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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, 
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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. “ 

∆ιόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 

διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων»” 

Κ.Υ.Α. 1649/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων 

και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 

δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 

της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 

παράγραφος 9 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄/209),καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας». 

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 

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 δραστη-

ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 

1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

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 
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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. 

Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β` 14.6.2013) Καθορισμός πλαισίου κανόνων, 

μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 

Νοεμβρίου 2010, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Εγκ. οικ 153914/2-12-2015 της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ 

με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 σχετικά με την 

υποχρέωση υποβολής βασικής έκθεσης» 

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με τις βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (2014/C/163/03) 

‘Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, 

August 2006, Integrated Pollution Prevention and Control, European IPPC Bureau’ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την IPPC, καθώς και το «Best Available Techniques (BAT) 

Reference Document for the Waste Treatment” - JCR Science for Policy Report, 2018. 

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». 
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ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/20-03-03 (ΦΕΚ 332/Β΄/03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91)». 

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 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. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάχθηκε βάσει των προβλεπόμενων του Νόμου 

4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου περιβάλλοντος» όπως ισχύει και εξειδικεύεται με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.: 

167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 "Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, 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», και την KYA Αριθμ. οικ. 170225/2014 

“Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 

(Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από την 

Υ.Α. οικ. 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2.2.2018). Τέλος η μελέτη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΚΥΑ  

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β/15.06.2020). 

Η μελέτη συντάσσεται στο πλαίσια της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το 

Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίου Νικολάου. 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δραστηριότητα του προτεινόμενου έργου είναι «Πράσινο σημείο Δήμου Αγίου Νικολάου» και φορέας 

αυτού είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου. 

1.2 ΕΙΔΟΣ – ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίου Νικολάου θα χωροθετηθεί εντός γηπέδου με συνολικό εμβαδόν 

5.201,19 m2 στη θέση  «Σφουγγομαλι», Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 

Βασικός στόχος του εν λόγω έργου είναι: 

■ 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 μειώσει την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων 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 νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων 

περιοχών που ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων, 
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■ να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και 

μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης, και να προωθήσει την κάρτα του ανακυκλωτή. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που θα προκύψουν από έργο καθώς και η περιγραφή των μέτρων αντιμετώπισης που ενδεχομένως θα 

πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να εξαλειφθούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
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1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.3.1 ΘΕΣΗ 

Η θέση του έργου είναι γηπέδου με συνολικό εμβαδόν 5.201,19 m2 στη θέση  «Σφουγγομαλι», Δ.Ε. 

Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 

  

Εικόνα 1: Δορυφορική απεικόνισης της θέσης του έργου. 

1.3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ  

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης και η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Προέκυψε από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων του Αγίου Νικολάου, της Νεάπολης και της Κοινότητας Βραχασίου. Η έκταση 

του νέου Δήμου είναι 511,99 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 27.074 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Άγιος Νικόλαος και ιστορική έδρα η Νεάπολη. 
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Εικόνα 2: Θέση Δήμου Αγίου Νικολάου 

1.3.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Οι συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου (κατά ΕΓΣΑ '87) είναι οι εξής: 
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1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την ΥΑ 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/συμπληρωθεί με την ΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 

Β’2471/2016) όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ Αριθμ. οικ 2307/2018 και την ΥΑ Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018, η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται συγκεντρωτικά ως 

δραστηριότητα  της  Υποκατηγορία Α2 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=2400t >1000t (εκτός ορίων οικισμών και πόλεων). Η 

δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 

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. 

1.5 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίου Νικολάου θα χωροθετηθεί εντός γηπέδου με συνολικό εμβαδόν 

5.201,19 m2 στη θέση  «Σφουγγομαλι», Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 19268/19-1-2020 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου, η κατηγορία χρήσεων γης είναι «Κεντρικές Λειτουργίες 

Πόλης». Στις περιοχές κεντρικές λειτουργίες πόλης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 166/Δ/1987 οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: κατοικία, ξενώνες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες. Ασφάλειες, 

κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, χώροι 

συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής 

πρόνοιας, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κτίρια γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια 

βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, διεξαγωγή τυχερών 

παιγνίων. Η χρήση του Πράσινου Σημείου δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω, για το λόγω αυτό 

κοινοποιήθηκε ο φάκελος (υπ. αριθμ. πρωτ. 4993/16-4-2020) στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης του έργου σύμφωνα με 

τις ειδικές διατάξεις η οποία καλύπτει την απαίτηση έκδοσης έγκρισης για την εγκατάσταση και 

αναμένεται η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης. Έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 128848/24-06-2020 

Βεβαίωση χωροθέτησης Μεγάλου Πράσινου Σημείου από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Π.Ε. Λασιθίου (επισυνάπτεται στο Παράρτημα). 

Εντός του γεωτεμαχίου δε διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης Δ.Ε.Η. , αγωγός 

φυσικού αερίου, οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός περιοχής του 
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Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000. Η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας. 

1.6 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Φορέας του έργου είναι ο «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ 

ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
θέση  «Σφουγγομάλι», Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου 

Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
2841340101 

FAX 2841025493 

E-MAIL grafdim@yahoo.gr 
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1.7 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. 
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ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 38 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2103416717 

FAX 2103416746 

EMAIL info@geonhellas.eu 

WEB www.geonhellas.eu 
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ 
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Δήμαρχος) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ευάγγελος Γεωργίου 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Πράσινο Σημείο Δήμου Αγίου Νικολάου 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
θέση  «Σφουγγομάλι», Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, 

Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ικανότητα αποθήκευσης Q=2.400t 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ (βάσει ΥΑ Αριθμ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016): 
Κατηγορία Α – Υποκατηγορία 2η 

 

Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) 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. 

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων 

αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή 

επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές 

εργασίες, όπως χειροδιαλογή σε περίπτωση αστοχιών, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και 

ανασυσκευασία. 

Όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, στα Μεγάλα Πράσινα Σημεία (ΜΠΣ) γίνονται 

αποδεκτές οι παρακάτω κατηγορίες: 

1. Χαρτί 

2. Μέταλλα 
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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) 

13. Ογκώδη απόβλητα (ΟΓΚ) 

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. ογκώδη, 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 αντίστοιχα 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. 

Τα οφέλη από τη λειτουργία των Πράσινων σημείων είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και 

κοινωνικοοικονομικά. Με τη λειτουργία τους: 

✓ προωθείται η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

✓ ενισχύονται οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

✓ αυξάνεται η μέση διάρκεια ζωής συγκεκριμένων χρήσιμων υλικών 

✓ ευαισθητοποιούνται οι πολίτες με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται υπεύθυνα σε σχέση 

γενικότερα με τη Δ.Σ.Α. 
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✓ ενισχύεται η χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων και γυαλιού  

✓ ανακτώνται υλικά υψηλότερης καθαρότητας δεδομένου ότι στα ΠΣ τα εισερχόμενα υλικά 

συλλέγονται ξεχωριστά και η καθαρότητα αυτών ελέγχεται από εξειδικευμένο προσωπικό και  

✓ μειώνεται η ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων, καθώς και ο όγκος των υπολειμμάτων 

που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ 

✓ μειώνεται το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων  

✓ ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βιομηχανικό τομέα, καθώς η 

επαναχρησιμοποίηση προϊόντων συμβάλει στον περιορισμό της λειτουργίας των συμβατικών 

μονάδων παραγωγής των αντίστοιχων προϊόντων/υλικών 

✓ σταδιακά δημιουργούνται νέες αγορές επαναχρησιμοποιούμενων (second hand) προϊόντων-

υλικών, που ενδεχομένως μεταπωλούνται σε χαμηλότερες τιμές 

✓ δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικά για άτομα σε ευπαθείς 

ομάδες 

✓ τονώνεται η τοπική οικονομία, με γενικότερη θετική συμβολή στην εθνική οικονομία 

Το ΠΣ θα δρα συμπληρωματικά των προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή. 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 

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθούν όλες εργασίες που περιλαμβάνουν: 

❑ Χωματουργικά έργα – έργα πολιτικού μηχανικού (εκσκαφές, διαμορφώσεις κλπ) 

❑ Κατασκευή περίφραξης 

❑ Εγκατάσταση υποδομών  

❑ Συστήματα Πυρασφάλειας 

❑ Ηλεκτρική εγκατάσταση – συνδέσεις με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου τα βασικά στοιχεία του έργου είναι: 

❑ 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 
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❑ Κατεύθυνση 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 

❑ Επικουρικά δύναται να πραγματοποιούνται εργασίες μείωσης όγκου/συμπίεσης των υλικών (πχ 

σπαστήρας κλπ) 

3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.3.1 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Πρώτες ύλες αρμοδιότητας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

1. Χαρτί-χαρτόνι (συσκευασίες 15 01 01) 

2. Πλαστικά μπουκάλια-τετραπακ (συσκευασίες 15 01 02, 15 01 05) 

3. Κουτιά αλουμινίου (συσκευασίες 15 01 04) 

4. Μπουκάλια γυαλιού (συσκευασίες 15 01 07) 

5. Ξύλο (συσκευασίες 15 01 03) 

6. Σύνθετη συσκευασία (15 01 05) 

7. Ηλεκτρικός-Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ) (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 

8. Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες και συσσωρευτές (ΑΦΗΣΣ) (20 01 33*, 20 01 34) 

Πρώτες ύλες εκτός αρμοδιότητας ΣΕΔ 

1. Χαρτί έντυπο (20 01 01) 

2. Λοιπά πλαστικά (πολυστυρένιο, 20 01 39) 

3. Λοιπά μεταλλικά υλικά (20 01 40)  

4. Τηγανέλαια (20 01 25) 

5. Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων (20 02 01) 

6. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (20 01 10, 20 01 11, 15 01 09) 

7. Ογκώδη απόβλητα (ΟΓΚ) (20 03 07)  

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

9. Αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση  

• (μικρές ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργική κατάσταση) 

• ρούχα, παπούτσια, υφάσματα 

• παιχνίδια σε καλή κατάσταση 
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται και οι κωδικοί των πρώτων υλών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) όπως αναφέρεται στον «Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων» (Απόφαση 

2001/118/ΕΚ) και την ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016).. 

ΕΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 σύνθετη συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 υφασμάτινη συσκευασία 

17 09 04 
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 κλωστοϋφαντουργία 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 33* μπαταρίες που αναφέρονται στα 16 06 02 ή 16 06 03 

20 01 34 μπαταρίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 33 

20 01 35* 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 20 01 21* και 20 01 23* που περιέχουν επικίνδυνα 
συστατικά στοιχεία 

20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου 
που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

 

3.3.2 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Το Πράσινο Σημείο έχει σχετικά μικρές ανάγκες σε νερό. Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως στις 

ανάγκες υγιεινής του προσωπικού και στην πλύση του χώρου. Οι ποσότητες που θα προκύψουν από 

τις ανάγκες του προσωπικού εκτιμώνται σε 100 lt/ημέρα (στην εγκατάσταση θα απασχολούνται δύο (2) 

εργαζόμενοι με μέσο όρο κατανάλωσης 20lt/ημέρα/άτομο) συνεπώς 2 άτομα x 20 lt/ημέρα = 40lt/ ημέρα 

ή περίπου 12.480lt/έτος. Η ποσότητα που θα προκύψει για την ανάγκες πλύσης του χώρου 

αποθήκευσης, υπολογίζεται σε 15.000 λίτρα / έτος, ενώ επιπλέον άλλα 10.000 λίτρα / έτος  θα 

απαιτηθούν για πότισμα  και τυχόν ανάγκες πυρόσβεσης. Οπότε συνολικά απαιτούνται  περίπου 37.500 

λίτρα / έτος. Το νερό θα προέρχεται κατόπιν διαθεσιμότητας από το δίκτυο ή εναλλακτικά μέσω  

κατάλληλα αδειδοδοτημένο εργολάβο για την τροφοδότηση με νερό. 

3.3.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας υπολογίζεται  λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο χρόνο λειτουργίας 
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του Πράσινου Σημείου και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.  

Ενδεικτικά, για Πράσινο Σημείο του οποίου η κύρια κατανάλωση ενέργειας αφορά σε φωτισμό (ισχύος 

5 kW, λειτουργία 12 h ανά ημέρα), σε έναν απορριμματοδέκτη με συμπίεση (press container) (ισχύος 

4,5 kW, λειτουργία 2 h ανά ημέρα), πρέσα συμπίεσης (ισχύος 30kw λειτουργία 2 h ανά ημέρα) η 

συνολική κατανάλωση ανέρχεται σε 40.248 Kwh/έτος. 

3.3.4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Η κατανάλωση καυσίμων θα προέρχεται από τον κινητό εξοπλισμό του Πράσινου Σημείου. Ενδεικτικά, 

για κινητό εξοπλισμό με κινητήρες diesel, ο οποίος αποτελείται από περονοφόρο (κλαρκ), φορτωτή, 

κλαδοτεμαχιστή και Σπαστήρα για τα ογκώδη, η κατανάλωση υπολογίζεται ως εξής: 

− Το κλαρκ, ισχύος άνω των 19 kW, θα έχει κατανάλωση 2 L/h και θα λειτουργεί 2 h ανά ημέρα, 

οπότε το σύνολο κατανάλωσης θα είναι 1.248 L diesel ανά έτος.  

− Ο Φορτωτής ισχύος άνω των 40 kW, θα έχει κατανάλωση 12 L/h και θα λειτουργεί 1 h ανά 

ημέρα, οπότε το σύνολο κατανάλωσης θα είναι 3.744 L diesel το έτος.  

− Ο κλαδοτεμαχιστής, ισχύος άνω των 26 kW, θα έχει κατανάλωση 4 L/h και θα λειτουργεί 1 h ανά 

ημέρα, οπότε το σύνολο κατανάλωσης θα είναι επίσης 1.248 L diesel το έτος.  

− Ο Σπαστήρας για ογκώδη  ισχύος άνω των 200 kW, θα έχει κατανάλωση 20 L/h και θα λειτουργεί 

2 h ανά ημέρα, οπότε το σύνολο κατανάλωσης θα είναι 12.480 L diesel το έτος. 

Το εκτιμώμενο σύνολο κατανάλωσης πετρελαίου είναι περίπου 20.000 L/έτος. 

3.3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3.3.5.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ απόβλητα εκσκαφών 

❑ Αστικά απορρίμματα εργαζομένων 

❑ Απορροφητικά υλικά/υφάσματα 

Τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα απομακρύνονται μέσω κατάλληλου αδειοδοτημένου φορέα και 

θα οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση. Τα αστικά απορρίμματα θα οδηγούνται στο δίκτυο του 

Δήμου και τυχόν άλλα στερεά απόβλητα πχ υφάσματα/απορροφητικά υλικά θα συγκεντρώνονται σε 

κατάλληλα μέσα αποθήκευσης και θα διαχειρίζονται καταλλήλως σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

παραλαβής. 

Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ Λύματα του προσωπικού 

❑ Ορυκτέλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου 
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Για τις ανάγκες του προσωπικού (λύματα) θα χρησιμοποιείται υφιστάμενος χώρος w/c. Σε περίπτωση 

που προκύψουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων 

και μηχανημάτων, θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους/δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους 

φορείς διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

Αέρια απόβλητα 

Κατά τη φάση της κατασκευής δύναται να προκύψουν μικρές ποσότητες αερίων ρύπων και 

συγκεκριμένα, σκόνης από την εκτέλεση μικρών κατασκευαστικών εργασιών και καυσαερίων από την 

κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται πρακτικές και μέθοδοι που περιλαμβάνουν: 

▪ Τακτική συντήρηση και έλεγχος 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 λειτουργίας του εργοταξίου, 

αυτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω: 

• Της κάλυψης των υλικών (τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την προσωρινή αποθήκευση) 

και των προϊόντων εκσκαφής, 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 

3.3.5.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στερεά απόβλητα 

Τα αστικού τύπου απορρίμματα που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες του προσωπικού και των 

επισκεπτών του Πράσινου Σημείου, θα συλλέγονται σε κάδο και θα απομακρύνονται από συνεργεία 

αποκομιδής του Δήμου.  

Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα των χώρων γραφείων, εφόσον προκύψουν, (πχ χαρτί, πλαστικό, 

ξύλο κλπ), θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες για περαιτέρω αξιοποίηση.  
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Ένα ποσοστό από τα εισερχόμενα απόβλητα της δραστηριότητας δεν θα έχουν την κατάλληλη σύσταση 

για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση και θα πρέπει να διατεθούν ως στερεά απόβλητα σε 

κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες. 

Υγρά απόβλητα 

Τα λύματα που προκύπτουν από την λειτουργία της εγκατάστασης προέρχονται από την υγιεινή των 

εργαζομένων και των επισκεπτών και θα συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και θα μεταφέρονται και 

διατίθενται κατάλληλα μέσω ιδιώτη εργολάβου. 

Στον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται περιοδικά ξηρός καθαρισμός με 

κατάλληλα μέσα (για παράδειγμα, χρήση μηχανικού σάρωθρου κ.α.). Ωστόσο, σε τακτά διαστήματα θα 

πραγματοποιείται πλύση του χώρου. Για τη διαχείριση των υγρών πλύσης του υπαίθριου χώρου, καθώς 

και των όμβριων, θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα συλλογής και τα υγρά θα οδηγούνται μέσω 

κατάλληλων κλίσεων σε σχάρες και κατόπιν σε δεξαμενή συλλογής τους. Τα υγρά που συλλέγονται θα 

διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας. 

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που τυχόν προκύψουν στα πλαίσια μικροσυντήρησης του εξοπλισμού 

θα διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Ο φορέας του έργου θα συλλέγει 

προσωρινά και θα διαθέτει τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και 

θα τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο  βιβλίο, θα καταγράφονται οι παραδόσεις 

αυτές (ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.). 

Αέρια απόβλητα 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας, αναμένεται πολύ μικρή ποσότητα αέριων εκπομπών που θα 

οφείλονται κυρίως στην κίνηση τα επιβατικών οχημάτων των επισκεπτών/χρηστών του Πράσινου 

Σημείου και των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων, καθώς και στη λειτουργία των 

μηχανημάτων έργου της εγκατάστασης. 

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

δεν πραγματοποιείται διαχείριση οσμηρών οργανικών αποβλήτων.  
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4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 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, ορεινών 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 : 
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▪ 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. 

  

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)  

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε. - ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »  Σελίδα 35 

 

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. 

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. 

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. 

4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για τη χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου συνυπολογίστηκαν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τη 

λειτουργία και την απόδοσή του και λήφθησαν υπόψη όλοι οι χωροταξικοί παράγοντες και περιορισμοί 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων. 

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 19268/19-1-2020 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου, η κατηγορία χρήσεων γης είναι «Κεντρικές Λειτουργίες 

Πόλης». Στις περιοχές κεντρικές λειτουργίες πόλης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 166/Δ/1987 οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: κατοικία, ξενώνες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες. Ασφάλειες, 

κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, χώροι 

συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής 

πρόνοιας, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κτίρια γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια 

βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, διεξαγωγή τυχερών 

παιγνίων. Η χρήση του Πράσινου Σημείου δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω, για το λόγω αυτό 
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κοινοποιήθηκε ο φάκελος (υπ. αριθμ. πρωτ. 4993/16-4-2020) στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης του έργου σύμφωνα με 

τις ειδικές διατάξεις η οποία καλύπτει την απαίτηση έκδοσης έγκρισης για την εγκατάσταση και 

αναμένεται η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης. Έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 128848/24-06-2020 

Βεβαίωση χωροθέτησης Μεγάλου Πράσινου Σημείου από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Π.Ε. Λασιθίου (επισυνάπτεται στο Παράρτημα). 

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000. 

Η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 

4.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

ή να επηρεαστούν καθοριστικά από την λειτουργία του έργου.  

Γενικά η εν λόγω εγκατάσταση δεν παρουσιάζει συσσωρευτικές επιδράσεις επί άλλων έργων και 

δραστηριοτήτων, είτε αυτά είναι παρόμοιας φύσεως είτε διαφορετικής, αντιθέτως δρα συμπληρωματικά 

προς αυτά καθώς αποτελεί μια υποδομή για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.  
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5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η περιοχή του έργου ανήκει διοικητικά στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται πλησίον την Ε.Ο. Αγίου Νικολάου – Πεπονίδων. Οι κυριότεροι 

οικισμοί στη περιοχή μελέτης είναι: Άγιος Νικόλαος (1,1km), Σχίσμα Μέσα Λακωνίων και Κακοκαμωτές 

(1,2km), Κάλυβος και Ρούσα Λίμνη (1,0Km). 

Η θέση του έργου παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο χάρτη προσανατολισμού στο Παράρτημα. 

Οι προστατευόμενες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000, βρίσκονται σε μεγάλες 

αποστάσεις από την περιοχή του έργου. Ειδικότερα οι πλησιέστερες περιοχές στην εγκατάσταση είναι 

οι:  

1. Η Περιοχή NATURA (SCI / SAC) με κωδικό περιοχής: GR4320002 - Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, 

Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή  στα 7,4 χιλιόμετρα 

2. Η Περιοχή NATURA (SCI / SAC) με κωδικό περιοχής: GR4320010 - Κορυφή Λάζαρος - Μαδάρα 

Δίκτης στα 7,2 χιλιόμετρα 

Το έργο σύμφωνα με τον Ν. 3937/11 δεν εντάσσεται εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως καταφύγιο 

άγριας ζωής. Σε απόσταση 520 m υπάρχει το καταφύγιο άγριας ζωής με κωδικό ΚΑΖ K569 και 

Ονομασία: Θύλακας Αγίου Νικολάου Κριτσά και σε απόσταση 920m υπάρχει το καταφύγιο άγριας ζωής 

με κωδικό ΚΑΖ K865 και Ονομασία: Βαθύ Αλμυρός Αγίου Νικολάου. 

Αναλυτικά στοιχεία ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

5.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίου Νικολάου θα χωροθετηθεί εντός γηπέδου με συνολικό εμβαδόν 

5.201,19 m2 στη θέση  «Σφουγγομαλι», Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 19268/19-1-2020 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου, η κατηγορία χρήσεων γης είναι «Κεντρικές Λειτουργίες 

Πόλης». Στις περιοχές κεντρικές λειτουργίες πόλης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 166/Δ/1987 οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: κατοικία, ξενώνες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες. Ασφάλειες, 

κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, χώροι 

συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής 

πρόνοιας, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κτίρια γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια 
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βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, διεξαγωγή τυχερών 

παιγνίων. Η χρήση του Πράσινου Σημείου δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω, για το λόγω αυτό 

κοινοποιήθηκε ο φάκελος (υπ. αριθμ. πρωτ. 4993/16-4-2020) στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης του έργου σύμφωνα με 

τις ειδικές διατάξεις η οποία καλύπτει την απαίτηση έκδοσης έγκρισης για την εγκατάσταση και 

αναμένεται η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης. Έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 128848/24-06-2020 

Βεβαίωση χωροθέτησης Μεγάλου Πράσινου Σημείου από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Π.Ε. Λασιθίου (επισυνάπτεται στο Παράρτημα). 

Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία ή λειτουργία του 

συγκεκριμένου έργου 

5.2.1 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα θα εγκατασταθεί σε εκτός ορίων οικισμών περιοχή. Οι κυριότεροι οικισμοί 

στη περιοχή μελέτης είναι: Άγιος Νικόλαος (1,1km), Σχίσμα Μέσα Λακωνίων και Κακοκαμωτές (1,2km), 

Κάλυβος και Ρούσα Λίμνη (1Km). 

5.2.2 ΌΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ 

Ν. 3937/2011 

Η υπό μελέτη θέση του έργου βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των ορίων του δικτύου προστασίας της φύσης 

NATURA (SCI / SAC). 
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Εικόνα 3: Η θέση του έργου ως προς τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην 

ευρύτερη περιοχή (Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/map/) 

Επίσης το έργο σύμφωνα με τον Ν. 3937/11 δεν εντάσσεται εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως 

καταφύγιο άγριας ζωής.  

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν διάφοροι τύποι οικοσυστημάτων όπως: 

• Φυσικά οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν α) ποταμούς και παραποτάμους που 

χαρακτηρίζονται από δενδρώδη παραποτάμια βλάστηση αζωνικού τύπου, β) βοσκοτόπων και 

γ) δασικό οικοσύστημα  

• Ανθρωπογενές οικοσύστημα που περιλαμβάνει αγροτικές - γεωργικές εκτάσεις οι οποίες 

καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της υπό μελέτη έκτασης.  

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται σε μια περιοχή η οποία γενικά χαρακτηρίζεται και από ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις (οδικό δίκτυο, οικισμοί, συγκέντρωση αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, 

καλλιέργειες, βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες κλπ.). 

Στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται  μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που δύναται να 

επηρεαστούν από την εν λόγω δραστηριότητα. 

http://www.oikoskopio.gr/map/
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Αναλυτικά στοιχεία ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Το έργο δεν βρίσκεται σε περιοχή του Ν. 3937/11 (Περιοχές απόλυτης προστασίας ή προστασίας της 

φύσης, Εθνικά πάρκα, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Περιφερειακά πάρκα, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, 

κα). 

5.2.3 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.  

 

Εικόνα 4: Η θέση του έργου σε απόσπασμα ΕΚΧΑ  

5.2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται υποδομές κοινωνική ωφέλειας. Η ευρύτερη περιοχή 

των εγκαταστάσεων αποτελείται από αγροτεμάχια, αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες. 
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5.2.5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε Θεσμοθετημένη περιοχή ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής 

σημασίας. 

 

Εικόνα 5: Χάρτης θέσεων αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

(Πηγή:http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html) 

Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Ελλάδας του Υπουργείου 

Πολιτισμού, παρακάτω παρουσιάζονται οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της ευρύτερης 

περιοχής. 

http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
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Πίνακας 1: Διαρκής Κατάλογος Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Ελλάδας του Υπουργείου 

Πολιτισμού (πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php) 

 

http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
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5.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ 

5.3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 

Στο εγκεκριμένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΚΥΑ 

6876/4871/2008 - ΦΕΚ 128Α/3-7-2008), αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διευθέτηση συγκρούσεων 

χρήσεων γης και στη διασφάλιση προϋποθέσεων συνύπαρξης δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη 

τη μοναδικότητα και διαθεσιμότητα των πόρων για την ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας 

και τη στάθμιση κόστους – ωφέλειας σε κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Οι βασικοί στόχοι – επιδιώξεις για την βιομηχανία είναι οι εξής 

❑ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στο βιομηχανικό τομέα μέσω 

κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων και με εστίαση σε δραστηριότητες που καλύπτουν τοπικές 

ανάγκες ή παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε διεθνείς αγορές.  

❑ Προώθηση ενός πολυκεντρικού προτύπου χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας, με σκοπό την 

αύξηση της συμβολής της στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων διαφόρων περιοχών.  

❑ Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δραστηριότητες του βιομηχανικού τομέα με 

την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών εκμετάλλευσης και παραγωγής, καθώς και τεχνικών 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  

❑ Εξορθολογισμός της διαδικασίας χωροθέτησης της βιομηχανίας: α) με οργάνωση υποδοχέων 

για τη μεταποίηση σε κατάλληλες θέσεις και στήριξή τους με αποτελεσματικά κίνητρα, β) με 

κλαδικές ρυθμίσεις για τις μονάδες με συγκεκριμένες απαιτήσεις χωροθέτησης, γ) με 

διασφάλιση των όρων γειτνίασής τους με άλλες δραστηριότητες (ειδικά τις μη συμβατές).  

❑ Βελτίωση και συντονισμός των θεσμικών προβλέψεων των επί μέρους χωρικών πολιτικών, 

ώστε να προωθείται πληρέστερα η επιχειρηματικότητα και να επιτυγχάνεται διαφάνεια και 

ασφάλεια δικαίου κατά τη χωροθέτηση των βιομηχανικών μονάδων.  

❑ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της 

πληροφορικής, των επικοινωνιών και της καινοτομίας.  

5.3.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. Αριθ. 42284/13.10.2017 (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017) «Έγκριση αναθεώρησης του 

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού..» αναφέρονται τα εξής: 

10.2. Εφαρμόζονται και προωθούνται προς υλοποίηση κατά προτεραιότητα τα προβλεπόμενα από το 

Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων 

…. 
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Οι δράσεις του Σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων να προωθούνται 

κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό και τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό. 

Να ενθαρρύνονται κατά το δυνατόν παρεμβάσεις ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

των αποβλήτων.. 

….. 

Στο παρόν Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο υιοθετείται το «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Κρήτης» το οποίο στηρίζεται στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, ενσωματώνει και 

αναβαθμίζει όλες τις υφιστάμενες δομές, με στρατηγική κατεύθυνση τη μείωση αποβλήτων και με στόχο 

την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση του υπολείμματος προς τελική διάθεση, προκρίνοντας 

παράλληλα δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων. 

… 

Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε έργα και δραστηριότητες για να ελαχιστοποιηθεί η 

προκαλούμενη περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων. 

 

Εικόνα 6: Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017) 
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5.3.3 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το τροποποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 49 Πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου (ΠΥΣ) και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 174/ τ.Α’/15-12-2015. 

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί μέρος της πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας, 

με την οποία διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και η ευημερία των πολιτών. 

Αποβλέπει στον κοινωνικό, οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στη μετάβαση σε 

μια οικονομία των κοινωνικών αναγκών, που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλική στο 

περιβάλλον και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρο. 

