που απαιτείται για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου μπορεί να περιοριςτεί με τθν εφαρμογι 

εξωτερικισ κερμότθτασ από τα απαζρια των μθχανϊν ςυμπαραγωγισ ι από μονάδα κερμικισ 

αξιοποίθςθσ. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΘΛΙΑΚΘΣ ΞΘΑΝΣΘΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑ: Για τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτάσ του 

ι/και τθ μείωςθ του απαιτοφμενου χϊρου για τθν καταςκευι του κερμοκθπίου, το ςφςτθμα 

επιδζχεται τθν προςκικθ εξωτερικισ κερμότθτασ. Θ κερμότθτα αυτι μπορεί να προζλκει είτε 

από τθσ μθχανζσ ςυμπαραγωγισ κερμότθτασ και ενζργειασ που λειτουργοφν με το παραγόμενο 

βιοαζριο τθσ αναερόβιασ χϊνευςθσ, είτε από άλλθ μονάδα κερμικισ αξιοποίθςθσ. Στθ δεφτερθ 

περίπτωςθ θ ξθραμζνθ ιλφσ οδθγείται ςε μονάδα κερμικισ αξιοποίθςθσ όπου ουςιαςτικά 

μετατρζπεται ςε ςτάχτθ και ςυνκετικό αζριο. Από το παραγόμενο αζριο καταρχιν καλφπτονται 

οι ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ ίδιασ τθσ μονάδασ κερμικισ αξιοποίθςθσ. Στθ ςυνζχεια από το 

ςυνκετικό αζριο παράγεται θ απαιτοφμενθ κερμότθτα για τθν επιτάχυνςθ τθσ διεργαςίασ τθσ 

ξιρανςθσ ςτα κερμοκιπια, αυξάνοντασ ζτςι τθν απόδοςθ και άρα τθ δυναμικότθτα τθσ 

εγκατάςταςθσ.  

 

6.7 ΤΝΟΧΗ ΔΡΑΕΨΝ ΣΔ 

 

Το τοπικό ςχζδιο αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ ΑΣΑ Διμου Ιεράπετρασ ζχει καταρτιςτεί 

λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Τουσ ςτόχουσ που τίκενται από τθν εκνικι νομοκεςία για τθ διαχείριςθ των ΑΣΑ 

 Τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ του Διμου. 

 Τισ δυνατότθτεσ χωροκζτθςθσ εναλλακτικϊν λφςεων διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

 

Βάςει των άνω, οι προτεινόμενεσ δράςεισ του τοπικοφ ςχεδίου περιγράφονται ςυνοπτικά ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 26. ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ 
ΙΕΑΡΕΤΑΣ 

 

 
Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ 

Δράςθσ 
Συνοπτικι περιγραφι 

1 Δράςεισ πρόλθψθσ-

επαναχρθςιμοποίθςθσ 

υλικϊν 

■ Μζτρο 1: Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά 

προϊόντων και εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ 

 Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ   ςτισ   εκςτρατείεσ   

ευαιςκθτοποίθςθσ   που υλοποιεί ο Διμοσ. 

■ Μζτρο 2: Ειςαγωγι και δράςεισ εφαρμογισ τθσ πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων ςτθν εκπαίδευςθ  Σε τοπικό επίπεδο, 

υλοποίθςθ δράςεων ςε ςυνεργαςία με τθν διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ - 

ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

του Διμου. 

■     Μζτρο 3: Ρροαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

oΕνκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ βιβλίων μζςω προϊκθςθσ 

εκδθλϊςεων ςε Σχολεία 

oΡροϊκθςθ χριςθσ ςυςκευαςιϊν και τςαντϊν πολλαπλϊν χριςεων 

oΕπαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων ςθμείων, όπου ο πολίτθσ 

μπορεί να φζρνει ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), 

ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα 

και άλλα είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια, ζπιπλα κλπ.)  

oΔθμιουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμότθ για χριςθ ςτα πράςινα 

ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να λαμβάνουν εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του 

Διμου (π.χ. παιδικοφσ ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ, κλπ.) ανάλογα με τισ 

ποςότθτεσ ι τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρθςιμοποιοφν 

■ Μζτρο 4: Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ και 

επιδιόρκωςθσ (μζςω των πράςινων ςθμείων και των Συςτθμάτων 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) 

2 Οικιακι 

κομποςτοποίθςθ 

■ Εκτροπι 3%κ.β. των βιοαποβλιτων μζςω οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

(ςτόχοσ 2020). 

■    Ρρομικεια και δωρεάν διανομι κάδων. 

■ Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 

λειτουργίασ των κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, με 

δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο. 

■ Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που ζχουν ι 

πρόκειται να λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ. 

■ Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των 
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δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ, με ζκπτωςθ επί των δθμοτικϊν 

τελϊν για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

3 Χωριςτι ςυλλογι 

πράςινων αποβλιτων 

■ Εκτροπι 22%κ.β. των βιοαποβλιτων μζςω του δικτφου χωριςτισ 

ςυλλογισ πραςίνων (ςτόχοσ 2020). 

■ 80% χωριςτι ςυλλογι των πράςινων αποβλιτων (χωρίσ ανάμιξθ με 

τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα) με ςκοπό τον τεμαχιςμό τουσ εντόσ του 

πράςινου ςθμείου 

■ Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τεμαχιςμοφ ςτο πράςινο ςθμείο για τθ 

μείωςθ του όγκου και κόςτουσ μεταφοράσ. 

■ Απευκείασ μεταφορά των τεμαχιςμζνων πραςίνων ςε κεντρικι 

μονάδα κομποςτοποίθςθσ. 

4 Χωριςτι ςυλλογι 

βιοαποβλιτων 

(αποβλιτων 

τροφίμων) 

■ Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων καλφπτοντασ 

το ςφνολο του Διμου. 

■ Εκτροπι 40% κ.β. των βιοαποβλιτων μζςω του δικτφου χωριςτισ 

ςυλλογισ (ςτόχοσ 2020). 

■ Μζκοδοσ ςυλλογισ: Συλλογι ςε κεντρικοφσ κάδουσ, τοποκετθμζνουσ 

ςε πυκνό δίκτυο κοντά ςτα νοικοκυριά/κατοικίεσ και για τουσ 

εμπορικοφσ χριςτεσ του Διμου. 

■ Ρρομικεια εξοπλιςμοφ & αναλϊςιμων (Α/φ οχιματα ςυλλογισ, 

κάδοι, βιοδιαςπϊμενοι ςάκοι). 

■ Υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ. 

■  Απευκείασ μεταφορά των τεμαχιςμζνων πραςίνων ςε κεντρικι 

μονάδα κομποςτοποίθςθσ. 

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

& λοιπϊν αποβλιτων 

■ Αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςυςκευαςίασ 

ανάκτθςθ 60% (ςτόχοσ 2020). 

■ Ενίςχυςθ Υποδομϊν / Μζςων Αποκικευςθσ / Βελτιςτοποίθςθ 

ςυςτιματοσ ςυλλογισ (αφξθςθ αρικμοφ των κάδων ι/και πικανι 

αναδιάταξθ αυτϊν, βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ 

ςυλλογισ). 

■ Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων ςτόχων. 

