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Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α΄/18.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεως θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/07.05.2020): Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις 

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.03.2004), Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β΄40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους» 

Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 

απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» 

Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β` 9.5.2014) Καθορισμός κανόνων, όρων και 

προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις 

Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ 1312/Β’/24.8.2010): «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22.8.2011) Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις. 

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α'/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την 

οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

Κ.Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/5-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ 

αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)». 

Υ.Α. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β` 17.11.1997) Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Εγκύκλιο οικ. 123067/1029/2004 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και 

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων» 

Εγκ. οικ. 110441/3231/2004 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “ Διόρθωση 

της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων»” 

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11-03-05) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 
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Κ.Υ.Α. .Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604/Β/1997)», 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή 

υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.” 

(Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 

Εγκ. 129043/4345/2011 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ «Εφαρμογή 

νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» 

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-16) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21-9-2011 όπως 

αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης 

που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α` 23.6.2010) Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει 

N. 3982/11 (ΦΕΚ – 143 Α/17-6-11): «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει». 

Υ.Α. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ/13 (ΦΕΚ 964Β/19-4-2013): Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 

ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 

4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 

ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές 

θέματος. 

Απόφαση 2014/955/ΕΕ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ). 

ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β΄) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 

σύμφωνα με το Ν. 1650/86 και τον Ν. 3010/02». 

Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002, σύμφωνα με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε.& 96/61 Ε.Ε. κ.ά., παράρτημα 1». 

Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α'): «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 

λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών 

και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.» 

Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018): «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» 

ΚΥΑ Αριθμ. ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011): Μέτρα για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την 
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ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/08-08-2014): «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − 

Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) 

για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων 

αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις 

χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (24/Α)» 

K.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/14.2.2019)  

Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/19.9.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), 

όπως ισχύει» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

K.Υ.Α. οικ. 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β/26.4.2017): «Καθορισμός των κατηγοριών και των 

προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής 

στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), 

σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΚΥΑ με αρ.171914/21-11-2013 (ΦΕΚ 3072/3-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για 

έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», 

του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (Β ́21), όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 35088/3250Β/15-9-2017 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 171914/2013 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β ́3072) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και 

δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του 

παραρτήματος IV της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β’21), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη 

συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα 

αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές 

χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.  

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της 

χωριστής συλλογής αποβλήτων, προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πράσινου 

σημείου σε επίπεδο Δήμου, όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά (όχι 

αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, πράσινα, 

ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη όπως αναλύονται στη συνέχεια. Το πράσινο σημείο θα λειτουργεί 

συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται για τα διάφορα 

ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κ.λπ.). 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 

4447/2016: Πράσινο Σημείο ορίζεται «χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, ο οποίος είναι 

οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες 

να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα 

αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Με 

την ΚΥΑ οικ. 18485/10-4-2017 (ΦΕΚ 1412/Β/26.04.2017) καθορίστηκαν οι κατηγορίες και οι 

προδιαγραφές των Πράσινων Σημείων. Το Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην 

Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) είναι ο χώρος για τον οποίο ισχύουν σε ότι αφορά στις υποδομές τα 

αναφερόμενα για το πράσινο σημείο, σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή, 

και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. 

Βασικά στοιχεία της λειτουργίας του Πράσινου Σημείου είναι:  

▪ Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό 

μέσο στο Πράσινο Σημείο. 

▪ Οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. 

έπιπλα, παιχνίδια). 

▪ Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. πράσινα απόβλητα)  

που δεν συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες στο Σημείο Συλλογής. 

▪ Θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων. 

Τα απόβλητα που συλλέγονται στο πράσινο σημείο μπορούν να οδηγηθούν για 

επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ανάλογα πάντα και με την προσφορά και ζήτηση στην 

αγορά. Για τα περισσότερα ρεύματα λειτουργούν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να διαχειριστούν τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα 

πράσινο σημείο. Για τα λοιπά ρεύματα η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους 

φορείς με τους οποίους ο Δήμος συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας. 
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1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο της υπαγωγής σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το Πράσινο Σημείο του Δήμου Φαιστού.  

1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.2.1 ΘΕΣΗ 

Το Πράσινο Σημείο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο, το οποίο ανήκει διοικητικά στην Δ.Ε. Μοιρών, 

του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Εικόνα 1: Θέση του γηπέδου του έργου σε υπόβαθρο ΕΚΧΑ 

Πρόκειται για έκταση που καταλαμβάνει συνολικά εμβαδόν 5.829,33 m2.   

Το ακίνητο χωρίζεται σε 2 τμήματα  

α) Το Βόρειο τμήμα του ακινήτου έκτασης 4.461,25 τ.μ είναι ιδιοκτησία του Δήμου.  

β) Το Νότιο τμήμα του ακινήτου έκτασης 1.368,08 τ.μ ανήκει στη ΔΕΥΑ Φαιστού και έχει 

παραχωρηθεί για χρήση στο Δήμο για 30 έτη και για την κατασκευή Πράσινου Σημείου. Το τμήμα 

αυτό είναι απαραίτητο διότι εξασφαλίζει πρόσβαση στον υφιστάμενο δρόμο (επισυνάπτεται η 

σχετική απόφαση παραχώρησης της ΔΕΥΑΦΑΙ στο παράρτημα) 

Η πρόσβαση στην εγκατάσταση γίνεται διαμέσου υφιστάμενης αγροτικής οδού. 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οικοπέδου είναι οι εξής: 
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Πίνακας 1: Συντεταγμένες ορίων γηπέδου εγκατάστασης (ΕΓΣΑ '87 ) 

 

Από το παραπάνω γήπεδο για το Πράσινο Σημείο θα χρησιμοποιηθεί έκταση εμβαδού 1.000,00 

m2. 

1.2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο διοικητικά βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου της Δημοτικής Ενότητας 

Μοιρών  του Δήμου Φαιστού. Ο Δήμος Φαιστού, δήμος της περιφέρειας Κρήτης, αποτελεί 

συνένωση των τριών πρώην Καποδιστριακών δήμων Ζαρού, Τυμπακίου και Μοιρών. Η έδρα του 

Δήμου Φαιστού βρίσκεται στις Μοίρες, ενώ ιστορική έδρα του έχει οριστεί το Τυμπάκι. Βρίσκεται 

και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Εικόνα 2: Θέση Δήμου Φαιστού 

 

 

1.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 1958 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 

σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» όπως έχει αντικατασταθεί από την Υ.Α. Αριθμ. 
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ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ Β’2471/2016), η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται ως δραστηριότητα 

της Κατηγορίας Β και αναλυτικά ως εξής: 

➢ «Πράσινα Σημεία (ΠΣ) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ανακύκλωσης, 

Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)». Ομάδα 4η – Συστήματα 

Περιβαλλοντικών Υποδομών με α/α 9 (β). Η ικανότητα αποθήκευσης είναι Q=990t<1000t 

(εκτός ορίων οικισμών και πόλεων). Η δραστηριότητα κατατάσσεται στην κατηγορία Β. 

Τέλος, οι δραστηριότητες της εγκατάστασης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ Β’ 1450 / 14-6-2013) αφού δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι της εν λόγω ΚΥΑ. 

 

1.4 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης της Τοπικής Κοινότητας 

Πετροκεφαλίου, της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης. Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός ΓΠΣ/ΖΟΕ/ΣΧΟΑΑΠ, χωρίς 

καθορισμένες χρήσεις γης, δεν εντάσσεται σε περιοχή του δικτύου NATURA 2000 και δεν 

διέπεται από διατάξεις τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 768/08-072020 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Φαιστού, βρίσκεται εκτός οικισμού Πετροκεφαλίων Δήμου 

Φαιστού. Η υπηρεσία γνωμοδοτώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της δεν έχει αντίρρηση για 

την χωροθέτηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη θέση που προτείνεται. 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 229456/159302/5622/1311/16-07-2020 γνωμοδότηση της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, δεν έχει αντίρρηση για τη χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου 

καθώς το έργο δεν εμπίπτει σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και δεν επιφέρει άμεση ή έμμεση 

βλάβη σε αρχαιότητες και μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επίσης σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. 357780/40506/2494/1440/17-08-2020 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων 

και Τεχνικών Έργων Κρήτης, το έργο δεν βρίσκεται εντός ιστορικού τόπου ούτε γειτνιάζει με 

χαρακτηρισμένα μνημεία αρμοδιότητας της υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3704/08-07-2020 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών του Δήμου 

Ηρακλείου για την χωροθέτηση ΠΣ στη Θέση «Πετροκεφάλι» του Δήμου Φαιστού αναφέρεται ότι 

η συγκεκριμένη θέση του γηπέδου, βρίσκεται εντός μείζονος έκτασης η οποία έχει χαρακτηριστεί 

ως μη δασική, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας  (παρ.6α, αρθ. 3, Ν.998/79 

ως ισχύει), με την αριθμ. 3028/15-05-2008 αυτεπάγγελτη πράξη χαρακτηρισμού της υπηρεσίας 

η οποία έχει καταστεί και τελεσίδικη.  

Τέλος εντός του γεωτεμαχίου δε διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης Δ.Ε.Η., 

αγωγός φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα. 
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1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΑΦΜ ΔΟΥ 999174227/ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
28920  40201 (Δήμαρχος), 28923 40227(Κα. Μ. Σαββάκη 

Δ/νση Περιβάλλοντος Δήμου Φαιστού)  

FAX 28923 40213 

E-MAIL dmiron@otenet.gr 
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1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Γεωργίου Ευάγγελος Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Αιγαίου  

MSc “Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος” 

Μεγρέμης Δημήτριος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Γεωργίου Παναγιώτης Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός 

Πολυτεχνείο Πάτρας 

Κόμης Μανώλης Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Msc 
“Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος” 

Λεόντιος Γρέγος  Γεωλόγος και Γεωπεριβάλλοντολογος, Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο M.Sc. 

Γκαβάκου Παναγιώτα Γεωλόγος και Γεωπεριβάλλοντολογος, Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο M.Sc. 

 
ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε.- 

ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 38 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2103416717 

FAX 2103416746 

EMAIL info@geonhellas.eu 

WEB www.geonhellas.eu 

 

 
  

http://www.geonhellas.eu/
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2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ευάγγελος Γεωργίου 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πράσινο Σημείο Δήμου Φαιστού 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΚ Πετροκεφαλίου, ΔΚ Μοιρών, του Δήμου Φαιστού, 

Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ικανότητα αποθήκευσης Q=990t 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ (βάσει ΥΑ Αριθμ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016): 
Κατηγορία Β  
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3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την τοπική κοινωνία, 

όσο και για την εθνική οικονομία. Τα οφέλη από την λειτουργία της προτεινόμενης εγκατάστασης 

είναι πολλαπλά. Η υλοποίηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, εκτός από την οικονομική 

διάσταση που βεβαίως έχει για τους επενδυτές, θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λόγω των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, τόσο 

κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία του. 

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος εναρμονίζεται με τις επιταγές της εθνικής 

και κοινοτικής νομοθεσίας και στοχεύει σε  πολλαπλά οφέλη, που συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

▪ να συμβάλει στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης 

συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και 

ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης, 

▪ να συμβάλει στη μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσης ογκωδών αποβλήτων και 

υπολειμμάτων προς ταφή, 

▪ να εξυπηρετήσει τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων 

ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και 

εξοπλισμού, 

▪ να εξυπηρετήσει ιδιαιτέρως τους κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων περιοχών που 

ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων, 

▪ να εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους αφού μειώνεται το κόστος μεταφοράς και 

διαχείρισης αποβλήτων, 

▪ να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο βιομηχανικό 

τομέα, καθώς η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων συμβάλει στον περιορισμό της 

λειτουργίας των συμβατικών μονάδων παραγωγής των αντίστοιχων προϊόντων/υλικών. 

Τα ΠΣ εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σειράς δράσεων με βασικό στόχο: 

α) την εναρμόνιση με τις : 

▪ αρχές της αειφορίας (βιώσιμη ανάπτυξη). 

▪ στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ. 

▪ επιταγές της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας. 

β) την προώθηση της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και ειδικότερα : 

▪ την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση της ποσότητας των 

παραγόμενων αποβλήτων και της επικινδυνότητάς τους. 

▪ την αύξηση των ποσοτήτων συγκεκριμένων χρήσιμων υλικών, που οδηγούνται προς 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 

▪ τη μείωση των παραγόμενων υπολειμμάτων που εκτρέπονται σε ΧΥΤΑ και την ασφαλή 

διάθεση τους. 
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Διάγραμμα 1: Αλληλεπίδραση των ΠΣ με την ιεράρχηση ΔΣΑ. Τα ΠΣ επιδρούν σημαντικά σε όλα τα 

επίπεδα της ΔΣΑ, καθώς δίνεται σημαντική ώθηση στην πρόληψη, στην προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση. (πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ,2015)  

 

 

Διάγραμμα 2: Σχέση Δικτύου ΠΣ με την ιεράρχηση ΔΣΑ (πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ,2015)  

 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι 

Με τα ΠΣ επιδιώκεται : 

▪ η ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

▪ η επαναχρησιμοποίηση ή / και ανάκτηση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας. 

▪ η εξοικονόμηση ενέργειας. 

▪ η αποφυγή έκκλησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

▪ Το μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος επιτυγχάνεται με τη στοχευμένα χωριστή συλλογή 

συγκεκριμένων ρευμάτων αντικειμένων / υλικών, τα οποία μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν / ανακτηθούν. 
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Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Δικτύου ΠΣ αποσκοπεί στην περιβαλλοντικά και οικονομικά 

αποτελεσματική συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων και ειδικότερα: 

▪ στην εν γένει περιβαλλοντική αναβάθμιση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 

πολιτών. 

▪ στην ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων και στη χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικών, 

μετάλλων, γυαλιού. 

▪ στην αύξηση των εσόδων και της ανταπόδοσης από τη διαδικασία της 

επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης των συλλεγόμενων υλικών. 

▪ στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον χρήστη ΠΣ. 

Το Πράσινο Σημείο θα δρα συμπληρωματικά των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή του 

Δήμου. Τα επιπρόσθετα οφέλη που προκύπτουν από τη συνέργεια ενός Δικτύου ΠΣ και 

προγραμμάτων ΔσΠ είναι: 

▪ συστηματικότερη συμμετοχή του πληθυσμού, λόγω ευαισθητοποίησης και μεγαλύτερης 

ευκολίας συμμετοχής στα προγράμματα 

▪ αυξημένη εκτροπή συγκεκριμένων υλικών – στόχων 

▪ αυξημένη καθαρότητα υλικών – στόχων 

▪ μεγαλύτερη εξάπλωση του Δικτύου ΔσΠ 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η λειτουργία του Πράσινου Σημείου θα συμβάλει στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την τόνωση της εμπορικής αγοράς και θα 

δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής 

της εγκατάστασής της. 
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4 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το γήπεδο όπου θα χωροθετηθεί το Πράσινο Σημείο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα 

Πετροκεφαλίου, της Δημοτικής Ενότητας Φαιστού, του Δήμου Φαιστού και σε απόσταση περίπου 

1.700 μέτρα από τον οικισμό των Μοιρών και 1.800 μέτρα από τον οικισμό Πετροκεφαλίου. 

Περιμετρικά του αγροτεμαχίου καθώς και σε όλη την γειτνιάζουσα και ευρύτερη περιοχή της 

εγκατάστασης, υπάρχουν οικόπεδα, καλλιέργειες, μικρές βιοτεχνικές και εμπορικές μονάδες, η 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μοιρών και τουριστικά καταλύματα.  