Απώτερος σκοπός της εθνικής πολιτικής είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των 

αποβλήτων που έγκειται στη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, με γνώμονα την 

αειφορική χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και, 

όπου δημιουργούνται απόβλητα, να υφίστανται διαχείριση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και παράλληλα να συνεισφέρουν θετικά στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει η 

προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, με ποσοτικούς στόχους που θα αποτυπώνουν ότι η 

προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη της παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης και την ασφαλή 

διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης.  

Οι στόχοι – ορόσημα της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα έως το 2020 είναι προσανατολισμένοι στα 

εξής: 

❑ Δραστική μείωση της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων. 

❑ Προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή 

ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων τουλάχιστον για το 50% της ποσότητας των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ). 

❑ Ανάκτηση ενέργειας ως συμπληρωματική μορφή διαχείρισης. 

❑ Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ως τελευταία επιλογή, για λιγότερο από το 30% της 

ποσότητας των ΑΣΑ. 

Εντός του προαναφερόμενοι πλαισίου, οι γενικοί στόχοι του ΕΣΔΑ είναι συνοπτικά οι εξής: 

❑ Σταθεροποίηση της παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση. 

❑ Προτεραιότητα στη διαλογή υλικών στην πηγή έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές 

εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ. 

❑ Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με την προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων 

ως το 2020. 
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❑ Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητα ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθετναι 

για υγειονομική ταφή. 

❑ Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο της 

ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή ως το 2020. 

❑ Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (π.χ. κόμποστ) με εξασφάλιση αυστηρών 

ποιοτικών προδιαγραφών. 

❑ Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο. 

❑ Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

❑ Αναμόρφωση του κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

❑ Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015. 

❑ Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 

❑ Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους 

Δήμους. 

❑ Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών 

αποβλήτων έως το 2018. 

❑ Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων. 

❑ Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020. 

Ειδικότερα για την δημιουργία Πράσινων Σημείων οι προβλέψεις του ΕΣΔΑ είναι οι εξής: 

❑ Υιοθέτηση μέτρων και δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια 

ένα τουλάχιστον ανά δήμο 

❑ Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση πανελλαδικά των Πράσινων Σημείων από τους Δήμους 

για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων 

❑ Η καθιέρωση της χωριστής συλλογής κυρίως με τη δημιουργία πανελλαδικά των Πράσινων 

Σημείων (τουλάχιστον ένα ανά δήμο με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια) και των 

ΚΑΕΔΙΣΠ, είναι ουσιώδους σημασίας για την αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων, στα οποία σημαντικό ρεύμα 

αποτελούν τα απόβλητα συσκευασίας, και επιφέρει ως αποτέλεσμα τη μείωση των σύμμεικτων 

ΑΣΑ που οδηγούνται σε τελική διάθεση 

❑ Την αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου υποδομών συλλογής και τελικής διάθεσης ΑΣΑ και την 

προσθήκη νέου δικτύου Πράσινων Σημείων – ΚΑΕΔΙΣΠ 

❑ Ένταξη των Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην 

Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) στην εναλλακτική διαχείριση . 

❑ Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 
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❑ Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή και των Πράσινων 

Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

❑ Καθιέρωση με οικονομικά κίνητρα της δημιουργίας Πράσινων Σημείων, τουλάχιστον ένα ανά 

δήμο με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια 

❑ Δημιουργία Πράσινων Σημείων τουλάχιστον ένα ανά Δήμο, στα οποία θα πραγματοποιείται και 

χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων 

❑ Τα δίκτυα χωριστής συλλογής περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ρεύματα χαρτί, γυαλί, μέταλλο, 

πλαστικό, ενώ τα νέα δίκτυα Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα περιλαμβάνουν περισσότερα 

και θα εξυπηρετούν την επίτευξη των αναγκαίων ποιοτικών προτύπων στους αντίστοιχους 

τομείς ανακύκλωσης. 

❑ Καθιέρωση και ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων 

υλικών, ρευμάτων αποβλήτων της εναλλακτικής διαχείρισης, ρευμάτων βιοαποβλήτων και 

μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών στα αστικά στερεά απόβλητα. Επιπλέον μπορούν να 

λειτουργήσουν ως χώροι συλλογής αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση/ προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση (πχ έπιπλα, ρουχισμός και παρεμφερή). 

Βάσει των ανωτέρω σημειώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα συμβαδίζει με τους στόχους του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. 

5.3.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με την «Ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας 

Κρήτης στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ), Ιούνιος 2016 (3η Έκδοση) 

γίνεται αναφορά για περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη των Πράσινων Σημείων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΣ 

❑ Μεγάλο μέρος υλικών αλλά και σημαντικές ποσότητες αντικειμένων δεν αντιμετωπίζονται ως 

απόβλητα και εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ. 

❑ Μαζική επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων ή τμημάτων τους. Οι χρήστες μπορούν όχι μόνο να 

αποθέτουν, αλλά και να παίρνουν χρήσιμα υλικά και αντικείμενα. 

❑ Μαζική συλλογή ομοειδών αντικειμένων που διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση. 

❑ Εκτροπή από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. 

❑ Ότι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί οδηγείται στα ΠΣ, απαλλαγμένο από προσμίξεις, προς 

ανάκτηση ή ανακύκλωση, σε μεγάλες ποσότητες, διευκολύνοντας την εξεύρεση αποδέκτη. 

❑ Η διαχείριση των αποβλήτων πριν την ταφή διευκολύνεται δραστικά, μια και το ρεύμα των 

αποβλήτων δεν περιλαμβάνει αντικείμενα και υλικά που δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας. 

❑ Περιορίζονται τα προς διάθεση απόβλητα και αποτρέπεται η ταφή χρήσιμων αντικειμένων και 

πόρων. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΣ 
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❑ Διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το «τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο». 

❑ Μείωση της ευκολίας να πετάμε χρήσιμα αντικείμενα και υλικά. 

❑ Βάση για νέα μοτίβα κοινωνικής συμπεριφοράς. 

❑ Σταδιακά, κάποια από τα ρεύματα των ΠΣ θα πάψουν να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα (π.χ. 

ρούχα, χαλιά, Η/Υ κλπ). 

❑ Διαμόρφωση νέων αγορών (secondhand use / free-cycle) 

❑ Οι χρήστες των ΠΣ που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με κάποια αντικείμενα που 

πλέον δεν χρειάζονται, στα ΠΣ βρίσκουν τη λύση για ασφαλή διαχείριση. 

❑ Η διαχείριση γίνεται πιο ομαλή και με λιγότερες επιπτώσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον, 

κυρίως λόγω της μείωσης των επικίνδυνων ρύπων. 

❑ Η διάθεση γίνεται πιο ασφαλής με λιγότερες επιπτώσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον, 

κυρίως λόγω της μείωσης των επικίνδυνων ρύπων. 

Συνοπτικά οι σημαντικότερες δράσεις και οι αναφορές για τα Πράσινα Σημεία είναι οι εξής:  

❑ Τονίζεται ότι για τους ΣΜΑ, τα Πράσινα Σημεία, τα ΚΑΕΣΔΙΠ και τα ΚΔΑΥ δεν εφαρμόζονται 

κριτήρια αποκλεισμού περιοχών χωροθέτησης τους, λόγω του ήπιου χαρακτήρα όχλησης αυτού 

του είδους των εγκαταστάσεων. 

❑ Ο άξονας δράσης «Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων» προβλέπει την 

προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων αλλά και τη δημιουργία 

πράσινων σημείων τα οποία ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση υλικών άρα τη μείωση της 

διάθεσης των αποβλήτων. 

❑ Άμεση δρομολόγηση δημιουργία Πράσινων Σημείων για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών 

Συγκεκριμένα για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στα έργα βασικών υποδομών διαχείρισης ΑΣΑ προβλέπει 

τη δημιουργία ενός (1) Μεγάλου Πράσινου Σημείου. Μεταξύ άλλων προβλέπει την ανάγκη για 

Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων –

ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020. 

Διευκρινίζεται ότι τα έργα ΣΜΑ καθώς και Πράσινων Σημείων που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά. Ειδικότερα επειδή όλα τα προαναφερόμενα έργα στο σύνολό τους απαντούν στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ της Κρήτης σε βάθος 20ετίας και ενδεχομένως κάποιες από τις 

προβλέψεις που σήμερα γίνονται μπορεί να αλλάξουν, προσαρμοζόμενα σε νεότερα δεδομένα και 

ανάγκες, τα μικρής κλίμακας έργα και δράσεις (π.χ. Πράσινα Σημεία, ΣΜΑ/Υ, Μονάδες προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων) που αναλύονται σε αυτό το σχέδιο, δύναται να τροποποιηθούν ως προς τη θέση, τον 

αριθμό και το μέγεθος τους. 
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5.3.5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Για την περιοχή έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. Ε.Γ.:οικ.896 (ΦΕΚ 4666/Β/29.12.2017) Έγκριση της 1ης 

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Κρήτης (EL13) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

5.3.5.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 

Το υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, περιλαμβάνει τη Λεκάνη απορροής Ρεμάτων Βορείου Τμήματος 

Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339), Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου 

(EL1340) και των ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (EL1341). Η περιοχή του έργου ανήκει στην ΛΑΠ 

Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης  (EL1341). 

Πίνακας 2: Λεκάνες απορροής ΥΔ Κρήτης 

 

Εικόνα 7: Λεκάνες Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Στο ΥΔ Κρήτης (EL13) εντοπίζονται 123 ποτάμια ΥΣ, εκ των οποίων 5 αφορούν σε ταμιευτήρες 

φραγμάτων, 1 λιμναίο ΥΣ, 4 μεταβατικά ΥΣ και 25 παράκτια ΥΣ, όπως προέκυψαν έπειτα από τις 

απαραίτητες διορθώσεις στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν βάσει της νέας 

Τυπολογίας.  

Τα ποτάμια υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης (EL13), καθώς και η νέα τυπολογία τους στη ΛΑΠ 

Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης  (EL1341) παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα. 
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Πίνακας 3: Ποτάμια ΥΣ (πλην ταμιευτήρων) και νέα τυπολογία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 

2013/480/ΕΚ και την MED GIG, ανά ΛΑΠ του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα φυσικά λιμναία υδατικά συστήματα και οι ταμιευτήρες (δηλ. 

ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου) του ΥΔ Κρήτης (EL13) με την νέα τυπολογία, ανά ΛΑΠ. 

 

Πίνακας 4: Λιμναία ΥΣ και ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου (ταμιευτήρες) με νέα τυπολογία ανά ΛΑΠ του ΥΔ 

Κρήτης (EL13) 

Επισημαίνεται ότι στο ΥΔ υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός έργων επιφανειακής ταμίευσης νερού 

(ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές), οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να αναγνωριστούν ως 

διακριτά ΥΣ. 
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Εικόνα 8: Λιμναία ΥΣ και ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου (ταμιευτήρες) στο ΥΔ Κρήτης και η τυπολογία 

τους 

Τα μεταβατικά υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης (EL13), καθώς και η νέα τυπολογία τους 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Τέλος, τα παράκτια υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης (EL13), καθώς και η νέα τυπολογία τους 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 5: Παράκτια υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

5.3.5.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) 

επανεξετάσθηκαν τα αρχικά οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ). Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα ΥΥΣ του ΥΔ Κρήτης (EL13). 
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Πίνακας 6: ΥΥΣ του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

  

Πίνακας 7: Θέση και όρια ΥΥΣ του ΥΔ Κρήτης (EL 13) 

Η περιοχή μελέτης του έργου εντάσσεται στο ΥΥΣ Καρστικό Λακωνίων – Αλμυρού Αγίου Νικολάου 

(Κωδ. EL1300114) έκτασης 43,65 km2. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες απολήψεις ανά ΥΥΣ και ανά χρήση, καθώς 

και η μέση ετήσια τροφοδοσία τους. Παρατηρείται ότι το μέγιστο των πιέσεων που ασκούνται στα ΥΥΣ 

λόγω των απολήψεων, εντοπίζεται κυρίως στα πορώδη και σε ορισμένα καρστικά ΥΥΣ. 
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Πίνακας 8: Ετήσιες απολήψεις και τροφοδοσία στα ΥΥΣ του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Το ΥΥΣ Καρστικό Λακωνίων – Αλμυρού Αγίου Νικολάου (Κωδ. EL1300114) παρουσιάζει καλή 

ποσοτική κατάσταση. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13) έχουν οριοθετηθεί συνολικά 91 υπόγεια υδατικά συστήματα, η 

κατάσταση των οποίων δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 9: Υπόγεια υδατικά συστήματα Χημική και Ποσοτική κατάσταση 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ 

Καρστικό Λακωνίων – Αλμυρού Αγίου Νικολάου (Κωδ. EL1300114), που εντάσσεται η περιοχή του 

έργου, παρουσιάζει καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση. Οι κύριες πιέσεις αφορούν Ελαιοτριβεία, 

ΧΥΤΑ και ΕΕΛ. 

Τα μέτρα για το ΥΥΣ Καρστικό Λακωνίων – Αλμυρού Αγίου Νικολάου (Κωδ. EL1300114) είναι τα εξής: 

❑ Μ13Σ0201: Πρόσθετα μέτρα σε παράκτια ΥΥΣ και σε ΥΥΣ με φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης 

❑ Μ13Σ1602: Μελέτες για τη χρήση των υφάλμυρων παράκτιων καρστικών πηγών 
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5.3.5.3 ΠΙΕΣΕΙΣ 

Στις ΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης τα συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία που 

προκύπτουν από το άθροισμα των επιμέρους διάχυτων, σημειακών και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων 

είναι 34.292 τόνοι/έτος BOD, 22.011 τόνοι/έτος N και 5.348 τόνοι/έτος Ρ. 

Πίνακας 10: Συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία BOD, N και P που παράγονται από όλες τις πηγές 

ρύπανσης στις ΛΑΠ του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

 

Στους ακόλουθους χάρτες παρουσιάζονται τα συνολικά ετήσια φορτία BOD, N και P που παράγονται 

στις ΛΑΠ του ΥΔ Κρήτης. 
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Εικόνα 9: Ετήσια διάλυση BOD (mg/l) από το σύνολο των πηγών ρύπανσης στο ΥΔ Κρήτης (EL13) 

 

Εικόνα 10: Ετήσια διάλυση N (mg/l) από το σύνολο των πηγών ρύπανσης στο ΥΔ Κρήτης (EL13) 

 

Εικόνα 11: Ετήσια διάλυση P (mg/l) από το σύνολο των πηγών ρύπανσης στο ΥΔ Κρήτης (EL13) 
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5.3.5.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το μητρώο αυτό, που καλείται Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ), περιλαμβάνει όλα τα 

υδατικά συστήματα που προσδιορίζονται από το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007. Το Μητρώο 

Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007, όλους τους 

ακόλουθους τύπους περιοχών:  

α) Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το 

Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ),  

β) Περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία,  

γ) Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων 

περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης,  

δ) Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες,  

ε) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η βελτίωση 

της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών τόπων του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000). 

Τα 46 ΥΥΣ, που αποτελούν προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος, αφορούν στο σύνολό τους 

καρστικούς υδροφορείς. 

Σημειώνεται ότι από τα 46 ΥΥΣ, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, τα 44 βρίσκονται σε καλή 

ποσοτική και χημική κατάσταση. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του ΥΔ 

Κρήτης. 
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Πίνακας 11: Περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Οι περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης (ΜΠΠ πόσιμου ύδατος) στο ΥΔ Κρήτης, 

περιλαμβάνει 46 ΥΥΣ, από τα οποία μόνο τα ΥΥΣ EL1300064 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ και 

EL1300064 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ βρίσκονται σε κακή χημική 

και ποσοτική κατάσταση, 5 Ποτάμια ΥΣ και 1 Λιμναίο ΥΣ.  

Η περιοχή του έργου εντάσσεται στις περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης. 

ΜΕΤΡΟ Μ07Β0401 

Το εν λόγω μέτρο αφορά την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

και ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Για τα μεμονωμένα σημεία υδροληψίας από υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγές, πηγάδια, 

γεωτρήσεις) καθώς και τα πεδία υδροληψιών από τα οποία αντλούνται ύδατα με σκοπό την 

παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και σε ποσότητες άνω των 10 m3 ημερησίως, κατά 
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μέσον όρο το έτος, ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα καθορίζονται μέτρα ή/και ζώνες 

προστασίας τους. 

β. Οι ζώνες προστασίας των σημείων ή πεδίων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης 

τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες 

Ύδρευσης καθορίζονται κατόπιν εκπόνησης ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, οι οποίες θα 

είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΓΥ. Οι 

ζώνες προστασίας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας). Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της 

υδροληψίας από ρύπανση και χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. 

Ζώνη προστασίας ΙΙ (ελεγχόμενη). Η ζώνη αυτή προστατεύει την υδροληψία από μικροβιολογική 

κυρίως ρύπανση (ζώνη των 50 ημερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με την υδροληψία. 

Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη). Η ζώνη αυτή περιβάλλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και 

αναπτύσσεται σε όση απόσταση φθάνει η λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από 

την οποία τροφοδοτείται το υδροληπτικό έργο. 

γ. Για σημεία υδροληψίας του σημείου (α) με μικρούς ετήσιους απολήψιμους όγκους τα μέτρα ή/και 

οι ζώνες προστασίας δύναται να καθορίζονται με ενιαίο τρόπο ανά Υδατικό Διαμέρισμα ή ανά 

ΛΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωλογία της περιοχής και το είδος της υπόγειας υδροφορίας. Σε 

αυτή την περίπτωση, το σχετικό κατώφλι των μικρών απολήψιμων όγκων θα καθοριστεί με 

απόφαση του Συντονιστή της Α. Δ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων έως 

το τέλος του 2018. 

δ. Έως το 2021, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας που 

εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, 

Διαδημοτικές Ε.Υ.Α., Εταιρείες Ύδρευσης. Προτεραιότητα δίνεται με βάση πληθυσμιακά 

κριτήρια και την κατάσταση του ΥΥΣ. 

ε. Μέχρι την ολοκλήρωση του σημείου (δ) ορίζονται προσωρινές ζώνες προστασίας για τα σημεία 

υδροληψίας ως εξής: 

 Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι: 10-20m περιμετρικά του έργου υδροληψίας ανάλογα με τις 

τοπικές μορφολογικές συνθήκες. 

 Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ: Ορίζεται καταρχάς και κατ’ ελάχιστο, ανάλογα με το είδος 

της υπόγειας υδροφορίας ως ακολούθως: 

- Καρστικά συστήματα: 600m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300m κατάντη 

των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. 
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- Ρωγματώδη συστήματα: 400m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 200m κατάντη 

των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης. 

- Κοκκώδη συστήματα ελεύθερης ροής: περίμετρος ακτίνας 400μ. 

- Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφορίες: περίμετρος ακτίνας 300m. 

Στην περίπτωση, που η ζώνη προστασίας ΙΙ χωροθετείται σε μεικτό γεωλογικό υπόβαθρο, η 

Δ/νση Υδάτων καθορίζει το γεωλογικό σύστημα που θα την εντάξει, λαμβάνοντας υπόψη τα 

γεωλογικά στοιχεία της περιοχής, ενώ δύναται να ζητήσει και τη σύνταξη υδρογεωλογικής 

έκθεσης. 

στ. Για τα σημεία υδροληψίας/πεδία υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης που δεν 

υπάγονται στο σημείο (β), δεν απαιτείται ο καθορισμός Ζωνών Προστασίας αλλά η λήψη μέτρων 

προστασίας. Τα μέτρα προστασίας των εν λόγω σημείων/πεδίων υδροληψίας καθορίζονται 

κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων ή κατά την έκδοση άδειας εκτέλεσης 

των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατόπιν 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. και της Υπηρεσίας Υγείας της αρμόδιας 

Π.Ε. Σε περίπτωση που τα σημεία αυτά εντάσσονται σε δίκτυα ύδρευσης κατόπιν σχετικής 

συμφωνίας με τον ιδιώτη, τότε υπάγονται στην περίπτωση (β) και καθορίζονται ζώνες 

προστασίας. 

ζ. Νέες Δραστηριότητες που απαγορεύονται ανά ζώνη: 

• Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης προστασίας). Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η 

οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και 

συντήρηση των υδροληπτικών έργων. 

• Ζώνη προστασίας ΙΙ (ελεγχόμενη). Στη ζώνη αυτή δεν επιτρέπονται η εγκατάσταση και 

λειτουργία δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία, που δύνανται να 

επηρεάσουν τα ΥΥΣ και δραστηριότητες για τις οποίες ακόμη και μετά την επεξεργασία των 

αποβλήτων τους υπάρχει κίνδυνος για μικροβιακή μόλυνση ή/και για ρύπανση από άλλες 

κατηγορίες ρυπαντικών φορτίων. 

Ειδικότερα, αναφέρονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν: 

o Στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ για την ασφαλή διαχείριση αναλωμένων 

καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το 

ΠΔ122/2013 ΦΕΚ Α’ 177. 

o Στις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ, ΚΥΑ172058 ΦΕΚ/354/Β2016 «για την αντιμετώπιση 

κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες», και των διάδοχων κάθε 

φορά νομοθετημάτων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αυτό. 
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o Στις διατάξεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, 

ΗΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 

αποβλήτων» και των διάδοχων κάθε φορά νομοθετημάτων της κοινοτικής και εθνικής 

νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αυτό με εξαίρεση τις περιπτώσεις υγειονομικής ταφής 

που αφορούν σε απόβλητα που χαρακτηρίζονται «αδρανή» («απόβλητα που δεν 

αποσυντίθενται ούτε καίγονται όπως το χαλίκι, η άμμος και η πέτρα») υπό την έννοια των 

νομοθετημάτων αυτών. 

o Στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 

πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης), ΚΥΑ 36060/1155/Ε103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013) 

«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και 

τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες», και των 

διάδοχων κάθε φορά νομοθετημάτων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στο 

αντικείμενο αυτό, όλων των κατηγοριών της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β) για την 

περιβαλλοντική κατάταξη των έργων, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί στη ζώνη ΙΙ, η εγκατάσταση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου 

δραστηριότητας που αναφέρεται στο “Παράρτημα V”. Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

εν λόγω δραστηριότητας απαιτείται (πέραν των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας), η γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

και οι γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής 

Ενότητας και του οικείου Δήμου, κατόπιν υποβολής ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης. Η ειδική 

υδρογεωλογική μελέτη θα περιλαμβάνει και ανάλυση τρωτότητας του τοπικού υδροφορέα και 

ανάλυση κινδύνου με τις αντίστοιχες αναλύσεις ευαισθησίας και αβεβαιότητας με αναλυτική 

περιγραφή των βημάτων και των πρωτογενών δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, δύναται να ζητηθεί η γνώμη του ΣΥΑΔ από τον 

Συντονιστή της Α.Δ.. Στη συνεδρίαση του ΣΥΑΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1β του 

αρ.6 του Ν.3199/2003, είναι σκόπιμο να μετέχουν και εκπρόσωποι από την αρμόδια Υπηρεσία 

Υγείας της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας και από τον οικείο Δήμο. 

η. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της Ζώνης Προστασίας ΙΙ που εμπίπτουν στο σημείο (ζ) 

ελέγχονται ως προς την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών όρων/δεσμεύσεων και δύνανται να 

τροποποιηθούν κατάλληλα για την εξασφάλιση της προστασίας του σημείου υδροληψίας 

(εξειδίκευση του είδους και της συχνότητας του προγράμματος παρακολούθησης, 

βελτιστοποίηση της επεξεργασίας των εκροών κ.λπ.). 

Στην περίπτωση αιτήματος αδειοδότησης νέας υδροληψίας που αφορά στη χρήση πόσιμου 

ύδατος, στην όμορη περιοχή της οποίας βρίσκονται εγκατεστημένες δραστηριότητες, όπως 
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αναφέρονται στο σημείο (ζ), τότε το νέο υδροληπτικό έργο χωροθετείται κατάλληλα έτσι ώστε 

να τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος μέτρου.  

θ. Εφόσον η επέκταση / τροποποίηση υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός της Ζώνης Προστασίας 

ΙΙ συνδέεται με ρυπαντικά φορτία που δύνανται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ, εξετάζονται βάσει του 

σημείου (ζ). 

Σχετικά με την ύπαρξη ή μη υδρογεωτρήσεων νερού του Δήμου ανθρώπινης κατανάλωσης 

πραγματοποιήθηκε καταγραφή των γεωτρήσεων περιμετρικά του έργου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

σημείων υδροληψίας που δίνονται από το ΥΠΕΝ (πηγή: http://lmt.ypeka.gr/public_view.html). 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι κοντινές γεωτρήσεις στη θέση του έργου.  

 

 

Περιμετρικά του έργου και σε απόσταση 600m δεν εντοπίζονται υδρογεωτρήσεις νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης του Δήμου, υφίστανται βόρεια και νότια του έργου μία (1) και δύο (2) υδρογεωτρήσεις 

αντίστοιχα. 

 

http://lmt.ypeka.gr/public_view.html
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Οι ευπρόσβλητες ζώνες και τα υδατικά συστήματα που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης στο ΥΔ Κρήτης (EL13) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πίνακας 12: Ευπρόσβλητες Ζώνες και Υδατικά Συστήματα που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 

νιτρορρύπανση στο ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται στις Ευπρόσβλητες Ζώνες και Υδατικά Συστήματα που υφίστανται 

ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορρύπανση 
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Εικόνα 12: Περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών που περιλαμβάνονται στο ΜΠΠ στο ΥΔ Κρήτης 

(EL13) - Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

 

Εικόνα 13: Περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών που περιλαμβάνονται στο ΜΠΠ στο ΥΔ Κρήτης 

(EL13) - Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι 

Η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται στις Περιοχές προστασίας οικοτόπων. 

Στο ΥΔ δεν έχουν καθοριστεί ευαίσθητες περιοχές βάσει της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και δεν προτείνονται 

νέες στην παρούσα αναθεώρηση. 

5.3.6 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Η περιοχή του έργου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13). Για το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα 

έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 

2687/Β/6.7.2018). 
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Πίνακας 13: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης 

Οι Χάρτες Κινδύνων καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 10 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

(ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012): 

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και 

που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km2 αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις 

με ευαίσθητες χρήσεις. 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε καμία από τις άνωθεν Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας. Ο πλησιέστερος ποταμός είναι ο Αλμυρός Λασιθίου ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη 

απόσταση από το γήπεδο (1,3 km βορειοανατολικά). 

5.3.7 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (εφεξής ΕΣΠΚΑ) θέτει τους γενικούς 

στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας σύγχρονής αποτελεσματικής και 

αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής, στο πλαίσιο που ορίζεται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τη 

διεθνή εμπειρία. Η ΕΣΠΚΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει το μοχλό κινητοποίησης των δυνατοτήτων της 

ελληνικής πολιτείας, οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που έρχονται. 

Oι συνολικές εκτιμήσεις των ζημιών από την κλιματική αλλαγή, ανά οικονομική δραστηριότητα, όπως 

εκτιμήθηκαν στη μελέτη της ΕΜΕΚΑ, παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Οι τομεακές πολιτικές προσαρμογής του ΕΣΠΚΑ εφαρμόζονται στους εξής κλάδους 

❑ Γεωργία και κτηνοτροφία 

❑ Δασικά οικοσυστήματα 

❑ Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα 

❑ Υδατοκαλλιέργειες 

❑ Αλιεία 

❑ Υδάτινοι πόροι 

❑ Παράκτιες ζώνες 

❑ Τουρισμός 

❑ Ενέργεια 

❑ Υποδομές και μεταφορές 

❑ Υγεία 

❑ Δομημένο περιβάλλον 

❑ Εξορυκτική βιομηχανία 

❑ Πολιτιστική κληρονομιά 

❑ Ασφαλιστικός Τομέας 

Για κάθε ένα από τους άνωθεν τομείς λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση επικινδυνότητας και 

τρωτότητας, διερευνώνται στην ενότητα αυτή, και σε γενικές γραμμές, οι διαθέσιμες τεχνολογίες και 

πολιτικές προσαρμογής ανά τομέα. 
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Εξετάζοντας του παραπάνω τομείς και τα μέτρα που προτείνονται εκτιμάται ότι το έργο δεν έρχεται σε   

σύγκρουση με άλλες στρατηγικές και προτεραιότητες της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής της 

χώρας (π.χ. την πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας) και των τομεακών πολιτικών. 

Αντιθέτως, η διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων υποβοηθάει το μέτρο 3 της Δράσης 3 του τομέα 

Υδάτινοι Πόροι. 

Δράση 3. Εξοικονόμηση νερού – Αποτελεσματική χρήση του νερού – Μείωση της άντλησης των 

υδροφόρων οριζόντων. Αφορά κυρίως περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη νερού τόσο το χειμώνα, 

όσο και το καλοκαίρι.  

Μέτρο 1. Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και τις χρήσεις, ιδίως σε περιοχές 

αντιμετωπίζουν ελλείψεις και υποστήριξη της ανακύκλωσης των όμβριων υδάτων.  

Μέτρο 2. Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη φυτική 

παραγωγή ή σε χώρους πράσινου, ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν ελλείψεις.  

Μέτρο 3. Βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της ενέργειας, με όρους υδατικής απόληψης και 

κατανάλωσης και μελλοντικών υδροηλεκτρικών ενεργειακών σταθμών.  

