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Εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΚΡΗΤΗΣ 

Εφαρμογή του ΠΕΣΔΑΚ στην Π.Ε.  Λασιθίου 

Γιώργος Μανασάκης 



Σκοπός ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων 

• Η Ανάλυση και  η 
αξιολόγηση  της 
υφιστάμενης 
κατάστασης 
παραγωγής και 
διαχείρισης των 
αστικών στερεών 
αποβλήτων στους 
Δήμους.  

 

 

 

 

 



Σκοπός ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων 

• Η Ενσωμάτωση των 
νέων απαιτήσεων και 
στόχων της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας 
για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων με 
έμφαση στις αρχές της 
πρόληψης, 
επαναχρησιμοποίησης 
και ανακύκλωσης. 

 

 

 

 

 



 

• Η Εξειδίκευση των εθνικών στόχων σχεδιασμού σε 
επίπεδο Δήμου.  

 

• Και …   Οι προτεινόμενες δράσεις για την: 
 

Μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και 
κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης για το Δήμο, 

 

Αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και 
ανακύκλωσης  προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, 

 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
επιτυχία των προτεινομένων δράσεων. 

 

 



Υφιστάμενες Υποδομές Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων  

στην Π.Ε. Λασιθίου 



Στο  Δήμο Σητείας η μέση ετήσια  παραγωγή   
αποβλήτων  ανέρχεται στους 9.000 - 10.000 

τόνους  ετησίως .. 

Όγκος παραγόμενων αποβλήτων 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που 
συλλέγονται από το δίκτυο 

των μπλε κάδων 
αντιστοιχούν σε 300 τόνους 
ετησίως και μεταφέρονται 

στο Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου 



Υφιστάμενη κατάσταση - Υποδομές 

ΧΥΤΑ Σητείας, Δυναμικότητα: 10.000 tn ΑΣΑ κατ’ έτος 



Έχει κατασκευαστεί και 
λειτουργεί, ο Σταθμός 
Μεταφόρτωσης 
Ανακυκλωσίμων Υλικών  
συσκευασίας (ΣΜΑΥ)  
δυναμικότητας 500 τόνων 
ετησίως.  
  
Ο ΣΜΑΥ  βρίσκεται εντός του 
χώρου του ΧΥΤΑ Σητείας 

ΣΜΑΥ Σητείας 

Υφιστάμενη κατάσταση - Υποδομές 



Στο  Δήμο Ιεράπετρας η μέση ετήσια  παραγωγή   
αποβλήτων  ανέρχεται στους 15.000 τόνους  

ετησίως με αναμενόμενη αύξηση 2.500 τόνων 
έως το 2020 

Όγκος παραγόμενων αποβλήτων 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται από 
το δίκτυο των μπλε κάδων αντιστοιχούν σε 

1000 τόνους ετησίως και μεταφέρονται επίσης 
στο Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου 



Ο ΣΜΑ Ιεράπετρας έχει 
κατασκευαστεί   
στην περιοχή του πρώην ΧΑΔΑ και 
έχει 2  θέσεις παραλαβής – 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε 
κλειστά containers.  



Τα ανακυκλώσιμα 
υλικά που 

συλλέγονται από το 
δίκτυο των μπλε 

κάδων μεταφέρονται 
στο Κ.Δ.Α.Υ. 

Ηρακλείου, μέσω του 
ΣΜΑΥ Αγίου 

Νικολάου 





ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α ΚΡΗΤΗΣ 



ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Έργα διαχείρισης Συμμείκτων ΑΣΑ (Πράσινοι κάδοι) 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΟ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Μονάδα μηχανικής διαλογής 
και επεξεργασίας - Σητεία ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μονάδα μηχανικής διαλογής 
και επεξεργασίας - 

Χερσόνησος 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 



ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Έργα διαχείρισης Προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΟ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Μονάδα Επεξεργασίας  
Προδιαλεγμένων Οργανικών - 

Ιεράπετρα 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μονάδα μηχανικής διαλογής 
και επεξεργασίας - 

Χερσόνησος 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 



ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Έργα διαχείρισης Προδιαλεγμένων ανακυκλωσίμων 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΟ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Μονάδα μηχανικής διαλογής 
και επεξεργασίας - Σητεία ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΔΑΥ Ηρακλείου 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 



ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ  

  Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας ΑΣΑ Σητείας στο χώρο 

του υφιστάμενου ΧΥΤΑ  -  ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 23.600tn/year 
 

•   Η μονάδα τεχνολογίας Μηχανικής Διαλογής & Κομποστοποίησης - MBT, 

θα δύναται να  επεξεργάζεται  15.000 tn ΑΣΑ & 8.600 tn Ανακυκλώσιμα 

ΔσΠ.  

•   Τα προϊόντα που θα προκύψουν μετά την επεξεργασία θα είναι  

Ανακυκλώσιμα υλικά και “κόμποστ τύπου Α”.  

•   Το υπόλειμμα θα απορρίπτεται στο νέο ΧΥΤΥ  που πρόκειται να 

κατασκευαστεί πλησίον του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. 

 
 





•   Η  μονάδα πρόκειται να  κατασκευαστεί στο  χώρο του υφιστάμενου  

αποκατεστημένου ΧΑΔΑ και θα είναι  ετήσιας δυναμικότητας 5.000 τόνων.  

 

•   Η  μέθοδος που θα  εφαρμοστεί είναι η ανοικτού τύπου εγκατάσταση με 

δημιουργία ανοικτών σειρών (σειράδια) σε κατάλληλα διαμορφωμένους 

χώρους με χρήση μηχανήματος ανάδευσης των σωρών (αυτοκινούμενο όχημα) 
  
 

  Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων 

Οργανικών Αποβλήτων  στην Ιεράπετρα. 

 



  Εκσυγχρονισμός του 

υφισταμένου ΣΜΑ 

Ιεράπετρας 

 

  Δημιουργία δύο ΝΕΩΝ ΣΜΑ  

•   Στην περιοχή του “ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ” και… 

•   Στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου  

ετήσιας δυναμικότητας 15.000 τόνων  έκαστος 

 

 



 POINTS 
 

Κατασκευή ενός Βασικού Πράσινου 

Σημείου  σε κάθε Δήμο που θα 

περιλαμβάνει υποδομές για τη 

συγκέντρωση όλων των ανακυκλώσιμων 

υλικών (χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό 

κ.λπ.)  

 



  
 

Δίκτυο μικρότερων υποδομών που περιλαμβάνουν  

•   μικρά πράσινα σημεία,  

•   γωνιές ανακύκλωσης, καθώς και  

•   κινητές μονάδες που θα διαθέτουν τις 

κατάλληλες υποδομές για κάθε υλικό προς 

ανακύκλωση 

 

CORNERS 



Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 