 

Εικόνα 3: Θέση Πράσινου Σημείου ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

Η προτεινόμενη θέση απέχει περίπου 8,6 χλμ. από την θάλασσα, βρίσκεται εκτός 

Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π./Ζ.Ο.Ε., εκτός προστατευόμενων περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο 

NATURA 2000 και χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης.  

Φυσικό Περιβάλλον 

Οι πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή του έργου, ενταγμένες στον Εθνικό 

Κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000, είναι: 

• «GR4310004 – Δυτικά Αστερούσια (Από Αγιοφάραγγο έως Κόκκινο Πύργο) (SCI)» σε 

απόσταση περί των 8,5 χιλιομέτρων δυτικά  

• «GR4310013 – Αστερούσια Όρη (Κοφίνας) (SCI)» σε απόσταση περί των 8 χιλιομέτρων 

νοτιοανατολικά του οικοπέδου του έργου. 

Θέση ΠΣ 
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Σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του γηπέδου της εγκατάστασης βρίσκεται 

το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Βίγλα-Κρύο Νερό (Αντισκαρίου)» με κωδικό Κ587 (ΦΕΚ 683/Β/76). 

Βόρεια του γηπέδου και σε απόσταση 55 μέτρων από το βόρειο όριο του οριοθετημένου χώρου 

για το Πράσινο Σημείο του Δήμου, βρίσκεται η κοίτη του ποταμού Γεροπόταμου. 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Ανατολικά του γηπέδου του έργου και σε απόσταση 3,4 χιλιομέτρων, βρίσκεται ένα από τα 

σημαντικότερα ανακτορικά κέντρα του μινωικού πολιτισμού, η σημαντικότερη σε πλούτο και 

δύναμη πόλη της νότιας Κρήτης, η Φαιστός. Η Φαιστός είναι κτισμένη πάνω σε χαμηλό λόφο 

(υψόμετρο 100 μ. περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας), στα νότια του ποταμού 

Γεροπόταμου, του αρχαίου Ληθαίου, και δεσπόζει στην εύφορη κοιλάδα της Κάτω Μεσαράς, που 

περιτριγυρίζεται από επιβλητικά βουνά (Ψηλορείτης, Αστερούσια, Λασιθιώτικα Βουνά). 

Η κατοίκηση στη Φαιστό αρχίζει από τη νεολιθική περίοδο, όπως φανερώνουν θεμέλια 

νεολιθικών κατοικιών, εργαλεία, ειδώλια και όστρακα αγγείων που αποκαλύφτηκαν κάτω από το 

ανακτόρο κατά τις ανασκαφές. Ο νεολιθικός οικισμός πρέπει να απλωνόταν στην κορυφη του 

λόφου και τη νοτιοδυτική πλαγιά του. Στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ., άρχισε η χρήση των 

μετάλλων γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη της πόλης. Η ανάπτυξη συνεχίζεται μέχρι την ίδρυση 

και εδραίωση των μινωικών ανακτόρων (15ος αι. π.X.). Στις αρχές της 2ης χιλιετίας η εξουσία 

περνά στα χέρια βασιλιάδων, οι οποίοι ιδρύουν μεγάλα ανάκτορα. Το πρώτο ανάκτορο χτίστηκε 

στα 1900 π.Χ. περίπου και μαζί με τα άλλα γύρω κτίσματα είχε έκταση 18.000 τετραγωνικά μέτρα, 

λίγο μικρότερη από εκείνη του ανακτόρου της Κνωσού.  

Ο μεγάλος σεισμός που έγινε κοντά στο 1700 π.Χ. ήταν η αιτία της καταστροφής του, όπως και 

της Κνωσού. Στη θέση του οικοδομήθηκε νέο, επιβλητικότερο, στο οποίο ανήκουν και τα 

περισσότερα αναστηλωμένα σήμερα λείψανα, ενώ έχουν αποκαλυφτεί και αρκετά τμήματα του 

πρώτου ανακτόρου, κυρίως στα νοτιοδυτικά.  

Η μινωική πόλη αναπτύσσεται γύρω από το ανακτορικό κέντρο σε μεγάλη έκταση. Η Φαιστός 

ήταν η έδρα του άρχοντα-βασιλιά που έλεγχε όχι μόνο τον πλούσιο κάμπο της Μεσαράς αλλά 

και τους οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την έξοδο προς τη θάλασσα και τα λιμάνια 

του κόλπου της Μεσαράς. Μετά την καταστροφή του ανακτόρου (15ος αι. π.X.) η πόλη της 

Φαιστού συνεχίζει να κατοικείται στα μυκηναϊκά χρόνια και στη γεωμετρική εποχή (8ος αι. π.X.). 

Στους επόμενους αιώνες η Φαιστός γνωρίζει νέα περίοδο ακμής. 

 Η έκταση της πόλης μεγαλώνει σε σχέση με εκείνη της μινωικής. Πρόκειται για μια πλούσια, 

δυνατή, πολυάνθρωπη και ανεξάρτητη πόλη. Έκοβε δικά της νομίσματα και κατά την εποχή της 

ακμής της, η κυριαρχία της απλωνόταν από το ακρωτήριο Λίθινο ως το ακρωτήριο Μέλισσα και 

περιελάμβανε και τις νησίδες Παξιμάδια με την αρχαία ονομασία Λητώαι. Το κράτος της Φαιστού 

διέθετε δύο ισχυρά λιμάνια, τα Μάταλα και τον Κομμό στα νοτιοδυτικά.  
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Κατά τα ιστορικά χρόνια κτίζεται ο ναός της Ρέας, στα νότια του παλαιού ανακτόρου. Ένα χρονικό 

κενό παρατηρείται την κλασική περίοδο, από την οποία δεν έχουν αποκαλυφτεί ακόμη 

αρχιτεκτονικά λείψανα. Αντίθετα, η ελληνιστική πόλη υπήρξε εξαιρετικά ακμαία. Δείγμα οικιών 

της εποχής αυτής διακρίνεται στην δυτική αυλή (άνω άνδηρο) του ανακτόρου.  

Στα μέσα του 2ου αιώνα π.X. (περίπου 160 π.Χ.) η πόλη καταστράφηκε και υποδουλώθηκε από 

την γειτονική Γόρτυνα. Αν και δεν εγκαταλείφτηκε αμέσως, η θέση της Φαιστού, χάνει πλέον την 

ισχύ της. Ίχνη κατοίκησης της περιόδου της ενετοκρατίας υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την 

περιοχή. Το σημερινό χωριό του Αγίου Ιωάννη στις νότιες παρυφές της αρχαίας πόλης αποτελεί 

το φτωχικό κατάλοιπο ενός ένδοξου παρελθόντος.  
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5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά η συνολική παραγωγή των ΑΣΑ για το 

2014, όπως υπολογίστηκαν από την ομάδα μελέτης κατάρτισης του ΤοΣΔΑ (2016). 

 
Πίνακας 2: Παραγωγή ΑΣΑ 2014 (πηγή Το ΣΔΑ Δήμου Φαιστού) 

 
Στα σύμμεικτα ΑΣΑ (πράσινος κάδος) συμπεριλαμβάνονται πράσινα και ογκώδη απόβλητα 

Εκτιμάται ότι στην περιοχή μελέτης : 

✓ Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα είναι περίπου 59% και συμπεριλαμβάνουν τα 

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

✓ Περίπου το 44% είναι ανακυκλώσιμα, 

✓ Το σύνολο των συσκευασιών υπολογίζεται περίπου στο 27% 

Στο Δήμο Φαιστού, υπάρχουν πράσινοι κάδοι για την αποκομιδή των σύμμεικτων ΑΣΑ, μπλε 

κάδοι για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα και μπλε κώδωνες για τη συλλογή γυαλιού. Η αποκομιδή 

των πράσινων κάδων γίνεται με απορριμματοφόρα του Δήμου, τα οποία συγκεντρώνουν τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Μοιρών και Ζαρού (ο ΣΜΑ Τυμπακίου 

έκλεισε οριστικά και υπάρχει προγραμματισμός για αποκατάσταση του χώρου). Από τους ΣΜΑ 

τα απορρίμματα μεταφορτώνονται  σε  κλειστά  press containers  για  την  τελική  μεταφορά τους 

στον ΧΥΤΑ Ηρακλείου στους Πέρα Γαληνούς, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης. 

Η μεταφορά των απορριμμάτων από τους σταθμούς μεταφόρτωσης  στον τελικό αποδέκτη ανα

τίθεται σε ιδιωτική επιχείρηση.  

Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται με απορριμματοφόρο μετά την πλήρωσή του τα μεταφέρει 

στον ΚΔΑΥ Ηρακλείου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης του 

δήμου έχει σταματήσει από τον Αύγουστο του 2014 λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Επίσης στο Δήμο έχει ήδη κατασκευαστεί μονάδα επεξεργασίας (πελλετετοποίηση) για πράσινα 

απόβλητα (κλαδέματα, φυτικά υπολλείμματα κ.λπ.), η οποία αναμένεται να λειτουργήσει.  
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή 

υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να 

αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, 

υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, 

έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για 

ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. 

 

Εικόνα 4: Ενδεικτική απεικόνιση πράσινου σημείου (ΕΠΠΕΡΡΑ,2015) 

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και 

χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία 

ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και 

κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, 

τεμαχισμός και ανασυσκευασία. 

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου  περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

Δημότες / χρήστες ΠΣ 

❑ Είσοδος των οχημάτων των δημοτών από την πύλη εισόδου. 

❑ Ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο που βρίσκεται εντός του φυλακίου για την 

διαδικασία πρόκειται να ακολουθήσει 

❑ Κατεύθυνση (χρησιμοποιώντας την εσωτερική οδοποιία) όπου είναι εφικτή η πρόσβαση 

και στάθμευση  οχημάτων, για την απόθεση των  αποβλήτων  σε κάδους, κοντέινερ ή 

άλλου τύπου περιέκτες αναλόγως του περιεχομένου  τους 

❑ Ζύγιση των αποβλήτων (όπου απαιτείται, από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου) 

❑ Επίσκεψη (εφόσον ο Δημότης το απαιτεί) στο χώρο των χρήσιμων αντικειμένων όπου 

δύναται να παραλάβει απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση. 

❑ Έξοδος δημοτών από το Πράσινο Σημείο 
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Οχήματα απομάκρυνσης υλικών 

❑ Είσοδος οχημάτων απομάκρυνσης υλικών από την πύλη εισόδου 

❑ Ζύγιση στην γεφυροπλάστιγγα και καταγραφή απόβαρου 

❑ Κατεύθυνση (χρησιμοποιώντας την εσωτερική οδοποιία) προς τα μέσα συλλογής 

❑ Φόρτωση:  

o εκκένωση κάδων και θα επανατοποθετούνται στη θέση τους.  

o παραλαβή container και τοποθέτηση  

❑ Ζύγιση στην γεφυροπλάστιγγα και καταγραφή είδους, βάρους και προορισμού υλικών 

❑ Έξοδος οχημάτων απομάκρυνσης υλικών από το Πράσινο Σημείο 

 

Επικουρικά δύναται να πραγματοποιούνται εργασίες μείωσης όγκου/συμπίεσης των υλικών. Τα 

πράσινα απόβλητα δύνανται να συλλέγονται χύδην σε πλατεία όπου ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα θα τεμαχίζονται και θα φορτώνονται σε container. 

Όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, στα Μικρά Πράσινα Σημεία γίνονται αποδεκτές 

οι παρακάτω κατηγορίες: 

1. Χαρτί 

2. Μέταλλα 

3. Πλαστικά 

4. Γυάλινες συσκευασίες 

5. Σύνθετες συσκευασίες 

6. Βρώσιμα Λίπη και Έλαια (ΒΛΕ) 

7. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

8. Ξύλινες συσκευασίες 

9. Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

10. Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

11. Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων 

12. Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών (ΑΜΣΟ) 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι βασικές κατηγορίες αποβλήτων στο 

πράσινο σημείο: 
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6.1 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Το μικρό ΠΣ θα διαθέτει: 

1. κατάλληλο δάπεδο όπου απαιτείται ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και 

υπεδάφους από πιθανές διαρροές, 

2. περίφραξη στα όρια του γηπέδου, 

3. κατάλληλο φωτισμό, 

4. τις αναγκαίες υποδομές για την κάλυψη των λειτουργιών τους, 

5. κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος συνίσταται σε: 

a. μέσα συλλογής, κάδους και containers διαφόρων τύπων, για τη χωριστή συλλογή 

των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων/αντικειμένων  

b. πλάστιγγες  

c. εξοπλισμό προετοιμασίας (πχ συμπιεστές, δεματοποιητές τεμαχιστές κ.λπ.) 

6. επαρκείς και κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σε όλα τα σημεία για την ενημέρωση 

των πολιτών. 

Θα τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για: 

❑ την πυροπροστασία – πυρασφάλεια των χώρων, 

❑ την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και των πολιτών που 

επισκέπτονται τους χώρους, 

❑ την προστασία από κλοπές 

❑ την τακτική απομάκρυνση των υλικών που συγκεντρώνονται ανάλογα με το ρυθμό 

συγκέντρωσης και κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε αφενός να μην υπάρχει 

υπέρβαση της ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας των ΠΣ ή ΚΑΕΔΙΣΠ και αφετέρου 

να διατηρείται η ευταξία του χώρου, 

❑ τον τακτικό και αποτελεσματικό καθαρισμό των χώρων. 

Το ΠΣ θα έχει Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίον να γνωστοποιεί στο κοινό και ο οποίος θα 

περιλαμβάνει πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας, τις αποδεκτές κατηγορίες 

χρησιμοποιημένων αντικειμένων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τον τρόπο 

παραλαβής τους καθώς και τυχόν ανταποδοτικά οφέλη προς τους πολίτες. 

Τέλος οι ποσότητες των εξερχόμενων αποβλήτων και αντικειμένων ανά κατηγορία θα 

καταγράφονται και θα τηρείται σχετικό αρχείο. Επίσης θα τηρούνται και οι ισχύουσες διατάξεις 

για την υποβολή στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

 

6.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Α) Χώρος συλλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Μερικά από τα πιο 

συνήθη απόβλητα που συλλέγονται είναι μελάνια εκτυπωτή, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, απλοί 
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λαμπτήρες και λαμπτήρες φθορισμού, κεριά, μπαταρίες, βιβλία, CD, ανάμικτες συσκευασίες, 

ρούχα, υφάσματα και παπούτσια.  

Ο χώρος αυτός μπορεί να διαμορφωθεί είτε εντός κτιρίου, είτε σε ανοιχτό στεγασμένο χώρο. Η 

απόρριψη των υλικών γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το είδος του 

υλικού που συλλέγεται.  

Β) Χώρος συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

Κατά κύριο λόγο συλλέγονται ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, πλαστικά, ξύλο, μεταλλικά αντικείμενα, τζάμια, 

γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράσινα απόβλητα.  

Η απόθεση των αποβλήτων γίνεται συνήθως σε μεγάλα containers τοποθετημένα σε εξωτερικό 

χώρο του Πράσινου Σημείου και στις περισσότερες περιπτώσεις σε ανισοσταθμία (χαμηλότερο 

επίπεδο) σε σχέση με τη θέση του ιδιώτη-κατόχου των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό στο ένα 

επίπεδο απορρίπτουν οι πολίτες και στο άλλο να γίνεται η μεταφορά των containers. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία ανισοσταθμίας, η απόθεση μπορεί να γίνεται 

απευθείας στα containers. 

Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος ενδείκνυται να είναι στεγασμένος ή σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό, να υπάρχει κάλυψη των containers, για την προστασία των υλικών από τις καιρικές 

συνθήκες. 