Μέτρο 4. Βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υδατικού αποθέματος στον γεωργικό τομέα και δημιουργία 

τεχνητών ταμιευτήρων, σε συμφωνία με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, επιπροσθέτως των μέτρων 

βελτίωσης για την υδατική χρήση. 

Δεδομένου ότι έχει συμπεριληφθεί στις εθνικές προτεραιότητες η στάθμιση της ανθρωπογενούς 

παρέμβασης στην ήδη υπάρχουσα και επερχόμενη κλιματική αλλαγή, ανά δραστηριότητα, καθώς και η 

συμβολή στη διεθνή προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η σχετική 

τεκμηρίωση για το προτεινόμενο έργο, με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ΕΣΠΚΑ, γίνεται κατωτέρω. 

Μεθοδολογικά, η ΕΣΠΚΑ προτείνει τον ορισμό τριών επιπέδων τρωτότητας π.χ. χαμηλό, μέσο  και 

υψηλό, ώστε να κατατάξουμε τις περιφέρειες ανά τρωτότητα και δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, μια 

ανάλυση της τρωτότητας του έργου, θα μπορούσε στην παρούσα φάση να αποτελέσει επαρκές στοιχείο 

για την τεκμηρίωση της συμβατότητάς της με την ΕΣΠΚΑ. Αυτό αναλύεται στην παρούσα σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 1915/2018.  

Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα στο μέτρο 1.3, της Δράσης 1, ήτοι «Εκτίμηση επικινδυνότητας και 

δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας: Συγκεντρώνεται το σύνολο των 

καταγεγραμμένων/αναμενόμενων επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και στα 

οικοσυστήματα, διερευνάται η τρωτότητα τους σε σχέση με αυτές τις επιδράσεις, αναγνωρίζεται ένα 

υποσύνολο επιδράσεων ιδιαίτερης σημασίας (κύριες απειλές), το οποίο και επιλέγεται για περαιτέρω 

ανάλυση, και τέλος εκτιμάται η επικινδυνότητα των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε αυτές 

τις κύριες απειλές μέσω της δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας σε εθνική κλίμακα, η οποία 

στην πορεία μεταφέρεται σε επίπεδο Περιφέρειας, με βάση και τις εκάστοτε κλιματικές προβλέψεις», 

καλύπτονται από την ανάλυση σύμφωνα με την ΚΥΑ 1915/2018. 
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Ο προσδιορισμός των κύριων δράσεων και των επιμέρους μέτρων για τη βιοποικιλότητα, που έχουν 

ως στόχο τη διατήρηση της δυνατότητας προσαρμογής του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης 

των ανθρωπογενών πιέσεων στα οικοσυστήματα και βασίζονται στα στοιχεία της Έκθεσης της 

Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, δεν σχετίζεται με την δραστηριότητα της εν λόγω 

εγκατάστασης. 
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίου Νικολάου θα χωροθετηθεί εντός γηπέδου με συνολικό εμβαδόν 

5.201,19 m2 στη θέση  «Σφουγγομαλι», Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 

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 14: Ενδεικτική απεικόνιση πράσινου σημείου (ΕΠΠΕΡΡΑ,2015) 

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων 

αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή 

επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές 

εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και ανασυσκευασία. 

Η επιτυχία των Πράσινων Σημείων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συνεργασία των πολιτών. Σκοπός 

είναι να μεταφέρει ο πολίτης τα απόβλητα στο Πράσινο Σημείο και όχι να τα μαζεύει ο δήμος από τον 

δρόμο. 

Τα Πράσινα Σημεία θα προσπαθήσουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στο 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η δημοσιότητά τους, μέσω άρθρων, καταχωρήσεων 

στον τοπικό τύπο, διανομή φυλλαδίων και η παρουσίαση των επιδόσεών τους στους πολίτες, θα 

βοηθήσει στην αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των επισκεπτών και στη βελτίωση της λειτουργίας 

τους.  

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου  περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα 

− Είσοδος των οχημάτων των δημοτών από την πύλη εισόδου. 
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− Ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο που βρίσκεται εντός του φυλακίου για την διαδικασία. 

− Κατεύθυνση 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  χρήσιμων αντικειμένων όπου δύναται να 

παραλάβουν απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση. 

− Έξοδος δημοτών από το Πράσινο Σημείο 

Όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων – υλικών, στα Μεγάλα Πράσινα Σημεία (ΜΠΣ) 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) 

13. Ογκώδη απόβλητα (ΟΓΚ) 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι βασικές κατηγορίες αποβλήτων στο 

πράσινο σημείο: 
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6.2 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟ 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, 
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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 κλπ) 

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 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. 

6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 

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 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 
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Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των ογκωδών αποβλήτων. Κατά κύριο λόγο συλλέγονται ΑΗΗΕ, 

ΑΕΚΚ, ογκώδη 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 γίνεται η μεταφορά των containers. Σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η δημιουργία ανισοσταθμίας, η απόθεση μπορεί να γίνεται απευθείας στα containers στο ίδιο 

επίπεδο. 

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 προσωρινής 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 μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων 

Ο χώρος αυτός είναι απαραίτητος για τη συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων που 

εντοπίζονται στα αστικά στερεά απόβλητα και περιλαμβάνονται στο Κεφ. 20 του Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων (με αστερίσκο*). 

Ε) 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 
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επισκέπτονται τα πράσινα σημεία θα μπορούν να προμηθεύονται τα εν λόγω αντικείμενα είτε μέσω 

ενός συμβολικού ποσού είτε δωρεάν.  

ΣΤ) Λοιποί βοηθητικοί χώροι 

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

εγκαταστάσεις/υποδομές: 

Εσωτερικό Οδικό Δίκτυο 

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. 

Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης αποβλήτων και πλατείας 

Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης αποβλήτων  

Θα χρειαστεί να διαμορφωθεί ειδικός χώρος αποθήκευσης αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του 

χώρου με το στέγαστρο) και της πλατείας με στεγανό τσιμεντοστρωμένο δάπεδο. 

 

Εικόνα 15 Στέγαστρο 

Κατασκευή υπαίθριου δαπέδου  

Θα απαιτηθεί η επίστρωση του χώρου όπου θα πραγματοποιείται η αποθήκευση των αποβλήτων 

(συμπεριλαμβανομένου του χώρου με το στέγαστρο) και της πλατείας με στεγανό τσιμεντοστρωμένο 

δάπεδο. 

Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατάλληλα ενισχυμένο για την κυκλοφορία 

βαρέων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με κατάλληλη στεγανοποίηση και διαμορφωμένες κλίσεις, 

ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική απορροή των ομβρίων και η προστασία του περιβάλλοντος.   

Φυλάκιο εισόδου – χώρος γραφείων 
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Εντός της εγκατάστασης και πλησίον της πύλης εισόδου θα τοποθετηθεί εργοταξιακού τύπου γραφείο 

- φυλάκιο εισόδου. Το φυλάκιο εισόδου θα περιλαμβάνει ένα χώρο γραφείου, χώρος για την ενημέρωση 

επισκεπτών/πολιτών και χώρο WC. Πλησίον του εν λόγω χώρου τοποθετείται και η γεφυροπλάστιγγα. 

Χώρος στάθμευσης οχημάτων 

Πέρα από τη ζώνη στάθμευσης των οχημάτων των πολιτών στη ζώνη εκφόρτωσης των αποβλήτων, 

όπως παρουσιάζεται ενδεικτικά στην παρακάτω φωτογραφία, προβλέπεται επιπλέον χώρος για την 

στάθμευση οχημάτων πλησίον του οικίσκου ελέγχου - κτιρίου γραφείων, ώστε να εξυπηρετούνται οι 

δραστηριότητες παραλαβής και διάθεσης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση.  

 

Εικόνα 16 Χώρος στάθμευσης στη ζώνη εκφόρτωσης 

Ο χώρος στάθμευσης θα είναι ασφαλτοστρωμένος και θα έχει τις απαραίτητες διαγραμμίσεις και 

σημάνσεις. 

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,. 

Γεφυροπλάστιγγα 

Θα χρειαστεί η εγκατάσταση πλάστιγγας για τη ζύγιση των εξερχομένων αποβλήτων και εφόσον 

χρειαστεί των εισερχομένων. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε. - ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »  Σελίδα 84 

 

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 

περιλαμβάνει δένδρα και χλοοτάπητα καθώς 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. 

 

 

Εικόνα 17 Ενδεικτική σήμανση εισόδου Πράσινου σημείου  
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Εικόνα 18 Κατευθυντήριες πινακίδες Πράσινου σημείου 

Λοιπές υποδομές 

Οι λοιπές υποδομές περιλαμβάνουν την περίφραξη της εγκατάστασης και την κατασκευή πύλης με 

μεταλλικές θύρες. 

Οι κύριες κτηριακές υποδομές του χώρου είναι υφιστάμενες. Οι κτηριακές υποδομές που υφίστανται 

εντός του χώρου όπως αυτές αναλυτικά αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό 

αποτελούνται από οχτώ (8) κτίσματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατ’ επιλογή για τις ανάγκες του 

έργου (πχ χώρος γραφείο/αποδυτηρίου, χώροι αποθήκευσης κλπ). 

6.4 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

6.4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η χρονική διάρκεια σχεδιασμού του έργου εκτιμάται στους 8 μήνες από την έναρξη των εργασιών. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Σχεδιασμός έργου Χ        

Αδειοδότηση Χ Χ Χ      

Εργασίες κατασκευής    Χ Χ Χ   

Προμήθεια εξοπλισμού      Χ   

Εγκατάσταση εξοπλισμού       Χ  

Δοκιμαστική λειτουργία        Χ 
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Το πρόγραμμα εκτέλεσης των δοκιμών, θα καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές 

του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Όλες οι δοκιμές θα γίνουν με βάση τα προβλεπόμενα στους διεθνείς 

κανονισμούς. 

6.4.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν για την εγκατάσταση υποδομές ενός Πράσινου σημείου 

είναι: 

• Χωματουργικές εργασίες  

• Διαμόρφωση δαπέδου, ασφαλτόστρωση και κατασκευή οδών μετακίνησης 

• Στέγαστρο, εφόσον απαιτηθεί 

• 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) 

6.4.3 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ Λύματα του προσωπικού 

❑ Ορυκτέλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου 

Για τις ανάγκες του προσωπικού (λύματα) θα χρησιμοποιείται χώρος w/c. Σε περίπτωση που 

προκύψουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και 

μηχανημάτων, θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους/δοχεία και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύονται οι επί τόπου στον χώρο 

του έργου εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα 

και μηχανήματα) που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και η οποία σχετίζεται με 

δραστηριότητες συντήρησης / επιδιόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος. Οι προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις 

εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.  

Επιπλέον υγρά απόβλητα είναι δυνατόν να παραχθούν από τυχόν διαρροές καυσίμου είτε από την 

ατυχηματική απόρριψη ορυκτελαίων από τα μηχανήματα. Τα τυχόν υπολείμματα ορυκτελαίων από τα 

μηχανήματα κατασκευής θα συγκεντρώνονται σε δοχεία και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένους 

συλλέκτες ή να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 
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Υγρά απόβλητα 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Τρόποι διαχείρισης 

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

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες  

20 03 99  Αστικά λύματα από προσωπικό 
κατασκευής  

Χημικές τουαλέτες  

Πίνακας 14: Πίνακας υγρών αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής 

6.4.4 ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ Ή ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ Τυχόν απόβλητα εκσκαφών 

❑ Αστικά απορρίμματα εργαζομένων 

❑ Απορροφητικά υλικά/υφάσματα 

Τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα απομακρύνονται μέσω κατάλληλου αδειοδοτημένου φορέα και 

θα οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση. Τα αστικά απορρίμματα θα οδηγούνται στο δίκτυο του 

Δήμου και τυχόν άλλα στερεά απόβλητα πχ υφάσματα/απορροφητικά υλικά θα συγκεντρώνονται σε 

κατάλληλα μέσα αποθήκευσης και θα διαχειρίζονται καταλλήλως σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

παραλαβής. 

Τα υλικά-απόβλητα που δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους 

χώρους, λαμβάνοντας τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις. 

Τα στερεά απορρίμματα που θα προέρχονται από τις διαδικασίες κατασκευής θα πρέπει να συλλεχθούν 

και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, σύμφωνα με 

τη Κ.Υ.Α.50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων». Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την 

κατασκευή του έργου, καθώς και οι πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε 

χώρο εντός των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία δεν θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε 

όχληση. 

Τέλος, αν από τη φάση της κατασκευής προκύψουν επικίνδυνα απόβλητα η διαχείρισή τους θα γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 

791/Β), όπως αυτές ισχύουν. Στο σημείο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να υπολογιστούν οι ποσότητες των 

αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής. Ωστόσο, παρακάτω δίνεται ενδεικτικός και 

όχι περιοριστικός πίνακας με την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων (ΦΕΚ 1909 / B / 22-12-2003) για τη φάση κατασκευής. 

Στερεά απόβλητα 

Κωδικός ΕΚΑ Τύπος Απόβλητου Διαχείριση 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε. - ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »  Σελίδα 88 

 

12 01 02  Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων 
μετάλλων  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

12 01 03  Απόβλητα συγκόλλησης  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

12 01 04  Σκόνη και σωματίδια μη 
σιδηρούχων μετάλλων  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 05 06  Μπάζα εκσκαφών, άλλα από τα 
αναφερόμενα στο  
σημείο 17 05 05  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 01 01  Σκυρόδεμα  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 02 02  Γυαλί  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 02 03  Πλαστικό  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 06 04  Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 
01 και 17 06 03  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

15 01 06  Μεικτή συσκευασία  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

16 06 01*  Μπαταρίες μολύβδου  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 04 05  Σίδηρος και ατσάλι  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

20 03 01  Ανάμεικτα αστικά απόβλητα  ΧΥΤΑ  

 

6.4.5 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Αέρια απόβλητα 

Κατά τη φάση της κατασκευής δύναται να προκύψουν μικρές ποσότητες αερίων ρύπων και 

συγκεκριμένα, σκόνης από την εκτέλεση μικρών κατασκευαστικών εργασιών και καυσαερίων από την 

κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται πρακτικές και μέθοδοι που περιλαμβάνουν: 

▪ Τακτική συντήρηση και έλεγχος 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 λειτουργίας του εργοταξίου, 

αυτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω: 
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• Της κάλυψης των σωρών (τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την προσωρινή αποθήκευση) 

και των προϊόντων εκσκαφής, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό  

• Της οριοθέτησης και περίφραξης της περιοχής εργασιών 

• Αποφυγής υπερπλήρωσης φορτηγών οχημάτων μεταφοράς  

• Της ελεγχόμενης διαβροχής των περιοχών τυχόν 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 

6.4.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Θόρυβος 

Οι εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα προέρχονται από τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό (πχ μηχανήματα έργου κλπ). Συνολικά, θα πρέπει να τηρούνται: 

❑ Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής δεν θα υπερβαίνουν τις 

ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄293). 

❑ Η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής, δεν θα 

υπερβαίνει τα όσα ορίζονται στις ΚΥΑ 56206/1613/1986, ΥΑ Α5/2375/1978, ΚΥΑ 765/1991 και 

ΚΥΑ 11481/523/1997. 

❑ Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίων χωρίς το πιστοποιητικό 

έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄1418). 

Ενδεικτική λίστα του εξοπλισμού κατασκευής με τυπική ισχύ και επίπεδα θορύβου παρατίθεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Μηχάνημα  Ποσότητα Τυπική Ισχύς (kW) 
Τυπική στάθμη 
ισχύος θορύβου 

LWdB(A) 
Φορτηγά  1 60 105,9 

Μπουλντόζα  1 80 107,8 

Όχημα 
ασφαλτόστρωσης  

1 30 99,2 

Αναδευτήρας  1 18,5 96,9 

Γερανός  1 100 108,3 

Γεννήτρια  1 10 97,3 

Συμπιεστές  1 15 99,2 

Κομπρεσέρ  1 30 105,9 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας οπότε δε θα προκύπτει ηχητική 

όχληση κατά τις βραδινές ώρες. Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την φάση κατασκευής του 

έργου δεν θα οδηγήσουν στην πρόκληση δονήσεων στις περιοχές επέμβασης του έργου. 
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6.4.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Η φύση των κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για την εγκατάσταση της δραστηριότητας 

δεν δικαιολογεί την εκπομπή οποιουδήποτε είδους ακτινοβολίας. 

6.5 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.5.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.5.1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 28.033 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: 

 

Δήμος 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 2001 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 2011 

Ρυθμός 

Μεταβολής 

Έκταση 

(km²) 

Πυκνότητα Πληθ. 

2011 (άτομα/km²) 

Αγίου 

Νικολάου 
26.227 28.033 6,9% 317,834 54,78 

Πίνακας 15: Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Αγίου Νικολάου και ρυθμός μεταβολής (ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 & 2011) 

Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι 11.213 νοικοκυριά με μέσο μέγεθος 
νοικοκυριού 2,5 άτομα. 

 

Δήμος Νοικοκυριά 2011 

Αγίου Νικολάου 11.213 

Πίνακας 16: Νοικοκυριά Δήμου Αγίου Νικολάου (2011) 

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δήμου Αγίου Νικολάου όπως αυτό κατατέθηκε στον ΦοΔΣΑ 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 παρακάτω πίνακα. 

ΑΣΑ 
Παραγωγή ΔσΠ 

% t % t 

Βιοαπόβλητα 39,15 8452 40% 3381 

Χαρτί –Χαρτόνι Συσκευασίας 4,98 1075 92% 989 

Έντυπο χαρτί 6,98 1507 70% 1055 

Πλαστικά συσκευασίας 11,8 2547 70% 1783 

Γυαλί Συσκευασίας 5,06 1092 70% 765 

Μέταλλα Συσκευασίας 3,96 855 70% 598 

Ξύλο Συσκευασίας 1,57 339 80% 271 

Λοιπά Ανακυκλώσιμα 9,98 2154 35% 754 

Υπόλοιπα 16,52 3566 34% 1213 
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ΣΥΝΟΛΟ 100 21.588 50 10.809 

Πίνακας 17: Στόχοι διαλογής αποβλήτων Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2020 (ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας 

Κρήτης, 2016) 

Η μελέτη, θα αφορά τις ποσότητες ΑΣΑ που αναφέρονται στη συνέχεια, οι οποίες προκύπτουν 

λαμβάνοντας υπ’ όψη την μοναδιαία ημερήσια ατομική παραγωγή αποβλήτων (1,30 kg/cap.d) και την 

ποιοτική σύσταση που χρησιμοποιείται στο εγχειρίδιο της ΜΟΔ ΑΕ «Μεθοδολογία Ανάπτυξης 

Πράσινων Σημείων» (ΜΟΔ ΑΕ, 2018). 

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

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

ποσότητες που εκτιμάται ότι θα συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο. 

ΑΣΑ Σύσταση 
Ποσότητα 
Δήμου (t) 

Συλλογή 
στο ΠΣ (t) 

Βρώσιμα λίπη & έλαια  1,30% 280,6 27,7 

Πράσινα, κλαδέματα 7,84% 1692,5 225,1 

Οργανικά λοιπά 34,16% 7374,5   

Χαρτί/Χαρτόνι Συσκευασίας  6,30% 1360,0 134,2 

Χαρτί έντυπο  7,60% 1640,7 161,9 

Χαρτί λοιπά μη ανακυκλώσιμα  8,30% 1791,8 176,9 

PET φιάλες  3,50% 755,6 74,6 

Πλαστικές λοιπές συσκευασίες 6,30% 1360,0 134,2 

Πλαστικό λοιπά  4,20% 906,7 89,5 

Σιδηρούχα μέταλλα 2,50% 539,7 53,3 

Αλουμίνιο  1,40% 302,2 29,8 

Γυάλινες συσκευασίες 1,90% 410,2 40,5 

Γυαλί λοιπά 2,40% 518,1 51,1 

Ξύλο 4,60% 993,0 98,0 

ΑΗΗΕ 1,30% 280,6 27,7 

Μπαταρίες 0,02% 4,3 0,4 

Ογκώδη 3,00% 647,6 63,9 

Είδη για επαναχρησιμοποίηση 1,00% 215,9 21,3 

Λοιπά 2,38% 513,8 50,7 

Σύνολο 100,00% 21588,0 1460,9 

Πίνακας 18: Πρόβλεψη παραγόμενων και συλλεγόμενων ποσοτήτων ΠΣ Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 

2020 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, η συνολική εκτροπή προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων και λοιπών 

προδιαλεγμένων υλικών στο ΠΣ θα είναι 1235,8 t/έτος και αντιστοιχεί σε 44,08 Kg/κάτοικο/έτος. 

Αντίστοιχα τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα που θα αφορούν τα πράσινα απόβλητα (κλαδέματα κήπων 

και πάρκων) η εκτροπή στο ΠΣ αντιστοιχεί σε 225,1 t/έτος. 

Οι συλλεγόμενες ποσότητες προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων και λοιπών προδιαλεγμένων του 

παραπάνω πίνακα προκύπτουν από μια εκτίμηση για ποσοστό συλλογής-ανάκτησης1 9,88% επί των 

 
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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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. 

Επίσης για λόγους ασφάλειας του σχεδιασμού του ΠΣ 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. Οι ανακτώμενες ποσότητες 

αφορούν στο συγκεκριμένο ΠΣ, όπου λήφθηκε υπόψη το σύνολο των ανακτώμενων ποσοτήτων του 

Δήμου και διαιρέθηκε με τον αριθμό και τον τύπο των προβλεπόμενων Πράσινων Σημείων στο Δήμο. 

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου Αγίου Νικολάου 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 
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ανακυκλώσιμων υλικών μη αρμοδιότητας ΣΕΔ και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα δίκτυα 

ΔσΠ διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. 

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

φυσιογνωμία της Περιφέρειας και κυρίως τα αναπτυξιακά και χωροταξικά της χαρακτηριστικά. Από την 

άλλη πλευρά η Μέση Παραγωγή Αποβλήτων, γενικά εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης ή/και μείωσης, 

τόσο λόγω της εφαρμογής διαφόρων προγραμμάτων πολιτικής πρόληψης / μείωσης / 

επαναχρησιμοποίησης, αλλά κυρίως της οικονομικής ύφεσης που ταλανίζει στις παρούσες συνθήκες 

την Ελλάδα. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω εκτιμάται για λόγους υπέρ ασφαλείας μια ετήσια αύξηση 

της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων περίπου 1,3% (ΤΟΣΔΑ Δήμου, ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας 

Κρήτης). Συνεπώς, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη εικοσαετίας των 

εκτιμώμενων ποσοτήτων του ΠΣ, μέχρι το 2039. 
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ΑΣΑ 
Σύστα

ση 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2020 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2021 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2022 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2023 

(t) 

Συλλο
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στο 
ΠΣ 
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(t) 
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στο 
ΠΣ 

έτους 
2025 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2026 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2027 

(t) 

Συλλο
γή 
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ΠΣ 
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2028 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2029 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2030 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2031 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2032 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2033 

(t) 
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γή 
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ΠΣ 

έτους 
2034 

(t) 

Συλλο
γή 

στο 
ΠΣ 

έτους 
2035 

(t) 
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γή 

στο 
ΠΣ 
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(t) 
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γή 
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ΠΣ 
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2037 

(t) 
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γή 
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ΠΣ 
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2038 

(t) 

Συλλο
γή 
στο 
ΠΣ 

έτους 
2039 

(t) 

Βρώσιμα λίπη 
& έλαια 

1,30% 27,7 28,1 28,4 28,8 29,2 29,5 29,9 30,3 30,7 31,1 31,5 31,9 32,3 32,8 33,2 33,6 34,1 34,5 34,9 35,4 

Πράσινα, 
κλαδέματα 

7,84% 225,1 228,0 231,0 234,0 237,0 240,1 243,2 246,4 249,6 252,9 256,1 259,5 262,8 266,3 269,7 273,2 276,8 280,4 284,0 287,7 

Οργανικά 
λοιπά 

34,16%  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Χαρτί/Χαρτόνι 
Συσκευασίας 

6,30% 134,2 136,0 137,7 139,5 141,4 143,2 145,1 146,9 148,8 150,8 152,7 154,7 156,7 158,8 160,8 162,9 165,1 167,2 169,4 171,6 

Χαρτί έντυπο 7,60% 161,9 164,0 166,2 168,3 170,5 172,7 175,0 177,3 179,6 181,9 184,3 186,7 189,1 191,5 194,0 196,6 199,1 201,7 204,3 207,0 

Χαρτί λοιπά μη 
ανακυκλώσιμα 

8,30% 176,9 179,2 181,5 183,8 186,2 188,6 191,1 193,6 196,1 198,7 201,2 203,9 206,5 209,2 211,9 214,7 217,4 220,3 223,1 226,0 

PET φιάλες 3,50% 74,6 75,5 76,5 77,5 78,5 79,6 80,6 81,6 82,7 83,8 84,9 86,0 87,1 88,2 89,4 90,5 91,7 92,9 94,1 95,3 

Πλαστικές 
λοιπές 

συσκευασίες 
6,30% 134,2 136,0 137,7 139,5 141,4 143,2 145,1 146,9 148,8 150,8 152,7 154,7 156,7 158,8 160,8 162,9 165,1 167,2 169,4 171,6 

Πλαστικό λοιπά 4,20% 89,5 90,7 91,8 93,0 94,2 95,5 96,7 98,0 99,2 100,5 101,8 103,2 104,5 105,9 107,2 108,6 110,0 111,5 112,9 114,4 

Σιδηρούχα 
μέταλλα 

2,50% 53,3 54,0 54,7 55,4 56,1 56,8 57,6 58,3 59,1 59,8 60,6 61,4 62,2 63,0 63,8 64,7 65,5 66,3 67,2 68,1 

Αλουμίνιο 1,40% 29,8 30,2 30,6 31,0 31,4 31,8 32,2 32,7 33,1 33,5 33,9 34,4 34,8 35,3 35,7 36,2 36,7 37,2 37,6 38,1 

Γυάλινες 
συσκευασίες 

1,90% 40,5 41,0 41,5 42,1 42,6 43,2 43,7 44,3 44,9 45,5 46,1 46,7 47,3 47,9 48,5 49,1 49,8 50,4 51,1 51,7 

Γυαλί λοιπά 2,40% 51,1 51,8 52,5 53,2 53,8 54,5 55,3 56,0 56,7 57,4 58,2 58,9 59,7 60,5 61,3 62,1 62,9 63,7 64,5 65,4 

Ξύλο 4,60% 98,0 99,3 100,6 101,9 103,2 104,6 105,9 107,3 108,7 110,1 111,5 113,0 114,4 115,9 117,4 119,0 120,5 122,1 123,7 125,3 

ΑΗΗΕ 1,30% 27,7 28,1 28,4 28,8 29,2 29,5 29,9 30,3 30,7 31,1 31,5 31,9 32,3 32,8 33,2 33,6 34,1 34,5 34,9 35,4 

Μπαταρίες 0,02% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ογκώδη 3,00% 63,9 64,8 65,6 66,4 67,3 68,2 69,1 70,0 70,9 71,8 72,7 73,7 74,6 75,6 76,6 77,6 78,6 79,6 80,7 81,7 

Είδη για 
επαναχρησιμο

ποίηση 
1,00% 21,3 21,6 21,9 22,1 22,4 22,7 23,0 23,3 23,6 23,9 24,2 24,6 24,9 25,2 25,5 25,9 26,2 26,5 26,9 27,2 

Λοιπά 2,38% 50,7 51,4 52,0 52,7 53,4 53,9 54,6 55,3 56,1 56,8 57,5 58,3 59,0 59,8 60,6 61,4 62,2 63,0 63,8 64,6 

Σύνολο 
100,00

% 
1460,9 1479,9 1499,2 1518,6 1538,4 1558,2 1578,5 1599,0 1619,8 1640,9 1662,2 1683,8 1705,7 1727,9 1750,3 1773,1 1796,1 1819,5 1843,1 

1867,
1 

Πίνακας 19: Η διαχρονική εξέλιξη εικοσαετίας των εκτιμώμενων ποσοτήτων του ΠΣ Αγίου Νικολάου 
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6.5.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου  περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα 

❑ Είσοδος των οχημάτων των δημοτών από την πύλη εισόδου. 

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

❑ Κατεύθυνση 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  χρήσιμων αντικειμένων όπου δύναται να 

παραλάβουν απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση. 

❑ Έξοδος δημοτών 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 χειροδιαλογής σε περίπτωση αστοχιών στα εισερχόμενα απόβλητα, ώστε να 

πραγματοποιείται ο πλήρης διαχωρισμός. 

❑ Εργασίες συμπίεσης/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. 

6.5.1.3 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). 

• Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη, 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 

συνεργασίας.
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6.5.1.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

 

 

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

 

Εικόνα 192: Ενδεικτικό Σχέδιο Κάτοψης - Γενικής Διάταξης Πράσινου Σημείου

 
2 Το παραπάνω σχέδιο, βάσει της ωριμότητας του έργου, αποτελεί ενδεικτική απεικόνιση του Πράσινου Σημείου με τις κύριες απαιτούμενες υποδομές και η ακριβής απεικόνιση θα πραγματοποιηθεί στα 

πλαίσια των οριστικών μελετών του έργου. 
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6.5.1.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός ενός 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 

 Χειροκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή 

 Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης 

 Πρέσσα Συμπίεσης 

 Τεμαχιστής Κλαδεμάτων 

 Σπαστήρας για ογκώδη 

 Πλάστιγγα 

 Ζυγαριά ακριβείας 

 ISOBOX 

6.5.1.6.1 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

o Μεγάλοι πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι 

 

Εικόνα 20: Πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι χωρητικότητας 1,1 lt 

 

o Κάδοι τύπου καμπάνας για την υποδοχή γυάλινων συσκευασιών 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 99 

 

 

Εικόνα 21: Κάδος τύπου καμπάνας 

o skip container για την υποδοχή ρούχων, μεταλλικών αποβλήτων.   