6 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν 

μζςω δθμιουργίασ 

Ρράςινου Σθμείου 

■ Δθμιουργία δφο κεντρικϊν πράςινων ςθμείων ςε επίπεδο Διμου, 

ζνα ςτθν περιοχι του πρϊθν Διμου Μακρφ Γιαλοφ και ζνα ςτθν 

περιοχι του πρϊθν  ΧΑΔΑ. 

■ Στα πράςινα ςθμείο κα ςυλλζγονται ενδεικτικά: μικρζσ θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ &ογκϊδθ ΑΘΘΕ, απλοί λαμπτιρεσ & λαμπτιρεσ 

φκοριςμοφ, βιβλία, μπαταρίεσ, κεριά, ροφχα, υφάςματα, παποφτςια, 
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ΑΕΚΚ, πλαςτικά υλικά, ξφλο, ζπιπλα - οικιακόσ εξοπλιςμόσ - χαλιά, 

μεταλλικά αντικείμενα, τηάμια & γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί 

ζντυπο, ςυςκευαςίεσ ανάμικτεσ, χϊματα και πζτρεσ, ογκϊδθ 

πλαςτικά, πράςινα, μελάνια εκτυπωτι, CD, κα. 

■ Οι πολίτεσ κα παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ αποβλιτων με 

δικό τουσ μεταφορικό μζςο. 

■ Οι πολίτεσ κα μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα, παιχνίδια). 

■ Εντόσ του πράςινου ςθμείου κα γίνεται τεμαχιςμόσ των πραςίνων. 

7 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν 

μζςω δθμιουργίασ 

Ρράςινων Σθμείων 

Συλλογισ - Κζντρων 

Ανακφκλωςθσ 

Εκπαίδευςθσ ςτθ Διαλογι 

ςτθν Ρθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ) 

■    Συμπλθρωματικά των κεντρικϊν πράςινων ςθμείων: 

oΔθμιουργία 1 πράςινου ςθμείου ςυλλογισ – κζντρου ανακφκλωςθσ 

εκπαίδευςθσ ςτθ διαλογι ςτθν πθγι(ΚΑΕΔΙΣΡ) ςτθν περιοχι ΑΓΕΞ. 

 

8 Δθμιουργία Οικιςμοφ 

«Μθδενικϊν Αποβλιτων» 
Εφαρμογι πιλοτικοφ προγράμματοσ μθδενικϊν αποβλιτων ςτο χωριό 

Μφρτοσ του Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ Μφρτου 

9 Δθμιουργία πιλοτικοφ 

προγράμματοσ Συλλογι 

Ρόρτα - Ρόρτα 

Ριλοτικι εφαρμογι ςε κεντρικό ςθμείο - γειτονία τθσ Ιεράπετρασ: 

■ Για τθ ςυλλογι πόρτα-πόρτα χρθςιμοποιοφνται τςάντεσ και κάδοι 

διαφόρων μεγεκϊν και χρωμάτων. Το χρϊμα κάκε τςάντασ/ κάδου δίνει 

τθ πλθροφορία για το υλικό που περιζχει. 

■ Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται κάδοι ο κάκε κάδοσ ζχει 

κωδικό που αντιςτοιχεί ςτο νοικοκυριό που τον χρθςιμοποιεί. 

■  Το πρόγραμμα ςυλλογισ ανά ρεφμα αποβλιτου προτείνεται να είναι 

το ακόλουκο: 

o τα οργανικά 3 φορζσ τθν εβδομάδα 

o τα υπολείμματα 2 φορζσ τθν εβδομάδα 

o χαρτί/ χαρτόνι 1 φορά τθν εβδομάδα 

o γυάλινεσ - πλαςτικζσ - μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ/κουτιά, 1 φορά τθν 

εβδομάδα 
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10 Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ 
■ Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ (για το 2020) 

■     Εγκατάςταςθ κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ 

■     Εξυπθρζτθςθ κατά προτεραιότθτα των: 

-    Σχολείων 

- Δθμοτικϊν κτιρίων (κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων, πολιτιςτικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν, κα.). 

-    Κζντρων των δθμοτικϊν ενοτιτων. 

11 Χωριςτι ςυλλογι 

Γυάλινων ςυςκευαςιϊν 

■ Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ 

ςυςκευαςίασ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets, κάβεσ, κλπ.) 

και ενθμζρωςθ των πολιτϊν 

■ Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ με τουσ κϊδωνεσ γυαλιοφ και 

ςε λοιποφσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται καταςτιματα 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ καλφπτοντασ το ςφνολο των κεντρικϊν 

ςθμείων του Διμου. 

■ Σε Β' Φάςθ, διερεφνθςθ, βάςει του διακζςιμου δυναμικοφ του 

Διμου, τθσ οργάνωςθσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ πόρτα-πόρτα. 

12 Χωριςτι ςυλλογι 

ογκωδϊν αποβλιτων 

■ Οργάνωςθ δικτφου ςυςτιματοσ ςυλλογισ ογκωδϊν μζςω ειδικϊν 

οχθμάτων του Διμου κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ και με χρζωςθ πάνω από ςυγκεκριμζνο όγκο, ϊςτε να 

ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο 

πράςινο ςθμείο του Διμου. 

■ Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ, βλ. μζτρο 

ακολοφκωσ) για μεταφορά των ογκωδϊν από τουσ πολίτεσ ςτο 

κεντρικό πράςινο ςθμείο. 

■ Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά 

προτεραιότθτα εξζταςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το Διμο 

είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ φορείσ). 

13 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ ■ Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ. 

■ Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ και του κεντρικοφ 

πράςινου ςθμείου, ϊςτε να δζχονται τα είδθ αυτά και εν ςυνεχεία 

να παραδίδονται ςτα αρμόδια Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 

14 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ 

15 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν 

ποςοτιτων επικίνδυνων 

αποβλιτων 

■ Αξιοποίθςθ του πράςινου ςθμείου για τθ ςυλλογι επικινδφνων 

αποβλιτων από τα νοικοκυριά. 

■ Ενίςχυςθ και παρακολοφκθςθ λοιπϊν υφιςτάμενων δικτφων 

ςυλλογισ επικινδφνων (όπωσ τα φαρμακεία που ςυλλζγουν λθγμζνα 
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φάρμακα). 

16 Χωριςτι ςυλλογι 

βρϊςιμων ελαίων 

(τθγανελαίων) 

■ Οργάνωςθ δικτφου ςυλλογισ βρϊςιμων ελαίων μζςω ςυμβάςεων 

με ιδιωτικοφσ φορείσ 

■ Εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ ι/και 

ςυλλογι ςτα πράςινα ςθμεία του Διμου. 

17 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ ■ Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν 

αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου και για το λόγο αυτό: 

- Η ςυλλογι κα μπορεί να γίνεται από το Διμο κατόπιν 

ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με χρζωςθ,   

ώςτε   να  ενκαρρφνεται  θ   απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ 

πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. 

- Υποχρζωςθ πολιτών για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ 

ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο. 

■ Σφναψθ ςυμβάςεων με εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν παραλαβι και περαιτζρω αξιοποίθςθ των 

ΑΕΚΚ. 