Γ) Χώρος αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών ανακυκλώσιμων υλικών 

Ο χώρος αυτός αποσκοπεί στην αποθήκευση των συλλεγόμενων υλικών, πριν τη μεταφορά τους 

στον τελικό αποδέκτη. Εάν έχει επιλεχθεί συλλογή των υλικών σε μεγάλα containers (π.χ. των 

10m3) τότε ο χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητος.  

Στο χώρο αυτό γίνεται, επίσης, η προετοιμασία των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την άμεση 

και εύκολη μεταφορά τους, όπως η συμπίεση των υλικών μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας 

ειδικής πρέσας. 

Δ) Χώρος προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση – κατάστημα 

επαναχρησιμοποίησης 

Στον χώρο προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση, μεταφέρονται όλα τα υλικά, τα οποία 

δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν είτε απευθείας είτε μετά από επισκευή. Ενδεικτικά 

αναφέρονται βιβλία, πιάτα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ποδήλατα, παιχνίδια, κτλ. 

Ο χώρος αυτός δεν κρίνεται απαραίτητος σε ένα πράσινο σημείο, καθώς η προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδέκτη με τον οποίο ο φορέας 

λειτουργίας έχει συνάψει σχετική σύμβαση, όπως π.χ. κοινωνικοί φορείς, ιδρύματα, βιβλιοθήκες, 

κλπ.  

Επίσης, δύναται εντός του πράσινου σημείου να δημιουργηθεί χώρος για την παροχή των υλικών 

αυτών στους πολίτες, όπως ενδεικτικά λειτουργεί ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι πολίτες, οι 

οποίοι επισκέπτονται τα πράσινα σημεία θα μπορούν να προμηθεύονται τα εν λόγω αντικείμενα 

είτε μέσω ενός συμβολικού ποσού είτε δωρεάν.  
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Ε) Λοιπές υποδομές 

Για την ορθή λειτουργία ενός πράσινου σημείου, θα πρέπει, επίσης, να διαθέτει τις εξής 

εγκαταστάσεις/υποδομές: 

• Φυλάκιο εισόδου – χώρος γραφείων: Εντός του γηπέδου της εγκατάστασης υφίσταται 

κτίριο 22 τ.μ., το οποίο δύναται να διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του έργου, 

διαφορετικά θα μπει οικίσκος τύπου ISOBOX. Το κτίριο/οικίσκος θα περιλαμβάνει ένα 

χώρο γραφείου, χώρο για την ενημέρωση επισκεπτών/πολιτών, κουζίνα, και χώρο WC. 

Πλησίον του κτιρίου/οικίσκου τοποθετείται και η γεφυροπλάστιγγα. 

• Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης αποβλήτων: Θα χρειαστεί να διαμορφωθεί ειδικός 

χώρος αποθήκευσης αποβλήτων στον οποίο θα κατασκευαστεί στέγαστρο κατάλληλων 

διαστάσεων για την καλύτερη προστασία των υλικών, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. Για την κατασκευή του στεγάστρου θα απαιτηθούν εργασίες εκσκαφής και 

θεμελίωσης, κατασκευή βιομηχανικού οπλισμένου δαπέδου, εγκατάσταση μεταλλικών 

και λοιπών δομικών στοιχείων και επιστέγαση με κατάλληλο πέτασμα. 

 

 

Εικόνα 5: Στέγαστρο 

• Κατασκευή υπαίθριου δαπέδου: Θα απαιτηθεί η διάστρωση του χώρου όπου θα 

πραγματοποιείται η αποθήκευση των αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του χώρου με 

το στέγαστρο) και της πλατείας με δάπεδο. Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, κατάλληλα ενισχυμένο για την κυκλοφορία βαρέων ερπυστριοφόρων μηχα-

νημάτων με κατάλληλη στεγανοποίηση και διαμορφωμένες κλίσεις, ώστε να είναι δυνατή 

η αποτελεσματική απορροή των όμβριων και η προστασία του περιβάλλοντος. 

• Κυκλοφοριακή λειτουργία: Για την καλύτερη κυκλοφοριακή λειτουργία, θα 

κατασκευαστεί εσωτερικό οδικό δίκτυο το οποίο θα χρησιμοποιείται από το κοινό για τη 

προσέγγιση των μέσων συλλογής στον χώρο εκφόρτωσης και απόρριψης των 

αποβλήτων. Η κυκλοφορία του κοινού και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πράσινου 
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σημείου θα είναι διαχωρισμένη και θα υπάρχει πρόβλεψη για τη στάθμευση ατόμων με 

ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

• Περίφραξη-Πύλη Εισόδου. Η περίφραξη ενός Πράσινου Σημείου είναι απαραίτητη για 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων υλικών.  

• Συστήματα Ασφάλειας. Για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και των συλλεγόμενων 

υλικών, προτείνεται να εγκατασταθεί κλειστό σύστημα (CCTV Camera) παρακολούθησης 

και συναγερμού.  

• Γεφυροπλάστιγγα: Για τη ζύγιση των εξερχόμενων φορτίων συνιστάται η εγκατάσταση 

γεφυροπλάστιγγας (ανάλογα και με το μέγεθος του πράσινου σημείου) καθώς και 

μικρότερου ζυγού για τη ζύγιση φορτίων που φέρουν οι πολίτες (μέσω της κάρτας 

πολιτών). 

• Έργα υδραυλικά: Θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα τα οποία θα 

περιλαμβάνουν δίκτυο (κανάλια και αντλίες) αποχέτευσης ομβρίων, δίκτυο ύδρευσης και 

φρεάτια ελέγχου. 

• Έργα ηλεκτρομηχανολογικά: Για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης 

προβλέπεται εξωτερικός φωτισμός ο οποίος εκτείνεται στην περιοχή της εισόδου, στην 

εσωτερική οδοποιία και στην περιοχή εγκατάστασης των μέσων συλλογής. Τα 

ηλεκτρομηχανολογικά έργα περιλαμβάνουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (καλώδια, πίνακες, 

πίλαρ, φρεάτια καλωδίων, σωληνώσεις, γειώσεις, ρευματοδότες, διακόπτες) καθώς και 

τα απαραίτητα φωτιστικά σώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

• Πυροπροστασία: Στο Πράσινο Σημείο θα χρειαστεί να εγκατασταθεί ο απαραίτητος 

εξοπλισμός πυρόσβεσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτός θα πρέπει να 

περιλαμβάνει φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, 

σωληνώσεις, δεξαμενή και λοιπές διατάξεις κυκλοφορίας του νερού καθώς και κατάλληλα 

εργαλεία. 

• Χώρος πρασίνου: Προβλέπεται η διαμόρφωση χώρου πρασίνου, ώστε το Πράσινο 

Σημείο να είναι περισσότερο φιλικό στους πολίτες και να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή 

οπτική όχληση. Ο χώρος πρασίνου θα βρίσκεται περιμετρικά της εγκατάστασης και θα 

περιλαμβάνει δένδρα και τις κατάλληλες διατάξεις άρδευσης. 

• Σήμανση: Κάθε χώρος εντός του Πράσινου σημείου θα έχει την κατάλληλη σήμανση 

αναγραφής της αντίστοιχης κατηγορίας αποβλήτων που θα διατίθενται καθώς και 

κατευθυντήριες πινακίδες για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως 

ενδεικτικά παρουσιάζεται στις επόμενες φωτογραφίες. 
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Εικόνα 6 : Ενδεικτική σήμανση εισόδου Πράσινου σημείου και κατευθυντήριες πικανκίδες 

 

6.2.1 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν για την εγκατάσταση υποδομών ενός Πράσινου 

σημείου είναι: 

• Χωματουργικές εργασίες  

• Διαμόρφωση δαπέδου, ασφαλτόστρωση και κατασκευή οδών μετακίνησης 

• Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου- διαφορετικά χρήση οικίσκου τύπου ISOBOX 

• Κατασκευή στεγάστρου 

• Έργα περίφραξης και εισόδου (πύλη) 

• Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 

• Έργα Η-Μ (Δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης) 

• Έργα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας 

• Μέσα αποθήκευσης (κάδοι μεταλλικοί - πλαστικοί) 

6.2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

6.2.2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 24.466 μόνιμους κατοίκους (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 

2011). Ο μόνιμος πληθυσμός σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού του 2001 και 2011, η 

έκταση, η πυκνότητα πληθυσμού καθώς και ο ρυθμός μεταβολής παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Πίνακας 3: Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Φαιστού και ρυθμός μεταβολής (ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 & 2011) 

Δήμος 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 
2001 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

2011 

Ρυθμός 
Μεταβολής 

Έκταση 
(km²) 

Πυκνότητα Πληθ. 
2011 (άτομα/km²) 

Φαιστού 24.228 24.466 0,98% 412,74 59,28 
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Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών του Δήμου Φαιστού είναι 8.976 νοικοκυριά με μέσο 

μέγεθος νοικοκυριού 2,67 άτομα. 

Πίνακας 4: Νοικοκυριά Δήμου Φαιστού (2011) 

Δήμος Νοικοκυριά 2011 

Φαιστού 8.976 

 

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δήμου Φαιστού όπως αυτό κατατέθηκε στον ΦοΔΣΑ  (ΕΣΔΑΚ) 

στο πλαίσιο της εκπόνησης του νέου ΠΕΣΔΑ Κρήτης, οι στόχοι για την σταδιακή εκτροπή των 

ΑΣΑ από το ρεύμα των σύμμεικτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5. 

Πίνακας 5: Στόχοι διαλογής αποβλήτων Δήμου Φαιστού έτους 2020 (ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, 

2016) 

ΑΣΑ 
Παραγωγή ΔσΠ 

% t % t 

Βιοαπόβλητα 39,15 5234 40% 2094 

Χαρτί –Χαρτόνι Συσκευασίας 4,98 666 92% 613 

Έντυπο χαρτί 6,98 933 70% 653 

Πλαστικά συσκευασίας 11,8 1578 70% 1104 

Γυαλί Συσκευασίας 5,06 676 70% 474 

Μέταλλα Συσκευασίας 3,96 529 70% 371 

Ξύλο Συσκευασίας 1,57 210 80% 168 

Λοιπά Ανακυκλώσιμα 9,98 1334 35% 467 

Υπόλοιπα 16,52 2209 34% 751 

ΣΥΝΟΛΟ 100 13.369 50% 6.694 

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται, ανά ρεύμα αποβλήτου που θα συλλέγεται στο ΠΣ, οι ποσότητες 

που εκτιμάται ότι παράγονται στο σύνολο του Δήμου Φαιστού καθώς και οι ποσότητες που 

εκτιμάται ότι θα συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο. 

Πίνακας 6: Πρόβλεψη παραγόμενων και συλλεγόμενων ποσοτήτων ΠΣ Δήμου Φαιστού έτους 2020 

ΑΣΑ Σύσταση 
Ποσότητα 

Δήμου (t) 

Συλλογή 

στο ΠΣ (t) 

Βρώσιμα λίπη & έλαια  1,30% 173,8 17,2 

Πράσινα, κλαδέματα 7,84% 1048,1 264,1 

Οργανικά λοιπά 34,16% 4566,9   

Χαρτί/Χαρτόνι Συσκευασίας  6,30% 842,2 83,1 

Χαρτί έντυπο  7,60% 1016,0 100,3 

Χαρτί λοιπά μη ανακυκλώσιμα  8,30% 1109,6 109,5 
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PET φιάλες  3,50% 467,9 46,2 

Πλαστικές λοιπές συσκευασίες 6,30% 842,2 83,1 

Πλαστικό λοιπά  4,20% 561,5 55,4 

Σιδηρούχα μέταλλα 2,50% 334,2 33,0 

Αλουμίνιο  1,40% 187,2 18,5 

Γυάλινες συσκευασίες 1,90% 254,0 25,1 

Γυαλί λοιπά 2,40% 320,9 31,7 

Ξύλο 4,60% 615,0 60,7 

ΑΗΗΕ 1,30% 173,8 17,2 

Μπαταρίες 0,02% 2,7 0,3 

Ογκώδη 3,00% 401,1  

Είδη για επαναχρησιμοποίηση 1,00% 133,7 13,2 

Λοιπά 2,38% 318,2 31,4 

Σύνολο 100,00% 13.369,0 990 

 

Με βάση τον Πίνακα 6, η συνολική εκτροπή προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων και λοιπών 

προδιαλεγμένων υλικών στο Πράσινο Σημείο θα είναι 725,9 t/έτος και αντιστοιχεί σε 29,7 

Kg/κάτοικο/έτος. Αντίστοιχα τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα που θα αφορούν τα πράσινα 

απόβλητα (κλαδέματα κήπων και πάρκων) η εκτροπή στο Πράσινο Σημείο αντιστοιχεί σε 

264,1t/έτος. 

Οι συλλεγόμενες ποσότητες προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων και λοιπών προδιαλεγμένων του 

Πίνακα 6 προκύπτουν από μια εκτίμηση για ποσοστό συλλογής-ανάκτησης1 10% επί των 

αντίστοιχων παραγόμενων για τα συγκεκριμένα ρεύματα, το οποίο αποτελεί το 1/2 περίπου του 

ποσοστού συμμετοχής στο υφιστάμενο σύστημα χωριστής συλλογής στο Δήμο (μπλε κάδος και 

κώδωνες) και το οποίο είναι της τάξης του 20%. 

Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι το σύστημα μπλε κάδου λειτουργεί ήδη πολλά χρόνια 

και έχει παγιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και τα σημεία συλλογής βρίσκονται πολύ κοντά 

στον πολίτη, οπότε το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής είναι πολύ υψηλό για να επιτευχθεί και 

στο ΠΣ, τουλάχιστον αρχικά. 

 
1 Θεωρείται ότι η καθαρότητα των συλλεγόμενων υλικών θα είναι 100%, λόγω της ύπαρξης προσωπικού και κατάλληλης 

σήμανσης. Οι προσμίξεις και τα ακατάλληλα υλικά θα απομακρύνονται εξ αρχής προς το υφιστάμενο σύστημα συλλογής 

συμμείκτων και δεν λαμβάνονται υπόψη στο ισοζύγιο του ΠΣ, κάτι που θεωρείται ότι είναι πρακτικά εφικτό να 

προσεγγιστεί επαρκώς. 
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Επίσης για λόγους ασφάλειας του σχεδιασμού του Πράσινο Σημείο θεωρήθηκε ότι θα ανακτώνται 

το 50% των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων και λοιπών αποβλήτων και το 20% των 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, που στην ουσία αφορά στα πράσινα απόβλητα, κλαδέματα.  

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου Φαιστού θα συμβάλλει στα εξής: 

• στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και άρα της μείωσης παραγωγής 

αποβλήτων, σε συμφωνία με την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων που 

προτείνει το ΕΣΔΑ, 

• στη διακριτή συλλογή καθαρών ρευμάτων που θα προωθούνται κατευθείαν για 

ανακύκλωση, χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία-διαλογή, 

• στην προσέγγιση των στόχων ανακύκλωσης που έχουν τεθεί στο ΕΣΔΑ και στο Τοπικό 

Σχέδιο, 

• στην εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση του πολίτη στη διακριτή συλλογή, στο σύνολο των 

ρευμάτων που είναι εφικτό, 

• στη διασφάλιση της δυνατότητας των Δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά έναντι 

τιμήματος, ως μέσο για την επίτευξη του στόχου του ΕΣΔΑ για ανάληψη από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός 

Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΔΑ), 

• στη βελτίωση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ιδιωτικής αγοράς ανακύκλωσης, 

για περισσότερα ρεύματα, μέσω της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής πληθυσμού στη 

διακριτή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και έτσι την διαμόρφωση κρίσιμων ποσοτήτων. 