 

Εικόνα 22: 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 23: Containers τύπου hook lift 

 

o Press container για την υποδοχή και συμπίεση των ρευμάτων χαρτιού – χαρτονιού και πλαστικού. 
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Εικόνα 24: Press container Πράσινου Σημείου  

o container για την υποδοχή ογκωδών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

κάδοι για τη συλλογή ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους 

 

Εικόνα 25: Αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

o ειδικά μέσα για την υποδοχή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων 
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Εικόνα 26: 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 27 Συστήματα συλλογής διαρροών (Spill containment pallets) 

6.5.1.6.2 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

6.5.1.6.2.1 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. 

6.5.1.6.2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με χρήση χειροκίνητων σαρώθρων πεζού 

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

6.5.1.6.2.3 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Προβλέπεται ηλεκτρονική μεταφερόμενη γεφυροπλάστιγγα για τις εργασίες ζύγισης του Πράσινου 

Σημείου. 
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Ο κύριος εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου είναι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΙΣΧΥΣ 
(Kw) 

1 Πλάστιγγα 5 

2 Press container 20 m3 4,5 

4 Τεμαχιστής Κλαδεμάτων 
Κινητός 
(diesel) 

5 Σπαστήρας για ογκώδη 
Κινητός 
(diesel) 

6 Πρέσσα Συμπίεσης 30 

7 Εξοπλισμός πυροπροστασίας 10 

8 
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής 
πίεσης 

1,5 

 Συνολική ισχύς 51 

 

Η συνολική ισχύς του εξοπλισμού αναμένεται να είναι περίπου 51 kW.  

Λοιπός εξοπλισμός: 

 Skip containers ανοιχτού τύπου 10 m3 

 Containers ανοιχτού τύπου 20 m3 

 Containers ανοιχτού τύπου 10 m3 

 Μεγάλοι μεταλλικοί κάδοι 1,1L 

 Παλετοδεξαμενές IBC 1 m3 

 Κάδος απόθεσης ρούχων 

 Ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (clark) 

 Φορτωτής 

 Χειροκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή 

 Ζυγαριά ακριβείας 

 ISOBOX 

6.5.2 ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 

6.5.2.1 Α’ ΥΛΕΣ  

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. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 103 

 

- 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. 

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 28: 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 απορριπτόμενες γυάλινες συσκευασίες είναι κυρίως μπουκάλια και βάζα.  
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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. 

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 αντίστοιχου 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

Κωδικοί ΕΚΑ 20 01 33*, 20 01 34 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 105 

 

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. 

Ογκώδη απόβλητα 

Κωδικός ΕΚΑ 20 03 07 (πχ έπιπλα, στρώματα κλπ) 

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. 

 

ΕΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 σύνθετη συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 υφασμάτινη συσκευασία 

17 09 04 
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι 

20 01 10 Ρούχα 

20 01 11 κλωστοϋφαντουργία 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 
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20 01 33* μπαταρίες που αναφέρονται στα 16 06 02 ή 16 06 03 

20 01 34 μπαταρίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 33 

20 01 35* 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 20 01 21* και 20 01 23* που περιέχουν επικίνδυνα 
συστατικά στοιχεία 

20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου 
που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

 

6.5.2.2 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Το Πράσινο Σημείο έχει σχετικά μικρές ανάγκες σε νερό. Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως τις 

ανάγκες υγιεινής του προσωπικού και την πλύση του χώρου. Οι ποσότητες που θα προκύψουν από 

τις ανάγκες του προσωπικού εκτιμώνται σε 100 lt/ημέρα (στο έργο θα απασχολούνται δύο (2) 

εργαζόμενοι με μέσο όρο κατανάλωσης 20lt/ημέρα/άτομο) συνεπώς 2 άτομα x 20 lt/ημέρα = 40lt/ ημέρα 

ή περίπου 12.480lt/έτος. Η ποσότητα που θα προκύψει για την ανάγκες πλύσης του χώρου 

αποθήκευσης, υπολογίζεται σε 15.000 λίτρα / έτος, ενώ επιπλέον άλλα 10.000 λίτρα / έτος  θα 

απαιτηθούν για πότισμα  και τυχόν ανάγκες πυρόσβεσης. Οπότε συνολικά απαιτούνται 37.500 λίτρα / 

έτος. Το νερό θα προέρχεται κατόπιν διαθεσιμότητας από το δίκτυο ή εναλλακτικά μέσω  κατάλληλα 

αδειδοδοτημένο εργολάβο για την τροφοδότηση με νερό. 

6.5.2.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η  συνολική κατανάλωση ανέρχεται σε 40.248 Kwh/έτος. 

6.5.2.4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Η κατ εκτίμηση η κατανάλωση diesel κίνησης υπολογίζεται σε 20.000 λίτρα πετρέλαιο ετησίως. 

6.5.3 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα είναι: 

• Λύματα προσωπικού 

• Απόβλητα έλαια από εργασίες συντήρησης 

Λύματα προσωπικού 

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

του έργου. Τα λύματα του προσωπικού, θα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και θα μεταφέρονται προς 

ΕΕΛ από μεταφορείς. 

Ως ειδική παραγωγή λυμάτων προσωπικού (ΕΚΑ 20 03 04) λαμβάνεται αντίστοιχη με αυτήν 

εργαζομένων σε διάφορες βιομηχανίες και υπηρεσίες όπως αναφέρεται και στα ειδικά για τις 

περιπτώσεις αυτές συγγράμματα και μελέτες, ίση με 100 λίτρα ημερησίως ανά άτομο. Στην 
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εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα απασχολούνται δύο (2) άτομα, συνεπώς η ημερήσια ποσότητα των 

λυμάτων εκτιμάται σε 2 x 0,1 m3/d = 0,2 m3/d 

Απόβλητα έλαια (ορυκτέλαια) από εργασίες συντήρησης 

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που θα προκύπτουν στα πλαίσια συντήρησης του εξοπλισμού θα 

διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Ο φορέας του έργου θα συλλέγει 

προσωρινά και θα διαθέτει τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και 

θα τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο  βιβλίο, θα καταγράφονται οι παραδόσεις 

αυτές (ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.). Αναμένεται η παραγωγή περίπου 0,7 tn/έτος από τη συντήρηση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

6.5.4 ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα θα είναι: 

• Δημοτικά στερεά απόβλητα 

• Συλλεγόμενα απόβλητα του πράσινου σημείου προς περαιτέρω διαχείριση 

Δημοτικά στερεά απόβλητα 

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

προσωπικού της παρούσας εγκατάστασης, θα συλλέγονται σε κάδο και θα διατίθενται σε ΧΥΤΑ της 

περιοχής, από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα θα διατίθενται για 

ανακύκλωση. Στην εγκατάσταση θα εργάζονται 2 άτομα. Κάθε άτομο θα παράγει μία μέγιστη θεωρητικά 

ποσότητα στερεών αποβλήτων της τάξης των 1,60 kg/ημέρα. Συνεπώς η συνολική παραγωγή 

αποβλήτων ανά ημέρα υπολογίζεται ως εξής: 2 Χ 1,60kg/ημέρα = 3,2kg/ημέρα. 

Άλλα παραγόμενα στερεά απόβλητα 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα στερεά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός τα ειδικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

επακριβώς καθώς θα εξαρτηθούν από τον κύκλο εργασιών της εγκατάστασης. 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

 
Περιγραφή Τελική Διαχείριση 

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 
Θα συλλέγονται σε κάδο και θα διατίθενται σε ΧΥΤΑ 
της περιοχής (εργασία D1) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R4) 

15 01 05 σύνθετη συσκευασία 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R5) 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R5) 
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15 01 09 υφασμάτινη συσκευασία 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R5) 

17 09 04 
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R5) 

20 01 01 χαρτί και χαρτόνι 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

20 01 10 Ρούχα 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 11 κλωστοϋφαντουργία 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 21* 
σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα 
περιέχοντα υδράργυρο 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 23* 
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει 
χλωροφθοράνθρακες 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 33* 
μπαταρίες που αναφέρονται στα 16 06 02 ή 16 
06 03 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 34 
μπαταρίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
20 01 33 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 35* 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
20 01 21* και 20 01 23* που περιέχουν 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 
20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

20 01 39 πλαστικά 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

20 01 40 μέταλλα 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R4) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R5) 

19 12 01 χαρτί & χαρτόνι 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

19 12 02 σιδηρούχα µέταλλα 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 03 Μη σιδηρούχα µέταλλα 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 04 πλαστικά & καουτσούκ 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

19 12 05 γυαλί 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 07 ξύλο εκτός των 19 12 06 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/ R3) 

19 12 08 υφαντικές ύλες 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 12 

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων 
υλικών) από τη μηχανική κατεργασία 
αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 
19 12 11 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12/D1) 

Πίνακας 20: Εκτιμώμενα χαρακτηριστικά αποβλήτων του έργου 
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6.5.5 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Αέριες εκπομπές θα προκαλούνται κυρίως από τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των αποβλήτων, 

ωστόσο αυτές θα είναι περιορισμένες καθώς δεν αναμένεται να είναι μεγάλος ο αριθμός των 

δρομολογίων. 

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 σε σχέση με την έκταση της περιοχής του έργου 

και το καθεστώς χρήσης αυτής.  

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

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. 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που 

αναμένεται είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Όπου είναι εφικτό τα μέσα αποθήκευσης θα 

σκεπάζονται για τη μείωση των αέριων εκπομπών. 

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

δεν πραγματοποιείται διαχείριση οσμηρών οργανικών αποβλήτων. 

6.5.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Οι πηγές θορύβου και δονήσεων είναι: 

− Η κίνηση των οχημάτων από και προς την εγκατάσταση. 

− Μεταφορά υλικών. 

− Βομβοί οχημάτων, μηχανημάτων. 

Με τον όρο «θόρυβος» εννοείται κάθε ακουστός ήχος ό οποίος είναι δυσάρεστος και προκαλεί ή δύναται 

να προκαλέσει ανεπιθύμητες καταστάσεις πίεσης. Η κλίμακα μέτρησης για να εκφραστεί ο θόρυβος 

από τη λειτουργία της εγκατάστασης, είναι η κλίμακα των ντεσιμπέλ (dB). Η κλίμακα κυμαίνεται από το 

μηδέν έως το 200, με το ανθρώπινο αυτί να αντιλαμβάνεται μια στάθμη (ηχητική στάθμη Α) η οποία 

ξεκινά από τα 0 dB(Α) και φτάνει έως τα 140 dB(Α). 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου ορίζεται με βάση του Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α. Επακριβώς, 

τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Σε καμία περίπτωση 

δεν ξεπερνά ο θόρυβος, από τις προαναφερόμενες πηγές, τα κάτωθι όρια. 

Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου dB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές  70 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό 
στοιχείο  

65 
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Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το 
βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο  

55 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό 
στοιχείο  

50 

Πίνακας 21: Ανώτερα επιτρεπόμενα όρια θορύβου (dB(A)) 

6.5.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Κατά τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο 

ηλεκτρικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνος με τους βασικούς περιορισμούς και 

στάθμες αναφοράς της με αριθ. ΚΥΑ 3060/(ΦΟΡ)/238/2038/2002 (ΦΕΚ 512/Β/2002) «Μέτρα 

προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών 

συχνοτήτων» όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 759/Β/2002. 

Γενικώς δεν υφίστανται πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 

στην υπό μελέτη δραστηριότητα. Συνεπώς, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κυμαίνονται 

πολύ χαμηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας του πρότυπου ΕΛΟΤ/ΤΕ 75, χωρίς να υπάρχει 

κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων. 

6.6 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η αποκατάσταση του χώρου του γηπέδου της δραστηριότητας μετά την παύση λειτουργίας της είναι 

υποχρεωτική. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριος του οφείλει να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης, και την 

απομάκρυνση όλων των στοιχείων του έργου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή 

να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια (χημικές ουσίες, έλαια, ΑΗΗΕ κ.λ.π.). Για τον σκοπό 

αυτό πρέπει να εκπονείται μελέτη στην οποία θα συγκεκριμενοποιούνται τα σχετικά με τις εργασίες 

αποκατάστασης θέματα, και να υποβάλλεται αυτή προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάμηνο προ της 

παύσης λειτουργίας του έργου, στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του Υπηρεσία. 

Συγκεκριμένα, μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας του συνόλου του έργου ή τμημάτων αυτού 

να αποκαθίσταται, σύμφωνα με τις υποδείξεις αρμόδιων Υπηρεσιών ο χώρος εγκατάστασης και να 

επανέρχεται στην αρχική του χρήση. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε 

περίπτωση να διαχειριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι φάσεις αποκατάστασης διακρίνονται ως εξής: 

− Σταδιακή μείωση εισερχομένων πρώτων υλών με αντίστοιχη μείωση της παραγωγής και των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

− Απομάκρυνση χωνεμένου υπολείμματος που έχει απομείνει και διάθεσή του. 

− Αποξήλωση εξοπλισμού, απομάκρυνσή του και ορθή διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων. 

− Αποκατάσταση χώρου και ισοφαρισμός εκσκαφών με το φυσικό επίπεδο του εδάφους. 

− Δενδροφύτευση με αυτόχθονα είδη εφόσον απαιτείται. 
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6.6.1.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο χώρος θα είναι απαλλαγμένος από όλα τα υπολείμματα της 

παραγωγικής διαδικασίας. Στο τέλος της λειτουργίας, ο χώρος καθαρίζεται με τη βοήθεια μηχανημάτων 

και προσωπικού ώστε οποιαδήποτε φερτά υλικά να απομακρυνθούν. 

Γενικά, λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις ή περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις μετά 

το τέλος λειτουργίας και την απομάκρυνση των προϊόντων και υπολειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο 

φορέας λειτουργίας του έργου είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει το χώρο εγκατάστασης μετά το τέλος 

λειτουργίας στη μορφή που αυτός ήταν πριν την λειτουργία. 

Όσο αφορά τον εξοπλισμό της εγκατάστασης: 

Μετά την παύση λειτουργίας του έργου ο κύριος του έργου θα δεσμεύεται στην πλήρη αποκατάσταση 

του χώρου στην πρότερή του μορφή. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει αποξήλωση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αποκατάσταση της βλάστησης. 

Για την απομάκρυνσή του, ο πάγιος Η/Μ εξοπλισμός θα αποσυναρμολογείται επιτόπου και θα 

μεταφέρεται σε ειδικούς χώρους υποδοχής, όπου θα καθαρίζεται επιμελώς, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Στη συνέχεια, ανάλογα με την εμπορική του αξία, θα πωλείται απ' απευθείας ως έχει σε 

άλλους χρήστες, ως μεταχειρισμένος εξοπλισμός, ενώ ο μη εμπορεύσιμος θα αποσυναρμολογείται και 

θα πωλείται ως scrap. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται για τα οχήματα και μηχανήματα (βοηθητικός 

εξοπλισμός). 

6.6.1.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Κατά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, ο φορέας λειτουργίας θα αναλάβει όλες τις 

ενέργειες που προβλέπονται σχετικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα και σε 

επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί θα φροντίσει για την εκτίμηση 

ενδεχόμενης ρύπανσης του περιβάλλοντος και θα εξασφαλίσει την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών 

για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. 

Τυχόν επικίνδυνα υλικά που θα προκύπτουν κατά την αποσυναρμολόγηση του πάγιου Η/Μ εξοπλισμού 

θα διατίθενται με ασφάλεια μαζί με αντίστοιχα υλικά από την αποσυναρμολόγηση του βοηθητικού 

εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και το νομοθετικό πλαίσιο περί διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων. Έχοντας ολοκληρωθεί η απορρύπανση και η αξιοποίηση - διάθεση του Η/Μ 

και μη εξοπλισμού και η ασφαλής διάθεση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων, θα ξεκινήσει η διαδικασία 

της κατεδάφισης των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Η διαχείριση των υλικών κατεδάφισης, εφόσον υπάρχουν, θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Τυχόν 

επιβάρυνση του εδάφους, κατά τόπους, λόγω τυχόν διαρροών πετρελαιοειδών, χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων, κλπ. θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές απορρύπανσης - 
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περιβαλλοντικής αποκατάστασης εδάφους (απομάκρυνση - απορρύπανση - αποκατάσταση εδαφικού 

στρώματος). 

Δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου συνοδεύεται από περιορισμένης κλίμακας επιφανειακές 

παρεμβάσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν με μετρήσιμο τρόπο τα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης και δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην 

τοπογραφία και στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, ή να προκαλέσουν αύξηση της 

διάβρωσης του εδάφους, γεωλογικές μεταβολές ή καταστροφές, δεν απαιτούνται εργασίες 

αποκατάστασης της γεωμορφολογίας του γηπέδου. 

6.7 ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να δημιουργηθούν έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες 

καταστάσεις λόγω της περιορισμένης φύσης των εργασιών κατασκευής και την εγκατάσταση νέου 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση στο σχεδιασμό του έργου περιλαμβάνεται η εφαρμογή 

των πάγιων μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και η ορθή εργοταξιακή πρακτική για την 

αποφυγή παντός είδους έκτακτων συνθηκών και καταστάσεων. 

Η λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων και μέτρων ασφάλειας έχει ως σκοπό την αποφυγή 

οποιωνδήποτε κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων και συμβάλει στην εξασφάλιση μιας ασφαλούς 

λειτουργίας της δραστηριότητας. Οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη λειτουργία 

του συγκεκριμένου έργου παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στη δραστηριότητα θα χρησιμοποιείται 

εξοπλισμός ασφάλειας σε όλους τους κλειστούς χώρους.  

Οι κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης είναι οι 

εξής: 

- Τεχνικό πρόβλημα της εγκατάστασης 

- Πρόκληση πυρκαγιάς 

- Ατύχημα – τραυματισμός του προσωπικού 

- Διασκορπισμός Αποβλήτων 

- Κίνδυνοι δηλητηρίασης 

- Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κλπ) 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων πρωταρχικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση του 

προσωπικού η οποία αναπτύσσεται γύρω από τα εξής θέματα: 

- Ποιοτική σύνθεση των διαχειριζόμενων αποβλήτων και προϊόντων 

- Τρόποι συλλογής και μεταφοράς 

- Ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και των μέτρων πρόληψης 

- Συνθήκες ασφάλειας κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση καθώς και σε όλες τις 

επιμέρους φάσεις 
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- Τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων και μηχανημάτων, σύμφωνα με τα εγχειρίδια των 

κατασκευαστών (οδηγίες λειτουργίας – συντήρησης – ασφάλειας για τα τμήματα και τους 

μηχανισμούς του οχήματος και των μηχανημάτων). 

- Ευθύνες και υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση έκτακτων σημαντικά επιβαρυντικών καταστάσεων για το περιβάλλον, που μπορεί να 

οφείλονται σε προβληματική λειτουργία της δραστηριότητας ή ατύχημα, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα 

η αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και του ΥΠΕΚΑ. Ο φορέας πρέπει να 

προβαίνει σε ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις στη λειτουργία της δραστηριότητας για την αποκατάσταση 

της βλάβης ή/και την άρση της υπέρβασης.  
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

Ως εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται: 

I. Ως προς τη θέση 

i. Η κατασκευή εγκατάστασης, στον προτεινόμενο χώρο 

ii. Η κατασκευή εγκατάστασης, σε άλλη θέση  

II. Ως προς το μέγεθος 

III. Η μηδενική λύση 

7.1.1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 

7.1.1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

Η εγκατάσταση της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο έχει τα ακόλουθα οφέλη: 

I. Την άμεση διαθεσιμότητα και την εγγύτητα στο πρωτεύον οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής 

II. Τη μείωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους  

III. Σημαντική οικονομική συνεισφορά στον Δήμο  

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

ευαίσθητοι υποδοχείς στην ευρύτερη περιοχή 

7.1.1.2 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. 

• Το υπάρχον γήπεδο διαθέτει τις κύριες υφιστάμενες υποδομές (κτίρια κλπ) για την εν λόγω 

δραστηριότητα 

7.1.2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

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 
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προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε 

μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, 

τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν.  

Οι παράμετροι που εξετάζονται κατά την επιλογή τόσο του τύπου όσο και του μεγέθους των ΠΣ κατά 

το σχεδιασμό είναι: 

❑ ο πληθυσμός που θα εξυπηρετεί το ΠΣ 

❑ τα υλικά που θα συλλέγονται στο ΠΣ 

❑ η χωροταξία στην εξυπηρετούμενη περιοχή 

❑ οι διαθέσιμες εκτάσεις ή / και κτιριακές εγκαταστάσεις 

❑ οι χρήσεις γης στην εξυπηρετούμενη περιοχή 

❑ η εποχιακή διακύμανση 

❑ οι ιδιαιτερότητες της περιοχής 

Ανάλογα με την απαιτούμενη έκταση, τη θέση του έργου και τις διαχειριζόμενες ποσότητες τα Πράσινα 

Σημεία διαχωρίζονται σε: 

❑ Μικρό Πράσινο Σημείο 

❑ Μεγάλο Πράσινο Σημείο 

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους σχετικά με την απαιτούμενη έκταση και την αποθηκευτική ικανότητα είναι 

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

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

δημιουργία Μεγάλου 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 (Μεγάλο Πράσινο Σημείο) 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. 

7.1.3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

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. 

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 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το εύρος των επιπτώσεων από την λειτουργία της εγκατάστασης εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει την ακτίνα 

των 1 km. Η εν λόγω περιοχή αναφέρεται στην συνέχεια ως ευρύτερη περιοχή. Το έργο βρίσκεται στον 

Δήμο Αγίου Νικολάου που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 

8.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης και η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Προέκυψε από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων του Αγίου Νικολάου, της Νεάπολης και της Κοινότητας Βραχασίου. Η έκταση 

του νέου Δήμου είναι 511,99 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 27.074 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Άγιος Νικόλαος και ιστορική έδρα η Νεάπολη. 

 

Εικόνα 29: Θέση Δήμου Αγίου Νικολάου 

8.1.2 ΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίου Νικολάου θα χωροθετηθεί εντός γηπέδου με συνολικό εμβαδόν 

5.201,19 m2 στη θέση  «Σφουγγομαλι», Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμος Αγίου Νικολάου – Π.Ε Λασιθίου. 
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Εικόνα 30: Δορυφορική απεικόνισης της θέσης του έργου. 

Η θέση του έργου βρίσκεται σε ημιπεδινή έκταση με υψόμετρο περίπου 35  m.  

Η μορφολογία του ευρύτερου τοπίου είναι κυρίως λοφώδης με ενδιάμεσες μικρές ημιπεδινές εκτάσεις.  

Στην ευρύτερη περιοχή το έργου υπάρχουν κατά βάση μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις και διάσπαρτες 

βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. 

8.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.2.1 ΚΛΙΜΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο τύπος κλίματος της Κρήτης είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του χερσαίου 

Μεσογειακού και του ερημοειδούς Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίως το νοτιοανατολικό τμήμα 

του νησιού. Το κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος είναι η γλυκύτητα και η ηπιότητα. Η ψυχρή εποχή 

είναι ήπια και σε αυτό συντελεί η συχνή άφιξη στην περιοχή των θερμών και υγρών ΝΔ αερίων μαζών. 

Από την άποψη της ηπιότητας και των μεταβολών το κλίμα της Κρήτης θεωρείται προνομιούχο και 

οφείλεται στην κεντρική θέση που κατέχει η νήσος στην ανατολική Μεσόγειο. Ο χειμώνας αρχίζει 

συνήθως κατά τα μέσα Δεκεμβρίου και είναι ήπιος.  

H μέση θερμοκρασία εμφανίζεται μεγαλύτερη στα ανατολικά από ότι στα δυτικά και μεγαλύτερη στα 

νότια από ότι στα βόρεια. Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά στα ορεινά, στα οποία οι μέσες 

θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις εντονότερες και οι θερμοκρασίες 

ιδιαίτερα των χειμερινών μηνών σημαντικά χαμηλότερες. Θερμότερος μήνας του έτους είναι ο 
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Αύγουστος με μέση θερμοκρασία 27,13 οC. Οι θερμοκρασίες αυτές προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

και τη χρονική διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, η οποία σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης καλύπτει 

4 τουλάχιστον μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος). 

Η ηλιοφάνεια είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ολόκληρη την Κρήτη. Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας 

ανέρχεται σε 2.700 περίπου ώρες στη βόρεια Κρήτη (2.707 ώρες στο Ηράκλειο, 2.699 ώρες στη Σητεία, 

2.765 ώρες στη Σούδα και 2.592 ώρες στο Ρέθυμνο (μέσος όρος 8 ετών μόνο). Στη νότια Κρήτη ο 

μέσος ετήσιος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας είναι κατά 10% τουλάχιστον υψηλότερος ανερχόμενος σε 

3.000 περίπου ώρες (3.068 ώρες στην Ιεράπετρα και 2.948 ώρες στο Τυμπάκι). Ο αριθμός ωρών 

ηλιοφάνειας της Ιεράπετρας είναι ο μεγαλύτερος της Ελλάδας.  

Η μέση νέφωση κυμαίνεται μεταξύ περίπου 5 όγδοα τον Ιανουάριο και 0,6-1 όγδοο τον Ιούλιο. O μέσος 

αριθμός αίθριων ημερών (νέφωση μεταξύ 0 και 1,5 όγδοα) κυμαίνεται μεταξύ 3 ημερών περίπου τον 

Ιανουάριο και 28 ημερών τον Ιούλιο στις πεδινές περιοχές. Στις ορεινές περιοχές ο αριθμός των αιθρίων 

ημερών κατά τους θερινούς μήνες είναι κατά 30% μικρότερος. Η ομίχλη (όπως και η πάχνη) είναι επίσης 

εξαιρετικά σπάνια στην Κρήτη. Αντίθετα, συχνότερη είναι η εμφάνιση υδροσταγόνων πάνω στις 

επιφάνειες του εδάφους, δηλαδή η δρόσος.  

Η Κρήτη γενικώς παρουσιάζει σημαντική ανισοκατανομή του ετήσιου όγκου βροχόπτωσης τόσο 

γεωγραφικά (από ανατολικά προς δυτικά), όσο και φυσιογραφικά (πεδινές προς ορεινές περιοχές), 

εμφανίζοντας βροχοβαθμίδα (αύξηση της βροχόπτωσης με το υψόμετρο) από τις μεγαλύτερες της 

Ελλάδας, εάν όχι τη μεγαλύτερη: 61 mm / 100 m. Η μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι μέγιστη το 

Δεκέμβριο (97,30 mm) ή τον Ιανουάριο (106,87 mm) και ελάχιστη τον Ιούλιο (0,04 mm) και τον 

Αύγουστο (2,95 mm) οι οποίοι είναι σχεδόν άνομβροι σε ολόκληρη την πεδινή Κρήτη. O μηνιαίος 

αριθμός ημερών βροχής κυμαίνεται μεταξύ 15 ημερών περίπου κατά τους μήνες Δεκέμβριο και 

Ιανουάριο και 0,3 ημέρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

Ο αριθμός των ημερών βροχής δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ορεινών και των πεδινών σταθμών. 

Στους ορεινούς μάλιστα σταθμούς ο αριθμός ημερών βροχής εμφανίζεται ίσος ή και μικρότερος του 

αριθμού ημερών βροχής στους πεδινούς σταθμούς, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο μέσος 

αριθμός ημερών βροχής στην Κρήτη ανέρχεται σε 90 περίπου ημέρες (25% του έτους). Σύμφωνα με 

τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ» (έγκριση: ΦΕΚ 407/Β/9-4- 2010), η ελληνική 

επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις (4) κλιματικές ζώνες με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης. Η περιοχή 

της Κρήτης στο σύνολό της, υπάγεται στην Α’ κλιματική ζώνη, που είναι και η θερμότερη. 
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Εικόνα 31: Χάρτης κλιματικών ζωνών Ελληνικής επικράτειας (Α θερμότερη - Δ ψυχρότερη) 

Η γεωγραφική θέση και το ανάγλυφο , συμβάλλουν στη μεγάλη κλιματική ποικιλία, που περιλαμβάνει 

από θαλάσσιο μεσογειακό μέχρι ορεινό κλίμα. Σύμφωνα με την κατάταξη κατά Koppen η περιοχή ανήκει 

κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα, όπου χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες με λίγες 

βροχές, πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Ειδικότερα για το μεσογειακό κλίμα έχουν καθοριστεί από τον 

Emberger οι βιοκλιματικοί όροφοι, οι οποίοι ισχύουν μόνο γι’ αυτό το κλίμα. Για το χαρακτηρισμό του 

κλίματος έχουν χρησιμοποιηθεί οι παράγοντες της θερμοκρασίας και των υδατικών συνθηκών για τον 

υπολογισμό κατάλληλων αριθμοδεικτών (κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες). Παρακάτω φαίνεται τμήμα 

του χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων. 

Τα στοιχεία του κλίματος που είναι σημαντικά για τα έμβια όντα και για τα φυτά είναι η θερμότητα και το 

νερό (υγρασία), τα οποία εκφράζουν έμμεσα και άλλους παράγοντες όπως η ηλιακή ενέργεια, η 

εξάτμιση κ.λπ. 