18 Υλοποίθςθ 

εκςτρατείασ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

■  Στοχευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα προγράμματα ΔςΡ 

που πρόκειται να υλοποιθκοφν: 

oΙςτοςελίδα Διμου και ςελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ  

o 'Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο και ενθμερωτικι αφίςα 

oΔελτία τφπου ςτον τοπικό τφπο 

oΓραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

oΣχολικζσ δραςτθριότθτεσ (ενθμζρωςθ, διαγωνιςμοί, εκδθλϊςεισ) 

oΣυμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν 

φορζων. 

o Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand 

19 Λειτουργία 

ανταποδοτικισ κάρτασ 

δθμοτϊν 

■ Σχεδιαςμόσ και λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν που κα 

χρθςιμοποιείται κατεξοχιν ςτα πράςινα ςθμεία ωσ εξισ: 

- Οι δθμότεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν ανακυκλώςιμα και λοιπά 

υλικά ςτο πράςινο ςθμείο, τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται 

ςε βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. ογκώδθ, ανακυκλώςιμα, υλικά 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, κλπ). 

- Για κάκε υλικό που ηυγίηεται, ςυγκεντρώνονται πόντοι ςτθν κάρτα. 

- Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτώςεισ είτε ςτισ 

υπθρεςίεσ του Διμου είτε ςε ςυνεργαηόμενα εμπορικά καταςτιματα 

τθσ περιοχισ. 

■ Σφνδεςθ τθσ κάρτασ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ 
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οικονομικι υπθρεςία του Διμου για τθ ΔΕΘ δθλαδι, 

αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν καρτϊν με τουσ 

υπόχρεουσ καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ. 

■ Δθμιουργία μίασ νζασ κατθγορίασ τζλουσ κακαριότθτασ για 

κατοικίεσ, θ οποία να περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι για τα 

νοικοκυριά που μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν ζχουν ςυλλζξει ζνα 

ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων. 

20 Οργάνωςθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ και ελζγχου - 

Εκςυγχρονιςμόσ και 

οργάνωςθ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ 

■ Εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν ςυλλογισ με αντικατάςταςθ, 

προμικεια νζων Α/Φ οχθμάτων, προμικεια νζων / αντικατάςταςθ 

κάποιων υφιςτάμενων κάδων ςυλλογισ με βυκιηόμενουσ 

(υπόγειουσ) κάδουσ ςυλλογισ ιδιαίτερα ςε περιοχζσ με αυξθμζνθ 

πυκνότθτα, ςε πλατείεσ κλπ. 

■ Δθμιουργία κατάλλθλου κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςε επίπεδο Διμου 

για το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ ςχεδίου 

διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

■ Συγκρότθςθ κεντρικοφ γραφείου ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ. 
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77..  ΦΦΡΡΟΟΝΝΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ   ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ   ΔΔΡΡΑΑΕΕΨΨΝΝ   ΦΦΕΕΔΔΙΙΟΟΤΤ   

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 27. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΑΣΕΩΝ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2016 Α' 2016 Β' 2017 2018 2019 2020 

1 
Δράςεισ πρόλθψθσ - 

επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν 

Σχεδιαςμόσ 
δράςεων 

Υλοποίθςθ     

2 Οικιακι κομποςτοποίθςθ Ρρομικεια κάδων οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ 

Διανομι κάδων - 
Οργάνωςθ 

μθχανιςμοφ 
παρακολοφκθςθσ 

    

3 Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων   Λειτουργία ςε 
Ρράςινο Σθμείο 

   

4 
Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων 

(αποβλιτων τροφίμων) 
Σχεδιαςμόσ ΔςΡ Ρρομικεια - 

Εγκατάςταςθ κάδων 
Λειτουργία    

5 Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν Επζκταςθ ςυςτιματοσ      

6 
Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ Ρράςινου Σθμείου 

Εφρεςθ χϊρων 
Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

Σχεδιαςμόσ 
Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

Καταςκευι 
/Εγκατάςταςθ 
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2016 Α' 2016 Β' 2017 2018 2019 2020 

7 
Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω 

δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ 
Σχεδιαςμόσ - Ρρομικεια Εγκατάςταςθ     

8 Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ  Εγκατάςταςθ κάδων Λειτουργία    

9 
Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων 

ςυςκευαςιϊν 
 Εγκατάςταςθ κάδων Λειτουργία    

10 Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων  Λειτουργία ςε 
Ρράςινο Σθμείο 

   

11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ  Λειτουργία ςε 
Ρράςινο Σθμείο 

   

12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ  Λειτουργία ςε 
Ρράςινο Σθμείο 

   

13 
Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων 

επικίνδυνων αποβλιτων 
 Λειτουργία ςε 

Ρράςινο Σθμείο 
   

14 
Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων 

(τθγανζλαιων) 
 Λειτουργία ςε 

Ρράςινο Σθμείο 
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2016 Α' 2016 Β' 2017 2018 2019 2020 

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ  Λειτουργία ςε 
Ρράςινο Σθμείο 

   

16 
Υλοποίθςθ εκςτρατείασ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 
Σχεδιαςμόσ - Ρρομικειεσ Υλοποίθςθ    

17 
Λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ 

δθμοτϊν 
Σχεδιαςμόσ - Ρρομικειεσ Υλοποίθςθ    

18 Εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ ΣΜΑ 
Ρεριβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ 
Εκςυγχρονιςμόσ     

19 
Μονάδα Κομποςτοποίθςθσ Ρράςινων 

Αποβλιτων  

Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ   

Σχεδιαςμόσ 

 Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

  Λειτουργία  

20 
Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ 

κακαριότθτασ - Οργάνωςθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ και ελζγχου 

Σχεδιαςμόσ - Ρρομικειεσ Υλοποίθςθ    

21 
Επικαιροποίθςθ Κανονιςμοφ 

Κακαριότθτασ 
Σχεδιαςμόσ  Υλοποίθςθ    
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88..  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ   ΣΣΟΟΙΙΦΦΕΕΙΙΑΑ   --  ΦΦΡΡΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗΗΗ   

 

8.1  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΠΕΝΔΤΗ 

 
Τα ενδεικτικά οικονομικά ςτοιχεία των ζργων που προβλζπονται ςτο Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων του Διμου Ιεράπετρασ, παρουςιάηονται ςτισ ακόλουκεσ παραγράφουσ. 

 
1. Μονάδα Επεξεργαςίασ Ρροδιαλεγμζνων Οργανικϊν Ιεράπετρασ 

Μονάδα 

Συνολικι 

Δυναμικότθτα 

(τν/ζτοσ) 

Ενδεικτικό 

Καταςκευαςτικό 

Κόςτοσ (€) 

Ενδεικτικά 

Λειτουργικά Κόςτθ 

(€/ζτοσ) 

Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Ρροδιαλεγμζνων 

Οργανικϊν Ιεράπετρασ 

 

5.000 

 

3.000.000 

 

246.000 

 

2. Στακμοί Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων  

Για τθν καταςκευι και λειτουργία των ΣΜΑ, λαμβάνονται υπόψθ τα οικονομικά ςτοιχεία του 

επόμενου πίνακα, ςφμφωνα με τθ μελζτθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Στερεϊν 

Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) Ρεριφζρειασ Κριτθσ. 