Όπως προκύπτει από τη Μελέτη αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις & 

Ευκαιρίες, που εκπονήθηκε του ΕΟΑΝ και την κατευθυντήρια οδηγία της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών ενισχύσεων που τη συνοδεύει (με αρ. πρωτ. 53267/787/17-5-2018 και θέμα «Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων για έργα που αφορούν στη δημιουργία πράσινων σημείων»), σήμερα στη 

χωρά μας υπάρχει ένα σημαντικό πλήθος εκ των ως άνω ρευμάτων υλικών τα οποία δεν 

καλύπτονται από τα επαρκώς από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Τα Πράσινα Σημεία 

καλούνται να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΣΑ ως προς την 

ύπαρξη ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών μη αρμοδιότητας ΣΕΔ και θα λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά με τα δίκτυα ΔσΠ διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία δεν 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης. 
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6.2.2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου  περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

Δημότες / χρήστες ΠΣ 

❑ Είσοδος των οχημάτων των δημοτών από την πύλη εισόδου. 

❑ Ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο που βρίσκεται εντός του φυλακίου για την 

διαδικασία πρόκειται να ακολουθήσει 

❑ Κατεύθυνση (χρησιμοποιώντας την εσωτερική οδοποιία) όπου είναι εφικτή η πρόσβαση 

και στάθμευση  οχημάτων, για την απόθεση των  αποβλήτων  σε κάδους, κοντέινερ ή 

άλλου τύπου περιέκτες αναλόγως του περιεχομένου  τους 

❑ Ζύγιση των αποβλήτων (όπου απαιτείται, από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου) 

❑ Επίσκεψη (εφόσον ο Δημότης το απαιτεί) στο χώρο των χρήσιμων αντικειμένων όπου 

δύναται να παραλάβει απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση. 

❑ Έξοδος δημοτών από το Πράσινο Σημείο 

Οχήματα απομάκρυνσης υλικών 

❑ Είσοδος οχημάτων απομάκρυνσης υλικών από την πύλη εισόδου 

❑ Ζύγιση στην γεφυροπλάστιγγα και καταγραφή απόβαρου 

❑ Κατεύθυνση (χρησιμοποιώντας την εσωτερική οδοποιία) προς τα μέσα συλλογής 

❑ Φόρτωση:  

o εκκένωση κάδων και θα επανατοποθετούνται στη θέση τους.  

o παραλαβή container και τοποθέτηση  

❑ Ζύγιση στην γεφυροπλάστιγγα και καταγραφή είδους, βάρους και προορισμού υλικών 

❑ Έξοδος οχημάτων απομάκρυνσης υλικών από το Πράσινο Σημείο 

Πέρα των ανωτέρω, στο Πράσινο Σημείο πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες: 

❑ Συγκέντρωση των αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση. Τα απόβλητα αποθηκεύονται 

προσωρινά στα αντίστοιχα μέσα συλλογής που βρίσκονται διακριτά τοποθετημένα στο 

χώρο. 

❑ Εργασίες συμπίεης/δεματοποίησης/τεμαχισμού όπου αυτό είναι δυνατό για τη μείωση του 

όγκου των υλικών και την καλύτερη διαχείριση τους. 

❑ Ζύγιση των εξερχόμενων ποσοτήτων που οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 

εταιρείες περαιτέρω διαχείρισης. 

6.2.2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο τρόπος συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων περιλαμβάνει τα εξής : 

• Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό 

μέσο στο Πράσινο Σημείο. 

• Οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. 

έπιπλα, παιχνίδια). 
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• Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. απόβλητα κήπων-

πάρκων) που δεν συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες στο Σημείο Συλλογής 

• Θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων. 

Τα απόβλητα που συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο μπορούν να οδηγηθούν για 

επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ανάλογα πάντα και με την προσφορά και ζήτηση στην 

αγορά. Για τα περισσότερα ρεύματα λειτουργούν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να διαχειριστούν τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα 

πράσινο σημείο. Για τα λοιπά ρεύματα η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους 

φορείς με τους οποίους ο Δήμος συνάπτει συμβάσεις συνεργασία
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6.2.2.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

 

Διάγραμμα 3: Ροές συλλογής και διαχείρισης υλικών στα ΠΣ 
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6.2.2.5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ 

Η ακριβής απεικόνιση του Πράσινου Σημείου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των οριστικών μελετών 

του έργου. Παρόλα αυτά στο Παράρτημα 3  επισυνάπτεται μια ενδεικτική Γενική Διάταξη που Αφορά το 

Πράσινο Σημείο του Δήμου Φαιστού. 

 

6.2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός ενός μικρού Πράσινου Σημείου, ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

• Skip container ανοιχτού τύπου 10 m3 

• Press container 20 m3 

• Container ανοιχτού τύπου 20 m3 

• Container ανοιχτού τύπου 10 m3 

• Μεγάλοι μεταλλικοί κάδοι 1,1L 

• Παλετοδεξαμενές IBC 1 m3 

• Κάδος απόθεσης ρούχων 

• Ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (clark) 

• Φορτωτής 

• Όχημα μεταφόρτωσης - μεταφοράς 

• Χειροκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή 

• Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης 

• Πρέσσα Συμπίεσης 

• Τεμαχιστής Κλαδεμάτων 

• Πλάστιγγα 

• Ζυγαριά ακριβείας 

• ISOBOX 

6.2.3.1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Φαιστού θα περιλαμβάνει τεμαχιστή 

πράσινων αποβλήτων κατάλληλο για τον τεμαχισμό ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως απόβλητα 

κήπων, κορμοί διαμέτρου 20cm, φλοιοί δέντρων, παλέτες κ.α.. 

6.2.3.2 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Για τη συλλογή υλικών σε ΠΣ μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι μέσων συλλογής με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον ωφέλιμο όγκο, το υλικό κατασκευής, τον τρόπο 

εκκένωσης, την ύπαρξη ή μη μηχανισμού συμπίεσης κλπ. Η επιλογή του τύπου και του αριθμού των 

μέσων συλλογής σε ένα ΠΣ επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από: 
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• το μέγεθος και τον τύπο του ΠΣ 

• τις επιτόπου συνθήκες (διαθέσιμος χώρος κλπ.).  

• το είδος των υλικών που συλλέγονται 

• τα μεταφορικά κόστη. 

Η επιλογή των μέσων συλλογής για το Πράσινο Σημείο, βασίζεται στην ανάλυση των υπαρχόντων 

στοιχείων από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης 

των ΑΣΑ που αναμένεται να οδηγούνται στο Πράσινο Σημείο και λαμβάνοντας υπόψη τα μεταφορικά 

κόστη, με στόχο την κατά το δυνατό τον περιορισμό των απαιτούμενων δρομολογίων.  

 

Μέσα συλλογής / προσωρινής αποθήκευσης 

o Μεγάλοι πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι 

 

Εικόνα 7: Πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι χωρητικότητας 1,1 lt 

 

o Κάδοι τύπου καμπάνας για την υποδοχή γυάλινων συσκευασιών 

 

Εικόνα 8: Κάδος τύπου καμπάνας 
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o skip container για την υποδοχή ρούχων, μεταλλικών αποβλήτων.   

 

Εικόνα 9: Skip container Πράσινου Σημείου  

 

o ανοιχτά container τύπου hook lift για την υποδοχή τεμαχισμένων πράσινων αποβλήτων (τα οποία 

έχουν πρώτα περάσει από τον κλαδοτεμαχιστή) 

 
Εικόνα 10: Containers τύπου hook lift 

 

o Press container για την υποδοχή και συμπίεση των ρευμάτων χαρτιού – χαρτονιού και πλαστικού. 

 
Εικόνα 11: Press container Πράσινου Σημείου  

o container για την υποδοχή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κάδοι για τη 

συλλογή ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους 
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Εικόνα 12: Αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

o ειδικά μέσα για την υποδοχή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων 

 

Εικόνα 13: Παλετοδεξαμενή για την αποθήκευση αποβλήτων βρώσιμων ελαίων ή ελαίων από οχήματα 

Ειδικά όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, κάτω από τα μέσα αποθήκευσής τους, θα υπάρχει 

σύστημα συλλογής διαρροών, το οποίο θα σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 

24944/1159/2006. 

 

Εικόνα 14: Συστήματα συλλογής διαρροών (Spill containment pallets) 
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6.2.3.3 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

6.2.3.3.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Για την καλύτερη λειτουργία του Συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου που εισέρχονται 

στο Πράσινο Σημείο, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια μηχανημάτων έργου: φορτωτή, ανυψωτικό 

περονοφόρο (clark), καθώς και μικρά χειροκίνητα ανυψωτικά παλετοφόρα. 

6.2.3.3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με χρήση χειροκίνητων σαρώθρων πεζού 

χειριστή, ενώ στην εγκατάσταση θα υπάρχει και πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. 

6.2.3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ 

Τα αντικείμενα/απόβλητα που μπορούν οι πολίτες να αποθέτουν διακρίνονται σε: 

▪ χρησιμοποιημένα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν προς επαναχρησιμοποίηση, 

▪ χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν προς 

ανακύκλωση ή ανάκτηση, ενώ απαγορεύονται τα σύμμικτα αστικά απόβλητα, 

▪ πράσινα και οικοδομικά απόβλητα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Πράσινο Σημείο θα συλλέγονται αρχικά τα εξής υλικά: 

Μέταλλα  

Κωδικοί ΕΚΑ 20 01 40 / 15 01 04 

Τα μεταλλικά υλικά που απαντώνται στα αστικά στερεά απόβλητα διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

- Σιδηρούχα απόβλητα: ως επί το πλείστον αφορούν απόβλητα λευκοσιδήρου (επικασσιτερωμένος 

χάλυβας). Από λευκοσίδηρο κατασκευάζονται πολλές συσκευασίες για τρόφιμα, όπως γάλα εβαπορέ, 

λάδι, τυροκομικά κ.λπ. 

- Μη σιδηρούχα απόβλητα: ως επί το πλείστον αφορούν απόβλητα από αλουμίνιο. Από αλουμίνιο 

κατασκευάζονται κουτάκια για αναψυκτικά και μπίρες.  

Τα μεταλλικά απόβλητα οδηγούνται για τελική διαχείριση (ανακύκλωση) σε χαλυβουργικές μονάδες, 

βιομηχανικές μονάδες και χυτήρια. 

Χαρτί/Χαρτόνι 

Κωδικοί ΕΚΑ 20 01 01 / 15 01 01 

Το χαρτί ως προς την ανακύκλωση, διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

- Χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, χαρτοκιβώτια και χαρτοσακούλες) 

- Έντυπο χαρτί (γραφής, τυπογραφίας, δημοσιογραφικό) 

Το χαρτί/χαρτόνι είναι υλικό με χαμηλή πυκνότητα (μικρό ειδικό βάρος). Με συμπίεση – δεματοποίηση 

μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο όγκος και ο αντίστοιχα απαιτούμενος χώρος για αποθήκευση. 
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Τα απόβλητα χαρτιού/χαρτονιού οδηγούνται για τελική διαχείριση (ανακύκλωση) σε μονάδες τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 

Πλαστικό 

Κωδικοί ΕΚΑ 20 01 39 / 15 01 02 

 

Εικόνα 15: Κατηγοριοποίηση πλαστικών (πηγή: ΜΟΔ Α.Ε. - Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων) 

Το πλαστικό είναι γενικά υλικό με μικρό ειδικό βάρος. Με συμπίεση – δεματοποίηση μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά ο όγκος και ο αντίστοιχα απαιτούμενος χώρος για αποθήκευση. 

Τα απόβλητα πλαστικών οδηγούνται για τελική διαχείριση (ανακύκλωση) σε μονάδες τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 

Γυάλινες Συσκευασίες 

Κωδικός ΕΚΑ 15 01 07 

Οι απορριπτόμενος γυάλινες συσκευασίες είναι κυρίως μπουκάλια και βάζα.  

Οι απόβλητες γυάλινες συσκευασίες παραλαμβάνονται από μονάδες παραγωγής 

υαλοθραύσματος και στη συνέχεια, το παραγόμενο υαλόθραυσμα προωθείται στην υαλουργία.  

Ξύλινη συσκευασία  

Κωδικός ΕΚΑ 15 01 03 

Πρόκειται για ξυλοκιβώτια συσκευασίας, κυρίως φρούτων και λαχανικών, καθώς και παλέτες για 

μεταφορά και αποθήκευση διαφόρων προϊόντων.  

Οι απόβλητες ξύλινες συσκευασίες παραλαμβάνονται από ενδιάμεσες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων 

όπου τεμαχίζονται και στη συνέχεια προωθούνται για ανακύκλωση (π.χ. κομποστοποίηση), ενώ συχνά 

προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση. 

Συνθετική συσκευασία  

Κωδικός ΕΚΑ 15 01 05 

Πρόκειται συνήθως για συσκευασίες τετραπακ. 
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Βρώσιμα έλαια και λίπη  

Κωδικός ΕΚΑ 20 01 25 

Πρόκειται για χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και λίπη που προέρχονται από τις διαδικασίες 

παρασκευής φαγητού. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί δίκτυα διαχείρισης που εστιάζουν κυρίως σε 

χώρους μαζικής εστίασης, από όπου προέρχονται και οι μεγαλύτερες ποσότητες των συγκεκριμένων 

αποβλήτων.  

Τα συλλεγόμενα βρώσιμα έλαια οδηγούνται σε εγκαταστάσεις ενδιάμεσης διαχείρισης και στη συνέχεια 

σε εγκαταστάσεις παραγωγής βιοντίζελ. 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

Κωδικοί ΕΚΑ 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 

Ο όρος ΑΗΗΕ αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα υλικών. Οι σημαντικότερες ποσότητες αφορούν: 

- Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, θερμαντικά σώματα, κλιματιστικά κ.λπ.) 

- Μικρές οικιακές συσκευές (σκούπες, σίδερα, καφετιέρες κ.λπ.) 

- Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά κ.λπ.) 

- Καταναλωτικά είδη (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, βιντεοκάμερες κ.λπ.) 

- Φωτιστικά είδη (λαμπτήρες). 

Η διαχείριση των υλικών αυτών εμπίπτει στην εναλλακτική διαχείριση και γίνεται μέσω Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι συσκευές που έχουν παραδοθεί για ανακύκλωση μεταφέρονται σε 

αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας, όπου απομακρύνονται οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν και 

επανεντάσσονται τα αξιοποιήσιμα υλικά τους στην παραγωγή νέων προϊόντων. 

Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

Κωδικοί ΕΚΑ 20 01 33*, 20 01 34 

Η διαχείριση των υλικών αυτών εμπίπτει στην εναλλακτική διαχείριση και γίνεται μέσω Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι συλλεγόμενες μπαταρίες αποστέλλονται σε εργοστάσια του εξωτερικού. 

Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

Κωδικοί ΕΚΑ 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09 

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων  

Κωδικός ΕΚΑ 20 02 01 

Έχει θεσπιστεί υποχρέωση για χωριστή συλλογή και διαχείριση (Ν. 4042/2012).  

Δύο παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, στην προσπάθεια μιας πιο οργανωμένης 

διαχείρισης, μέσω των Πράσινων Σημείων είναι οι ακόλουθες: 

- Δυνατότητα μείωσης του όγκου των πράσινων αποβλήτων, με τη χρήση κλαδοτεμαχιστών. 

- Δυνατότητα αξιοποίησης των πράσινων αποβλήτων σε μονάδες κομποστοποίησης. 
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Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών. 