Η διαδοχή των διαπλάσεων από τα αείφυλλα πλατύφυλλα μέχρι τις αλπικές διαπλάσεις είναι γνωστή 

ως «ζώνες βλαστήσεως», αλλά προτιμάται ο όρος «όροφος βλαστήσεως» από γεωγραφική άποψη 

γιατί ανταποκρίνεται καλύτερα στην έννοια της κατακόρυφης διαδοχής. Αντίστοιχα και η έννοια του 
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«βιοκλιματικού ορόφου» ανταποκρίνεται στην κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία και η 

κατακόρυφη διαδοχή της βλαστήσεως. 

Οι βιοκλιματικοί όροφοι έχουν καθοριστεί από τον Emberger στο χώρο του μεσογειακού κλίματος και 

ισχύουν μόνο γι' αυτό το κλίμα. Για το χαρακτηρισμό του κλίματος χρησιμοποιούνται συνήθως οι 

παράγοντες θερμοκρασία και υδατικές συνθήκες είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών (κλιματικοί ή 

βιοκλιματικοί δείκτες), είτε για την απεικόνιση σχετικών κλιματικών διαγραμμάτων. Τέτοιες μαθηματικές 

εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, ανάλογα με το 

αντικείμενο που εκφράζουν. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο βιοκλιματικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης, ο οποίος 

έχει συνταχθεί μετά από μελέτη των γεωγραφικών συνθηκών, του ανάγλυφου (οροσειρές και 

κατεύθυνσή τους, ορεινοί όγκοι, έκθεση κλιτύων, υψόμετρα, κλειστά λεκανοπέδια, λεκάνες απορροής 

και κοιλάδες, πεδιάδες) και των ορίων των φυσικών κλιμακικών διαπλάσεων, οι οποίες εκφράζουν 

ιδιαίτερες βιοκλιματικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η οριογράφηση των βιοκλιματικών 

ορόφων και των χαρακτήρων του μεσογειακού βιοκλίματος και συγχρόνως γίνεται η σύνδεση και 

συσχέτιση των μετεωρολογικών-κλιματικών στοιχείων με τη φυσική βλάστηση.  

Σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες, ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής μελέτης είναι έντονα 

θερμομεσογειακός ημίξηρος με χειμώνες θερμούς. 
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Εικόνα 32: Βιοκλιματικός χάρτης, με βάση τον Ξηρογραφικό Δείκτη του Gaussen — από χάρτη του Υπ. 

Γεωργίας του 1978 

 

Εικόνα 33:Χάρτης των Βιοκλιματικών Ορόφων της Ελλάδας (Μαυρομμάτης, 1978) 

 

 

 

 

Θέση έργου  

Θέση έργου 
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8.2.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΡΙΣΤΙΚΑ 

8.2.2.1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Για τον υπολογισμό της μέσης ετήσιας διακύμανσης της θερμοκρασίας και της μέσης ετήσιας 

θερμοκρασίας στην περιοχή ενδιαφέροντος, χρησιμοποιήθηκαν μετεωρολογικά στοιχεία της Ε.Μ.Υ. 

(Σταθμός Σητείας). Η μέση τιμή της θερμοκρασίας ετησίως για την περιοχή ενδιαφέροντος, βάσει των 

στοιχείων του σταθμού είναι 18,8 C. Η εξέταση των μέσων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας δείχνει 

ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο (12,2C) και θερμότερο τον Ιούλιο (25,9 C). Η μέση μέγιστη και 

ελάχιστη απόλυτη θερμοκρασία που παρατηρήθηκε είναι 28,6C και 9,3 C αντίστοιχα. Το 

θερμοκρασιακό καθεστώς παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα και διάγραμμα. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μ.Ο. 

Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

9,4 9,3 10,2 12,4 15,5 19,5 22,3 22,3 20,0 16,8 13,7 11,1 15,2 

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

12,2 12,3 13,6 16,6 20,3 24,3 25,9 25,7 23,5 20,2 16,7 13,8 18,8 

Μέγιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

15,3 15,5 16,9 20,1 23,7 27,4 28,6 28,5 26,6 23,6 20,2 17,0 22,0 

Πίνακας 22: Μηνιαίες Θερμοκρασίες  

 

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα απεικόνισης θερμοκρασίας 

8.2.2.2 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

Και για τον υπολογισμό της μέσης ετήσιας κατανομής των βροχοπτώσεων και του μέσου συνολικού 

ετήσιου ύψους βροχής στην περιοχή ενδιαφέροντος, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της  (Ε.Μ.Υ.). Στο 

διάγραμμα του σταθμού παρουσιάζεται και το μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης. 
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Διάγραμμα 5:  Διακύμανση των μηνιαίων τιμών του ύψους υετού. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μ.Ο. 

Μέση Μηνιαία 
Βροχόπτωση 

90,5 69,6 54,6 25,1 12,6 2,7 0,3 1,0 17,9 53,9 61,9 88,8 39,9 

Συνολικές 
Μέρες Βροχής 

13,3 11,5 9,5 5,1 3,1 0,8 0,1 0,3 1,6 6,1 8,4 12,7 6,0 

Διάγραμμα 6: Μηνιαίο Ύψος (mm) Βροχόπτωσης 

Οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ η θερινή περίοδος είναι 

ουσιαστικά ξηρή, παρουσιάζοντας ελάχιστες βροχοπτώσεις οφειλόμενες κυρίως σε καταιγίδες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το βροχομετρικό χάρτη της Ελλάδας (βλ. ακόλουθη 

Εικόνα), προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές η περιοχή του ΥΔ Κρήτης, εντάσσεται: 

➢ στη ζώνη με ύψος βροχής 400 - 600mm, η οποία εμφανίζεται στα χαμηλότερα υψόμετρα και 

κυρίως στις παράκτιες περιοχές του βόρειο, ανατολικού και νότιου - νοτιοανατολικού τμήματος 

του νησιού, 

➢ στη ζώνη με ύψος βροχής 600 – 1.000mm, η οποία εμφανίζεται σε μεγαλύτερα υψόμετρα, 

στην ενδοχώρα του κεντρικού και δυτικού τμήματος του νησιού και στις παράκτιες περιοχές του 

δυτικού και νότιου-νοτιοδυτικού τμήματος της Κρήτης 

➢ στη ζώνη με ύψος βροχής 1.000 – 1.600mm, η οποία εμφανίζεται στις ορεινές περιοχές 

κυρίως του κεντρικού και δυτικού τμήματος του νησιού και 
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➢ στη ζώνη με ύψος βροχής >1.600mm, η οποία εμφανίζεται στα πολύ μεγάλα υψόμετρα του 

δυτικού τμήματος του νησιού και συγκεκριμένα στα Λευκά Όρη 

 

 

Πίνακας 23: Βροχομετρικός χάρτης Ελλάδας (Μαρκόπουλος – Καραππέρης, 1955) 

Όσο αφορά την περιοχή μελέτης με βάση τα δεδομένα του παραπάνω χάρτη ανήκει στη ζώνη με ύψος 

βροχής 400 - 600mm. 

  

Θέση έργου 
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8.2.2.3 ΆΝΕΜΟΣ 

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία οι άνεμοι  πνέουν κυρίως από ανατολικές και δυτικές διευθύνσεις. 

Οι ανατολικές διευθύνσεις κυριαρχούν κατά τους χειμερινούς μήνες και οι δυτικές κατά τους θερινούς 

μήνες. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μ.O. 

Μέση Μηνιαία 
Διεύθυνση 
Ανέμου 

ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ 

Μέση Μηνιαία 
Ένταση Ανέμου 

7,9 8,7 8,3 7,3 6,4 7,6 10,4 10,0 8,0 6,8 7,0 7,8 8,0 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το η μέση μηνιαία ένταση ταχύτητας του ανέμου. 

 

Διάγραμμα 7: Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμου. 

8.2.2.4 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, οι μέσες τιμές της σχετικής υγρασίας στην ευρύτερη περιοχή είναι 

υψηλές σε όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια σχετική υγρασία είναι 65,6%. Τα 

μέγιστα παρατηρούνται τον Δεκέμβριο και τα ελάχιστα τον Ιούλιο. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μ.Ο. 

Μέση 
Μηνιαία 
Υγρασία (%) 

71,5 70,2 68,9 63,8 62,5 59,2 60,7 62,8 65,6 69,2 71,1 71,6 66,4 
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Διάγραμμα 8:  Σχετική υγρασία  

8.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.3.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Η νήσος Κρήτη χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και τέσσερα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα με 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού (3/4 της επιφάνειας περίπου) είναι 

ορεινό. 

Στο κέντρο του νησιού εκτείνεται το υψηλότερο ορεινό συγκρότημα του, ο Ψηλορείτης ή Ίδη, με 

υψηλότερη κορυφή τον Τίμιο Σταυρό (2.452 m). Στα βόρειά του, με μεγαλύτερες και απόκρημνες 

κλίσεις, σχηματίζεται η κοιλάδα του Μυλοπόταμου και ακόμη βορειότερα ο ορεινός όγκος του 

Κουλούκωνα (μέγιστο υψόμετρο 1.083 m) που καταλήγει, με απότομες κλίσεις, στη βόρεια ακτή.  

Στα νότια και ανατολικά του, με ηπιότερες κλίσεις, σχηματίζονται η κοιλάδα της Μεσσαράς και αυτή του 

Ηρακλείου, που περικλείεται νοτιότερα, από τον επιμήκη ορεινό όγκο των Αστερουσίων (μέγιστο 

υψόμετρο 1.231 m), ο οποίος καταλήγει με λιγότερο απότομες κλίσεις στη νότια ακτή. 

Στο Ανατολικό τμήμα του νησιού βρίσκεται το όρος Δίκτη με υψόμετρο 2.148 m, με το Οροπέδιο 

Λασιθίου στο βορειοδυτικό τμήμα της, να καταλαμβάνει όλο το εύρος του νησιού, με πιο απότομες 

κλίσεις στα νότια και ηπιότερες προς τις άλλες κατευθύνσεις, και, τέλος, ακόμη πιο ανατολικά εκτείνονται 

τα Λασιθιώτικα Όρη ή Όρη της Θρυπτής ή Όρη της Σητείας, με υψόμετρο 1.476 m. Τις μεγάλες 

οροσειρές πλαισιώνουν μικρότεροι ορεινοί όγκοι. 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το  Γεωμορφολογικό ανάγλυφο της Κρήτης. 
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Εικόνα: Γεωμορφολογικό ανάγλυφο ΥΔ Κρήτης 

Το ανάγλυφο του νομού Λασιθίου παρουσιάζει μεγαλύτερη έξαρση στο δυτικό τμήμα, όπου βρίσκεται 

ο πολυκόρυφος όγκος της Δίκτης, χαρακτηριζόμενος από βυθίσματα και οροπέδια. Το κυριότερο από 

αυτά είναι του Λασιθίου, που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανεμόμυλων της 

Ελλάδας. Πρόκειται για μία ψηλή καρστική λεκάνη, σχηματισμένη από την κυκλική διάταξη των 

κυριότερων κορυφών και προεκτάσεων της Δίκτης.  

Το φυσικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου παρουσιάζει έντονη 

ποικιλομορφία, καθώς συνδυάζει το παράκτιο τοπίο του κόλπου του Μιραμπέλλου, με τον πεδινό και 

τον ορεινό χώρο της οροσειράς της Δίκτης και το όρος Σελένα στους βόρειους και ανατολικούς 

πρόποδες του οποίου αναπτύσσεται ο Δήμος. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μέτριες κλίσεις, ποικιλία 

φυσικών σχηματισμών και εναλλασσόμενα τοπία. Κατά μήκος της ακτογραμμής του Δήμου Αγίου 

Νικολάου, που το μήκος της φτάνει τα 80 χλμ., σχηματίζονται παραλίες μοναδικής ομορφιάς και υψηλού 

επιπέδου οργάνωσης και υποδομής. 

Γενική παρατήρηση για τη μορφολογία του Δήμου είναι το μεγάλο εύρος υψομετρικών διαφορών που 

παρατηρείται (0-2.085μ) και το μεγάλο ποσοστό της έκτασης που καταλαμβάνουν οι ορεινές και 

ημιορεινές περιοχές. Τα όρια του Δήμου ορίζονται από τις κορυφογραμμές μεγάλων και μικρών ορεινών 

όγκων ενώ τα υψόμετρα του εδάφους μειώνονται στις περισσότερες περιοχές, ομαλά προς το επίπεδο 

της θάλασσας. Όσων αφορά τη πόλη του Αγίου Νικολάου αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι το 

εύρος υψομετρικών διαφορών που παρατηρείται. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι είναι χτισμένη 

πάνω σε κάποιους λόφους. Το λόφο του μύλου το λόφο του αγίου Χαραλάμπους και το λόφο της 

Περιοχή Μελέτης 
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νομαρχίας. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει τόσες πολλές ανηφόρες και κατηφόρες στο οδικό του δίκτυο 

η πόλη. 

8.3.2 ΤΟΠΙΟ 

Το τοπίο αποτελεί σημαντικό συστατικό του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντα χώρου του 

πληθυσμού, είτε αυτό κρίνεται ως συνηθισμένο είτε ως σημαντικού κάλλους, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο (European Convention for Landscape). Η Συνθήκη έχει ενσωματωθεί 

στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30/Α/25‐2‐2010) και οι στόχοι της περιλαμβάνουν την 

προώθηση της προστασίας και της διαχείρισης του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και 

τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. 

Επιπλέον, η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί τοπίου περιλαμβάνει τον Ν. 1465/1950, ο οποίος 

συμπληρώνει τον Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων» και προβλέπει το χαρακτηρισμό Τοπίων 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ). 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους είναι περιοχές με μεγάλη αισθητική και πολιτιστική αξία, οι οποίες 

συμβάλλουν στην προστασία και την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών 

ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, 

αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, καθώς και περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “Δημιουργία τράπεζας στοιχείων για την Ελληνική Φύση” 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του 

προγράμματος “Βιότοποι CORINE”, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων των σημαντικότερων 

περιοχών του ελληνικού χώρου από την άποψη της αξίας της Φύσης συμπεριλαμβανομένων και των 

φυσικών τοπίων, η βάση δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ (filotis). 

Επίσης, ο Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31‐3‐2011) 

προβλέπει την προστασία των αξιόλογων τοπίων, στα οποία εντάσσονται τα αισθητικά δάση, τα 

περιαστικά δάση, τα γεωπάρκα, τα τοπία άγριας φύσης, τα αγροτικά τοπία και τα αστικά τοπία, τα 

διατηρητέα μνημεία της φύσης και τα Κηρυγμένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) του Ν. 

1465/1950 (παράγραφος 5α του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου). 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει εντός περιοχών όπως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ), 

Βιότοπους Corine, άλλα τοπία κλπ. 

Η περιοχή του έργου φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα από τη βάση δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ (filotis). 
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Εικόνα 34: Απόσπασμα βάσης δεδομένων FILOTIS 

8.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.4.1 ΕΔΑΦΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Η Κρήτη έχει μία πολύπλοκη γεωλογική δομή και έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις σχετικά με τη 

δομή της, αυτό οφείλεται στη γεωτεκτονική θέση που κατέχει σε σχέση με τις δυο συγκλίνουσες 

λιθοσφαιρικές πλάκες, την Αφρικάνικη και την Ευρασιατική. Χαρακτηριστικό στοιχείο της δομής της είναι 

τα αλλεπάλληλα τεκτονικά καλύμματα των διαφόρων ζωνών, τα οποία αναπτύσσονται στην ενότητα 

Ταλέα Όρη – των πλακωδών ασβεστολίθων. 

Η Κρήτη αποτελείται από ένα αυτόχθονο ή σχετικά αυτόχθονο σύστημα πετρωμάτων που περιλαμβάνει 

την ημιμεταμορφωμένη ενότητα των πλακωδών ασβεστολίθων και τους υποκείμενους ασβεστολίθους, 

δολομίτες, με παρεμβολές σχιστολίθων (Αδριατικοϊόνιος ή Ιόνιος Ζώνη) και από ένα αλλόχθονο 

σύστημα, με επιμέρους καλύμματα το οποίο είναι επωθημένο πάνω στο αυτόχθονο και τέλος από τα 

νεότερα ιζήματα του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς. 

Το αυτόχθονο ή σχετικά αυτόχθονο σύστημα της Κρήτης αποτελεί η ακολουθία Ταλέα Όρη – Πλακώδεις 

ασβεστόλιθοι. Η ενότητα αυτή έχει ηλικία από τα Πέρμιο μέχρι το Ηώκαινο. Είναι ημιμεταμορφωμένη 

ενότητα και πιθανώς ανήκει στη ζώνη της Αδριατικοϊονίου (Ιόνιος Ζώνη), αποτελείται κυρίως από 

κλασικά ιζήματα χωρίς ηφαιστειακά πετρώματα στη βάση, που εξελίσσονται σε τυπικούς «πλακώδεις 

ασβεστόλιθους» (μάρμαρα) που περιέχουν σε σημαντικό βαθμό κερατολιθικούς κονδύλους και 

Περιοχή έργου 
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πυριτικές ενστρώσεις. Εμφανίζονται επίσης μεγάλες μάζες άστρωτων (μετά)-ασβεστολίθων, δολομιτών 

ασβεστολιθικών κροκαλοπαγών και φυλλιτικών-χαλαζιακών πετρωμάτων. Αποκαλύπτεται σε πολλές 

περιοχές της Κρήτης υπό μορφή τεκτονικού παραθύρου. 

Το αλλόχθονο σύστημα αποτελείται από αλλεπάλληλα τεκτονικά καλύμματα επωθημένα το ένα πάνω 

στο άλλο με την ακόλουθη σειρά, από το κατώτερο προς το ανώτερο: 

➢ Ανθρακικό κάλυμμα Ομαλού – Τρυπαλίου: Αποτελείται από μεταμορφωμένους δολομίτες, 

δολομιτικούς ασβεστόλιθους, λατυποπαγείς ασβεστόλιθους έως γραουβάκες, σκούρους 

κυψελώδεις δολομίτες, άσπρα ζαχαρόκοκκα μάρμαρα και εμφανίσεις γύψου στη βάση. Η ηλικία 

τους καθορίστηκε με τη βοήθεια απολιθωμάτων μεταξύ Άνω Τριαδικού – Κάτω Ιουρασικού 

➢ Τεκτονικό κάλυμμα Φυλλιτών – Χαλαζιτών: περιλαμβάνει φυλλίτες, μεταψαμμίτες, χαλαζίτες και 

σχιστόλιθους, κροκαλοπαγή, ποικίλης σύστασης. Η ηλικία της είναι μεταξύ Περμίου- Τριαδικού. 

➢ Ζώνη Τρίπολης: περιλαμβάνει τους σχηματισμούς του φλύσχη, μεσο-παχυστρωματώδεις 

ασβεστολίθους και δολομίτες. 

➢ Ζώνη Πίνδου: περιλαμβάνει τους σχηματισμούς του φλύσχη, λεπτοστρωματώδεις 

ασβεστολίθους και στρώματα κερατολίθων. 

➢ Πάνω από τις παραπάνω αναφερόμενες εξωτερικές ζώνες υπάρχουν σε ανώτερη τεκτονική 

θέση αλλόχθονα τεκτονικά λέπια των εσωτερικών ζωνών, όπως είναι η ενότητα της Άρβης που 

περιλαμβάνει τμήματα οφιολιθικού συμπλέγματος, η ενότητα των Αστερουσίων που περιέχει 

γνεύσιους, σχιστόλιθους και αμφιβολίτες. 

Τα νεογενή και πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα αναπτύσσονται σε μεγάλες εκτάσεις. Αποτελούνται από 

ιζήματα χερσαίας, ποτάμιας, υφάλμυρης και θαλάσσιας φάσης. 

Τα τεταρτογενή ιζήματα είναι τοποθετημένα πάνω σε όλους τους σχηματισμούς τόσο του αλπικού 

υποβάθρου όσο και των νεογενών αποθέσεων και αποτελούνται από χερσαίες, θαλάσσιες έως 

λιμνοθαλάσσιες αποθέσεις, άμμων, κροκαλών, αργίλων και χαλίκων ασύνδετων έως ελαφρά 

συγκολλημένων. 
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Εικόνα 35:Χάρτης γεωλογικών ζωνών 

 

 

Περιοχή Μελέτης 
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Εικόνα 36: Γεωλογικός χάρτης Ελλάδος (Πηγή : ΙΓΜΕ) 

 

Εικόνα 37: Απόσπασμα Γεωλογικού χάρτης της Κρήτης (https://geoportal.apdkritis.gov.gr) 

 

Περιοχή Μελέτης 

Περιοχή Μελέτης 
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Το υπόβαθρο της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει στη Ζώνη Τρίπολης και αποτελείται από ανθρακικά 

πετρώματα. 

Η ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως χαρακτηρίζεται από συνεχή ανθρακική ιζηματογένεση με κυρίαρχα 

πετρώματα τους ασβεστόλιθους και δολομίτες. Οι σχηματισμοί της ζώνης αυτής επικάθονται σε ένα 

υπόβαθρο αποτελούμενο από φυλλίτες, χαλαζιακούς φυλλίτες και μάρμαρα, γνωστό ως «φυλλιτική-

χαλαζιτική» σειρά. Τα στρώματά της σχηματίζουν μεγάλα ανοικτά σύγκλινα και αντίκλινα και είναι 

επωθημένη δυτικά πάνω στην Ιόνιο ζώνη. 

8.4.2 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Η Κρήτη βρίσκεται πάνω στην καμπή του «Ελληνικού Τόξου», που εκτείνεται από τη Δυτική Ηπειρωτική 

Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη, την Κάσο, την Κάρπαθο μέχρι τη Ρόδο. Στην 

εξωτερική πλευρά του τόξου, δηλαδή στο Ιόνιο, στο Λυβικό πέλαγος, και νότια από τη Ρόδο, εκτείνεται 

η «Ελληνική Τάφρος», η οποία σχηματίζεται περίπου στο μέτωπο της σύγκρουσης της Αφρικανικής 

λιθοσφαιρικής πλάκας με την αντίστοιχη Ευρωασιατική. Η βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από 

την Ευρωαστική, στο χώρο της Κρήτης, συντελείται με διεύθυνση προς Β.Α., κλίση 35° και μέση 

ταχύτητα σύγκλισης 3,5 cm/έτος. 

Οι κινήσεις αυτές των λιθοσφαιρικών πλακών αποτελούν τη βασική αιτία του έντονου τεκτονικού 

τεμαχισμού με τα τεράστια ρήγματα και της σεισμικότητας που παρατηρούνται στο νησί και στη γύρω 

θαλάσσια περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2020 π.Χ. έως το 280 μ.Χ. 

περίπου, η Δυτική Κρήτη υπέστη 10 καταβυθίσεις που το μέγεθος της κάθε μιας ήταν μέχρι 0,25 m. 

Από το 430 μ.Χ. περίπου, άρχισε η ανάδυση της Δυτικής Κρήτης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Παράλληλα με τις κινήσεις αυτές, ολόκληρο το υπόβαθρο της Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής 

ωθείται από το εσωτερικό του Τόξου (περιοχή Αιγαίου) προς τα έξω, από ΒΑ προς ΝΔ.  

Η Κρήτη κατά τη διάρκεια των παραπάνω σύγχρονων τεκτονικών κινήσεων δεν συμπεριφέρεται ως μια 

ενιαία συμπαγής και άκαμπτη πλάκα, αλλά ως ένα σύστημα τεκτονικών τμημάτων που χωρίζονται από 

μεγάλα ρήγματα. Κάθε τμήμα αποκτά διαφορετικά μεγέθη κίνησης. Ένα σημαντικό μέρος της σεισμικής 

δραστηριότητας που παρατηρείται στην Κρήτη, οφείλεται σε αυτές τις επιφανειακές τεκτονικές κινήσεις.  

Η σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής είναι μια ποσότητα της οποίας μέτρο αποτελεί η αναμενόμενη 

ένταση της σεισμικής κίνησης στη περιοχή αυτή. Η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται επίσης από 

φυσικούς παράγοντες όπως είναι η σεισμικότητα, οι ιδιότητες της σεισμικής εστίας και του μέσου 

διάδοσης των σεισμικών κυμάτων και οι ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης. 

Στην ακόλουθη Εικόνα , παρουσιάζεται ο χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Νέο 

Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ, 2003).  
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Εικόνα 38: Νέος χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας 

Η σεισμική επιτάχυνση (Α) του εδάφους δίνεται από τον τύπο: 

Α = α * g 

όπου: α = ο συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης 

 g = η επιτάχυνση της βαρύτητας 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ, 2003) η περιοχή ανάπτυξης του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, εντάσσεται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας IΙ, η οποία στο 

γενικό της πλαίσιο χαρακτηρίζεται από σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α=0,24g (όπου g: η επιτάχυνση 

της βαρύτητας). 

Τέλος στην Περιφέρεια της Κρήτης υπάρχει σημαντική σεισμική δραστηριότητα στις νότιες ‐ ανατολικές 

και δυτικές περιοχές , όπως φαίνεται από τον χάρτη στον οποίο παρουσιάζονται οι σεισμοί που 

καταγράφηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1964 –2004 με Μ>4 (ISC, NOA). Τα διαφορετικά χρώματα 

αντιστοιχούν σε διαφορετικά εστιακά βάθη. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρατηρείται συγκέντρωση 

σεισμικών συμβάντων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού εστιακού βάθους (μέχρι 40 km ‐ κόκκινο 

χρώμα). 

Περιοχή Μελέτης 
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Εικόνα 39: Σεισμικότητα στην Ελλάδα 1964 ‐ 2004, M > 4 (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
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8.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

8.5.1 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ 

Στη χώρα μας διαμορφώνονται κυρίως πέντε ζώνες βλάστησης, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους 

χλωριδικά, οικολογικά, φυσιογνωμικά και ιστορικά. Τα όρια τους πολλές φορές γίνονται ασαφή. 

Σύμφωνα με τη διάκριση των ζωνών κατά Σπ. Ντάφη, ο οποίος χρησιμοποιεί τις ανώτερες 

φυτοκοινωνικές μονάδες του συστήματος Braun-Blanquet και ακολουθεί (με μικρές αποκλίσεις) την 

ταξινόμηση της βλάστησης της ΝΑ Ευρώπης (κατά Horvat), η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάγεται 

φυτοκοινωνικά στις παρακάτω ζώνες: 

➢ Queretalia ilicis (Ευμεσογειακή ζώνη)  

Ελλαδικό χώρο εμφανίζεται ως μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχής λωρίδα κατά μήκος των ακτών της 

δυτικής, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ελλάδας (μέχρι τον Όλυμπο), στα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου 

Πελάγους στις χερσονήσους και τις Ανατολικές Ακτές της Χαλκιδικής καθώς και στο νότιο τμήμα και 

στις νησίδες και τις ακτές της Μακεδονίας και της Θράκης. Αποτελεί τη θερμότερη και ξηρότερη ζώνη 

της Ελλάδας και ταυτίζεται με τα Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα. Η μεσογειακή αυτή ζώνη 

βλάστησης υποδιαιρείται σε δύο οικολογικά, χλωριδικά και φυσιογνωμικά καλά διακρινόμενες 

υποζώνες: την υποζώνη Oleo-Ceratonion και την υποζώνη Quercion ilicis. 

➢ Υποζώνη Oleo-ceratonion (υποζώνη Ελιάς- Χαρουπιάς)  

Η υποζώνη της αγριελιάς και της χαρουπιάς εμφανίζεται στις ακτές της νότιας ηπειρωτικής και 

νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και σε μικρές νησίδες της Νότιας Χαλκιδικής. Στην υποζώνη αυτή ανήκει 

και το μεγαλύτερο τμήμα των παραλιακών περιοχών της Κρήτης. Η υποζώνη αυτή διαιρείται σε δύο 

αυξητικούς χώρους ή φυτοκοινωνικές ενώσεις: την Oleo-ceratonietum και την Oleo-lentiscetum. 

Η Oleo-ceratonietum αποτελεί γεωγραφικά τη χαμηλότερη περιοχή της Νότιας Ελλάδας και κλιματικά 

το θερμότερο αυξητικό της χώρο, ο οποίος εκτείνεται στις πεδινές και παραλιακές περιοχές. Εμφανίζεται 

στις χαμηλότερες περιοχές των νησιών του Αιγαίου, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο και την 

Αττική. Αποτελεί μια από τις πιο διαταραγμένες ζώνες, λόγω της έντονης και μακρόχρονης παρουσίας 

του ανθρώπου.  

Η χαρακτηριστική φυσική βλάστηση της ζώνης αυτής με τους επιμέρους βιοτόπους της, αποτελείται 

κυρίως από θαμνώδη φρυγανικά είδη και ποώδη βλάστηση. Εντός του αυξητικού αυτού χώρου, 

επικρατούν τα φρύγανα, τα οποία εξαπλώνονται σε ασβεστολιθικά εδάφη λοφοειδών, ημιορεινών και 

ορεινών περιοχών, σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, αλλά και σε παλιές, εγκαταλελειμμένες 

καλλιέργειες,.  