 

 

Τα προτεινόμενα ζργα ςε ότι αφορά ςτθ δθμιουργία Στακμϊν Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων, 

για το Διμο Ιεράπετρασ, είναι ςυνολικοφ κόςτουσ 1.400.000€ : 

 Δθμιουργία ενόσ νζου ΣΜΑ (περιοχι Μακρφ Γιαλοφ) δυναμικότθτασ ζωσ 15.000 τόνων 

ετθςίωσ, κόςτουσ 900.000 €. 

 Εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενου ΣΜΑ (περιοχι πρϊθν ΧΑΔΑ) κόςτουσ 500.000 €. 

 

ΣΜΑ 
Ενδεικτικό Κόςτοσ 

Καταςκευισ / Εξοπλιςμοφ, € 
Λειτουργία, €/τον 

Μζχρι 15.000 t/ετθςίωσ 800.000 - 1.000.000 10 

Από 15.000 μζχρι 

25.000 t/ετθςίωσ 
1.000.000 - 1.400.000 8 
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Είδοσ δραςτθριότθτασ Ενδεικτικό Κόςτοσ  

Δθμιουργία 3 πράςινων ςθμείων 

230.000 € 

 1 Ρ.Σ. μεςαίου μεγζκουσ (περιοχι 
πρϊθν ΧΑΔΑ) x 110.000 €/τμχ 

 1 Ρ.Σ. μικρό (περιοχι ΑΓΕΞ) x 60.000 
€/τμχ 

 1 Ρ.Σ. μικρό (περιοχι Μακρφ Γιαλοφ) x 
60.000 €/τμχ 

Ρρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

110.000 € 

 20% x 10.140 νοικοκυριά = 2.028 κάδοι ≈ 
2.000 κάδοι (κόςτοσ 50 €/τμχ) 

 10.000 € για εκπαίδευςθ – προβολι 
 

Ρρομικεια κάδων για δίκτυο ΔςΡ 
βιοαποβλιτων 

140.000 €  

 700 καφζ κάδοι x 200 €/τμχ 

Ρρομικεια κάδων δικτφου ανακφκλωςθσ 
χαρτιοφ, γυαλιοφ, μζταλλου, αλουμινίου 

65.000 €  

 100 κίτρινοι x 250€/τμχ 

 60 πορτοκαλί x 250€/τμχ 

 50 κόκκινοι x 250€/τμχ 

 50 μπλε x 250€/τμχ 
 

ΣΜΑ 

Ενδεικτικό  

Κόςτοσ 

Καταςκευισ / 

Εξοπλιςμοφ, € 

Ανάλυςθ Κόςτουσ 

Δθμιουργία νζου ΣΜΑ 

(περιοχι Μακρφ Γιαλοφ) 
900.000  

 Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ 

χϊρου, κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

κλπ) 480.000 € 

 2 τετραξονικά οχιματα 170.000 € 

ζκαςτο = 340.000 € 

 2 containers 40.000 € ζκαςτο = 

80.000 € 

Εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενου 

ΣΜΑ  

(περιοχι  πρϊθν  ΧΑΔΑ) 

500.000 

 Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ 

χϊρου, κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

κλπ) 150.000 € 

 Ρρομικεια  1 φορτθγοφ γενικϊν 

εργαςιϊν με αρπάγθ 70.000 € 

 Ρρομικεια 2 ςαρϊκρων 140.000 € 

= 280.000 € 
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Ρρομικεια 2 νζων απορριμματοφόρων 
τφπου πρζςασ (βιοαπόβλθτα)  

2 x 130.000 = 260.000 € 

Ενθμερωτικό υλικό, δράςεισ ενθμζρωςθσ - 
επίδειξθσ  

100.000 € 

Ρρομικεια κάδων για αντικατάςταςθ και 
ςυμπλιρωςθ του δικτφου ςυλλογισ 

ςφμμεικτων απορριμμάτων κακϊσ και του 
δικτφου μπλε κάδων ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων  

37.500 €  
(100 πράςινοι x 250€/τμχ,  

50 μπλε x 250€/τμχ) 

Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ 
Ρρομικεια 2 απορριμματοφόρων 16 m3 125.000 

€ ζκαςτο = 250.000 € 

Λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν 
100.000 € 

(Καταςκευι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ καρτϊν, 
ζκδοςθ καρτϊν) 

Ρρομικεια υπόγειων ςτεγανϊν ι 
βυκιηόμενων ςτεγανϊν ςυςτθμάτων 

πλαςτικϊν κάδων απορριμμάτων  
530.000 €  

Σφνολο  1.822.500 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

6.222.500 € 

 

 

Ακολοφκωσ  εκτιμάται το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ από τθν εφαρμογι του Τοπικοφ 

Σχεδίου για το ζτοσ 2020. Αυτό αναλφεται ςτισ εξισ επιμζρουσ δαπάνεσ: 

 

 Κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ των αποβλιτων, είτε πρόκειται για χωριςτά ςυλλεγζντα 

είτε για ςφμμεικτα ΑΣΑ. 

 Κόςτοσ απαιτοφμενου επιπρόςκετου προςωπικοφ, για τθν υλοποίθςθ νζων δράςεων 

του ςχεδίου. 

 Κόςτοσ επιπλζον λειτουργικϊν δαπανϊν, από τθν εφαρμογι νζων δράςεων. 

 Κόςτοσ διάκεςθσ & τζλοσ ταφισ των ςφμμεικτων αποβλιτων που δεν διαχωρίηονται 

ςτθν πθγι από το Διμο και οδθγοφνται ςτθν ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. 
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8.2  ΚΟΣΟ ΤΛΛΟΓΗ – ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ γίνονται οι εξισ κεωριςεισ: 

 Τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςτα πράςινα ςθμεία, κακϊσ και τα ΑΘΘΕ, δεν 

επιβαρφνονται με κόςτοσ ςυλλογισ - μεταφοράσ κακϊσ αυτό πραγματοποιείται από 

τουσ πολίτεσ. 

 Για τα αδρανι απόβλθτα, κεωρείται ότι το κόςτοσ ςυλλογισ μειϊνεται ςτο 50% του 

ςθμερινοφ κόςτουσ, δεδομζνου ότι το 50% των ποςοτιτων κα χρεϊνεται από το Διμο ι 

κα μεταφζρεται απευκείασ από τουσ πολίτεσ ςτα πράςινα ςθμεία. 

 Για τα πράςινα απόβλθτα, κεωρείται ότι το κόςτοσ κα μειωκεί ςτο 50% του αρχικοφ, 

λόγω του τεμαχιςμοφ και μετζπειτα μεταφορά τουσ. 

 Στα λοιπά ανακυκλϊςιμα λαμβάνονται τόςο τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, όςο και το 

ζντυπο χαρτί και το γυαλί. Σθμειϊνεται ότι για το ζντυπο ενδζχεται ο Διμοσ να μθν 

επιβαρφνεται με τθ ςυλλογι - μεταφορά. 

 Το κόςτοσ ςυνολικά των καυςίμων λαμβάνεται μειωμζνο κατά 15%. 

 Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων λαμβάνεται αυξθμζνο υπζρ αςφαλείασ κατά 15% 

(επιπλζον εξοπλιςμόσ, κάδοι, οχιματα κλπ.)  