Πρόκειται για απόβλητα που προκύπτουν από μικρής έκτασης κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις κ.λπ. 

Κατατάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), συνήθως στον κωδικό 17 09 04 (Απόβλητα κατεδάφισης – αποκατάστασης (με 

πολλές προσμίξεις)). 

Η διαχείριση των υλικών αυτών εμπίπτει στην εναλλακτική διαχείριση και γίνεται μέσω Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης, που διαθέτει δίκτυο μονάδων ανάκτησης ΑΕΚΚ και αντίστοιχα δίκτυο 

συλλογέων/μεταφορέων. 

6.2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6.2.4.1 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται κατά την λειτουργία της μονάδας αποτελούνται από 

διαλεγμένα ρεύματα αποβλήτων τα οποία οδηγούνται προς πιστοποιημένους για το κάθε ρεύμα φορείς 

προς περαιτέρω ανάκτηση/ αξιοποίηση.  

Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΕΚΑ: 20.03.01) που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες του 

προσωπικού και των δημοτών κατά την παραμονή τους στην εγκατάσταση, θα συλλέγονται σε κάδο 

και θα διατίθενται σε ΧΥΤΑ της περιοχής, από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Τα αξιοποιήσιμα 

στερεά απόβλητα θα διατίθενται για ανακύκλωση.  

6.2.4.2 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Από την λειτουργία της εγκατάστασης ο κύριος αέριος ρύπος αναμένεται να είναι ο θόρυβος από τα 

οχήματα των δημοτών που θα επισκέπτονται το πράσινο σημείο και των οχημάτων μεταφοράς των 

αποβλήτων προς κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης. Από την κίνηση των οχημάτων 

εκπέμπονται επιπλέον καυσαέρια και σκόνη, περιορισμένης ωστόσο έκτασης. Εξίσου περιορισμένος 

αναμένεται να είναι και ο θόρυβος από τα μηχανήματα διαχείρισης πράσινων αποβλήτων λόγω του 

μεγέθους της εγκατάστασης και του όγκου των προς διαχείριση πράσινων αποβλήτων. 

Να  αναφερθεί ότι στην εγκατάσταση δεν αναμένονται οχλήσεις από οσμές καθώς στην εγκατάσταση 

δεν πραγματοποιείται διαχείριση οσμηρών οργανικών αποβλήτων. 

6.2.4.3 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία του έργου αφορούν στην υγιεινή των 

εργαζομένων και των επισκεπτών και από τα όμβρια και υγρά πλύσης του υπαίθριου χώρου. Οι 

εργαζόμενοι και επισκέπτες των Πράσινων Σημείων θα εξυπηρετούνται από το wc που θα βρίσκεται 

στο φυλάκιο εισόδου-κτίριο γραφείων. Τα όμβρια ύδατα και τυχόν υγρά από την πλύση του 

διαστρωμένου χώρου, θα διοχετεύονται μέσω κατάλληλων κλίσεων και φρεατίου στο αποχετευτικό 

δίκτυο και θα οδηγούνται στην κατάλληλα  αδειοδοτημένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
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(Ε.Ε.Λ.) (Βιολογικός Καθαρισμός) Ε.Ε.Λ. Μοιρών η οποία βρίσκεται πλησίον της θέσης του Πράσινου 

Σημείου. 

6.2.5 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η διασφάλιση της Ασφάλειας & Υγιεινής των εργαζομένων εξασφαλίζεται από τη σύνταξη Γραπτής 

Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στα πρότυπα που θέτει η σχετική Νομοθεσία (Π.Δ.85/91, 397/94, 

105/95, 16/96, 17/96 κ.ά.). Η ΓΕΕΚ προσδιορίζει τις πηγές κινδύνου και ιδιαίτερα αυτές που 

προέρχονται από τη διαχείριση των ΕΑ. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: Χρήση Μέσων Ατομικής 

Προστασίας: γάντια, μάσκα, προσωπίδα, ποδιά, άρβυλα, ωτοασπίδες (αναλόγως θέσης εργασίας). 

Ιατρικός έλεγχος. Εκπαίδευση στα μέσα αντιμετώπισης διαρροών.  
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Ως εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται: 

• Ως προς τη θέση 

o Η κατασκευή εγκατάστασης, στον προτεινόμενο χώρο 

o Η κατασκευή εγκατάστασης, σε άλλη θέση  

• Ως προς το μέγεθος 

• Η μηδενική λύση 

7.1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 

7.1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

Η εγκατάσταση είναι υφιστάμενη στον συγκεκριμένο χώρο έτσι τα οφέλη είναι τα ακόλουθα: 

I. Εκμετάλλευση του υπάρχοντος κτιρίου - διαφορετικά θα μπει οικίσκος τύπου ISOBOX 

II. Άμεση διαθεσιμότητα και την εγγύτητα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής 

III. Μείωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους μεταφοράς  

IV. Η θέση δεν παρουσιάζει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς δεν υπάρχουν 

ευαίσθητοι υποδοχείς στην ευρύτερη περιοχή 

V. Σημαντική οικονομική συνεισφορά στον Δήμο. 

7.1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ 

Στην περίπτωση της κατασκευής της  εγκατάστασης, σε άλλη θέση: 

• Η κατασκευή της εγκατάστασης σε άλλη θέση προϋποθέτει ότι η εν λόγω  εναλλακτική ικανοποιεί 

τα ίδια κριτήρια με το υφιστάμενο χώρο της δραστηριότητας γεγονός αρκετά δύσκολο. 

• Ο φορέας θα δυσκολευτεί να ανταπεξέλθει στις  οικονομικές απαιτήσεις αγοράς/ενοικίασης ενός 

νέου οικοπέδου. 

7.2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Με βάση τα χαρακτηριστικά του εν λόγω Δήμου, τις ανάγκες ιδιαίτερες διαχείρισης αποβλήτων αλλά και 

τα προβλεπόμενα στο ΠΕΣΔΑ Κρήτης και στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απόβλητων προκρίνεται η 

δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου. 

Βάση του εν λόγω σχεδιασμού δυναμικότητας των πηγών πρώτων υλών για το έργο αλλά και βάση 

των αναγκών διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου η συγκεκριμένη πρόταση που αφορά το μέγεθος του 

έργου είναι η μόνη λύση με την οποία καθίσταται βιώσιμη η δραστηριότητα σε οικονομικό επίπεδο αλλά 

και σε επίπεδο διαχείρισης των αναγκών του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή. 
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7.3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Η μηδενική λύση παρουσιάζει αρνητικές επιπτώσεις με Περιβαλλοντικά αλλά και Αναπτυξιακά και 

Κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Δεν θα εναρμονιστεί ο Δήμος με τις στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ και τις επιταγές της 

εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας. 

• Δεν ενισχύονται οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση. 

• Δεν θα βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο Εθνικό, στο Περιφερειακό 

και στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

• Δεν θα πραγματοποιείται επαρκής διαχείριση αποβλήτων με αποτέλεσμα να οδηγούνται 

προς υγειονομική ταφή με συνέπεια την μείωση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ 

• Δεν ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βιομηχανικό τομέα, καθώς η 

επαναχρησιμοποίηση προϊόντων συμβάλει στον περιορισμό της λειτουργίας των 

συμβατικών μονάδων παραγωγής των αντίστοιχων προϊόντων/υλικών. 

• Δεν δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

• Δεν τονώνεται η τοπική οικονομία, με γενικότερη θετική συμβολή στην εθνική οικονομία. 

• Δεν θα βοηθηθεί ο στόχος της εναρμόνισης με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 
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8 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σημειώνεται ότι ο χώρος στον οποίο θα λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα δεν απαιτεί κτιριακές 

υποδομές είτε  θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο κτίριο είτε θα γίνει χρήση οικίσκου τύπου ISOBOX, ενώ 

θα απαιτηθούν μικρής έκτασης έργα για τη διαμόρφωση του χώρου, της περίφραξης και του 

συστήματος διαχείρισης των όμβριων. Συνεπώς, οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφορούν 

την φάση λειτουργίας της μονάδας. 

8.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στη τεχνική έκθεση παρουσιάζεται η αξιολόγηση του βαθμού επηρεασμού συγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών παραμέτρων από τη λειτουργία του έργου. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι που έχουν 

επιλεγεί και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, είναι αυτοί που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

μελέτης δύναται να επηρεάσουν είτε αρνητικά είτε θετικά το περιβάλλον. 

Οι επιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο εστιάζουν κυρίως σε χωροταξικούς παράγοντες, 

παράγοντες που διαμορφώνουν το τοπικό περιβάλλον στην εξεταζόμενη θέση (αέρας, έδαφος, 

επιφανειακά και υπόγεια νερά, χλωρίδα & πανίδα, θόρυβος, αισθητική κτλ.) καθώς και στα 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Τα κριτήρια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου συνοπτικά 

είναι: 

• Τύπος έργου 

• Μέγεθος έργου 

• Γεωγραφική έκταση 

• Χρόνος εκδήλωσης 

• Διάρκεια 

• Αναστρεψιμότητα 

• Σημαντικότητα 

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι: 

• Βιβλιογραφική ενημέρωση 

• Συναντήσεις εργασίας με τις υπόλοιπες ειδικότητες μηχανικών 

• Έρευνα πεδίου 

• Παραδείγματα εφαρμογής 

• Αναζήτηση παρόμοιων περιπτώσεων  

Η φάση κατασκευής περιλαμβάνει την κατασκευή των υποδομών, την διαμόρφωση της εσωτερικής 

οδοποιίας, τις εργασίες διαμόρφωσης των χώρων τοποθέτησης των μέσων συλλογής και του λοιπού 

εξοπλισμού καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.  
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Κατά τη φάση διαμόρφωσης /κατασκευής είναι πιθανή η ρύπανση του εδάφους εξαιτίας:  

o επιφανειακών απορροών από τους εργοταξιακούς χώρους, οι οποίες μπορεί να είναι 

επιβαρυμένες με αιωρούμενα στερεά, υδρογονάνθρακες και βαρέα μέταλλα (ιδιαίτερα στην 

περίπτωση ατυχήματος). 

o διαρροών καυσίμων και λιπαντικών από τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων του 

εργοταξίου. 

o εκπομπών (καυσαέρια) οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στις εργασίες 

κατασκευής,  

o διαρροών ή εκπομπών υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των υποδομών, 

o στερεών απορριμμάτων που προέρχονται είτε από τις εργασίες κατασκευής είτε από τους 

εργαζόμενους στην κατασκευή. 

Η ρύπανση, η οποία κατά περίπτωση μπορεί να είναι τοπική ή ευρύτερου χαρακτήρα, έχει ως συνέπεια 

την μεταβολή των χαρακτηριστικών του εδάφους. Πάντως οι επιπτώσεις συνήθως είναι τοπικού 

χαρακτήρα και περιορίζονται στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, ενώ με την λήψη των κατάλληλων 

μέτρων μπορούν να περιοριστούν σημαντικά ή/και να εξαλειφθούν πλήρως. 

8.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

8.2.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του Πράσινου Σημείου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε 

μορφής αλλαγές στο κλίμα ή στις κινήσεις του αέρα, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη έκταση 

λόγω της φύσεως και του μεγέθους της δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα υπάρξει 

πολύ μικρή αύξηση των αέριων εκπομπών λόγω των εργασιών και της κίνησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων, ωστόσο αναμένεται να έχει μηδενική επίπτωση στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

8.2.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.2.2.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής από τις εργασίες 

κατασκευής θα είναι πολύ περιορισμένης διάρκειας και μεγέθους. 

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου από το 

προσωπικό του χώρου δύναται να επιβαρύνουν το περιβάλλον, ειδικά όταν δεν απορρίπτονται 

κατάλληλα (π.χ. με την διασπορά τους υπό την επίδραση των ανέμων). Για το λόγο αυτό θα συλλέγονται 

μέσα σε κάδους ή σε σακούλες και η διαχείρισή τους θα γίνεται από κοινού με τα απόβλητα αστικού 

τύπου που παράγονται στην υπόλοιπη εγκατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση, θα αποφεύγεται η διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να 

απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες και 
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γενικά απόβλητα διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα κ.α.) μαζί με τα αστικά στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα. 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Η σημαντικότερη κατηγορία στερεών αποβλήτων που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής, είναι τα 

προϊόντα που προέρχονται από εκσκαφές, χωματουργικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, 

υπολείμματα υλικών κατασκευής (δομικών υλικών, κ.λπ.). Οι ποσότητες αυτές αναμένονται μικρές 

λόγω του μεγέθους των κατασκευαστικών εργασιών, και βάσει των μέτρων που θα λαμβάνονται, 

εκτιμώνται ότι οι επιπτώσεις τους θα είναι αμελητέες.  

8.2.2.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η μεταβολή που θα επέλθει στο τοπίο από την ύπαρξη της δραστηριότητας αναμένεται περιορισμένη 

εξαιτίας του μεγέθους του έργου αλλά και της διαμόρφωσης του χώρου, όπου με την περιμετρική 

περίφραξη και δενδροφύτευση, την τοποθέτηση στεγάστρου στον χώρο όπου θα είναι τοποθετημένα 

τα μέσα συλλογής, αλλά και τις υπόλοιπες εργασίες συντήρησης, θα μετατρέψει το χώρο σε μία 

καλαίσθητη εγκατάσταση. 

Οι χώροι της εγκατάστασης θα διατηρούνται πάντα καθαροί.  

8.2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε 

μορφής αλλαγές στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη 

έκταση λόγω της φύσεως και του μεγέθους της δραστηριότητας. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του εδάφους στην περιοχή της δραστηριότητας, δεν αναμένεται η 

επιβάρυνση αυτών καθώς όλες οι διεργασίες θα πραγματοποιούνται σε ειδικό δάπεδο και έτσι δεν θα 

υπάρχει επαφή με το έδαφος. 

Η αποθήκευση των εισερχόμενων αποβλήτων και τα απόβλητα που παράγονται στο πλαίσιο 

λειτουργίας του Πράσινου Σημείου θα διαχειρίζονται με ορθές πρακτικές (αδιαπέραστα δάπεδα, κλειστά 

και στεγανά μέσα αποθήκευσης, στεγασμένοι χώροι, κ.λπ.) για την αποφυγή της υποβάθμισης του 

εδαφικού περιβάλλοντος. 

Στερεά απορρίμματα αστικού τύπου που θα παράγονται από τα γραφεία και τα αποδυτήρια των 

εργαζομένων αναμένονται μικρής ποσότητας και θα τυγχάνουν διαχείρισης από το δίκτυο του Δήμου. 

8.2.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σημαντικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα της άμεσης και 

ευρύτερης περιοχής από τις κατασκευαστικές εργασίες και την λειτουργία στην υπό μελέτη 

εγκατάσταση, δεδομένου της φύσης και του μεγέθους της εγκατάστασης αλλά και της απόστασης από 

αυτά. Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής δικτύου NATURA 2000 και δεν 
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διαθέτει σπάνια ή υπό εξαφάνιση χλωρίδα. Ούτε η πανίδα της περιοχής μελέτης παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον.  

Αντίθετα, η υλοποίηση της δραστηριότητας αναμένεται να επιδράσει θετικά στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής δεδομένου ότι σε πρώτη φάση θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στα 

οικοσυστήματα και θα επιμηκύνει το χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργήσουν οι 

υφιστάμενοι χώροι διάθεσης των αποβλήτων (ΧΥΤΑ). 