Κυρίαρχα φυτικά είδη είναι: οι λαδανιές (Cistus spp.), η αστοιβή (Sarcopoterium spinosum), η 

γαλαστοιβή (Euphorbia acanthothamnos), το θυμάρι (Thymbra capitata), το θρούμπι (Satureja 

thymbra), η αφάνα (Genista acanthoclada), το ρείκι (Erica manipuliflora), η ασφάκα (Phlomis fruticosa), 
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το φασκόμηλο (Salvia fruticosa), η μηλοφασκιά (Salvia pomifera), το λυχναράκι (Ballota acetabulosa), 

το ασποροθύμαρο (Phagnalon graecum), ο ενδημικός έβενος της Κρήτης (Ebenus cretica). κ.ά.  

Στη σύνθεση των φρυγανικών κοινοτήτων συχνά συμμετέχουν ενδημικά και στενότοπα ενδημικά φυτικά 

taxa, ενώ στις πιο υποβαθμισμένες θέσεις, που χαρακτηρίζονται από την έντονη και μακροχρόνια 

επίδραση της βόσκησης ιδιαίτερα κοινά είδη είναι η σκυλοκρέμμυδα (Drimia numidica), ο ασφόδελος 

(Αsphodelus sp.) κ.ά. 

➢ Αυξητικός χώρος Oleo-lentiscetum.  

Ο αυξητικός χώρος της Oleo-lentiscetum εμφανίζεται πάνω από την προηγούμενη ένωση, καλύπτοντας 

τις υψηλότερες υπώρειες των πεδινών και ημιορεινών περιοχών. Ο ψυχρότερος και υγρότερος 

αυξητικός χώρος της Oleo-lentiscetum υποστηρίζει θαμνώδη βλάστηση, η οποία, όμως, αποτελείται σε 

μεγάλο βαθμό από αείφυλλα σκληρόφυλλα.  

Χαρακτηριστικά είδη είναι η αγριελιά (Olea europaea), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η κοκκορεβυθιά 

(Pistacia terebinthus), το πουρνάρι (Quercus coccifera), ο ασπάλαθος (Calicotome villosa), το 

θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea), ο αρκουδόβατος (Smilax aspera), η ενδημική ασφάκα της 

Κρήτης (Phlomis lanata) κ.ά. 

Στην περίπτωση έντονης υποβάθμισης του Oleo lentiscetum από ανθρωπογενείς πιέσεις η χλωριδική 

του σύνθεση αρχίζει να προσομοιάζει με εκείνη του Oleo ceratonietum. Άλλα είδη που εντοπίζονται σε 

αυτόν τον αυξητικό χώρο είναι: το φασκόμηλο (Salvia fruticosa), η χαρουπιά (Ceratonia siliqua), το 

ενδημικό κυκλάμινο της Κρήτης (Cyclamen creticum), ο ενδημικός δίκταμος (Origanum dictamnus) κ.ά. 

➢ Υποζώνη Quercion ilicis (υποζώνη Αριάς) 

Η υποζώνη της αριάς ή μεσο-μεσογειακή ζώνη εμφανίζεται στη Βόρεια ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, 

καταλαμβάνοντας τις υγρότερες ακτές της Δυτικής Ελλάδας, τις ανατολικές παρυφές του Πηλίου, της 

Όσσας και του Ολύμπου, τη λοφώδη Χαλκιδική και τις ακτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Στις περιοχές όπου η εμφάνισή της δεν ξεκινάει από τη θάλασσα, αναπτύσσεται αμέσως υψηλότερα 

από τον αυξητικό χώρο της Oleo-lentiscetum. Τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στην υποζώνη 

αυτή είναι κυρίως αυτά των αείφυλλων σκληρόφυλλων θάμνων. Οι αυξητικοί χώροι που διακρίνονται 

σε αυτή την υποζώνη είναι: Adrachno-Quercetum ilicis, Orno-Quercetum ilicis και Lauro- Quercetum 

ilicis. 

Στην Κρήτη η υποζώνη της Quercion ilicis εντοπίζεται κυρίως στην ημιορεινή ζώνη. Σε αυτήν 

επικρατούν εκτάσεις με αείφυλλη – σκληρόφυλλη βλάστηση (μακκία βλάστηση), όπου κυριαρχούν ο  

σχίνος, η αγριελιά, το πουρνάρι, η χαρουπιά, η κουμαριά (Arbutus unedo), ο ασπάλαθος (Calicotome 

villosa), το σφενδάμι (Acer sempervirens) κ.ά. 

Στην υποζώνη της αριάς ανήκουν και τα δάση κωνοφόρων, τα οποία στην Κρήτη αφορούν σε δάση 

Τραχείας πεύκης (Pinus brutia), δάση κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens) και μικτά δάση των δύο 
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ειδών. Εντυπωσιακά δάση Τραχείας πεύκης διατηρούνται ακόμη, παρά τις επανειλημμένες πυρκαγιές, 

στις νότιες πλαγιές της Δίκτης, της Θρυπτής και του Ορνού.  

 

Εικόνα 40: Απόσπασμα Χάρτη Ζωνών βλάστησης, ΥΔ Κρήτης (Μαυρομμάτης, 1980) 

Με βάση την παραπάνω εικόνα η άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται εμφανίζει τα χαρακτηριστικά των 

Θερμομεσογειακών διαπλάσεων Ανατολικής Μεσογείου (Υποζώνη Oleo-ceratonion Ελιάς- 

Χαρουπιάς). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχή έργου 
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8.5.1.1 ΧΛΩΡΙΔΑ 

Η χλωρίδα του νησιού είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γεωμορφολογία και το κλίμα του, εμφανίζοντας 

υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 6000 αυτόχθονα και αυτοφυή φυτά 

που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο, τα 1700 παρατηρούνται στην Κρήτη, ενώ ο αριθμός των 

ενδημικών φυτών υπολογίζεται ότι είναι 210, αριθμός που αντιστοιχεί στο 44% των ενδημικών φυτών 

του Αιγαίου.  

Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια από τα βασικότερα είδη της χλωρίδας που 

απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή. 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Androcymbium rechingeri Το Ανδροκύμβιο του Rechinger 

Anthemis glaberrima Η λεία Ανθεμίδα 

Bupleurum kakiskalae Το Βούπλευρον της Κακής Σκάλας 

Cephalanthera cucullata Το κρητικό Κεφαλάνθηρο 

Convolvulus argyrothamnos Ο αργυροθαμνώδης Κονβόλβουλος 

Crepis pusilla - 

Hypericum aciferum Υπερικόν το οξύφερον 

Nepeta sphaciotica Η Σφακιανή Νεπέτα 

Origanum dictamnus Δίκταμος 

Phoenix theophrasti Φοίνικες του Θεόφραστου 

Silene holzmanii Σιληνή 

Woodwardia radicans - 

Zelkova abelicea Αμπελιτσιά 

Στην περιοχή παρατηρούνται διαφορετικά είδη χλωρίδας ανάλογα με το υψόμετρο. Στα χαμηλότερα 

υψόμετρα η βλάστηση αποτελείται κυρίως από φρύγανα όπως την αστιβάδα, τη λαγανιά και τον 

ασπάλαθο, ενώ στα υψηλότερα υψόμετρα παρατηρούνται θαμνώδεις σχηματισμοί τα λεγόμενα μακί, οι 

οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από χαρουπιές, σχίνους, πρίνους και αγριελιές. 

Αναλύοντας την χλωρίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου και τις εδαφικές του εκτάσεις, η πλειονότητα των 

εδαφών (65%) καλύπτεται από δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος του 

υπολειπόμενου τμήματος καταλαμβάνεται από αγροτικές εκτάσεις, ήτοι βοσκοτόπους και καλλιέργειες. 

Μικρότερα τμήματα της εδαφικής επιφάνειας καλύπτονται από δάση (10%) και εδάφη οικιστικών 

χρήσεων, ενώ οι εκτάσεις που καλύπτονται από νερά είναι περιορισμένες. Οι υψομετρικές βλαστικές 

ζώνες είναι: α) χαμηλή ζώνη 0-400m β) μεσαία ζώνη 400-700m και γ) τμήμα υψηλής ζώνης 700-900m. 

Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της δασικής βλάστησης στο Δήμο είναι: 

➢ τα αμιγή δάση της τραχείας Πεύκης (Pinusbrutia) 

➢ τα πρινοδάση (Qurcuscoccifera) και 

➢ τα μικτά δάση από πεύκο, πρίνο και σφενδάμι (Acersempervirens) 
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8.5.1.2 ΠΑΝΙΔΑ 

Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ενδιαφέρον και όσον αφορά στα είδη πανίδας, αν και δεν έχουν 

μελετηθεί στον ίδιο βαθμό όλες οι ομάδες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η οικολογική αξία της Κρήτης, όσον 

αφορά κυρίως στα είδη Ορνιθοπανίδας, με παρουσία πολλών σπάνιων, απειλούμενων και 

προστατευόμενων ειδών. 

❖ Θηλαστικά  

Τα θηλαστικά της Κρήτης παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, με παρουσία ενδημικών, απειλούμενων 

και προστατευόμενων ειδών και υποειδών.  

Όσο αφορά τα χερσαία θηλαστικά,  στην Κρήτη απαντάται το μοναδικό ενδημικό είδος θηλαστικού της 

Ελλάδας, η Κρητική μυγαλή (Crocidura zimmermanni). Η κρητική μυγαλή χαρακτηρίζεται ως 

Κινδυνεύον (ΕΝ) σε εθνικό επίπεδο, ενώ σε διεθνές επίπεδο χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU).  Το είδος 

δεν προστατεύεται βάση της εθνικής ή της διεθνούς νομοθεσίας, αλλά οι πληθυσμοί του 

περιλαμβάνονται σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. 

Επίσης εμφανίζονται και τρία σημαντικά ενδημικά υποείδη τα οποία είναι 

➢ αγριόγατα της Κρήτης ή φουρόγατος (Felis silvestris cretensis),  

➢ ο ασβός της Κρήτης ή άρκαλος (Meles meles arcalus) 

➢ και ο αίγαγρος της Κρήτης (Capra aegagrus cretica) 

Όσον αφορά στα χερσαία θηλαστικά, εκτός από τα ενδημικά είδη και υποείδη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχουν και τα Χειρόπτερα της Κρήτης. Από αυτά, ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία της 

Νανονυχτερίδας του Hanak (Pipistrellus hanaki), είδος το οποίο είναι γνωστό μόνο από τη Λιβύη και 

την Κρήτη και σε εθνικό επίπεδο χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU). 

Από την άλλη μεριά στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης εντοπίζονται απειλούμενα και προστατευόμενα 

Κητώδη, όπως ο Φυσητήρας (Physeter macrocephalus), το Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) κ.ά. 

Στο σύνολο της Περιφέρειας της Κρήτης απαντώνται τουλάχιστον 37 σημαντικά είδη θηλαστικών. Εξ 

αυτών, τα 28 περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με τη Μεσογειακή φώκια 

(Monachus monachus) να αποτελεί είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ. 

Από αυτά, τα 29 θηλαστικών αξιολογήθηκαν ως προς το καθεστώς απειλής τους- κατηγορίες κινδύνου 

στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας) όπου τα 9 χαρακτηρίστηκαν ως 

απειλούμενα (CR, EN, VU) και 6 ως Σχεδόν Απειλούμενα (ΝΤ).  

Πιο συγκεκριμένα: 

➢ Η Μεσογειακή φώκια χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR). 

➢ Τα ενδημικά Κρητική μυγαλή (Crocidura zimmermanni) και Κρητικός αίγαγρος (Capra aegagrus 

cretica) και ο φυσητήρας (Physeter macrocephalus) χαρακτηρίζονται ως Κινδυνεύοντα (ΕΝ) 

➢ 3 είδη δελφινιών και 2 είδη Χειροπτέρων χαρακτηρίζονται ως Τρωτά (VU). 
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Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποια από τα θηλαστικά της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης.  

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Ακανθοχοιρόμορφα 

Erinaceus concolor Σκαντζόχοιρος 

Μυγαλόμορφα 

Crocidura suaveolens Κηπομυγαλίδα 

Crocidura zimmermanni Κρητική μυγαλή 

Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλίδα 

Χειρόπτερα 

Tadarida teniotis Νυχτονόμος 

Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος 

Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος 

Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Blasius 

Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα 

Miniopterus schreibersi Πτερυγονυχτερίδα 

Myotis aurascens Στεπομυωτίδα 

Myotis blythi Μικρομυωτίδα 

Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα 

Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα 

Myotis myotis Τρανομυωτίδα 

Myotis mystacinus Μουστακονυχτερίδα 

Nyctalus leisleri Μικρονυκτοβάτης 

Pipistrellus kuhli Λευκονυχτερίδα 

Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα 

Pipistrellus hanaki Νανονυχτερίδα 

Hypsugo savii (Pipistrellus savii) Βουνονυχτερίδα 

Plecotus austriacus Σταχτιά ωτονυχτερίδα 

Plecotus kolombatovici Μεσογειακή ωτονυχτερίδα 

Plecotus macrobullaris Ορεινή ωτονυχτερίδα 

Τρωκτικά 

Glis glis  Mυωξός  

Acomys minous  Ακανθοποντικός 

Σαρκοφάγα 

Mustela nivalis  Mustela nivalis Νυφίτσα * * NE 

Martes foina  Martes foina Κουνάβι * NE 

Meles meles arcalus  Meles meles arcalus (x) Ασβός της Κρήτης, άρκαλος * NE 

Felis silvestris cretensis  Αγριόγατα της Κρήτης ή φουρόγατος 

Monachus monachus  Μεσογειακή φώκια 

Αρτιοδάκτυλα 

Capra aegagrus cretica  Κρητικός Αίγαγρος, Αγρίμι, 

Κητώδη 

Physeter macrocephalus  Φυσητήρας  

Tursiops truncatus  Ρινοδέλφινο  

Stenella coeruleoalba  Ζωνοδέλφινο  

Grampus griseus  Σταχτοδέλφινο  

Ziphius cavirostris  Ζιφιός 

❖ Αμφίβια-Ερπετά 

Όσον αφορά στα ερπετά και τα αμφίβια, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 

Ελλάδας 6 από τα 20 είδη ερπετών και αμφιβίων του ΥΔ χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα, ενώ τα 

υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC). Ειδικότερα: 
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Η δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea) χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR). Πρόκειται 

για το πιο σπάνιο είδος θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδας, ενώ εκτιμάται ότι δεν αναπαράγεται στη 

Μεσόγειο. 

➢ Ο Κρητικός βάτραχος Rana cretensis (Pelophylax cretensis), ο Χαμαιλέοντας (Chamaeleo 

chamaeleon), η θαλάσσια χελώνα και η πράσινη θαλασσοχελώνα (Chelonia mydas) 

χαρακτηρίζονται ως Κινδυνεύοντα (ΕΝ) 

➢ Το ενδημικό κλοτσιδάκι Podarcis cretensis χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU). 

Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποια από τα θηλαστικά της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Άνουρα 

Bufo viridis (Pseudepidalea viridis)  Πρασινόφρυνος  

Hyla arborea cretensis  Hyla arborea cretensis (x) Δενδροβάτραχος IV * * LC 

Rana cretensis (Pelophylax cretensis) Κρητικός βάτραχος 

Rana kurtmuelleri (Pelophylax 
kurtmuelleri) 

Βαλκανοβάτραχος 

ΕΡΠΕΤΑ 

Caretta caretta  Θαλάσσια χελώνα  

Chelonia mydas  Πράσινη θαλασσοχελώνα  

Dermochelys coriacea  Δερματοχελώνα  

Mauremys rivulata  Ποταμοχελώνα 

Σαύρες 

Chamaeleo chamaeleon  Χαμαιλέοντας  
Cyrtodactylus kotschyi  Σαμιαμίδι 
Hemidactylus turcicus Μολυντήρι  
Tarentola mauritanica  Ταρέντολα, Κλινανταράκι  

Lacerta trilineata  Τρανόσαυρα, Τρανογουστέρα  
Podarcis cretensis  Κλοτσιδάκι  
Chalcides ocellatus Λιακόνι 

Φίδια 

Typhlops vermicularis  Ανήλιαστος  
Hierophis gemonensis  Δενδρογαλιά  

Natrix tessellata  Λιμνόφιδο  
Telescopus fallax  Αγιόφιδο  

Elaphe situla (Zamenis situlus)  Σπιτόφιδο 

 

❖ Ορνιθοπανιδα 

Όπως προαναφέρθηκε η Κρήτη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά στην Ορνιθοπανίδα, με 

ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία αρπακτικών πτηνών. Από αυτά ξεχωρίζουν είδη όπως ο Γυπαετός 

(Gypaetus barbatus), ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) και το Όρνιο (Gyps fulvus). Η Κρήτη φιλοξενεί 

σήμερα το μοναδικό πληθυσμό Γυπαετού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, το 50% του 

πληθυσμού του Όρνιου στην Ελλάδα και το σημαντικότερο νησιωτικό πληθυσμό στην Ευρώπη, καθώς 

και το σύνολο του πληθυσμού του υποείδους homeyeri του Χρυσαετού στην Ελλάδα 
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Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποια από τα θηλαστικά της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία 

Aquila chrysaetos  Χρυσαετός  

Aythya nyroca  Βαλτόπαπια  

Calonectris diomedea  Αρτέμης  

Egretta garzetta  Λευκοτσικνιάς  

Emberiza caesia  Φρυγανοτσίχλονο  

Falco biarmicus  Χρυσογέρακο  

Falco eleonorae  Μαυροπετρίτης  

Falco naumanni  Κιρκινέζι  

Falco peregrinus  Πετρίτης  

Gypaetus barbatus  Γυπαετός  

Gyps fulvus  Όρνιο  

Hieraaetus fasciatus  Σπιζαετός  

Phalacrocorax aristotelis  Θαλασσοκόρακας  

Plegadis falcinellus  Χαλκόκοτα  

Pyrrhocorax pyrrhocorax  Κοκκινοκαλιακούδα  

Sylvia rueppelli  Αιγαιοτσιροβάκος 

❖ Ιχθυοπανίδα 

Το θαλάσσιο τμήμα της Κρήτης παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά στα είδη ιχθύων, τόσο 

από οικολογική όσο και από αλιευτική άποψη. Το Κρητικό πέλαγος εμφανίζει την Τρίτη μεγαλύτερη 

ποικιλότητα βενθικών ειδών, μετά το Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος, με τα περισσότερα είδη που 

απαντώνται να είναι ως επί το πλείστον θερμόφιλα είδη και λεσεψιανοί μετανάστες. 

 Στο Κρητικό πέλαγος απαντάται πλήθος απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών, μεταξύ των 

οποίων έχουν καταγραφεί και διάφορα απειλούμενα είδη Χονδιχθύων όπως ο ρυγχοκαρχαρίας (Isurus 

oxyrinchus), ο επτακαρχαρίας (Heptranchias perlo), ο Κοκκοκεντροφόρος (Centrophorus granulosus), 

ο γλαυκός καρχαρίας (Prionace glauca) κ.ά. 

Ο υδροβιότοπος του Αλμυρού ποταμού περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 είδη πανίδας εκ των οποίων η 

ζουρίδα, ο σκαντζόχοιρος και η καλιγιανού προστατεύονται. Επίσης έχουν καταγραφεί 177 είδη άγριας 

ορνιθοπανίδας τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων 

δηλαδή την άνοιξη και το φθινόπωρο, η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στα είδη υπό εξαφάνιση και 

μεγάλος αριθμός σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή 

νομοθεσία. Τέλος, ένας από τους πυκνότερους πληθυσμούς χελώνας στην Κρήτη εμφανίζεται στην 

περιοχή του υδροβιότοπου 

8.5.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η περιφέρεια της Κρήτης παρουσιάζει πληθώρα προστατευόμενων περιοχών όπως περιοχές 

προστασίας της φύσης , φυσικά εθνικά και περιφερειακά πάρκα, εθνικοί δρυμοί  περιοχές του δικτύου 

natura 2000, Καταφύγια Άγριας Ζωής, προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί  αισθητικά δάση κ.α. 
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Οι προστατευόμενες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000, βρίσκονται σε μεγάλες 

αποστάσεις από την περιοχή του έργου. Ειδικότερα οι πλησιέστερες περιοχές στην εγκατάσταση είναι 

οι:  

1. Η Περιοχή NATURA (SCI / SAC) με κωδικό περιοχής: GR4320002 - Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, 

Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή  στα 7,4 χιλιόμετρα 

2. Η Περιοχή NATURA (SCI / SAC) με κωδικό περιοχής: GR4320010 - Κορυφή Λάζαρος - Μαδάρα 

Δίκτης στα 7,2 χιλιόμετρα 

Το έργο σύμφωνα με τον Ν. 3937/11 δεν εντάσσεται εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως καταφύγιο 

άγριας ζωής. Σε απόσταση 520 m υπάρχει το καταφύγιο άγριας ζωής με κωδικό ΚΑΖ K569 και 

Ονομασία: Θύλακας Αγίου Νικολάου Κριτσά και σε απόσταση 920m υπάρχει το καταφύγιο άγριας ζωής 

με κωδικό ΚΑΖ K865 και Ονομασία: Βαθύ Αλμυρός Αγίου Νικολάου. 

Η υπό μελέτη θέση του έργου βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των ορίων του δικτύου προστασίας της φύσης 

NATURA (SCI / SAC). 

 

Εικόνα 41: Η θέση του έργου ως προς τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην 

ευρύτερη περιοχή (Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/map/) 

 

http://www.oikoskopio.gr/map/
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Επίσης το έργο σύμφωνα με τον Ν. 3937/11 δεν εντάσσεται εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως 

καταφύγιο άγριας ζωής.  

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν διάφοροι τύποι οικοσυστημάτων όπως: 

• Φυσικά οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν α) ποταμούς και παραποτάμους που 

χαρακτηρίζονται από δενδρώδη παραποτάμια βλάστηση αζωνικού τύπου, β) βοσκοτόπων και 

γ) δασικό οικοσύστημα  

• Ανθρωπογενές οικοσύστημα που περιλαμβάνει αγροτικές - γεωργικές εκτάσεις οι οποίες 

καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της υπό μελέτη έκτασης.  

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται σε μια περιοχή η οποία γενικά χαρακτηρίζεται και από ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις (οδικό δίκτυο, οικισμοί, συγκέντρωση αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, 

καλλιέργειες, βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες κλπ.). 

Στην περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται  μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που δύναται να 

επηρεαστούν από την εν λόγω δραστηριότητα. 

Αναλυτικά στοιχεία ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Το έργο δεν βρίσκεται σε περιοχή του Ν. 3937/11 (Περιοχές απόλυτης προστασίας ή προστασίας της 

φύσης, Εθνικά πάρκα, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Περιφερειακά πάρκα, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, 

κα). 

 

Εικόνα 42: Χάρτης αποτύπωσης Καταφυγίων Άγριας Ζωής 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα, βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των ορίων του δικτύου προστασίας της φύσης 

NATURA (SCI / SAC). 

Περιοχή έργου 
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Πίνακας 24:Χάρτης Περιοχών NATURA 2000 

 

8.5.3 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 

8.6 ΑΝΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Οι χρήσεις γης στο Δήμο Αγίου Νικολάου έχουν διαμορφωθεί αφενός από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες (κατά κύριο λόγο) που αναπτύσσονται στην περιοχή και αφετέρου, από το γεωφυσικό 

ανάγλυφο. 

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός στο προ «Καλλικράτη» τμήμα του Δήμου Αγίου Νικολάου έχει 

αποτυπωθεί στο Εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 

ΦΕΚ 460/Δ/1- 11-2010. Όσον αφορά στα τμήματα που προσαρτήθηκαν στο νέο Καλλικρατικό Δήμο, 

τέως Δήμος Νεάπολης και τέως Κοινότητα Βραχασίου, σε εξέλιξη βρίσκεται το ΣΧΟΟΑΠ για τη χωρική 

αυτή ενότητα. 

Οι θεσμοθετημένες από το ΣΧΟΟΑΠ χρήσεις γης του Αγίου Νικολάου περιλαμβάνουν Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας, Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης, Περιοχές Ειδικών Χρήσεων και Περιοχές 

Οικιστικής Ανάπτυξης. 

Οι χρήσεις γης μιας περιοχής καθορίζονται από τη μορφολογία του εδάφους, το υπάρχον υδάτινο 

δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη της. Ειδικότερα, σύμφωνα με το CORINE LAND COVER η κατανομή 

της κάλυψης γης για το Δήμο Αγίου Νικολάου παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη: 

Περιοχή έργου 
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Εικόνα 43: Απόσπασμα χρήσεων γης ευρύτερης περιοχής 

8.6.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικότατων αρχαιολογικών μνημείων και ευρημάτων 

της προϊστορικής, κλασικής, βυζαντινής και νεότερης περιόδου, τα οποία συμβάλλουν στην 

προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Η προέλευση της λέξης Κρήτη δεν έχει καθορισθεί με βεβαιότητα. Υπάρχουν διάφορες αντικρουόμενες 

ετυμολογίες κατά τις οποίες μία από τις Εσπερίδες ονομαζόταν Κρήτη, όπως Κρήτη ονομαζόταν και η 

σύζυγος του βασιλιά Μίνωα, καθώς και μία από τις νύμφες που παντρεύτηκε ο Δίας Άμμων.  

Επίσης, ο Κρης, γιος του Δία και της νύμφης Ίδας θεωρείται να έχει δώσει το όνομα του στην Κρήτη, 

ειδικά αφού το υψηλότερο βουνό του νησιού φέρει το όνομα της μητέρας του. 

Η Κρήτη, σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα, κατοικείται ήδη από την Παλαιολιθική εποχή, ενώ 

παρουσιάζει συνεχή ανθρώπινη παρουσία τα τελευταία 10 χιλιάδες χρόνια. Αν και ο Μινωικός 

πολιτισμός αναπτύχθηκε κυρίως στο Κρητικό και Αιγαιοπελαγίτικο έδαφος, η Κρήτη εμφανίζει 

ξεχωριστή θέση στην ελληνική μυθολογία και πρωταγωνιστεί στον ελληνικό πολιτισμό από τις απαρχές 

του. 

Το 2010 μετά από ανασκαφές με επικεφαλής τον Τόμας Στράσερ (T.F. Strasser) και την Ελένη 

Παναγοπούλου, βρέθηκαν 2000 λίθινα εργαλεία στις περιοχές Πλακιάς και Πρέβελης, που ανάγονται 

στην παλαιολιθική εποχή και χρονολογούνται στα 130.000 χρόνια μέχρι 190.000 χρόνια πριν από 

σήμερα. 

Επίσης υπάρχουν σημάδια ανθρώπινης παρουσίας στην Κρήτη, τα οποία ανάγονται στη λεγόμενη Προ 

κεραμική περίοδο (6100-5700 π.Χ.). Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τα κατώτατα 
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στρώματα στην Κνωσό που αποτελούσε ίσως το χώρο με την αρχαιότερη συνεχή κατοίκηση στην 

Κρήτη. Παρότι δεν έχουν βρεθεί ίχνη κεραμικής από εκείνη την περίοδο, υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν 

αναπτυχθεί ορισμένες δεξιότητες, και επομένως οι κάτοικοι δεν ζούσαν αποκλειστικά από το κυνήγι και 

το ψάρεμα. 

Επιπλέον πολλά περισσότερα είναι τα δείγματα πολιτισμού από την πρώιμη (5700-3800 π.Χ.) και τη 

μέση Νεολιθική περίοδο (3800-3500 π.Χ.). Ωστόσο, παραμένει άγνωστη η προέλευση και η καταγωγή 

των κατοίκων της Κρήτης εκείνης της περιόδου.  

Κατά τη νεολιθική εποχή και μέχρι το 4.000 π.Χ. οι κάτοικοι αναπτύχθηκαν αργά. Αρχικά καλλιέργησαν 

τη γη με πρωτόγονες μεθόδους, έμαθαν την εκτροφή των ζώων και σχηματίστηκαν οι πρώτοι οικισμοί. 

Ο πληθυσμός κατοικούσε σε λίθινα σπίτια και σπανιότερα σε σπηλιές, όπως μαρτυρούν ευρήματα στα 

σπήλαια της Ειλειθυίας, του Στραβομύτη, του Ελληνοσπήλαιου κ.α όπου έχουν βρεθεί όπλα, εργαλεία, 

αγγεία, λεπίδες και κοκκάλινοι ή λίθινοι πελέκεις, όπως και αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας 

αφιερωμένα στη θεά της γονιμότητας. 

Το νησί απομονωμένο, λόγω της φύσης της νεολιθικής οικονομίας, βασιζόταν στην αυτάρκεια και 

επιβίωνε χάρη στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Με την πάροδο του χρόνου, η σχετικά πρωτόγονη 

αγγειοπλαστική εξελίχθηκε με τη χρήση της φωτιάς και βελτιώθηκε καλλιτεχνικά. Κατάλοιπα της 

συγκεκριμένης περιόδου έχουν ανεβρεθεί στη Φαιστό, στην Κνωσό και στη Σητεία. 

Η ύστερη Νεολιθική περίοδος (3500-2800 π.Χ.) σηματοδοτεί την επέκταση της κεραμικής (χρήση 

ψημένου πηλού) σε όλο το νησί, ενώ σαφείς είναι και οι ενδείξεις προχωρημένων μορφών γεωργίας και 

κτηνοτροφίας. Ορισμένα από τα υλικά των ευρημάτων (όπως ο οψιανός της Μήλου ή το 

ελεφαντόδοντο) δείχνουν ότι υπήρχαν -έστω και περιορισμένες- επαφές με την Αίγυπτο. Γύρω στο 2800 

π.Χ., στο τέλος της ύστερης Νεολιθικής εποχής, μια σημαντικότατη αλλαγή λαμβάνει χώρα: η χρήση 

του χαλκού. Αντίστοιχες αλλαγές συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και στις 

Κυκλάδες. Στην Κρήτη, όμως, φαίνεται ότι έχουμε και άφιξη νέων κατοίκων, των Μινωιτών, φορέων 

ενός συνολικά νέου πολιτισμού. 