 Το κόςτοσ μεταφορά ανακυκλϊςιμων λαμβάνεται μειωμζνο κατά 25%. 

 

 

 

 

Κατθγορία δαπάνθσ 2015    2020 

Καφςιμα 

(διαδρομϊν κλπ) 
136.258,52 115.819,74 

Συντιρθςθ 50.728,75 58.338,06 

Μεταφορά ανακυκλϊςιμων 10.046,21 7.534,66 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
197.033,48 181.692,46 
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8.3  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΑΙΝΨΝ ΗΜΕΙΨΝ 

 
Πςον αφορά ςτο απαιτοφμενο προςωπικό λειτουργίασ των πράςινων ςθμείων, οι βαςικζσ 

ανάγκεσ ςε προςωπικό περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 28. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΑΣΙΝΩΝ ΣΘΜΕΙΩΝ 

Απαςχολοφμενοι 
Αρικμόσ 

απαςχολοφμενων 
Ρεριγραφι 

Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ 1 

Για τθν οργάνωςθ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχο 
των δραςτθριοτιτων, κακοδιγθςθ των 
πολιτϊν και γενικά για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία των πράςινων ςθμείων και τθ 
ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων. 

Διοικθτικόσ Υπάλλθλοσ 3 

Για τθν καταγραφι των ειςερχόμενων-
εξερχόμενων ποςοτιτων, τιρθςθ 
θλεκτρονικοφ αρχείου και αναπλιρωςθ/ 
υποςτιριξθ του υπευκφνου λειτουργίασ. 

Χειριςτισ μθχανθμάτων 3 

Για το χειριςμό του μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ του πράςινου ςθμείου (πχ. 
παλλετοφόρου οχιματοσclark, τεμαχιςτι, 
κλπ), κακοδιγθςθ των κινιςεων/ ελιγμϊν των 
οχθμάτων και υποςτιριξθ του υπευκφνου 
λειτουργίασ. 

Υπεφκυνοσ Δράςεων 
Ευαιςκθτοποίθςθσ 
(κοινό άτομο για το 
ςφνολο τθσ εκςτρατείασ 
ευαιςκθτοποίθςθσ του 
προτεινόμενου ςχεδίου) 

1 Για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

Συνολικόσ Απαιτοφμενοσ 

Αρικμόσ 
8  

Συνολικό Ενδεικτικό 

Κόςτοσ προςωπικοφ 
144.000,00 € 
(8 x 18.000€) 

 

 

Το λειτουργικό κόςτοσ ενόσ πράςινου ςθμείου περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κφριεσ δαπάνεσ: 

 Κόςτοσ προςωπικοφ, το οποίο το οποίο εκτιμάται ςτον παραπάνω πίνακα. 

 Το κόςτοσ αςφάλειασ κα αυξθκεί περίπου κατά 10%. 

 Κόςτοσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ (θλεκτροδότθςθ οικίςκου ελζγχου και κτιριακισ 

εγκατάςταςθσ, εξωτερικόσ φωτιςμόσ, ενεργειακι κατανάλωςθ για τθ λειτουργία των 
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πιεςτικϊν φδρευςθσ -πυρόςβεςθσ, ενεργειακι κατανάλωςθ για τθ λειτουργία τθσ πφλθσ 

ειςόδου, ενεργειακι κατανάλωςθ για τθ λειτουργία τθσ πρζςασ ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν, κλπ.) 

 Κόςτοσ καυςίμων – λιπαντικϊν- ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ (ςχετικά με 

τον εξοπλιςμό: πρζςα ανακυκλϊςιμων υλικϊν, παλλετοφόρο όχθμα, τεμαχιςτι 

πραςίνων). 

 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ χϊρου και εγκαταςτάςεων (1% του κόςτουσ επζνδυςθσ) 

 Κόςτοσ διάκεςθσ υπολειμμάτων - άχρθςτων υλικϊν. 

 Ζςοδα από τθν πϊλθςθ ςυλλεγόμενων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πράςινο ςθμείο  

 Κόςτοσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

 Λοιπά ζξοδα λειτουργίασ (αναλϊςιμα, τθλεφωνικι επικοινωνία, κλπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ςυνολικό κόςτοσ των Ρράςινων Σθμείων ζχει εκτιμθκεί ςτα 230.000 €: 

 1 Ρ.Σ. μεςαίου μεγζκουσ (περιοχι πρϊθν ΧΑΔΑ) x 110.000 €/τμχ 

 1 Ρ.Σ. μικρό (περιοχι ΑΓΕΞ) x 60.000 €/τμχ 

 1 Ρ.Σ. μικρό (περιοχι Μακρφ Γιαλοφ) x 60.000 €/τμχ 

 

Το κόςτοσ κα μπορεί να αποτιμθκεί με ςχετικι ακρίβεια όταν χωροκετθκοφν τα πράςινα ςθμεία 

και οι προαναφερόμενεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ υπολειμματικϊν ςφμμεικτων απορριμμάτων 

και προδιαλεγμζνου οργανικοφ.  

 

Κατθγορία δαπάνθσ     2015     2020 

Αςφάλεια 7.261,54 7.987,69 

Μιςκοδοςία 1.021.796,88 1.165.796,88 

Λοιπά ζξοδα 54.652,88 54.652,88 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
1.083.711,30 1.228.437,45 
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8.4    ΚΟΣΟ ΔΙΑΘΕΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ ΣΑΥΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

 

Το κόςτοσ διάκεςθσ ανά τόνο ειςερχόμενων αποβλιτων ςτο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου λαμβάνεται 

ίςο με 27 €/tn.Από 1/1/20168 εφαρμόηεται επιπροςκζτωσ, το ειδικό τζλοσ ταφισ για τα 

απόβλθτα που οδθγοφνται για ταφι χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ (D13, 

R3, R4, R5, R12) (Άρκρο 43, Ν.4042/2012), τα οποία περιλαμβάνουν τα εξισ: 

- βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ (χωριςτά 

ςυλλεγζντα) 

- βιοαποδομιςιμα απόβλθτα (κιπων και πάρκων) 

- χϊματα και πζτρεσ (κιπων και πάρκων) 

- ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 

- απόβλθτα από αγορζσ 

- ογκϊδθ απόβλθτα. 

Το ειδικό τζλοσ ανζρχεται ςε: 

 35€/tn για το 2016   

 40€/tn για το 2017  

 45€/tn για το 2018  

 50€/tn για το 2019  

 55€/tn για το 2020  

 60€/tn για το 2021 

 

Με βάςθ τισ ανωτζρω παραδοχζσ, αναπτφχκθκαν ςτουσ παρακάτω πίνακεσ 2 ςενάρια εργαςίασ 

ςε ςχζςθ με το κόςτοσ ταφισ των αποβλιτων του Διμου Ιεράπετρασ: 

 

Σενάριο «donothing»: Στο ςενάριο αυτό, εκτιμάται το κόςτοσ ταφισ των αποβλιτων μζχρι το 

2020, εάν δεν πραγματοποιθκεί καμία αλλαγι ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ 

διαχείριςθσ.  

 

Σενάριο Α: Στο ςενάριο αυτό εκτιμάται το κόςτοσ ταφισ των αποβλιτων, με τθν εφαρμογι των 

απαραίτθτων δράςεων, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του παρόντοσ ςχεδίου.  