8.2.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής θεωρούνται 

αμελητέες, αφού η αύξηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων μεταφοράς υλικών και αποβλήτων 

και η αύξηση των επιπέδων θορύβου και σκόνης κατά τις εργασίες κατασκευής, αφενός είναι πολύ 

περιορισμένες και αφετέρου ουσιαστικά δεν επιβαρύνει κατοικημένες ή τουριστικού ενδιαφέροντος 

περιοχές.  

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στις χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης από τη λειτουργία του 

Πράσινου Σημείου, δεδομένου ότι το έργο δεν έρχεται σε σύγκρουση ή αντίθεση με οποιαδήποτε από 

τις θεσμοθετημένες χωροταξικές ρυθμίσεις που διέπουν την περιοχή μελέτης. Εξάλλου, σε απόσταση 

περίπου 100 μέτρων από τη θέση όπου θα χωροθετηθεί το έργο, βρίσκεται η Εγκατάσταση 

Επεξεργασία Λυμάτων που εξυπηρετεί την περιοχή.  

Τέλος, το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής αρχαιολογικής προστασίας, εκτός δασών, αναδασωτέων ή 

δασικών εκτάσεων και εκτός άλλων θεσμοθετημένων χρήσεων γης ή ενδεχόμενων τροποποιήσεων 

των χρήσεων γης της περιοχής. 

8.2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Η περιοχή χωροθέτησης του Πράσινου Σημείου δεν βρίσκεται εντός περιοχής αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος ή σε θέση πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, δεδομένης της υπερυψωμένης θέσης του 

αρχαιολογικού χώρου Φαιστού, παρά την απόσταση που έχει από το έργο, ενδέχεται να προκληθεί 

μικρή οπτική όχληση από τις εργασίες κατασκευής, την ύπαρξη και λειτουργία του έργου. Για το λόγο 

αυτό, θα τηρούνται ειδικά μέτρα ώστε να περιορίζεται η όχληση αυτή στο ελάχιστο (παρουσιάζονται 

στο επόμενο κεφάλαιο). 

8.2.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.2.7.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό 

περιβάλλον, με την απασχόληση εργατικού δυναμικού από την εγγύς περιοχή και τη συνεργασία με 

τοπικούς οικονομικούς φορείς και προμηθευτές. 

8.2.7.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αναμένονται σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον λόγω της βελτίωσης 

της διαχείρισης - αξιοποίησης αποβλήτων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 
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Η λειτουργία του έργου με την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης δεν θα προκαλέσει ουδεμία 

επιβάρυνση στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Αντιθέτως, οι 

επιπτώσεις αναμένονται να είναι ιδιαίτερα θετικές και συνοψίζονται στις παρακάτω : 

❑ Αύξηση απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

❑ Συμβολή στην αύξηση του περιφερειακού και εθνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

❑ Συμβολή στην επίτευξη στόχων σχετικά με την ανακύκλωση αποβλήτων. 

❑ Ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της χώρας. 

❑ Συμβολή στην τόνωση του κλάδου του δευτερογενούς τομέα. 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι η παρούσα δραστηριότητα θα αποτελέσει μια πηγή 

περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης, με κοινωνικοοικονομικά οφέλη. 

8.2.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.2.8.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τα δίκτυα υποδομής δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από την κατασκευή του έργου, πέραν του 

συγκοινωνιακού δικτύου, το οποίο αναμένεται να επιβαρυνθεί ελαφρά. 

Η μεταφορά των υλικών κατά της φάσης κατασκευής, καθώς και των αποβλήτων που προκύπτουν από 

αυτή και μεταφέρονται προς διαχείριση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, είναι επόμενο να επιφέρει 

μικρή σχετική αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή. Ωστόσο, η επιβάρυνση αυτή στο 

τοπικό οδικό δίκτυο θα είναι αμελητέα αφού δεν θα απαιτεί σημαντική αύξηση των δρομολογίων (σε 

σχέση με το υπάρχον καθεστώς).  

8.2.8.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον ανθρώπινο πληθυσμό και κατά 

συνέπεια δεν αναμένεται καμία αλλαγή εξαιτίας του στο δομημένο περιβάλλον της ευρύτερη περιοχής.  

Επίσης, δεν θα δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κατά την λειτουργία του 

έργου, διότι οι κυκλοφοριακές απαιτήσεις θα είναι περιορισμένες και η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 

αποβλήτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα που θα λαμβάνει μέτρα χρονικής 

οργάνωσης.  

8.2.9 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.2.9.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

8.2.9.1.1 ΣΚΟΝΗ 

Σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια είναι αναπόφευκτα σε αυτού του είδους τις εργασίες και προκύπτουν 

από:  

• Την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 

• Την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 

• Τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε. - ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »  Σελίδα 52 

 

Κατά τη μεταφορά όμως αδρανών υλικών, εκτός από τη σκόνη την οφειλόμενη στα οχήματα, είναι 

πιθανή η έκλυση σκόνης κυρίως κατά τη μεταφορά λεπτόκοκκων υλικών (άμμος, χώμα). Αυτό οφείλεται 

σε παράσυρση των λεπτόκοκκων υλικών από ρεύματα αέρα και διασπορά της σκόνης στη γύρω 

περιοχή. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η σοβαρότερη επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από 

την κατασκευή του έργου, οφείλεται στην έκλυση σκόνης. Αυτή, εκτός της υποβάθμισης της ποιότητας 

ατμόσφαιρας έχει επίσης και αισθητικές αρνητικές επιπτώσεις (οπτική όχληση απ' τη θέα της 

εκλυόμενης σκόνης). 

Η σχετικά μεγάλη απόσταση του εργοταξίου από κατοικίες, βοηθάει σημαντικά στην άμβλυνση των 

επιπτώσεων από τη σκόνη στην ποιότητα ατμόσφαιρας. Η δε αισθητική όχληση, και λόγω της 

σημαντικής  απόστασης, ουσιαστικά δεν υφίσταται. 

Η εκπεμπόμενη σκόνη αναμένεται να έχει τοπικό χαρακτήρα και περιορισμένη διάρκεια, και συνεπώς 

δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης 

περιοχής.  

8.2.9.1.2 ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ 

Τα καυσαέρια οφείλονται στα οχήματα και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά υλικών 

και τις εργασίες κατασκευής και αποτελούνται κυρίως από:  

- άζωτο  (N2), 

- οξυγόνο (Ο2),  

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρατμούς (Η2Ο),  

- άκαυστους υδρογονάνθρακες  

- οξείδια του αζώτου(ΝΟ, ΝΟ2).    

- διοξειδίου του θείου (SO2). 

- Απ’ αυτά σχετικά αδρανή (μη τοξικά) είναι τα Ν2, Ο2,  Η2Ο και CO2,  

ενώ τα ΝΟ, ΝΟ2, CO, SO2 και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες, είναι αυτά που κυρίως προκαλούν 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Οι εκπομπές καυσαερίου από τα οχήματα και μηχανήματα έργου, δεδομένου ότι δε θα λειτουργούν 

ταυτόχρονα και ότι θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αναμένεται μικρή και η επίδρασή τους στην 

ποιότητα της ατμόσφαιρας εκτιμάται αμελητέα.  

Αντίστοιχα μικρές έως και αμελητέες αναμένονται οι επιπτώσεις από τα εκτελούμενα δρομολόγια 

δεδομένου του μεγέθους του έργου, το οποίο δεν θα απαιτεί σημαντική αύξηση των δρομολογίων (σε 

σχέση με το υπάρχον καθεστώς) και την όδευσή τους μακριά από πυκνοκατοικημένες περιοχές. 

8.2.9.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στη φάση λειτουργίας του Πράσινου Σημείου οι οχλήσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα οφείλονται 

στην εκπομπή ρύπων από την κυκλοφορία και τη λειτουργία των οχημάτων των πολιτών και των 
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οχημάτων μεταφοράς και των μηχανημάτων φόρτωσης που σχετίζονται με την διαχείριση των 

αποβλήτων.  

Ρύπανση από προϊόντα καύσης των κινητήρων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων θα υπάρχει 

αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών που θα προέρχονται 

από περιορισμένο αριθμό οχημάτων και μηχανημάτων και την περιορισμένη χρονικά λειτουργία τους. 

8.2.10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

εξαρτώμενες από τον χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 

1180/293A/1981. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό 65 

Περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και 
αστικό στοιχείο 

55 

Περιοχές αστικές 50 

Όσον αφορά τις οριακές στάθμες θορύβου των εκσκαφέων – φορτωτών, των προωθητών γαιών και 

άλλων χωματουργικών μηχανημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 765/ΦΕΚ 81/12-2-1991 και δίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΚ. ΙΣΧΥΣ (KW) 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ dB(A) 

≤ 70 106 

> 70  και ≤ 160 108 

> 60  και ≤ 350 108 

Για εκσκαφείς - φορτωτές 112 

Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα 113 

 

Οι κύριες επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η έκθεση σε εξαιρετικά υψηλούς θορύβους είναι οι 

ακόλουθες: 

• Αίσθηση του επιπέδου του θορύβου στον περιβάλλοντα χώρο, 

• Δυσκολία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συνομιλίας, 

• Μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία (ιδιαίτερα της εργασίας που απαιτεί ήσυχο 

περιβάλλον), 

• Υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος σε χώρους που χρησιμοποιούνται για αναψυχή. 

Χρόνιες εκθέσεις σε υψηλές στάθμες θορύβου είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του 

ανθρώπου. Μία εξαιρετικά αυξημένη στάθμη θορύβου είναι δυνατό να προκαλέσει μόνιμη ή παροδική 

βλάβη στα ακουστικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. 
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Γενικά, ο θόρυβος κατά την λειτουργία εγκαταστάσεων και κατασκευαστικών εργασιών είναι δυνατό να 

περιγραφεί με δύο τρόπους: βάσει του επιπέδου ακουστικής πίεσης (pa) καθώς και μέσω του 

ισοδύναμου επιπέδου ακουστικής πίεσης (aeq). 

Το πρώτο μέγεθος αναφέρεται στη στάθμη θορύβου που δύναται να προκαλέσουν μία ή περισσότερες 

πηγές θορύβου σε μια δεδομένη στιγμή, ενώ το δεύτερο μέγεθος αναφέρεται στην συνεχή στάθμη 

θορύβου που προκαλεί την ίδια ακουστική ενέργεια με μία ή περισσότερες πηγές θορύβου οι οποίες 

λειτουργούν συνέχεια ή διακεκομμένα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και τα δύο μεγέθη δύναται 

να περιγράψουν ικανοποιητικά την στάθμη θορύβου που εκπέμπεται σε μια περιοχή. 

8.2.10.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά την διάρκεια κατασκευής (εργασίες διαμόρφωσης) της εγκατάστασης η χρήση μηχανημάτων και 

του λοιπού εξοπλισμού αναμένεται να έχουν ως συνέπεια την αύξηση του επιπέδου θορύβου στην 

άμεση περιοχή του έργου. Οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον θα είναι μικρής κλίμακας και μόνο 

κατά τις περιόδους (μικρές σε διάρκεια) που θα λάβουν χώρα οι εργασίες κατασκευής. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις από το θόρυβο χαρακτηρίζονται περιορισμένες λόγω της θέσης του έργου και 

του ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και από το δύναται να ληφθούν 

μέτρα μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου. 

8.2.10.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον θα οφείλονται στην κίνηση των οχημάτων μεταφοράς των 

αποβλήτων και στη λειτουργία των μηχανημάτων έργου, και αναμένεται ότι θα είναι μικρής κλίμακας. 

Εξάλλου, η περιοχή που περιβάλλει το έργο δεν περιλαμβάνει κατοικίες και προστατευόμενες περιοχές, 

ενώ η απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού είναι τέτοια, που αποκλείει την οποιαδήποτε 

ηχητική όχληση.  

8.2.11 ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.2.11.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά τη φάση κατασκευής της υπόψη εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα νερού, το 

οποίο θα μεταφέρεται με βυτίο, για τις ανάγκες των εργασιών διαμόρφωσης και για να ψεκάζεται 

(διαβρέχεται), όταν απαιτείται, το γήπεδο. Επίσης, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί επιβάρυνση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών νερών της άμεσης περιοχής λόγω: 

• των υγρών αποβλήτων τα οποία θα προέρχονται από τις εργασίες διαμόρφωσης (υγρά ή 

ύφυγρα υπολείμματα σκυροδέματος), 

• των διαρροών ουσιών από τα οχήματα και μηχανήματα έργου (λιπαντικά, καύσιμα), 

• του συμπαρασυρμού στερεών σωματιδίων από τα όμβρια στην περίπτωση βροχόπτωσης (από 

τις επιφάνειες που έχουν εκσκαφθεί-διαμορφωθεί ή από την περιοχή απόθεσης υλικών). 

Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και να εξαλειφθούν με την λήψη των 

κατάλληλων μέτρων. 
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8.2.11.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στη φάση λειτουργίας του Πράσινου Σημείου δεν αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στους 

υδατικούς πόρους. Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού. Το νερό 

θα προέρχεται κατόπιν διαθεσιμότητας από το δίκτυο ή εναλλακτικά μέσω κατάλληλα αδειδοδοτημένου 

εργολάβου για την τροφοδότηση με νερό. 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το προσωπικό. 

Τα λύματα του προσωπικού, θα συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή προκειμένου να απομακρυνθούν 

από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία για παράδοση στην  ΕΕΛ Μοιρών η οποία βρίσκεται σε πολύ 

κοντινή απόσταση από τη θέση του Πράσινου Σημείου. 

Η χρήση λιπαντικών, ορυκτελαίων και υδραυλικών λαδιών πραγματοποιείται εντός κλειστού 

κυκλώματος (μηχανολογικός εξοπλισμός), οπότε δεν υφίσταται θέμα διάθεσής τους στο περιβάλλον 

κατά την χρήση. Μετά τη χρήση, δεν θα απορρίπτονται στο έδαφος ή στη θάλασσα, αλλά θα γίνεται 

διαχείρισή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40 Β) και το Π.Δ. 

82/2004. 

Οι χώροι παραγωγικής διαδικασίας θα είναι καλυμμένοι με αδιαπέρατο δάπεδο. Άρα, δεν αναμένεται η 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων εξαιτίας της κατείσδυσης υγρών αποβλήτων των χώρων.  

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιδράσει θετικά στους 

υδατικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής δεδομένου ότι θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων στο περιβάλλον. 



9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του Πράσινου 

Σημείου καθώς δεν αναμένονται επιπτώσεις στα μετεωρολογικά και κλιματολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής εξαιτίας της φύσεως και του μεγέθους των εργασιών.  

9.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

9.2.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Οι επιπτώσεις στα μορφολογικά - τοπιολογικά χαρακτηριστικά από την ύπαρξη του εργοταξίου 

και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτό είναι αναπόφευκτες, ωστόσο, με βάση τα δεδομένα της 

περιοχής μελέτης και το μέγεθος του έργου, δεν θα είναι σημαντικές. Τα μέτρα ελαχιστοποίησης 

των αρνητικών επιπτώσεων στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά περιλαμβάνουν:   

• περίφραξη και τοπιοτέχνηση του χώρου του εργοταξίου με τη δημιουργία χώρων 

πρασίνου 

• μείωση έκλυσης σκόνης  

• περιορισμό στη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. 

• μείωση και συλλογή των μικροαπορριμμάτων που διασπείρονται στην περιοχή του 

έργου 

• προγραμματισμός και γρήγορη αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών. 

Οι εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης θα περιοριστούν εντός του χώρου του γηπέδου. Μετά 

το πέρας των εργασιών, ο κατασκευαστής υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση πάσης 

φύσεως άχρηστων υλικών και εξοπλισμού καθώς και στην επαναφορά του χώρου και του τοπίου 

στην αρχική τους κατάσταση. 