Η ακριβής καταγωγή των Μινωιτών δεν έχει προσδιοριστεί. Κάποιοι ερευνητές υποθέτουν ότι μάλλον 

ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Σε αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον, οδηγεί η κοντινή σχετικά απόσταση 

και η εύκολη πρόσβαση, αλλά και αντίστοιχες αλλαγές που παρατηρούνται στην υπόλοιπη νησιωτική 

Ελλάδα. Η άφιξη των νέων κατοίκων δεν φαίνεται να συνοδεύτηκε από εξόντωση των παλαιότερων, 

αλλά περισσότερο από μία διαδικασία αφομοίωσής τους, σε μια μακρά περίοδο κατά την οποία το 

εμπόριο και η ναυτιλία οδήγησαν σε σημαντική οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη.  

Η Πρωτομινωική περίοδος (2800-2100 π.Χ.) είναι η πρώτη φάση ανάπτυξης του Μινωικού πολιτισμού, 

πριν από την εμφάνιση των μεγάλων ανακτορικών συγκροτημάτων. Η χρήση του αγγειοπλαστικού 

τροχού έχει πια γενικευτεί και διακρίνονται διαφορετικοί τύποι κεραμικών, οι οποίοι βοηθούν στη 

χρονολόγηση και στην παρακολούθηση της επικοινωνίας ανάμεσα στα διαφορετικά κέντρα του νησιού. 
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Η οικονομία είναι ακόμη κυρίως γεωργική, γεγονός που αντανακλάται και στη δομή και την ανάπτυξη 

των οικισμών. Την ίδια εποχή αυξάνονται και οι ενδείξεις επικοινωνίας και επαφών με άλλες περιοχές 

(εξ ου και ο αυξημένος αριθμός κυκλαδικών ειδωλίων).  

Κατά το 1900 π.Χ. χτίζονται στην Κρήτη τα πρώτα ανάκτορα, επακόλουθο της μεγάλης οικονομικής 

ανάπτυξης του νησιού. Στην Κνωσό, τη Φαιστό, τα Μάλια, τη Ζάκρο, τις Αρχάνες διαμορφώνονται 

μεγάλα ανακτορικά συγκροτήματα. Η περίοδος αυτή είναι και περίοδος "μεγάλων έργων", όπως 

προκύπτει από το μέγεθος των ανακτόρων, τη διαμόρφωση εκτεταμένου οδικού δικτύου ικανού να 

εξυπηρετεί τετράτροχες άμαξες, ή τη διαμόρφωση περίπλοκων συστημάτων αποχέτευσης όπως αυτά 

του ανακτόρου της Κνωσού.  

Όσο για την ανάπτυξη των τεχνών, αυτή είναι εμφανής στην εξέλιξη της κεραμικής, στους περίτεχνους 

σφραγιδόλιθους, στη μεταλλοτεχνία και την κατεργασία των πολύτιμων μετάλλων, καθώς και στην 

υφαντουργία. Η ανάπτυξη της γραφής ακολουθεί την ανάπτυξη μιας περίπλοκης διοικητικής δομής. Η 

πρώτη μορφή γραφής πρέπει να ήταν ιερογλυφική. Το πιο εντυπωσιακό δείγμα ιερογλυφικής γραφής 

είναι ο περίφημος Δίσκος της Φαιστού (1700-1600 π.Χ.), που βρέθηκε το 1908 και δεν έχει 

αποκρυπτογραφηθεί. 

Οι Αχαιοί, που σύντομα θα ελέγχουν το εμπόριο στο Αιγαίο, θα κυριαρχήσουν και στην Κρήτη, όπως 

μαρτυρούν και οι αποκρυπτογραφημένες πινακίδες σε Γραμμική Β. Οι Αχαιοί (Μυκηναίοι) φέρνουν μαζί 

τους στοιχεία του δικού τους πολιτισμού, όπως είναι η έμφαση στο ρόλο του βασιλιά (του άνακτα) και 

ο πολεμικός χαρακτήρας της κοινωνίας τους, σε αντιδιαστολή προς το φιλειρηνικό πνεύμα των 

Μινωιτών. 

Γύρω στο 1100 π.Χ. καταγράφονται και στην Κρήτη σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με την Κάθοδο 

των Δωριέων: καταστρέφονται και εγκαταλείπονται μεγάλοι προηγούμενοι οικισμοί, ενώ σε ορεινά και 

προφυλαγμένα μέρη διαμορφώνονται οικισμοί φυγάδων ή προσφύγων, οι οποίοι προσπαθούν να 

προφυλαχθούν. 

Οι Δωριείς εγκαθίστανται στις σημαντικότερες πόλεις του νησιού (Κνωσό, Φαιστό, Γόρτυνα, Τύλισο, 

Χερσόνησο, Κυδωνία κ.α.). Οι αυτόχθονες, γνωστοί και ως Ετεοκρήτες καταφεύγουν στις δυσπρόσιτες 

περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, ενώ οι νέοι κάτοικοι εισάγουν στο νησί σειρά 

καινούργιων εθίμων (κάψιμο των νεκρών κ.α) και νέων παραγωγικών μεθόδων, όπως η γενικευμένη 

χρήση του σιδήρου, ο οποίος πλέον χρησιμοποιείται, εκτός από την κατασκευή όπλων, και στην 

κατασκευή εργαλείων και διακοσμητικών αντικειμένων. 

Το πιο βασικό χαρακτηριστικό της Κρήτης κατά την Κλασική εποχή είναι ότι παραμένει στο περιθώριο 

του ελληνικού κόσμου. Σχετικά φτωχές, οι δωρικές πόλεις της Κρήτης δεν θα συμμετάσχουν ούτε στους 

Περσικούς Πολέμους, ούτε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στους 

συγγραφείς του 4ου αιώνα π.Χ., όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, η Κρήτη και η πολιτική της 

οργάνωση μνημονεύονται περισσότερο ως ενδιαφέρων αρχαϊσμός.  
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Η Ελληνιστική περίοδος, με τα βασίλεια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος προς τα νότια και τα ανατολικά, αναβάθμισε τη σημασία της Κρήτης, αλλά και την έκταση 

των επεμβάσεων στα εσωτερικά της. Το 216 π.Χ. οι Κρήτες ανακηρύσσουν το Μακεδόνα βασιλιά 

Φίλιππο Ε' προστάτη του νησιού, ενώ την ίδια εποχή είναι έκδηλη και η επιρροή των Πτολεμαίων. 

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η διαμόρφωση ποικίλων ενώσεων (της Κνωσού, της 

Γόρτυνας, της Φαιστού), καθώς και οι κάθε είδους συγκρούσεις και διενέξεις ανάμεσα στις πόλεις του 

νησιού.  

Με την κατάληψη του νησιού από τους Ρωμαίους ξεκινά μια μακρά περίοδος ειρήνης και ευημερίας στα 

πλαίσια της οποίας αναπτύχθηκαν εκ νέου οι πόλεις της Κυδωνίας, Κνωσού και Φαιστού. Ως διοικητικό 

κέντρο του νησιού ορίζεται η Γόρτυνα, η μόνη πόλη που δεν καταστράφηκε από τη ρωμαϊκή εισβολή, 

έχοντας συμμαχήσει με τους κατακτητές. Το 58 μ.Χ. η Κρήτη έρχεται σε επαφή με τον Χριστιανισμό 

χάρη στο μαθητή του Αποστόλου Παύλου, Τίτο, που ήταν και ο πρώτος επίσκοπος της Κρητικής 

Εκκλησίας. Με τη διάσπαση του ρωμαϊκού κράτους σε ανατολικό και δυτικό το 395, η Κρήτη περνά στο 

πρώτο, τη μετέπειτα Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1204, από τους Σταυροφόρους, η Κρήτη παραχωρήθηκε 

στη Βενετία. Πρωτεύουσα του νησιού ήταν και τότε το Ηράκλειο, που ονομαζόταν Κάντια (Candia), από 

παραφθορά του Χάντακ (Χάνδακας) που ονόμαζαν την πόλη οι Άραβες, από το χαντάκι που 

περιέβαλλε τα τείχη της πόλης. 

Η Κρητική νήσος ανακηρύχθηκε ως αυτόνομο κράτος με το όνομα «Κρητική Πολιτεία», υπό τη διοίκηση 

(αρμοστεία) του Πρίγκηπα Γεωργίου της Ελλάδας και υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων, του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ρωσίας. Το 1905, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 

διαμαρτυρόμενος για την κατάσταση της Κρήτης και οι υπόλοιποι Κρητικοί για τις αυθαιρεσίες του 

αρμοστή επαναστάτησαν ζητώντας την ένωση με την Ελλάδα.  

Η Κρητική πολιτεία τελικά κήρυξε την ένωσή της με την Ελλάδα και κατάργησε την αρμοστεία στις 12 

Οκτωβρίου 1908 (στις 25 Οκτωβρίου με το νέο ημερολόγιο) μετά την αποδοχή των Κρητών βουλευτών 

από την Ελληνική βουλή και την ανάληψη καθηκόντων διοίκησης από τον Στέφανο Δραγούμη ως γενικό 

διοικητή, όντας απεσταλμένος από την Ελλάδα και αναγνωρίστηκε τελικώς η ένωση με την υπόλοιπη 

χώρα από τις υπόλοιπες χώρες με τη Συνθήκη του Λονδίνου μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 

1912-13.  

Υπολογίζεται πως κατά την ένωση οι Έλληνες αποτελούσαν το 90% των κατοίκων της Κρήτης. Η 

επίσημη ανακήρυξη της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 

Δεκεμβρίου 1913 στα Χανιά, μέσα σε ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα. Η Κρήτη ήταν ελεύθερη και ενωμένη 

με την Ελλάδα.  

Το Κρητικό Ζήτημα, που απασχόλησε επί μακρόν τη διεθνή πολιτική, είχε επιλυθεί. Μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, πολλοί Έλληνες Μικρασιάτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην 
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Κρήτη. Κατά την επακόλουθη ανταλλαγή πληθυσμών, με βάση τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923, οι 

Τούρκοι που κατοικούσαν στην Κρήτη, περίπου 33.000, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κρήτη 

και Έλληνες Μικρασιάτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο νησί, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της 

Κρήτης να καταστεί εθνικά και θρησκευτικά ομογενής.  

Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες εμπλούτισαν τον τοπικό πολιτισμό και την οικονομία και δημιούργησαν 

συνοικισμούς που φέρουν τα ονόματα των πόλεων της Μικράς Ασίας από όπου προήλθαν, όπως Νέες 

Κλαζομενές, Νέα Αλικαρνασσός, Νέα Βρύουλα, Νέα Αλάτσατα. 

8.6.2.1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι θέσεις αρχαιολογικών χώρων και άλλων μνημείων στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου. 

 

Εικόνα 44: Χάρτης θέσεων αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

(Πηγή:http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html) 

Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Ελλάδας του Υπουργείου 

Πολιτισμού, παρακάτω παρουσιάζονται οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της ευρύτερης 

περιοχής. 

http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
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Πίνακας 25: Διαρκής Κατάλογος Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Ελλάδας του Υπουργείου 

Πολιτισμού (πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php) 

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαθέτει πλήθος πολιτιστικών στοιχείων γεγονός που αποτελεί συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την τουριστική και εν γένει τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Αρχαιότητες, βυζαντινές 

εκκλησίες, χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, παράλληλα με τη ζωντανή παράδοση και τα ήθη 

και έθιμα που διατηρούνται σε πολλούς οικισμούς συνθέτουν το πολιτισμικό «μωσαϊκό» της. 

Λοιποί Αρχαιολογικοί Χώροι: 

http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php
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➢ Αρχαιολογικός χώρος Λατούς 

➢ Αρχαία Δρήρος 

➢ Αρχαίος Ολούντας 

➢ Μινωικός οικισμός στο Βρόκαστρο 

➢ Μινωικός οικισμός Μιλάτου 

➢ Πρινιάτικος Πύργος 

➢ Αρχαία Νάξος – Οξά 

➢ Μπούφος Σίσιου 

Μονές: 

➢ Μονή Αγίου Γεωργίου – Σεληνάρι 

➢ Μονή Αρετίου 

➢ Μονή Κρεμαστών 

➢ Μονή Κουφής Πέτρας 

➢ Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου 

➢ Μονή Μιχαήλ Αρχαγγέλου 

➢ Μονή Αγιάς Τριάδος 

Νησιά: 

➢ Νησίδα της Σπιναλόγκας 

➢ Νησί των Αγίων Πάντων 

Εκκλησίες: 

➢ Άγιος Νικόλαος 

➢ Άγιος Γεώργιος Σκινιά 

➢ Παναγιά Κερά 

➢ Ιερός Ναός Μεγάλης Παναγιάς 

➢ Άγιος Θωμάς Μιλάτου 
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8.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.7.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση (πρόγραμμα “Καλλικράτης”), η περιοχή μελέτης 

υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας 

Κρήτης. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δημιουργήθηκε από τη συνένωση των τ. Δήμων Αγίου 

Νικολάου, Νεάπολης και της Κοινότητας Βραχασίου (σύμφωνα με την προηγούμενη διοικητική διαίρεση 

- σχέδιο “Καποδίστριας”). Στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου περιλαμβάνετε η Δημοτική Κοινότητα 

Αγίου Νικολάου, η Δημοτική Κοινότητα Ελούντας, η Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς, η Τοπική Κοινότητα 

Βρουχά, η Τοπική Κοινότητα Έξω Λακκωνίων, η Τοπική Κοινότητα Έξω Ποταμών, η Τοπική Κοινότητα 

Ζενίων, η Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου, η Τοπική Κοινότητα Κρούστα, η Τοπική Κοινότητα Λιμνών, 

η Τοπική Κοινότητα Λούμα, η Τοπική Κοινότητα Μέσα Λακκωνίων, η Τοπική Κοινότητα Πρίνας και η 

Τοπική Κοινότητα Σκινιά. Ο νέος Δήμος Αγίου Νικολάου έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο και ιστορική έδρα 

τη Νεάπολη και έκταση 511,99 τ.χλμ 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο μόνιμος πληθυσμός ανά Δημοτική Ενότητα και Δημοτική/Τοπική Κοινότητα 

στο Δήμο Αγίου Νικολάου. 

Περιοχή Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έδρα: Άγιος Νικόλαος,ο, Ιστορική έδρα: 
Νεάπολις,η) 

27.074 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20.679 

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 12.638 

Άγιοι Πάντες,οι (νησίς) 0 

Άγιος Νικόλαος,ο 11.421 

Ατζιμπράγα,τα 52 

Ελληνικά,τα 114 

Κατσίκια,τα 297 

Κερατίδια,τα 28 

Μικρονήσιον,το (νησίς) 0 

Ξηρόκαμπος,ο 505 

Πίσσιδος,ο 221 

Δημοτική Κοινότητα Ελούντας 2.193 

Αγία Παρασκευή,η 23 

Επάνω Ελούντα,η 115 

Επάνω Πιναί,αι 35 

Καλυδών,η (νησίς) 0 

Κάτω Ελούντα,η 86 

Κάτω Πιναί,αι 62 

Μαυρικιανόν,το 142 

Σχίσμα,το (Δ.Κ.Ελούντας) 1.730 

Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς 2.637 

Αμμουδάρα,η 493 

Βαθύ,το 211 

Θεολόγος,ο 2 

Καθαρόν,το 18 
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Περιοχή Πληθυσμός 

Κάλυβος,ο 66 

Κριτσά,η 1.296 

Μαρδάτιον,το 191 

Ρούσα Λίμνη,η 279 

Τάπαι,αι 81 

Τοπική Κοινότητα Βρουχά 229 

Βρουχάς,ο 135 

Μυρωνικήτας,ο 0 

Πλάκα,η 94 

Τοπική Κοινότητα Έξω Λακκωνίων 312 

Βλάχηδες,οι 23 

Έξω Λακκώνια,τα 144 

Καρτέρηδες,οι 29 

Μαρνέλληδες,οι 78 

Πεπόνηδες,οι 7 

Φιορέτζηδες,οι 31 

Τοπική Κοινότητα Έξω Ποτάμων 43 

Αργυρό Νερό,το 0 

Έξω Ποτάμοι,οι 15 

Μέσα Ποτάμοι,οι 24 

Ρουσσακιανά,τα 4 

Τοπική Κοινότητα Ζενίων 67 

Αδριανός,ο 6 

Αμυγδάλοι,οι 9 

Άνω Αμυγδάλοι,οι 25 

Ζένια,τα 27 

Ρουσσαπιδιά,η 0 

Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου 1.198 

Βρυονήσι,το (νησίς) 0 

Ίστρον,το 665 

Καλόν Χωρίον,το 353 

Πύργος,ο 87 

Φορτί,το 93 

Τοπική Κοινότητα Κρούστα 476 

Κρούστας,ο 476 

Τοπική Κοινότητα Λιμνών 351 

Αγία Πελαγία,η 9 

Άγιος Ιωάννης,ο 4 

Δράκος,ο 11 

Δύο Πρίνοι,οι 1 

Καλός Λάκκος,ο 2 

Λίμναι,αι 324 

Τοπική Κοινότητα Λούμα 52 

Επάνω Λούμας,ο 16 

Κάτω Λούμας,ο 10 

Κάτω Σέλλες,οι 1 

Σέλλαι,αι 25 

Τοπική Κοινότητα Μέσα Λακκωνίων 307 
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Περιοχή Πληθυσμός 

Κακοκάμωται,αι 53 

Μαργιέλιον,το 18 

Σχίσμα,το (Τ.Κ..Μέσα Λακκωνίων) 76 

Φλαμουριανά,τα 100 

Χαμηλόν,το 60 

Τοπική Κοινότητα Πρίνας 90 

Πρίνα,η 90 

Τοπική Κοινότητα Σκινιά 86 

Άγιος Γεώργιος,ο 12 

Βάλτος,ο 19 

Βλιχάδια,τα 7 

Σκινιάς,ο 48 

Χονδροβολάκοι,οι 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 1.932 

Τοπική Κοινότητα Βραχασίου 1.932 

Αγία Βαρβάρα,η 102 

Αυγό,το (νησίς) 0 

Βραχάσιον,το 311 

Επάνω Σίσιον,το 115 

Καρτσινιανός,ο 13 

Μίλατος,η 178 

Παραλία Μιλάτου,η 157 

Πύργος,ο 48 

Σεληνάρι,το 5 

Σίσιον,το 1.003 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4.463 

Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως 2.838 

Άγιος Νικόλαος,ο 0 

Αδραβάστος,ο 0 

Αμυγδαλέα,η 0 

Δίλακκος,ο 7 

Κουδούμαλος,ο 4 

Κουρούναι,αι 45 

Μακρυγέννησα,η 2 

Νεάπολις,η 2.683 

Νισπήτας,ο 25 

Νοφαλιάς,ο 28 

Ξερά Ξύλα,τα 0 

Πατσόπουλος,ο 15 

Περάμπελα,τα 5 

Περονίδες,αι 5 

Πέτρος,ο 0 

Ρωμανός,ο 2 

Σούβλος,ο 10 

Φινοκαλιά,η 7 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου 45 

Άγιος Αντώνιος,ο 8 

Αμυγδαλόλακκος,ο 1 
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Περιοχή Πληθυσμός 

Ανώγεια,τα 4 

Κουνάλιον,το 21 

Τσαμπίον,το 11 

Φραθιάς,ο 0 

Τοπική Κοινότητα Βουλισμένης 348 

Βουλισμένη,η 337 

Ξηρολίμνη,η 11 

Τοπική Κοινότητα Βρυσών 293 

Βρύσαι,αι 293 

Γιοφύρι,το 0 

Δράσι,το 0 

Τοπική Κοινότητα Καρυδίου Μιραμπέλλου 85 

Καρύδιον,το 83 

Μονή Αρετίου,η 2 

Τοπική Κοινότητα Καστελλίου Φουρνής 95 

Καστέλλιον,το 95 

Τοπική Κοινότητα Λατσίδας 249 

Αγόροι,οι 2 

Ζούρβα,η 0 

Λατσίδα,η 247 

Τοπική Κοινότητα Νικηθιανού 68 

Νικηθιανός,ο 63 

Πλατυπόδιον,το 5 

Τοπική Κοινότητα Φουρνής 265 

Δοριαί,αι 36 

Σύρμεσον,το 3 

Φουρνή,η 221 

Χαυγάς,ο 5 

Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου 177 

Άγιος Κωνσταντίνος,ο 3 

Χουμεριάκος,ο 174 

Πίνακας 26: Απογραφή πληθυσμού ευρύτερης περιοχής του έργου (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Μόνιμος πληθυσμός 

 1991 2001 2011 

Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου 

70.253  75.736  75.381  

Δήμος Αγίου 
Νικολάου   

23.325 27.297 27.074  

Δημοτική Ενότητα 
Νεάπολης   

6.568  6.476  4.463  

Δημοτική Ενότητα 
Βραχασίου   

960  1.228  1.932  

Δημοτική Ενότητα 
Αγίου Νικολάου  

16.661  19.593  20.679  

Πίνακας 27: Στοιχεία απογραφών μόνιμου πληθυσμού 1991, 2001 και 2011 Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου, Δήμου Αγίου Νικολάου και των Δημοτικών Ενοτήτων (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο πληθυσμός της Π.Ε. Λασιθίου την τελευταία 

δεκαετία (2001-2011) παρέμεινε περίπου σταθερός (παρατηρείται πολύ μικρή μείωση: 0,5%) σε 

αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία (1991-2001) που παρουσίασε αυξητική τάση. Συνολικά από το 

1991 έως το 2011 παρατηρείται αύξηση 7,3% του πληθυσμού της Π.Ε. 

8.7.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οι άνεργοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011 για το Δ. Αγίου Νικολάου είναι συνολικά 1.661 άτομα, 

και οι οικονομικά μη ενεργοί 15.000 (55,4%). Οι άνεργοι αποτελούν το 13,7% του Οικονομικά Ενεργού 

Πληθυσμού.  

.  Περιγραφή 

Σύ
νο
λο 

Σύνολο 
Οικονομικά 

ενεργών 

Σύνολο 
απασχολού

μενων 

Πρωτογε
νής 

Τομέας 

Δευτερογε
νής 

Τομέας 

Τριτογεν
ής 

Τομέας 

Άνε
ργο

ι 

Οικονομικ
ά μη 

ενεργοί 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

75.
381 33.005 28.593 7.015 3.355 18.223 

4.4
12 42.376 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

27.
074 12.074 10.413 541 1.376 8.496 

1.6
61 15.000 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

27.
602 13.030 11.444 4.731 1.092 5.621 

1.5
86 14.572 

ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

2.3
87 808 744 356 62 326 64 1.579 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
18.
318 7.093 5.992 1.387 825 3.780 

1.1
01 11.225 

Πίνακας 28: Κατανοµή Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού και μη ενεργού πληθυσμού (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) 

Ο αριθμός των απασχολούμενων στον Δήμο Αγίου Νικολάου συγκεντρώνεται κατά ένα πολύ μεγάλο και 

σημαντικό ποσοστό (86,1%) στον Τριτογενή Τομέα, ενώ ακολουθεί ο Δευτερογενής Τομέας (13,2 %) και τέλος με 

ένα πολύ μικρό ποσοστό, ο Πρωτογενής (5,2 %).Το γεγονός αυτό αιτιολογείται λόγω της υψηλής τουριστικής 

δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον Δήμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των υπόλοιπων Δήμων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο Δήμος Αγίου Νικολάου συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων στον Τριτογενή Τομέα αλλά και παράλληλα το μικρότερο ποσοστό στον 

Πρωτογενή. 
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Διάγραμμα 9: Κατανοµή Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού και μη ενεργού πληθυσμού 

8.7.3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Πρωτογενής τομέας:  

απασχόληση στον πρωτογενή τομέα εμφανίζει σημαντική συρρίκνωση σε σχέση με το παρελθόν και 

στο σύνολο του Δήμου δεν ξεπερνά το 5,2%. Το σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο περιγράφεται από τη 

μεγάλη έκταση ελαιώνων και την ενασχόληση του τοπικού πληθυσμού με την ελαιοκαλλιέργεια και την 

εκτατική αιγοπροβατοτροφεία. Η μεταποίηση της πρώτης ύλης γίνεται στα ελαιουργεία που υπάρχουν 

στο Δήμο, ενώ ως προς την τυποποίηση υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες στη Νεάπολη, στην Κριτσά 

καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Άλλες δενδροκαλλιέργειες που ευδοκιμούν στην περιοχή είναι μηλιές, αχλαδιές, καρυδιές, αμυγδαλιές, 

βερικοκιές κ.ά. Σημαντική επίσης συμβολή στη διαμόρφωση του τοπικού αγροτικού εισοδήματος έχουν 

η αμπελοκαλλιέργεια με έμφαση στα οινοποιήσιμα σταφύλια και η καλλιέργεια λαχανοκομικών ειδών. 

Αροτραίες καλλιέργειες αναπτύσσονται στο Οροπέδιο Καθαρού. 

Κυρίαρχη κτηνοτροφική δραστηριότητα στον Δήμο αποτελεί η εκτροφή αιγοπροβάτων, δραστηριότητα 

που αναπτύσσεται κυρίως στο Οροπέδιο Καθαρού. Ακόμα εκτρέφονται πουλερικά, κουνέλια και χοίροι, 

αλλά σε μικρότερο βαθμό. Επίσης σημαντικός είναι ο αριθμός κυψελών που εντοπίζονται κυρίως στις 

κοινότητες Αγίου Νικολάου, Κρούστα, Κριτσάς, Πρίνας, Ελούντας, Νεάπολης και Βρυσών. Ο τομέας 

της αλιείας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και ασκείται σε ερασιτεχνικό επίπεδο. 

Δευτερογενής τομέας:  

Ο δευτερογενής τομέας υστερεί σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας σε επίπεδο 

περιφέρειας αλλά και χώρας. Στην ΠΕ Λασιθίου, η μεταποιητική δραστηριότητα είναι περιορισμένη και 

οι επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα το 2002 αριθμούν τις 1.378 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών που 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας

Άνεργοι

Οικονομικά μη ενεργοί
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το ίδιο έτος ανερχόταν στα 96 εκ. ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις εξαιρετικά μικρού μεγέθους αφού το 

91,4% απασχολούν από 0-4 εργαζόμενους, ενώ μόλις το 0,9% απασχολεί από 5-9 εργαζομένους 

(επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και των κατασκευών). Η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που απασχολούν 0-4 εργαζόμενους ανήκουν στους κλάδους βιομηχανίας τροφίμων και 

κατασκευών. Ο αριθμός των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα στην ΠΕ. Λασιθίου το έτος 2007, 

ανήλθε σε 833 καταγράφοντας μείωση σε σχέση με την στατιστική του 2002. Έτσι η ΠΕ. Λασιθίου 

συγκεντρώνει το 9,73% του συνόλου των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα σε επίπεδο 

περιφέρειας. 

Ο Δευτερογενής τομέας παραγωγής απασχολεί το 13,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του 

Δήμου και έρχεται δεύτερος, ακολουθώντας τον Τριτογενή. Συγκριτικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

του Δήμου Αγίου Νικολάου 2011-2015, παρατηρείται μια συρρίκνωση του ποσοστού συμμετοχής του 

Δευτερογενή Τομέα στην απασχόληση, της τάξεως του 1,45%. Οι επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα 

είναι κατά βάση μικρές βιοτεχνικές μονάδες, οικογενειακού χαρακτήρα, τοπικής εμβέλειας και 

επικεντρώνονται σε παραδοσιακούς κλάδους με περιορισμένη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. 

Τριτογενής τομέας:  

Ο τριτογενής τομέας κατατάσσεται πρώτος, από απόψεως σημαντικότητας για την τοπική οικονομία. 

Κατά κύριο λόγο αποτελείται από εμπορικά καταστήματα, τουριστικές επιχειρήσεις με έμφαση στις 

παραδοσιακές ταβέρνες και στα τουριστικά καταλύματα, εμπόριο τουριστικών ειδών, καφενεία, 

τράπεζες, και τέλος υπηρεσίες κυρίως του δημόσιου τομέα.  

Tο ποσοστό που καταλαμβάνει ο τριτογενής τομέας στην περιοχή φτάνει το 81,6%. Η συμμετοχή του 

στην συνολική παραγωγή είναι εξαιρετικά υψηλή, και αιτία αυτού είναι η ολοένα αυξανόμενη τουριστική 

κίνηση. O αριθμός των επιχειρήσεων από τους οποίους απαρτίζεται αγγίζει συνολικά τις 6.225. Ο 

αριθμός αυξήθηκε πολύ σημαντικά από το 2011, μιας και ο αντίστοιχος αριθμός εκείνης της περιόδου 

ήταν 3.340. 

8.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.8.1 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

8.8.1.1 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας (ΒΟΑΚ) που συνδέει το Καστέλλι 

Κισσάμου με τη Σητεία μέσω Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Ο άξονας αυτός 

ταυτίζεται με έναν από τους κύριους άξονες ανάπτυξης της Ελλάδας που ανακοίνωσε στις αρχές του 

2008 το ΥΠΕΧΩΔΕ για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑ) της χώρας.  

Το βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου στηρίζεται στους δύο κεντρικούς άξονες, τον βόρειο (ΒΟΑΚ) και τον 

νότιο (ΝΟΑΚ), μέσω των οποίων καλύπτεται κατά κύριο λόγο η ενδοπεριφερειακή οδική σύνδεση. 