 

 

 

                                                           
8
 αναςτολι τθσ ζναρξθσ εφαρμογισ του ζωσ 31.12.2015 (άρκρο 77, Ν.4257/2014) 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 29. ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΦΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 2020 
 

 

 

8.5   ΕΟΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΨΙΜΨΝ ΤΛΙΚΨΝ 

 

Πςον αφορά τα ανακυκλϊςιμα υλικά για τον προςδιοριςμό του οφζλουσ από τθν πϊλθςι τουσ 

κεωρείται ότι:  

 

 Από τα προδιαλεγμζνα οργανικά υλικά, μετά τθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ κα 

προκφπτουν περί τουσ 1.000 τόνουσ κομπόςτ υψθλισ ποιότθτασ. 

 Για τα πλαςτικά, τόςο από τθν προδιαλογι όςο και από τθν επεξεργαςία των 

ςφμμεικτων, το ςυνολικό ποςοςτό ανάκτθςθσ εκτιμάται ςτο 75%.  

 Για τα μζταλλα, κεωρείται ότι τόςο από τθν προδιαλογι, όςο και από τθ μετζπειτα 

επεξεργαςία των ςφμμεικτων κα ανακτάται ζνα ςυνολικό ποςοςτό περίπου ςτο 90%.  

 Για το χαρτί και το ξφλο εκτόσ από το 65% που ζχει τεκεί ςαν ςτόχοσ για να ςυλλζγεται 

από τθν προδιαλογι, κεωρείται ότι ςτθν μετζπειτα επεξεργαςία των ςφμμεικτων για 

τθν εκτροπι ΒΑΑ, το περιεχόμενο χαρτί δεν ζχει ιδιαίτερθ εμπορικι αξία λόγω τθσ 

κατάςταςισ του.   

 Το ςυνολικό ποςοςτό ανάκτθςθσ γυαλιοφ προςδιορίηεται ςτο 70%, με το κφριο ποςοςτό 

ανάκτθςθσ να προζρχεται από τθν προδιαλογι και ζνα μικρότερο από ανάκτθςθ κατά 

τθν επεξεργαςία ςφμμεικτων.  

 

 

 

Κατθγορία δαπάνθσ 2015 
2020 

ΣΕΝΑΙΟ «DO NOTHING» 

2020 

ΣΕΝΑΙΟ Α 

Κόςτοσ ταφισ ςτο ΧΥΤΑ Αγίου 

Νικολάου (€) 
425.337 448.362 133.542 

Τζλοσ ταφισ (€) - 913.330 272.030 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  (€) 
425.337 1.361.692 405.572 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 30. ΕΤΘΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
 

ΥΛΙΚΟ ΡΟΣΟΤΘΤΑ(t) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 

ΤΙΜΘ ΡΩΛΘΣΘΣ 
(€/t) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)   

ΚΟΜΡΟΣΤ 1.000 50 50.000 

ΡΛΑΣΤΙΚΟ 2.099 60 125.940 

ΜΕΤΑΛΛΟ 

Αλουμίνιο 

24% 
178 500 89.000 

Σιδθροφχα 

76% 
562 150 84.300 

ΓΥΑΛΙ 620 5 3.100 

ΧΑΤΙ 2.152 100 215.200 

ΞΥΛΟ 173 9,5 1.644 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

569.184 

 

 

8.6   ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ 

 
Ο Διμοσ Ιεράπετρασ δφναται να αναηθτιςει πόρουσ για τθ χρθματοδότθςθ των προτεινόμενων 

δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου από τουσ κάτωκι Φορείσ/Διαρκρωτικά 

Ταμεία:  

  ΕΣΡΑ 2014-2020 

Μεταξφ των 5 ςυνολικά Χρθματοδοτικϊν Ρροτεραιοτιτων που προβλζπονται, θ 

Ρροτεραιότθτα 3 αφορά τθν «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ μετάβαςθ ςε μια 

οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον», με τθν οποία επιδιϊκεται μεταξφ άλλων θ 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των αποβλιτων και θ προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ. 

  ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ (Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 

Αειφόροσ Ανάπτυξθ») 

Ο Τομζασ Ρεριβάλλοντοσ οργανϊνεται επιχειρθςιακά ςε 4 Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ (ΑΡ), 

εκ των οποίων οι 3 ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθ διαχείριςθ αποβλιτων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα: 

o ΑΡ 10: Εφαρμογι ςτρατθγικϊν επίτευξθσ χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Ειδικόσ ςτόχοσ 10.3 – Επενδυτικι 
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προτεραιότθτα 4e): Ρροϊκθςθ ςτρατθγικϊν για χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα 

μζςω επεξεργαςίασ (κομποςτοποίθςθσ) ΒΑ. 

o ΑΡ 13: Διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ – προαγωγι τθσ 

αποδοτικισ χριςθσ των πόρων (Ταμείο Συνοχισ). 

 Ειδικόσ ςτόχοσ 13.1 – Επενδυτικι προτεραιότθτα 6a: Μείωςθ, 

επαναχρθςιμοποίθςθ, κοµποςτοποίθςθ, χωριςτι ςυλλογι και 

ανακφκλωςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ ιλφοσ από 

ΕΕΛ. 

 Ειδικόσ ςτόχοσ 13.2 – Επενδυτικι προτεραιότθτα 6a: Υποδομζσ – δίκτυα 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ με βάςθ τουσ ΡΕΣΔΑ (με υποςτιριξθ των 

ΦοΔΣΑ). 

  Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριφζρειασ Κριτθσ. 

Ρεριλαμβάνει δράςεισ και ζργα περιφερειακισ κλίμακασ τα οποία κα 

χρθματοδοτοφνται από το ΕΤΡΑ και το ΕΚΤ. Στοχεφουν ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων 

κυρίωσ των Χρθματοδοτικϊν Ρροτεραιοτιτων 1,2,3,4. Επιπλζον πρόκειται να 

διαχειριςτοφν ςθμαντικοφσ πόρουσ του Ταμείου Συνοχισ για το Ρεριβάλλον, με 

αποτζλεςμα οι Ρεριφζρειεσ να διαχειρίηονται το 35% των πόρων των ΕΤΡΑ, ΕΚΤ και ΤΣ. 

Τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των Ρεριφερειϊν δφναται να αξιοποιθκοφν από 

Ρεριφζρειεσ και Διμουσ για τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν διαχείριςθσ αποβλιτων και 

λοιπόν δράςεων. 

  Ρράςινο Ταμείο 

Αφορά χρθματοδοτικά προγράμματα «Ρεριβαλλοντικισ Ζρευνασ, Καινοτομίασ, 

Επιδεικτικϊν Δράςεων» και «Αςτικισ Αναηωογόνθςθσ» όπου ιδθ ζχουν ενταχκεί ζργα 

εφαρμογισ ςυςτθμάτων και προμικειασ εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ ΑΣΑ (κάδοι, 

ςυςτιματα υπόγειασ αποκικευςθσ, εξοπλιςμόσ ηφγιςθσ οχθμάτων, ςυςτιματα ΡοΡ). 