Όσον αφορά στα δημοτικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων 

μέτρων κατά την φάση κατασκευής της υπόψη δραστηριότητας. Ο όγκος των αποβλήτων που 

θα παράγονται από τους εργάτες κατά την διάρκεια διαμόρφωσης της υπόψη εγκατάστασης θα 

είναι αρκετά μικρός, οπότε αυτά μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους αποβλήτων 

και να απομακρύνονται, μαζί με τα άλλα στερεά απορρίμματα που τυγχάνουν διαχείρισης από 

το Δήμο.  

Θα πρέπει να αποφεύγεται η διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν 

τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες και γενικά απόβλητα 

διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα κ.α.) μαζί με τα δημοτικά στερεά μη επικίνδυνα 

απόβλητα. 
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9.2.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα εναρμόνισης της εγκατάστασης με το τοπίο πέραν της 

διατήρησης της εγκατάστασης και των χώρων αυτής καθαρών, καθώς και της διατήρησης της 

εγκατάστασης ως μια καλαίσθητη μονάδα. 

Ο καθαρισμός της εγκατάστασης μπορεί να γίνεται με μηχανικό σάρωθρο και, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος. Η συλλογή των αποβλήτων γίνεται εντός 

κάδων και σε στεγασμένο χώρο, ενώ όλες υποδομές θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και 

θα πραγματοποιείται τακτική συντήρηση, όπως εργασίες συντήρησης πρασίνου, χρωματισμός 

κτιρίου, κλπ., ώστε να μην προκαλείται καμία οπτική όχληση από την εγκατάσταση και λειτουργία 

του Πράσινου Σημείου. 

9.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας της 

δραστηριότητας καθώς δεν αναμένονται επιπτώσεις στα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής εξαιτίας της φύσης και του μεγέθους των εργασιών.  

9.3.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Για τις πιθανές επιπτώσεις στο εδαφικό περιβάλλον, δεδομένου ότι αυτές προέρχονται από την 

επίδραση των όμβριων υδάτων επί των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες 

διαμόρφωσης και κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε: 

• Τα απόβλητα εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής που αποθηκεύονται προσωρινά να είναι 

σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ώστε να ενισχύεται η επιφανειακή απορροή και 

η διοχέτευση των στραγγισμάτων σε τάφρους και περεταίρω διαχείριση.  

• Να αποφεύγονται οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια των υψηλών 

βροχοπτώσεων και οι σωροί να καλύπτονται το δυνατόν από ειδικό κάλυμμα, ώστε να 

μειώνεται η κατείσδυση στο έδαφος.  

• Να γίνεται προσεκτική διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία του 

εργοταξίου και άμεση αντιμετώπιση τυχόν διαρροών χημικών ουσιών και λιπαντικών και 

καυσίμων 

9.3.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Όλες οι εργασίες κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας πραγματοποιούνται στον υπαίθριο, 

διαστρωμένο με κατάλληλο υλικό, χώρο, ενώ η αποθήκευση πραγματοποιείται εντός στεγανών 

μέσων συλλογής. Συνεπώς δεν αναμένεται επαφή με το έδαφος και η ρύπανση του εδάφους από 

τη λειτουργία της.  
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9.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.4.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Για την προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, κατά την διεκπεραίωση των εργασιών για 

την κατασκευή των έργων, απαιτείται η λήψη των κάτωθι μέτρων: 

• Απαγορεύεται η διάθεση οποιονδήποτε υλικών σε υδάτινους αποδέκτες. 

• Απαγορεύεται η διάθεση οποιονδήποτε υλικών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής των 

εργασιών. 

• Απαιτείται η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών μετά το πέρας των 

κατασκευαστικών εργασιών. 

• Απαιτείται η τήρηση όλων των προτεινόμενων μέτρων για την προστασία του εδάφους 

και του υπεδάφους από τη ρύπανση σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους. 

• Απαιτείται η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας στο εργοτάξιο. 

9.4.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας, πέραν 

αυτών που αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες για το έδαφος, τους υδάτινους πόρους, την 

ατμόσφαιρα και το ακουστικό περιβάλλον, καθώς δεν αναμένονται επιπτώσεις στα 

οικοσυστήματα την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

Δεδομένου ότι η απόσταση από την κοίτη του Γεροπόταμου είναι μεγαλύτερη των 50 μέτρων και 

ότι όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται εντός περιφραγμένου χώρου με κατάλληλο στεγανό 

δάπεδο, δεν απαιτείται πρόσθετη λήψη μέτρων για την προστασία του υδάτινου συστήματος. Σε 

κάθε περίπτωση, ο χώρος του Πράσινου Σημείου θα διατηρείται πάντα καθαρός, με μέριμνα των 

υπαλλήλων του Δήμου και των επισκεπτών, θα συντηρούνται τακτικά οι αγωγοί συγκέντρωσης 

των λυμάτων-αποπλυμάτων και θα απομακρύνονται τακτικά τα συλλεγέντα υγρά στην δεξαμενή 

συγκέντρωσης των όμβριων και των αποπλυμάτων του υπαίθριου χώρου. 

9.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το έργο δεν έρχεται σε σύγκρουση ή αντίθεση με οποιαδήποτε από τις θεσμοθετημένες 

χωροταξικές ρυθμίσεις, ενώ η εγκατάσταση δεν βρίσκεται σε περιοχή κηρυγμένου αρχαιολογικού 

χώρου ή μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνεπώς, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων 

κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του Πράσινου Σημείου καθώς δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στο άμεσο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής εξαιτίας της φύσεως και του 

μεγέθους του.  
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9.6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.6.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Δεν αναμένονται επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες, ωστόσο θα ληφθεί μέριμνα ώστε 

οι εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου να πραγματοποιηθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό 

διάστημα και εκτός τουριστικής περιόδου, ώστε να αποκλειστούν φαινόμενα τυχόν οπτικής 

όχλησης. 

9.6.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Όλες οι εργασίες θα γίνονται εντός περιφραγμένου και στεγασμένου χώρου. Τα απόβλητα θα 

παραμένουν εντός και δεν αναμένεται η οπτική όχληση λόγω συγκέντρωσης αποβλήτων εντός 

της εγκατάστασης.  

Ο σχεδιασμός του Πράσινου Σημείου γίνεται με γνώμονα να αποτελεί μια λειτουργική αλλά και 

καλαίσθητη εγκατάσταση και να μην προκαλείται καμία οπτική όχληση από την εγκατάσταση και 

λειτουργία του. Τα μέσα συλλογής των αποβλήτων είναι κατά κύριο λόγο κλειστού τύπου και θα 

βρίσκονται σε στεγασμένο χώρο. Οι χώροι της εγκατάστασης, με μέριμνα των υπαλλήλων του 

Δήμου και των επισκεπτών, θα διατηρούνται πάντα καθαροί. Επιπλέον, περιμετρικά της 

εγκατάστασης θα φυτευτούν δέντρα προσαρμοσμένα στην τοπική πανίδα, και θα εκτελούνται 

όλες οι εργασίες συντήρησης που θα συμβάλουν στην διατήρηση των χώρων της εγκατάστασης 

σε άριστη κατάσταση.  

9.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας στο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον 

της περιοχής σχετίζονται με την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της κίνησης των φορτηγών 

μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών ή την αύξηση των επιπέδων θορύβου κατά τις εργασίες 

εκσκαφής και κατασκευής και των οχημάτων των πολιτών και των οχημάτων μεταφοράς 

αποβλήτων και των μηχανημάτων έργου της εγκατάστασης. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένονται 

ουδέτερες και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων, πέρα από αυτά που 

αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους για τις τεχνικές υποδομές και το ακουστικό περιβάλλον 

αντίστοιχα. 

9.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την κυκλοφορία, ούτως η άλλως γενικά προτείνεται 

η διέλευση των οχημάτων κατά το δυνατόν εκτός ωρών κοινής ησυχίας, η τήρηση χαμηλών ορίων 

ταχύτητας, η φειδωλή χρήση της "κόρνας", η κάλυψη των φορτηγών με κατάλληλα μέσα, ιδίως 

αυτών που μεταφέρουν λεπτόκοκκα αδρανή υλικά, το σβήσιμο της μηχανής των φορτηγών κατά 

τυχόν στάση τους πλησίον ή εντός οικιστικών περιοχών, η τακτική συντήρησή τους και η λήψη 
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μέτρων χρονικής οργάνωσης ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις στην οδική κυκλοφορία 

στην περιοχή. 

9.9 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.9.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Για την προστασία από τον θόρυβο κατά την κατασκευή της υπόψη εγκατάστασης, θα πρέπει να 

εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο από τον κατασκευαστή.   

Επιγραμματικά αναφέρονται οι ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: 

• 37393/2028 (ΦΕΚ 1489/1-10-2003): Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.   

• 56206/1613/1986 (ΦEK 570/B/9-9-86): Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/EOK, 

81/1051/EOK και 85/405/EOK. 

• 69001/1921/1988 (ΦEK 751/B/18-10-88): Περί έγκρισης τύπου EOK για την οριακή τιμή 

στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου. 

• 2640/270/1978 (ΦΕΚ 689/B/1978): Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών 

(Υγειονομική Διάταξη που προστατεύει την δημόσια υγεία και την υγεία των χειριστών 

αεροσφυρών, κοινώς κομπρεσέρ, και υποχρεώνει όλες τις αερογέφυρες να εφοδιαστούν με 

σιγαστήρα για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου). 

• Υπουργική Απόφαση 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β/1991). 

Όσον αφορά στους κραδασμούς, κατά την διάρκεια κατασκευής της υπόψη εγκατάστασης, 

ορίζονται ως ανώτατα όρια της ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω: 

• για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/sec 

• για συχνότητα 6,3 Hz τα 15 mm/sec 

Οι τιμές αυτές αφορούν στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή των 

δονήσεων. 

Πέραν της χρήσεως κατασιγασμένων μηχανημάτων επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων 

και ηχοπετασμάτων περιμετρικά ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου, ώστε να ικανοποιούνται 

οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 Φ.Ε.Κ. 293/Α. 

Τα επίπεδα θορύβου αναμένεται να αυξηθούν κατά τις εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης 

του χώρου, ωστόσο οι δυσμενείς επιπτώσεις αναμένεται να είναι τοπικές και περιορισμένες. Σε 

κάθε περίπτωση, για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από το θόρυβο 

προτείνονται: 
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• Οι κινήσεις των οχημάτων μεταφοράς τα οποία θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση, μέσα 

από κατοικημένες περιοχές, να διακόπτονται κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας 

και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.  

• Να γίνεται προγραμματισμός των εργασιών ώστε να μη σημειώνεται, στο μέτρο του 

δυνατού, ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων.  

• Να τοποθετηθούν προσωρινά ηχοπετάσματα σε κατάλληλες θέσεις εφόσον απαιτηθεί 

• Να γίνεται τακτικός έλεγχος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που αναφέρονται στην Υ.Α. 56206/1613/ΦΕΚ 

570 Β/86 περί Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών 

εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ 

καθώς και οι Υ.Α. 69001/1921/ΦΕΚ 751 Β/86 και Α5/2375/ΦΕΚ Β/898/88 περί Έγκρισης 

τύπου ΕΟΚ για οριακές τιμές στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου 

και περί χρήσης κατασιγασμένων αεροσφυρών αντίστοιχα. 

9.9.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Πρέπει να τηρούνται τα όρια του ΠΔ 1180/81.  

Η όχληση θα οφείλεται στην κίνηση των οχημάτων από και προς την εγκατάσταση και την 

λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό, θα γίνεται τακτικός έλεγχος και 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον, η περιμετρική δενδροφύτευση, πέραν της 

καλαισθησίας της εγκατάστασης, συμβάλει και στην ηχητική απομόνωσή της.  

Σε περίπτωση που παρόλα αυτά παρατηρηθούν αυξημένα επίπεδα θορύβου από τη λειτουργία 

της εγκατάστασης, θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα, όπως χρήση ηχοπετασμάτων, πύκνωση της 

δενδροφύτευχης, κ.ά.. 

Επίσης για την προστασία των εργαζομένων στην δραστηριότητα θα πρέπει να ικανοποιούνται 

οι οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο που τίθενται από το ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 

159 Α), «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση 

με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 

9.10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.10.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Για τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από τις εργασίες στον χώρο, 

προτείνεται η ρύθμιση και η επιμελής συντήρηση των κινητήρων των οχημάτων μεταφοράς και 

των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η χρήση καυσίμων υψηλών 

προδιαγραφών. 
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Επίσης, απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων 

μηχανημάτων και οχημάτων μεταφοράς των εργοταξίων. Οι βασικές σχετικές κανονιστικές 

διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

i. ΥΑ 37353/2375 (ΦΕΚ 543/Β/18.04.2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

28ης Σεπτεμβρίου 2005 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους 

κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των 

εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με 

φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα", καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ 

της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, II, III, IV και "V" της 

Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της 

Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

ii. ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 

iii. ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη 

και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 

Αν τηρηθούν τα παραπάνω, οι συγκεντρώσεις των κύριων αερίων ρύπων δεν αναμένεται να 

υπερβούν τα όρια που έχουν καθοριστεί από την Ελληνική νομοθεσία (Απόφαση Η.Π. 

14122/549/Ε.103 – ΦΕΚ 488/B/2011 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», για διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου, 

ΑΣ10, ΑΣ2,5, μόλυβδος, βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα). 

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται πρακτικές και μέθοδοι που περιλαμβάνουν: 

▪ Τακτική συντήρηση και έλεγχο των οχημάτων, που εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες 

καύσης του καυσίμου και ως επακόλουθο καλύτερη ποιότητα καυσαερίων. 

▪ Χρήση οχημάτων και μηχανημάτων με όσο το δυνατόν χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές 

αερίων και περιορισμός στην χρήση  πετρελαιοκίνητου εξοπλισμού. 

▪ Λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων με προσεκτικούς χειρισμούς από ειδικευμένο 

προσωπικό 

Όσον αφορά στη ρύπανση από το διασκορπισμό της σκόνης λόγω της διακίνησης και της 

εναπόθεσης των διαφόρων υλικών κατασκευής, όταν πνέουν άνεμοι κατά τη διάρκεια 

κατασκευαστικών εργασιών, αυτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω: 
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• Της κάλυψης των υλικών (τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την προσωρινή 

αποθήκευση), στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό  

• Της οριοθέτησης και περίφραξης της περιοχής εργασιών 

• Αποφυγής υπερπλήρωσης φορτηγών οχημάτων μεταφοράς  

• Της ελεγχόμενης διαβροχής των περιοχών εκχωματώσεων και επιχωματώσεων, καθώς 

και των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες. 

• Της θέσπισης ορίων ταχύτητας σε όλο το οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα καλυμμένα με χώμα 

τμήματά του 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα πέρα των ανωτέρω κατά τις εργασίες εγκατάστασης των 

δεξαμενών του μηχανολογικού εξοπλισμού, και τις λοιπές εργασίες. 

9.10.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Από την παραγωγική διαδικασία (αποθήκευση) στο Πράσινο Σημείο δεν προκύπτουν αέρια 

απόβλητα, ατμοί ή αερολύματα που να επηρεάζουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος. Η αποθήκευση θα πραγματοποιείται σε κατάλληλα κλειστά και στεγανά μέσα με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των αερίων εκπομπών, τα οποία θα βρίσκονται κατά κύριο λόγο, σε 

στεγασμένο χώρο. 