  EU Structural Funds (SF)  

  EU Cohesion Fund (CF)  

 Horizon 2020 (χρθματοδοτικό μζςο εφαρμογισ τθσ πρωτοβουλίασ «Innovation Union», 

μιασ Ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ)  

 Κοινοί Ευρωπαϊκοί Ρόροι για τθ Στιριξθ Μεγάλων Ζργων ςτισ περιφζρειεσ τθσ ΕΕ – Joint 

Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS)  

 Intelligent Energy Europe II (IEE II)  

  European Investment Bank (EIB) – Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ) 

 Green for Growth Fund Southeast Europe  
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 Ρρόγραμμα LIFE 

Το LIFE εκτόσ από ζργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξθσ, βζλτιςτων πρακτικϊν, 

πλθροφόρθςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, περιλαμβάνει και ζργα που κα λειτουργοφν ςε 

εκτεταμζνθ εδαφικι κλίμακα και κα χρθματοδοτοφνται από κοινοφ με μια ακόμα 

ςχετικι πθγι. Σε αυτό το πλαίςιο δφναται να ενταχκοφν και ζργα ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (πχ για μικρά νθςιά με ιδιαιτερότθτεσ), ανάπτυξθσ 

δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ ρευμάτων κλπ. 

 Κοινοί Ευρωπαϊκοί Ρόροι για Αειφόρεσ Επενδφςεισ ςτα Αςτικά Κζντρα - Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA)  

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το χϊρο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ παρουςιάηει ο χρθματοδοτικόσ 

μθχανιςμόσ JESSICA. Θ πρωτοβουλία JESSICA ςτοχεφει ςτθ ςτιριξθ επενδυτικϊν προγραμμάτων 

και ζργων αςτικισ ανάπτυξθσ. Στόχοσ τθσ JESSICA είναι θ κινθτοποίθςθ κεφαλαίων για τθ 

χρθματοδότθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων αςτικισ ανάπτυξθσ με πιλοτικά προγράμματα να 

προβλζπονται για τθν πρϊτθ περίοδο ςε επίπεδο Ο.Τ.Α.. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ ανάπτυξθ 

αςτικϊν κζντρων και θ παροχι νζων κζςεων εργαςίασ. Οι ενιςχφςεισ κα χορθγοφνται μετά τθ 

ςφνταξθ Ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Αςτικισ Ανάπτυξθσ, όπου κα προτείνεται θ υλοποίθςθ ζργων 

με χαρακτθριςτικά παρζμβαςθσ ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα (ενεργειακά δίκτυα, 

κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κ.ά.).  

Στο πλαίςιο τθσ φιλοςοφίασ που προωκεί θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθ μετάβαςθ δθλαδι από τισ 

εφάπαξ επιδοτιςεισ ςτθν παροχι δανειςμοφ με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ αλλά και τθν 

ανάγκθ προςζλκυςθσ ιδιωτικϊν κεφαλαίων ωσ εχζγγυο βιωςιμότθτασ των αναλαμβανόμενων 

επενδφςεων, δθμιουργθκικαν μοντζρνοι χρθματοδοτικοί μθχανιςμοί. Κφριο χαρακτθριςτικό 

τουσ αποτελεί ο πολλαπλαςιαςτικόσ χαρακτιρασ των διατικζμενων κεφαλαίων θ αποπλθρωμι 

των οποίων κα οδθγιςει ςε επανεπζνδυςθ τουσ ςε νζεσ δράςεισ. Τα κφρια χαρακτθριςτικά των 

νζων χρθματοδοτικϊν πρακτικϊν ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

  Ανακφκλωςθ: χοριγθςθ δανείων με ευνοϊκοφσ όρουσ, το ποςό αποπλθρωμισ των 

οποίων επαναχρθματοδοτεί νζα ζργα (δυνατότθτα μελλοντικισ επαναξιοποίθςθσ 

πόρων). 

  Μόχλευςθ: δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ δανείων με ιδιωτικοφσ πόρουσ (προςζλκυςθ 

ιδιωτικϊν κεφαλαίων). 

  Ρθγζσ Κεφαλαίων: διάκεςθ πόρων από τα επιχειρθςιακά προγράμματα (ςε εκνικό ι 

περιφερειακό επίπεδο) και ςυνδυαςμόσ τουσ με πρόςκετθ χρθματοδότθςθ από τθν 

ΕΤΕπ. 
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  Διαχείριςθ Κεφαλαίων: κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ περιςςοτζρων του ενόσ ταμείων. 

Επιπλζον ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο ειςάγετε μια νζα προςζγγιςθ αναπτυξιακοφ 

ςχεδιαςμοφ που εξυπθρετεί τθ χωρικι διάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ και αναφζρεται ςτθν 

«Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Ανάπτυξθ», με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των ενδοπεριφερειακϊν 

ανιςοτιτων που διαρκϊσ εντείνονται ςε αντίκεςθ με τισ διαπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ που 

φαίνεται να περιορίηονται. Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ επικεντρϊνεται ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτο οριςμζνο χωρικό (ενδοπεριφερειακό) επίπεδο, 

ιτοι ςε αςτικζσ, αγροτικζσ, παράκτιεσ και καλάςςιεσ περιοχζσ, εκεί δθλαδι όπου 

εκδθλϊνονται οι ανιςότθτεσ, δρουν οι μακροπρόκεςμοι παράγοντεσ δθμιουργίασ τουσ και 

υπάρχει το ενδογενζσ δυναμικό για τθν αντιςτροφι τουσ. 

Τα τρία (3) εργαλεία εφαρμογισ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, είναι θ “Τοπικι 

Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτιτων”, θ “Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ” και θ 

“Βιώςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ”, τα οποία κα αξιοποιιςουν πόρουσ από ζνα ι περιςςότερα ΕΔΕΤ. 

Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤΟΚ / CLLDs) 

Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει προσ ενιαίεσ Στρατθγικζσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ που κα εκπονιςουν 

και κα υλοποιιςουν ενιαίεσ Τοπικζσ Ομάδεσ Δράςθσ, με τθ ςυμμετοχι τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, φορζων του ιδιωτικοφ τομζα και των λοιπϊν οργανϊςεων, ςυνεταιριςμϊν και 

ομάδων μιασ περιοχισ. Θ εφαρμογι των Στρατθγικϊν αφορά τρεισ κατθγορίεσ χωρικϊν τφπων: 

 Υποπεριφερειακζσ, ι και διαπεριφερειακζσ κατεξοχιν αγροτικζσ/ αλιευτικζσ περιοχζσ με 

ειδικά χαρακτθριςτικά και προκλιςεισ,  

 Αςτικζσ περιοχζσ με ειδικά χαρακτθριςτικά και προκλιςεισ,  

 Ρεριοχζσ όπου θ ςφνδεςθ αςτικοφ κζντρου και περιμετρικοφ αγροτικοφ χϊρου είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι ι προβλθματικι, 

Ωσ κριτιρια για τον εντοπιςμό των λειτουργικϊν  περιοχϊν  τίκενται ςτισ αςτικζσ και 

περιαςτικζσ περιοχζσ, θ φπαρξθ ςυγκζντρωςθσ ανεργίασ, φτϊχειασ και ομάδων-ςτόχου, 

περιβαλλοντικϊν, δθμογραφικϊν και φυςικϊν προκλιςεων, ςαφϊσ διακριτισ ηϊνθσ 

παραγωγικισ αποδιάρκρωςθσ ι αςφμβατων χριςεων. Στισ αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ 

τα κριτιρια κα εξειδικευτοφν ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 

και του Ε.Ρ. Αλιείασ 2014-2020. 
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Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ (ΟΧΕ / ITIs) 

Θ εφαρμογι τουσ κα γίνει ςε τρεισ κατθγορίεσ χωρικϊν τφπων: 

 Υποπεριφερειακζσ περιοχζσ με ειδικά χαρακτθριςτικά και προκλιςεισ, όπου τθν 

πρωτοβουλία του ςχεδιαςμοφ αναλαμβάνει θ Ρεριφζρεια, 

 Δια-περιφερειακζσ περιοχζσ με ομοιογενι χαρακτθριςτικά και κοινζσ προκλιςεισ, αλλά 

και προβλιματα που απαντϊνται ςτισ μειονεκτικζσ  γεωγραφικζσ περιοχζσ του ελλθνικοφ 

χϊρου, όπου το ςχεδιαςμό αναλαμβάνει κεντρικόσ φορζασ ι διαπεριφερειακό 

ςυντονιςτικό όργανο, 

 Ρεριοχζσ επιρροισ τομεακϊν παρεμβάςεων και δράςεων που όμωσ εντάςςονται ςε 

ολοκλθρωμζνθ τοπικι ςτρατθγικι/ ςχζδιο, όπου το ςχεδιαςμό αναλαμβάνει κεντρικόσ 

φορζασ, 

ιδιαίτερα αν αυτζσ ορίηονται ςυγκεκριμζνα ςτα Ρεριφερειακά Ρλαίςια Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ι ςε τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. 

Οι "ΟΧΕ" κα χρθματοδοτθκοφν μζςω των ΡΕΡ και μζςω πόρων που κα διακζςουν ςτισ 

Ρεριφζρειεσ –ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά- τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», «Ανταγωνιςτικότθτα, 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία». 

 

Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ (ΒΑΑ) 

Για τθν επιλογι των περιοχϊν εφαρμογισ, προκρίνονται, κατ’ αρχάσ, οι παρακάτω κατθγορίεσ 

περιοχϊν: 

 Ρεριοχζσ εφαρμογισ υκμιςτικοφ Σχεδίου ι περιοχζσ που ζχουν προςδιοριςτεί ωσ 

περιοχζσ παρεμβάςεων αςτικισ αναςυγκρότθςθσ ςτα Ρεριφερειακά Ρλαίςια Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ, ςτα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια ι ςε Σχζδια 

Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ραρζμβαςθσ, κατά τθν κείμενθ ελλθνικι νομοκεςία. 

 Ορίηονται με βάςθ τα όρια Δθμοτικισ Ενότθτασ ι όρια Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου ι 

υκμιςτικοφ Σχεδίου και ο πλθκυςμόσ τουσ ξεπερνά τουσ 10.000 κατοίκουσ .  

 Αντιμετωπίηουν ζντονεσ προκλιςεισ: οικονομικζσ/ περιβαλλοντικζσ/ κλιματικισ αλλαγισ/ 

δθμογραφικζσ/ λειτουργικισ οργάνωςθσ τθσ πόλθσ. 

 Ρεριλαμβάνουν ηϊνεσ αποβιομθχάνιςθσ, περιοχζσ που περιςςότερο δοκιμάηονται από τθν 

οικονομικι κρίςθ με τα ςυνακόλουκα φαινόμενα αςτικισ φτϊχειασ και υψθλϊν 
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ποςοςτϊν ανεργίασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ι περιοχζσ αλλαγϊν χριςεων γθσ και 

αυκαίρετθσ δόμθςθσ. 

Στισ περιοχζσ αυτζσ θ προςζγγιςθ τθσ "Βιώςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ" κα εφαρμοςτεί μζςω του 

εργαλείου τθσ Ολοκληρωμζνησ Χωρικήσ Επζνδυςησ ςτθ βάςθ Ολοκλθρωμζνων Στρατθγικϊν 

Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ που κα εκπονθκοφν από τισ Τοπικζσ Αρχζσ. 

Ταυτόχρονα, αναδεικνφεται θ ζννοια τθσ  «Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ» ωσ ζνα μζςο για τθν επίτευξθ 

τθσ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ 

«Ευρϊπθ 2020». Θ ζξυπνθ εξειδίκευςθ αναφζρεται ςτον εντοπιςμό των μοναδικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και μζςων κάκε χϊρασ και περιφζρειασ, επιςθμαίνοντασ τα ςυγκριτικά 

ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα κάκε περιφζρειασ, και ςυγκεντρϊνοντασ τοπικοφσ παράγοντεσ 

και πόρουσ γφρω από ζνα όραμα για το μζλλον τουσ που άγεται από τθν αριςτεία. Στόχοσ τθσ 

ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ είναι να καταςτεί θ καινοτομία μια προτεραιότθτα για όλεσ τισ 

περιφζρειεσ. Σε ότι αφορά τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ ζχουν εντοπιςτεί τζςςερα ςυμπλζγματα 

τομζων/κλάδων, τα οποία μποροφν να αποτελζςουν προτεραιότθτεσ τθσ Ρεριφερειακισ 

Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ για τθν Κριτθ.  

Αυτά είναι:  

i. Το αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα: Βαςικι επιδίωξθ αποτελεί θ αναςυγκρότθςθ του 

αγροδιατροφικοφ ςυμπλζγματοσ με προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, ανάδειξθ τθσ 

αξίασ τθσ Κρθτικισ διατροφισ και ενδυνάμωςθ των εξαγωγικϊν κλάδων.  

ii. Το πολιτιςτικό - τουριςτικό ςφμπλεγμα: Κεντρικζσ προτεραιότθτεσ είναι θ προςζλκυςθ 

ενόσ καλφτερου μίγματοσ τουριςτϊν με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ δαπάνθσ ανά επίςκεψθ, θ 

αφξθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ, θ επζκταςθ τθσ περιόδου κακϊσ και θ διάχυςθ των 

τουριςτϊν και προσ άλλεσ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ. 

iii. Το περιβαλλοντικό ςφμπλεγμα: Οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ ςτον τομζα του 

περιβάλλοντοσ εςτιάηονται ςτθν ζξυπνθ διαχείριςθ υδάτων και αποβλιτων, ςτθν 

ανάκτθςθ επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν, ςτισ βιϊςιμεσ καταςκευζσ, ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ κακϊσ και ςτθν αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.  

iv. Το ςφμπλεγμα τθσ γνϊςθσ: Στο πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ 

εξειδίκευςθσ ςτο ςφμπλεγμα τθσ γνϊςθσ επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενόσ πρότυπου 

οικοςυςτιματοσ Καινοτομίασ, το οποίο κα λειτουργεί διαδραςτικά και κα ςυνδζει τον 

ερευνθτικό και εκπαιδευτικό ιςτό, τθ βιομθχανία, τθν επιχειρθματικότθτα και τθν 

επενδυτικι κοινότθτα.9 

                                                           

9 ΕΥΔ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, Μάρτιοσ 2015.  
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