Ο φορέας του έργου θα φροντίσει ώστε τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα μεταφοράς να 

χρησιμοποιούν diesel υψηλών προδιαγραφών και να υπόκεινται τακτική συντήρηση για την 

μείωση των παραγομένων καυσαερίων. Πηγές δημιουργίας σκόνης όπως η κίνηση των 

οχημάτων για την εκτέλεση των διαδικασιών παραγωγής ελαχιστοποιούνται καθώς η κίνηση θα 

γίνεται σε στεγανοποιημένο έδαφος.  

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα να είναι 

σύμφωνα με την Οδηγία 30/99/ΕΕ (ΠΥΣ 324/2002 – ΦΕΚ 125/Α/2002: «οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και 

οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου»). 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3. 11 

(ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης Μαΐου 2008». 

9.11 ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.11.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Τα αιωρούμενα στερεά στις επιφανειακές απορροές συνίστανται σε σωματίδια κυρίως από τυχόν 

αδρανή υλικά  τα οποία αυτά καθαυτά είναι σχετικά αβλαβή (μη τοξικά, μη επικίνδυνα) και 
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συνεπώς η επίπτωση στο περιβάλλον προκύπτει αποκλειστικά από τη διασπορά τους σε 

ευρύτερη περιοχή. Για την αποφυγή του προβλήματος, συνιστάται να ληφθεί μέριμνα ώστε: 

• Να υπάρχει κατάλληλη διευθέτηση των χώρων εναπόθεσης των υλικών κατασκευής, με 

τυχόν προστατευτικές τάφρους ή με άλλα μέσα.  

• Να αποφεύγονται οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια των υψηλών 

βροχοπτώσεων.  

Όσον αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι μεταφέρονται επί των σωματιδίων, αυτοί οφείλονται κυρίως 

σε αμέλεια ή τυχαία διαρροή καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων του 

εργοταξίου και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός αντίστοιχων συμβάντων, 

κυρίως μέσω προσεκτικού χειρισμού και διαχείρισης. Ενδεικτικά τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται προς επίτευξη αυτού του στόχου είναι τα ακόλουθα: 

• Τακτικοί έλεγχοι συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. 

• Οι μικροσυντηρήσεις και πλύσεις των οχημάτων και μηχανημάτων να μην 

πραγματοποιούνται εντός του χώρου. 

• Η λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων να πραγματοποιείται με προσεκτικό 

χειρισμό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

• Η αποθήκευση των απόβλητων λιπαντικών και καυσίμων, καθώς και των υπολειμμάτων 

από τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών να γίνεται σε προστατευόμενους χώρους 

σε σφραγισμένα στεγανά δοχεία και να διατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση 

τοξικών αποβλήτων. 

• Για τα μέσα αποθήκευσης να γίνεται τακτικός οπτικός έλεγχος και άμεση επισκευή ή/και 

αντικατάσταση αυτών όποτε απαιτείται. 

• Για την πρόληψη από τυχόν διαρροές ή διαφυγές υλικών, όλα τα απόβλητα θα 

καλύπτονται και θα φυλάσσονται μακριά από κανάλια αποστράγγισης για να αποτραπεί 

η μεταφορά ρύπων στο νερό μέσω αέρα ή βροχής. 

• Να μην πραγματοποιείται απόρριψη υγρών αποβλήτων της κατηγορίας αυτής στο 

έδαφος ή σε υδάτινο αποδέκτη, αντίθετα να συλλέγονται και να απομακρύνονται από 

κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες προς περεταίρω διαχείριση. 

Σε περίπτωση που παρά τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή καυσίμων 

ή λιπαντικών πρέπει να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή του εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους 

ή διαφυγής τους προς τα κατάντη. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα 

προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου διάφορα απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) μέσω 

των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων 
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καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα συλλέγονται 

προσεκτικά και θα διατίθενται προς ταφή.  

Επίσης σημαντικός είναι και ο τακτικός έλεγχος των αποθηκευμένων απορροφητικών υλικών, 

καθώς σε ενδεχόμενο που αυτά έχουν προσροφήσει αυξημένα ποσοστά υγρασίας θα έχουν 

μειωμένη έως και μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Η αντικατάστασή 

τους στην περίπτωση που κρίνονται ως μη αποτελεσματικά ή άχρηστα, θα γίνεται άμεσα. 

Τέλος, η διαχείριση των λυμάτων του προσωπικού του εργοταξίου θα γίνεται με τη χρήση χημικής 

τουαλέτας που θα τοποθετηθεί στο χώρο για το σκοπό αυτό. 

9.11.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι χώροι παραγωγικής διαδικασίας θα είναι καλυμμένοι με αδιαπέρατο δάπεδο. Επομένως, δεν 

αναμένεται η ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων εξαιτίας της κατείσδυσης υγρών αποβλήτων 

των χώρων. Για την αποχέτευση των νερών που προκύπτουν από τα λύματα του προσωπικού 

και το πλύσιμο των χώρων αποθήκευσης, θα κατασκευαστούν αγωγοί συγκέντρωσης των 

λυμάτων-αποπλυμάτων, οι οποίοι θα οδηγούν τα λύματα στη δεξαμενή αποθήκευσης (στεγανός 

βόθρος).  

Επιπλέον, θα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

• η εγκατάσταση θα διατηρείται πάντα καθαρή,  

• θα γίνονται τακτικά εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των αγωγών και φρεατίων 

συγκέντρωσης των λυμάτων-αποπλυμάτων  

• θα απομακρύνονται τακτικά τα συλλεγέντα υγρά στην δεξαμενή συγκέντρωσης των 

όμβριων και των αποπλυμάτων του υπαίθριου χώρου προς περαιτέρω διαχείριση στην 

πλησιέστερη κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση. 
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10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

10.1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

10.1.1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη φάση της λειτουργίας είναι οι εξής : 

i. Εκπομπές καυσαερίων και πρόκληση θορύβου από την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων 

μεταφοράς και του κινητού και μη Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης. 

ii. Τυχόν ρύπανση από τα όμβρια του χώρου. 

10.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Οι κρίσιμοι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εξετάζονται στο παρόν πρόγραμμα 

είναι οι εξής: 

1. Θόρυβος 

2. Αέριες εκπομπές 

a. Σκόνη 

b. Καυσαέρια 

Οι μετρήσεις θορύβου θα πραγματοποιούνται στα όρια του γηπέδου και στα επιμέρους τμήματα 

της εγκατάστασης τουλάχιστον μια φορά ετησίως και σε περιπτώσεις που αναφέρονται 

ενοχλήσεις από το απασχολούμενο προσωπικό ή εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται από τον 

αρμόδιο του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

Αέριοι ρύποι παράγονται εν δυνάμει από σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια. Την κύρια πηγή 

δημιουργίας σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων αποτελεί η εκφόρτωση των εισερχόμενων 

υλικών. Θα πραγματοποιούνται περιοδικές μετρήσεις σωματιδιακών εκπομπών στις θέσεις 

εκφόρτωσης αποβλήτων και στις θέσεις κίνησης των οχημάτων και υπαίθριας αποθήκευσης των 

αποβλήτων.  

10.3 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ  

Στην εγκατάσταση θα διατηρείται μητρώο διακίνησης αποβλήτων, στο οποίο θα καταγράφονται 

οι πληροφορίες για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα φορτία και συγκεκριμένα θα καταγράφεται η 

ημερομηνία, περιγραφή και χαρακτηρισμός των αποβλήτων βάσει κωδικού ΕΚΑ, η ποσότητα, το 

μέσο μεταφοράς και η προέλευση / προορισμός κάθε φορτίου.  

Ο φορέας θα προβεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 

2992Β’/2016) και τηρώντας τα προβλεπόμενα του άρθρου 2 της εν λόγω Υ.Α., καταχωρείται στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

Επιπρόσθετα ο φορέας θα τηρεί την υποχρέωση για τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά της 

Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 8 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ. 
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11 ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Στην εγκατάσταση θα τηρούνται μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων όπως αυτά 

ορίζονται από την νομοθεσία για τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτήν. Τα κυριότερα μέτρα 

αφορούν την ασφάλεια των χειριστών μηχανημάτων και οδηγών. 

11.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου και 

αυτός μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά από οδηγίες και μέτρα όπως: 

• Μην έρχεστε ποτέ σε επαφή είτε με τα υλικά με γυμνά χέρια. 

• Κατά τις εκφορτώσεις των φορτηγών να βρίσκεστε μακριά από τον χώρο απόθεσης 

των υλικών. 

• Κατά τις φορτώσεις να προσέχετε την θέση σας στον χώρο για τον κίνδυνο πτώσης. 

• Να πλένετε προσεκτικά και επιμελώς τα χέρια σου πριν το φαγητό. 

• Η ασφάλεια πρέπει να είναι η πρώτη σκέψη όταν έρχεστε στην εγκατάσταση.  

• Οι διάδρομοι κυκλοφορίας να διατηρούνται συνεχώς ελεύθεροι. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να 

κλειδώνονται, να φράσσονται ή να μειώνεται η δυνατότητα διάκρισης των θυρών, που 

βρίσκονται στην πορεία των οδών διάσωσης. 

• Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλη την εγκατάσταση. Σε κάθε επισκέπτη ή οδηγό που 

εισέρχεται στην εγκατάσταση θα πρέπει να τονίζεται ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, 

ανεξάρτητα με την ύπαρξη των προειδοποιητικών πινακιδίων.  

• Κάθε επισκέπτης ή οδηγός θα πρέπει να εισέρχεται στην εγκατάσταση μόνο από την 

κύρια είσοδο. 

• Μην κάνετε οτιδήποτε για το όποιο δεν είστε σίγουροι. Για οποιοδήποτε αμφιβολία μην 

διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις από τον υπεύθυνο. Σε καμία περίπτωση μην ρωτάτε 

μη αρμόδια άτομα. 

• Οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη σας, οσοδήποτε ασήμαντο και εάν σας φαίνεται να το 

αναφέρετε στον υπεύθυνο. Μπορεί αυτό που παρατηρήσατε να είναι ουσιώδες για την 

ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

11.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  

• απαγορεύεται ο χειρισμός και η επέμβαση (συντήρηση-επισκευή) σε μηχανήματα από 

άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια. 
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• Όλα τα καινούργια μηχανήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση έγκυρες 

διεθνείς προδιαγραφές και να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή 

τους. Τα μεταχειρισμένα μηχανήματα, για τα οποία δεν έχει δοθεί η παραπάνω εγγύηση, 

πρέπει να συνοδεύονται από γνωμάτευση του αρμόδιου Διπλωματούχου Μηχανικού για 

την καλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

• Διατηρείτε το πάτωμα του χώρου εργασίας και των διαδρόμων των μηχανημάτων καθαρό 

από λάδια και γράσα για την αποφυγή ατυχημάτων. 

• Γνωρίζετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χειρισμού των μηχανημάτων σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

• Απαγορεύεται ο χειρισμός των αυτοκινούμενων μηχανημάτων από άτομο, που δεν 

βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση. 

• Όλα τα αυτοκινούμενα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν: α) Θάλαμο ασφαλείας, β) 

Φορητό φαρμακείο, γ) Φορητό πυροσβεστήρα, δ) Μηχανισμό πέδησης για την 

ακινητοποίηση του στη διάρκεια της στάσης, ε) Ηχητικά όργανα, σήματα και φώτα 

ανάλογα με την περίπτωση και στ) Εργαλεία και μέσα για την άμεση αντιμετώπιση 

ανατροπών, εκτροχιασμών και λοιπών βλαβών. 

11.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μέσα ατομικής προστασίας θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό  σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα II του Π.Δ. 396/04 και στην ΚΥΑ 114218/1997 

(ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) (παρ. 12.1.8, κεφάλαιο 4). Ανάλογα με την παραγωγική 

δραστηριότητα που πραγματοποιείται στους χώρους του εργοστασίου θα χρησιμοποιούνται: 

• Προστατευτικά κράνη από τους εμπλεκόμενους κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των 

υλικών 

• Προστατευτικά μέσα των ποδιών (υποδήματα με συμπληρωματική προστασία του άκρου 

του ποδιού) στο προσωπικό που εμπλέκεται στους χώρους φορτω-εκφόρτωσης και 

στους οδηγούς - χειριστές (αντιολισθηρά άλβυρα) για την αποφυγή γλιστρήματος κατά το 

ανεβοκατέβασμα στα φορτηγά, κτλ. 

• Προστατευτικά μέσα των οφθαλμών (ειδικά γυαλιά με βραχίονες). 

• Προστατευτικά μέσα της ακοής (ωτοασπίδες) κατά τον χειρισμό των μηχανημάτων. 

• Προστατευτικά των χεριών (γάντια)  

• Μέσα καθαρισμού για τους ρύπους του δέρματος και προστατευτική ενδυμασία για το 

ψύχος, τη θερμότητα, την υγρασία και, την αποφυγή τραυματισμών ή μολύνσεων των 

εργαζομένων. 
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•  Μέσα και οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

11.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η / ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

11.4.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ως πηγές κινδύνου μπορούν να ορισθούν οι συνθήκες ή τα γεγονότα εκείνα που αποτελούν 

απειλή για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Τέτοιες πηγές πρέπει να προσδιορίζονται (εντοπίζονται) σε όλες τις φάσεις λειτουργίας (έναρξη, 

κανονική λειτουργία, διακοπή, φόρτωση/ εκφόρτωση, κλπ.). 

Οι πηγές κινδύνου μπορεί να συνδέονται με: 

• την λειτουργία π.χ. ανθρώπινα λάθη κατά τη λειτουργία, έλεγχος και συντήρηση, 

δυσλειτουργία και αστοχία εξοπλισμού, αστοχία των δοχείων και δεξαμενών που 

περιέχουν τις διάφορες επικίνδυνες ουσίες, φυσικές ή χημικές παράμετροι διεργασιών 

εκτός των προκαθορισμένων ορίων, σφάλματα κατά την τροφοδοσία κλπ., 

•  εξωτερικά γεγονότα π.χ. συνέπειες από δραστηριότητες κοντά στη μονάδα, από 

μεταφορές, φυσικοί κίνδυνοι κλπ., 

• την ασφάλεια (security) π.χ. μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων, και 

• άλλες αιτίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την 

διαχείριση ασφάλειας π.χ. ανεπάρκεια σχεδιασμού, σφάλματα σχεδιασμού, 

ανεπάρκεια λειτουργικών διαδικασιών, εξοπλισμού ή τροποποιήσεων διεργασίας, 

ανεπάρκεια συστήματος αδειοδότησης εργασιών, ανεπαρκής συντήρηση, κ.λπ. 
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11.5 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Η μονάδα θα διαθέτει μέτρα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια αντιμετώπισης 

έκτακτης ανάγκης περιγράφουν όλες τις απαραίτητες και δυνατές ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

από το προσωπικό της εταιρείας με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων/ από ατύχημα 

στους ανθρώπους (προσωπικό της εταιρείας και περίοικων) και το περιβάλλον γενικά. 

Ο μελετητής Ο φορέας 

  

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 



12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτημα 1 (Σύμβαση) 

 

 

Παράρτημα 2 (Έγγραφα) 

1. Βεβαίωση Χρήσεων γης 

2. Γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων  

3. Γνωμοδότηση Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης 

4. Γνωμοδότηση Δι/νσης Δασών Δήμου Ηρακλείου 

5. Απόφαση παραχώρησης της ΔΕΥΑΦΑΙ 

 

 

Παράρτημα 3 (Χάρτες & Σχέδια) 

1. Τοπογραφικό 

2. Ενδεικτικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης Πράσινου Σημείου 
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Παράρτημα 3 
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