Ειδικότερα, ο ΒΟΑΚ διέρχεται από τους οικισμούς Βραχάσι – Λατσίδα –Νεάπολη – Άγιο Νικόλαο– Καλό 

Χωριό και καταλήγει στη Σητεία. Οδικά, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συνδέεται με την 
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Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου καθημερινά και σε ικανοποιητική συχνότητα με το «ΚΤΕΛ Ηρακλείου 

Λασιθίου». Επιπλέον η πόλη του Αγίου Νικολάου διαθέτει σχετικά τακτική αστική συγκοινωνία που 

εξυπηρετεί τους κατοίκους της προς τους δημοφιλέστερους προορισμούς (ΤΕΙ – ΚΤΕΛ – κέντρο πόλης 

– Ξηρόκαμπος – Οικισμός Κατσίκια), όπου η εξυπηρέτηση κρίνεται ικανοποιητική. 

Η κατάσταση βέβαια διαφοροποιείται σημαντικά για τους οικισμούς της ενδοχώρας. Έτσι οι μόνιμοι 

κάτοικοι για τις μετακινήσεις τους έχουν ως εναλλακτική λύση τη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου ή τη 

μίσθωση ταξί. 

 

Εικόνα 45: Απόσπασμα χάρτη οδικού δικτύου, Πηγή: 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/perifereia_kritis_a1.pdf 

8.8.1.2 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης του Αγίου Νικολάου, βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι του Δήμου το 

οποίο εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής του. Ο λιμένας αυτός, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα 

μεγαλύτερα λιμάνια Ελλάδας και Τουρκίας, κατέχει μία θέση στην καλά οργανωμένη αγορά 

κρουαζιερόπλοιων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και παρέχει δυνατότητα φιλοξενίας 

κρουαζιερόπλοιων καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. 

Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου καθώς επίσης και τα μικρά λιμανάκια της Ελούντας και της Πλάκας, 

αποτελούν «ορμητήρια» πολλών πλοιαρίων που αναχωρούν καθημερινά και με πολλά δρομολόγια 

τους καλοκαιρινούς μήνες, με προορισμό το νησί της Σπιναλόγκας. 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/perifereia_kritis_a1.pdf
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Η πιο κοντινή τοποθεσία στο Δήμο όπου πραγματοποιούνται δρομολόγια προς την ηπειρωτική Ελλάδα 

αλλά και προς διάφορα νησιά του Αιγαίου, είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Συνεπώς οι κάτοικοι του Δήμου 

Αγίου Νικολάου εξυπηρετούνται εκεί για τις δικές τους ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. 

8.8.1.3 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

Το μοναδικό αεροδρόμιο που βρίσκεται στον νομό Λασιθίου, βρίσκεται στη Σητεία. Παρ’όλα αυτά, οι 

κάτοικοι του Δήμου Αγίου Νικολάου επιλέγουν τις περισσότερες φορές να ταξιδέψουν από το 

αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», μιας και η πρόσβαση σε αυτό είναι πολύ πιο εύκολη και 

γρήγορη. 

8.8.2 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.8.2.1 ΔΙΚΤΥΟ ΎΔΡΕΥΣΗΣ – ΆΡΔΕΥΣΗΣ 

Η ύδρευση στο Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται από 37 γεωτρήσεις, 22 πηγές και το (επεξεργασμένο) 

νερό φράγματος Αποσελέμη. Το νερό από τις γεωτρήσεις και τις πηγές απολυμαίνεται με αυτόματους 

χλωριωτές που έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία και στη συνέχεια διανέμεται μέσω των δικτύων 

ύδρευσης. 

8.8.2.2 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης. Παρ’ όλα αυτά σημαντικοί 

παραλιακοί οικισμοί όπως αυτοί του Σισίου και της Μιλάτου δεν διαθέτουν ακόμα αποχετευτικό δίκτυο 

λυμάτων αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας 

λυμάτων. Στο Δήμο λειτουργούν 5 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων ήτοι, οι Ε.Ε.Λ. Αγίου 

Νικολάου, Λιμνών, Ελούντας, Κρούστα και Πρίνας.  

8.8.2.3 ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται από υποσταθμό της ΔΕΗ υψηλής 

τάσης (150 KV) στον Αθερινόλακκο. Σήμερα στο Δήμο Αγίου Νικολάου λειτουργούν δύο (2) ιδιωτικοί 

αιολικοί σταθμοί στην περιοχή Ακρωτήρι Αγίου Ιωάννη Τοπικής Κοινότητας Βρουχά ισχύος 7,65 και 

4,25 ΜW αντίστοιχα. 

8.8.2.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στο Δήμο Αγίου Νικολάου πραγματοποιείται οργανωμένη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων. 

Ειδικότερα, τα απορρίμματα διατίθενται στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στην Περιοχή Κερατίδια. Στο Δήμο 

δεν λειτουργούν Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου δέχεται 

επίσης μέρος (1/3) των απορριμμάτων του Δήμου Ιεράπετρας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά οδηγούνται στο 

Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Αγίου Νικολάου και από εκεί στο Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου. 
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8.8.2.5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Η κάλυψη των αναγκών τηλεπικοινωνίας και data γίνεται μέσω “ΣYΖΕΥΞΙΣ” η οποία είναι ικανοποιητική 

και ελαχιστοποιεί τα τηλεπικοινωνιακά κόστη. 

8.9 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

Η ρύπανση του αέρα στην περιοχή των έργων προέρχεται κυρίως από : 

❑ την κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κύρια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης για 

την άμεση περιοχή των έργων είναι η οδική κυκλοφορία στην εθνική οδό, καθώς και στο 

εσωτερικό οδικό δίκτυο των οικισμών της περιοχής με εκπομπές CO, NΟx, υδρογονανθράκων 

για τους βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και SO2 για τους πετρελαιοκινητήρες. Πιο 

συγκεκριμένα, η κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για το σύνολο σχεδόν των εκπομπών του 

μονοξειδίου του άνθρακα, και σχεδόν των 2/3 των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, 

υδρογονανθράκων και καπνού. Εν τούτοις αν και η επιβάρυνση αυτή αυξάνει κάπως τη 

ρύπανση υποβάθρου της περιοχής σε CO και NΟx δεν αναμένεται να προκαλεί σημαντικά 

υψηλές συγκεντρώσεις αφού διαμορφώνονται καλές συνθήκες διασποράς των αερίων ρύπων. 

❑ τις βιομηχανίες. Στην άμεση περιοχή υπάρχει πλήθος βιομηχανιών και βιοτεχνιών 

❑ τις κεντρικές θερμάνσεις. Οι παραγόμενοι ρύποι από τις κεντρικές θερμάνσεις είναι CO2, CO, 

SO2 και σωματίδια (κυρίως αιθάλη). Πάντως η εκπομπή SO2 είναι ιδιαίτερα μειωμένη λόγω της 

χρήσης πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με 

καυστήρα πετρελαίου και λέβητα έχουν επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό στα αστικά κέντρα. 

Αντίθετα στις αγροτικές περιοχές και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από χαμηλά εισοδήματα 

και μη οργανωμένη δόμηση συνυπάρχουν σε κάποιο βαθμό και τα ατομικά συστήματα 

θέρμανσης (θερμάστρες πετρελαίου, θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά σώματα, κ.λπ.). Οι 

συντελεστές εκπομπής εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα των καυσίμων και από την 

κατάσταση του συστήματος θέρμανσης (καλή λειτουργία, σωστή εγκατάσταση, περιοδική 

ρύθμιση και επαρκής συντήρηση). Η ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται (άρα και οι 

συνολικές εκπομπές) εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης και την ύπαρξη 

απωλειών. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό πληθυσμό των οικισμών στην περιοχή μελέτης αλλά 

και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν εκτιμάται ότι δεν προκαλείται σημαντική 

ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα συστήματα θέρμανσης των οικισμών. 

8.10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται σημαντικές πηγές όχλησης του ακουστικού 

περιβάλλοντος. Οι σημαντικότερες πηγές θορύβου είναι: 

❑ Η κίνηση των οχημάτων 

❑ Ο εξοπλισμός των εγκατεστημένων βιοτεχνιών-βιομηχανιών. 
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Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του αρ. 2 παρ. 5 του Π.Δ. 

1180/81 (ΦΕΚ 293/Α): 

α/α Περιοχή χρήσης γης 
Ανώτατο όριο θορύβου σε 

dB(A) 

1  Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές  70 

2  
Περιοχές στις οποίες το επικρατέστερο στοιχείο είναι το 
βιομηχανικό  

65 

3  
Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό  
και αστικό στοιχείο  

55 

4  Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο  50 

5  Κατοικίες που βρίσκονται σε επαφή  45 

Πίνακας 29: Ανώτατα επιτρεπόμενα όριο θορύβου (Π.Δ. 1180/81) 

8.11 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Στην περιοχή μελέτης δεν υφίστανται σημαντικές εκπομπές από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

8.12 ΥΔΑΤΑ 

8.12.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Το υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, περιλαμβάνει τη Λεκάνη απορροής Ρεμάτων Βορείου Τμήματος 

Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου (EL1339), Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου 

(EL1340) και των ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (EL1341). Η περιοχή του έργου ανήκει στην ΛΑΠ 

Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης  (EL1341). 
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Πίνακας 30: Λεκάνες απορροής ΥΔ Κρήτης 

 

Εικόνα 46: Λεκάνες Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Στο ΥΔ Κρήτης (EL13) εντοπίζονται 123 ποτάμια ΥΣ, εκ των οποίων 5 αφορούν σε ταμιευτήρες 

φραγμάτων, 1 λιμναίο ΥΣ, 4 μεταβατικά ΥΣ και 25 παράκτια ΥΣ, όπως προέκυψαν έπειτα από τις 

απαραίτητες διορθώσεις στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν βάσει της νέας 

Τυπολογίας.  

Τα ποτάμια υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης (EL13), καθώς και η νέα τυπολογία τους στη ΛΑΠ 

Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης  (EL1341) παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα. 
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Πίνακας 31: Ποτάμια ΥΣ (πλην ταμιευτήρων) και νέα τυπολογία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 

2013/480/ΕΚ και την MED GIG, ανά ΛΑΠ του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας (Κεφ. 5) 

8.12.1.1 ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) 

επανεξετάσθηκαν τα αρχικά οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ). Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα ΥΥΣ του ΥΔ Κρήτης (EL13). 
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Πίνακας 32: ΥΥΣ του ΥΔ Κρήτης (EL13) 

  

Πίνακας 33: Θέση και όρια ΥΥΣ του ΥΔ Κρήτης (EL 13) 

Η περιοχή μελέτης του έργου εντάσσεται στο ΥΥΣ Καρστικό Λακωνίων – Αλμυρού Αγίου Νικολάου 

(Κωδ. EL1300114) έκτασης 43,65 km2. 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13) έχουν οριοθετηθεί συνολικά 91 υπόγεια υδατικά συστήματα, η 

κατάσταση των οποίων δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 34: Υπόγεια υδατικά συστήματα Χημική και Ποσοτική κατάσταση 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ 

Καρστικό Λακωνίων – Αλμυρού Αγίου Νικολάου (Κωδ. EL1300114), που εντάσσεται η περιοχή του 

έργου, παρουσιάζει καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση. Οι κύριες πιέσεις αφορούν Ελαιοτριβεία, 

ΧΥΤΑ και ΕΕΛ. 

Τα μέτρα για το ΥΥΣ Καρστικό Λακωνίων – Αλμυρού Αγίου Νικολάου (Κωδ. EL1300114) είναι τα εξής: 

❑ Μ13Σ0201: Πρόσθετα μέτρα σε παράκτια ΥΥΣ και σε ΥΥΣ με φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης 

❑ Μ13Σ1602: Μελέτες για τη χρήση των υφάλμυρων παράκτιων καρστικών πηγών 

8.12.1.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το μητρώο αυτό, που καλείται Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ), περιλαμβάνει όλα τα 

υδατικά συστήματα που προσδιορίζονται από το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007. Το Μητρώο 

Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007, όλους τους 

ακόλουθους τύπους περιοχών:  

α) Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το 

Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ),  

β) Περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία,  

γ) Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων 

περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης,  

δ) Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες,  

ε) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η βελτίωση 

της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών τόπων του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000). 
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Τα 46 ΥΥΣ, που αποτελούν προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος, αφορούν στο σύνολό τους 

καρστικούς υδροφορείς. 

Σημειώνεται ότι από τα 46 ΥΥΣ, που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, τα 44 βρίσκονται σε καλή 

ποσοτική και χημική κατάσταση. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του ΥΔ 

Κρήτης. 
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Πίνακας 35: Περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης ΥΔ Κρήτης (EL13) 

Οι περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης (ΜΠΠ πόσιμου ύδατος) στο ΥΔ Κρήτης, 

περιλαμβάνει 46 ΥΥΣ, από τα οποία μόνο τα ΥΥΣ EL1300064 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ και 

EL1300064 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ βρίσκονται σε κακή χημική 

και ποσοτική κατάσταση, 5 Ποτάμια ΥΣ και 1 Λιμναίο ΥΣ.  

Η περιοχή του έργου εντάσσεται στις περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης. 
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8.13 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Αφετηρία για την εξέταση της επικινδυνότητας που σχετίζεται µε τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης είναι η πηγή κινδύνου (hazard), δηλαδή η εγγενής/εσωτερική/ενύπαρκτη ιδιότητα µιας 

επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης και η δυναμική αυτής να προκαλέσει βλάβη στην ανθρώπινη 

υγεία ή/και στο περιβάλλον. Η επικινδυνότητα σχετίζεται µε οριακές τιμές επιπτώσεων από τη δράση 

επικίνδυνων παραγόντων, δηλαδή µε τα επίπεδα επιβάρυνσης πέρα από τα οποία παρατηρούνται 

συγκεκριμένες βλάβες στα άτομα που εκτίθενται σε αυτούς ή στο περιβάλλον. Οι επικίνδυνοι αυτοί 

παράγοντες είναι ποικίλοι και, συνήθως, έχουν να κάνουν µε τοξικές ουσίες που διαρρέουν, καθώς και 

µε τη θερμική ακτινοβολία και το ωστικό κύμα που προκαλούνται. Για παράδειγμα, η υγεία των 

εργαζομένων στην εγκατάσταση ή/και του κοινού μπορεί να κινδυνεύσει από εγκαύματα λόγω έκθεσης 

σε θερμική ακτινοβολία, από τραυματισμούς που οφείλονται στο ωστικό κύμα και στα πρωτογενή και 

δευτερογενή θραύσματα λόγω εκρήξεων, καθώς και από δηλητηρίαση ή χημικά εγκαύματα λόγω 

έκθεσης σε τοξικές ουσίες (π.χ. µέσω της αναπνοής ή της επαφής µε το δέρμα, ή µε κατάποση τροφής). 

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μεγάλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές. Αναλυτικότερα οι επιπτώσεις του έργου στις επιμέρους 

παραμέτρους παρατίθεται σε επόμενο κεφάλαιο. Όσον αφορά τον κίνδυνο λόγω φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών αναλύεται παρακάτω. 

8.13.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης οι αιτίες φυσικής προέλευσης που δύνανται να προκαλέσουν κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον είναι: 

❑ Πλημμύρες 

❑ Σεισμοί 

❑ Πυρκαγιές 

Με βάση τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής δεν υφίσταται κίνδυνος καταστροφών 

λόγω ηφαιστειακών εκρήξεων ή κατολισθήσεων/ καθιζήσεων. Στα επόμενα εδάφια παρατίθενται τα 

στοιχεία κινδύνου φυσικών καταστροφών για την περιοχή. 

Κίνδυνος πλημμύρας 

Η περιοχή του έργου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13). Για το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα 

έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 

2687/Β/6.7.2018). 

Οι Χάρτες Κινδύνων καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 10 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

(ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012): 
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Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και 

που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km2 αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις 

με ευαίσθητες χρήσεις. 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε καμία από τις άνωθεν Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας. Ο πλησιέστερος ποταμός είναι ο Αλμυρός Λασιθίου ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη 

απόσταση από το γήπεδο (1,3 km βορειοανατολικά). 

Σεισμική επικινδυνότητα 

Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες σεισμικής 

επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας 

της Ελλάδας. 

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους Α=α*g (g: 

επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τα παρακάτω. 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας Ι : 0,16 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ : 0,24 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ : 0,36 

Σύμφωνα με τα νέα σεισμολογικά δεδομένα, που οδήγησαν στην αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη της 

Ελλάδος, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ.  
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Εικόνα 47: Νέος χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή του έργου ανήκει στην ζώνη ΙΙ. Η εδαφική 

επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. 

Κίνδυνος πυρκαγιάς 

Να αναφερθεί ότι η περιοχή των εγκαταστάσεων του έργου δεν εμπίπτει σε δασική περιοχή αλλά σε 

περιοχή που κυριαρχούν αγροτικές εκτάσεις (γυμνά εδάφη) και συνεπώς ο κίνδυνος από δασική 

πυρκαγιά είναι γενικώς μειωμένος. 

Μεγάλες πυρκαγιές πλησίον των εγκαταστάσεων του έργου δεν έχουν σημειωθεί καθώς όπως 

προαναφέρθηκε στην περιοχή κυριαρχεί το αγροτικό και βιοτεχνικό στοιχείο και συνεπώς ο κίνδυνος 

από δασική πυρκαγιά είναι γενικώς μειωμένος. 

8.13.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Οι τεχνολογικές καταστροφές θεωρούνται ότι έχουν πολύ μικρή πιθανότητα εκδήλωσης, αλλά έχουν, 

εν δυνάμει, πολύ σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Η 

ταξινόμηση των ατυχημάτων ανθρωπογενούς προέλευσης, είναι η εξής: 

❑ Χημικά Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις: Λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις (παραγωγής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης). 

Περιοχή Μελέτης 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 181 

 

❑ Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων: Συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μεταφοράς 

επικίνδυνων υλικών με διάφορα μέσα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, 

αεροπορικά). 

❑ Ατυχήματα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά: Είναι τα συμβατικά 

ατυχήματα μεταφοράς, τα οποία συνήθως προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και 

τραυματισμούς, αλλά δεν έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

❑ Κατάρρευση Φραγμάτων: Συμβαίνουν σπάνια και έχουν μεγάλες επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες 

ανθρώπινων ζωών, όσο και στο περιβάλλον. 

❑ Πυρηνικά Ατυχήματα: Συνδέονται συνήθως με έκλυση ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον 

και έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον. 

Να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά τον κίνδυνο Χημικών/Βιολογικών/Ραδιολογικών Περιστατικών (ΧΒΡΠ), 

στην Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει σχετικό συμβάν. Τέτοια περιστατικά είναι απόρροια 

προσπάθειας πρόκλησης επιδημιών και καταστροφών σε πολεμικές συρράξεις και είναι εκτός του 

αντικειμένου της παρούσας. 

Στην περιοχή μελέτης ατυχήματα ανθρωπογενούς προέλευσης που δύνανται να προκαλέσουν 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον προέρχονται από 

τις δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα. Ο κίνδυνος ατυχημάτων ή καταστροφών από τον αστικό 

ιστό ή το δίκτυο μεταφορών της περιοχής εκτιμάται ότι είναι μικρός έως αμελητέος.  

Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Στην περιοχή μελέτης παρατηρείται γενικώς η ύπαρξη βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Για 

την αρμονική συμβίωση της βιομηχανίας με το περιβάλλον και την κοινωνία, η πολιτεία έχει δύο 

σημαντικά μεθοδολογικά εργαλεία για τον περιορισμό του ενδεχόμενου ατυχημάτων, την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με τα οποία λαμβάνονται μέτρα 

πρόληψης και ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης βιομηχανικής προέλευσης τόσο σε 

κανονικές όσο και σε συνθήκες ανώμαλων καταστάσεων. 

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δύνανται να προκαλέσουν ατυχήματα μεγάλης έκτασης 

εντάσσονται στις διατάξεις της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ (2012/18/ΕΚ), όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο με την ΚΥΑ 172058/11-2-2016 (ΦΕΚ 354/Β/ 17-2-2016). Τα ατυχήματα αυτά είναι φαινόμενο που 

εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνολογικών καταστροφών (Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423 

Β’/10.04.2003) και είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των 

ανθρώπων, να προκαλέσουν καταστροφές στο περιβάλλον, να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία, 

καθώς και να θέσουν σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά. 

Με την οδηγία Seveso III καθορίζονται τα μέτρα και οι περιορισμοί για την αντιμετώπιση κινδύνων όπως 

πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές χημικών από τις βιομηχανικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 
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επικίνδυνες ουσίες. Οι κίνδυνοι από αυτές τις εγκαταστάσεις μπορούν να προκύψουν κυρίως σε 

περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής των σχετικών σχεδίων ασφαλείας.  

Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζεται εγκατάσταση Seveso όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 

  

Πίνακας 36: Χάρτης απεικόνισης εγκαταστάσεων Seveso στην ευρύτερη περιοχή του έργου. (Πηγή: 

http://mapsportal.ypen.gr/maps/205) 

Ανάλογα με τα επίπεδα των κατηγοριών επιπτώσεων θερμική δόση (θερμική ακτινοβολία), υπερπίεση 

(ωστικό κύμα), συγκέντρωση (τοξική ουσία) ορίζονται συνήθως τρεις ζώνες προστασίας (επιπτώσεων). 

• Ζώνη Ι: 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής: σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι σε σημαντικό ποσοστό. 

• Ζώνη ΙΙ: 

Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Σοβαρές Επιπτώσεις: για τα περισσότερα άτομα της ζώνης αυτής 

αναμένονται μη-ανατάξιμες βλάβες στην υγεία τους και πιθανοί θάνατοι σε μικρό ποσοστό του 

πληθυσμού. Συστηματικές ενέργειες διάσωσης από τα σωστικά συνεργεία. 

• Ζώνη ΙΙΙ: 

Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Μέτριες Επιπτώσεις: δεν αναμένονται θάνατοι ενώ σε μικρό αριθμό 

ατόμων της ζώνης αυτής αναμένονται βλάβες στην υγεία τους. Η διάσωση γίνεται κύρια με ίδια μέσα 

από τον πληθυσμό και σε λίγες περιπτώσεις από τα σωστικά συνεργεία. 

Έχει εκδοθεί η 2 η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης 

Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Δ/Νση Σχεδιασμού & 

Περιοχή Μελέτης 
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Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντ/Σης Τεχνολογικών & Λοιπών 

Καταστροφών. 

8.14 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ) 

Η μη υλοποίηση του έργου που αφορά στην ευρύτερη περιοχή σημαίνει παραίτηση από την ορθή 

διαχείριση ενός χρόνιου περιβαλλοντικού ζητήματος και θα δημιουργήσει επισφάλεια στη διαχείριση 

των αποβλήτων.  
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9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στη μελέτη παρουσιάζεται η αξιολόγηση του βαθμού επηρεασμού συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Οι περιβαλλοντικοί 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  

9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Όπως έχει προαναφερθεί αναμένεται να διαμορφωθούν όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις εντός του 

οριοθετημένου γηπέδου. Αυτές κατά κύριο λόγο αφορούν την κατασκευή των υποδομών, την 

διαμόρφωση της εσωτερικής οδοποιίας, εργασίες διαμόρφωσης του εξοπλισμού καθώς και τις 

απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Να αναφερθεί ότι στο 

συγκεκριμένο έργο οι κύριες κτηριακές υποδομές είναι ήδη κατασκευασμένες και οι επιπτώσεις της 
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φάσης κατασκευής θα είναι σχετικά περιορισμένες στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (πχ 

οδοποιία, δάπεδα κλπ). 

Κατά τη φάση διαμόρφωσης /κατασκευής είναι πιθανή η ρύπανση του εδάφους εξαιτίας:  

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

επιβαρημένες 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. 

9.2.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου 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. Θα υπάρξει ενδεχόμενη αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών 

και της κίνησης των μηχανημάτων. 

9.2.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι αισθητικές επιπτώσεις από την ύπαρξη του εργοταξίου ούτως ή άλλως είναι αναπόφευκτες και 

οφείλονται στην ίδια την ύπαρξη του εργοταξίου, στην προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων 

εκσκαφής και των υλικών κατασκευής, στην έκλυση σκόνης και στην παρουσία αστικού τύπου 

απορριμμάτων προερχόμενων από το προσωπικό του εργοταξίου. 

Ωστόσο λόγω της θέσης του εργοταξίου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή απομακρυσμένη από οικιστικό 

ιστό, του μεγέθους των έργων κατασκευής, αλλά και της διάρκειας λειτουργίας του, οι επιπτώσεις δεν 

είναι σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων αυτών 

με την όσο το δυνατόν ορθότερη και λειτουργική κατάσταση των εργοταξιακών χώρων.   

Ο φορέας του έργου θα διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για τις οικοδομικές εργασίες που συνοδεύουν 

το έργο. Κατά το στάδιο της κατασκευής θα πραγματοποιηθούν μόνο οι εντελώς απαραίτητες εκσκαφές. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα απομακρυνθούν οι εργοταξιακές 
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εγκαταστάσεις και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση και επαναφορά του χώρου, κατά το 

δυνατό, στην φυσική του αρχική κατάσταση. Μετά το πέρας της λειτουργίας του σταθμού ο φορέας θα 

αποξηλώσει τους υπερκείμενους του εδάφους εξοπλισμούς και θα αποκαταστήσει, στο βαθμό που είναι 

εφικτό, τις επεμβάσεις στο χώρο λειτουργίας του σταθμού. 

Γενικά, οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής από τις εργασίες 

κατασκευής θα είναι πολύ περιορισμένης διάρκειας και μεγέθους. 

9.2.2.1 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 

γενικά απόβλητα διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα κ.α.) μαζί με τα αστικά στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα. 

9.2.2.2 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.  

9.2.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

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

έκταση λόγω της φύσεως και του μεγέθους της επέκτασης και των έργων.  

Όσον αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά τοπικά, δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερος κίνδυνος της 

ρύπανσης του εδαφικού ορίζοντα από την κατείσδυση ρυπασμένων επιφανειακών απορροών. Τα 

μέτρα που θα λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των όμβριων υδάτων (αναφέρεται 

σε επόμενη παράγραφο) θεωρείται ότι θα προλαμβάνουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος. 

9.2.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα της άμεσης και ευρύτερης περιοχής από τις 

εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης, δεδομένου της φύσης και του μεγέθους των εργασιών, των 

χρήσεων γης της περιοχής και της απόστασης από ευαίσθητες φυσικές περιοχές και οικοσυστήματα.  
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Έτσι, όσον αφορά την χλωρίδα, δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις καθώς δεν απαιτείται 

πρόσθετη αποψίλωση δέντρων ή χαμηλής χλωρίδας (χορτάρια). Μάλιστα, η υλοποίηση του έργου 

αναμένεται να επιδράσει θετικά στα αγροοικοσυστήματα 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 αποβλήτων και θα 

παράγει υλικό το οποίο είναι πολύτιμο για την καλλιέργεια και την αποκατάσταση εδαφών. 

9.2.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

9.2.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 19268/19-1-2020 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου, η κατηγορία χρήσεων γης είναι «Κεντρικές Λειτουργίες 

Πόλης». Στις περιοχές κεντρικές λειτουργίες πόλης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 166/Δ/1987 οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: κατοικία, ξενώνες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες. Ασφάλειες, 

κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, χώροι 

συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής 

πρόνοιας, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κτίρια γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια 

βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, διεξαγωγή τυχερών 

παιγνίων. Η χρήση του Πράσινου Σημείου δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω, για το λόγω αυτό 

κοινοποιήθηκε ο φάκελος (υπ. αριθμ. πρωτ. 4993/16-4-2020) στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης του έργου σύμφωνα με 

τις ειδικές διατάξεις η οποία καλύπτει την απαίτηση έκδοσης έγκρισης για την εγκατάσταση και 

αναμένεται η έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης. Έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 128848/24-06-2020 

Βεβαίωση χωροθέτησης Μεγάλου Πράσινου Σημείου από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Π.Ε. Λασιθίου (επισυνάπτεται στο Παράρτημα). 

Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία ή λειτουργία του 

συγκεκριμένου έργου. 

9.2.5.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Κατά την φάση κατασκευής δεν αναμένεται καμία επίπτωση στο πολιτιστικό/αρχαιολογικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά τη φάση κατασκευής εντοπιστούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν 

και θα ειδοποιηθεί αμέσως η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. 

9.2.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό – οικονομικό 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 
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είναι πολύ περιορισμένες και αφετέρου ουσιαστικά δεν επιβαρύνει κατοικημένες ή τουριστικού 

ενδιαφέροντος περιοχές.  

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. 

9.2.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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).  

9.2.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην εγκατάσταση η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από αγροτεμάχια, καλλιεργούμενες εκτάσεις, 

αποθήκες και λοιπές μονάδες. Ο οικιστικός ιστός βρίσκεται σχετικά σε μεγάλη απόσταση από την 

εγκατάσταση συνεπώς εκτιμώνται ότι δεν υφίστανται έντονες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής κατά τη φάση κατασκευής. 

9.2.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.2.9.1 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 

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). 
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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.  

9.2.9.2 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. 

9.2.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 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 
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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 

> 350 118 

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. 

Γενικά, ο θόρυβος κατά τις εργασίες κατασκευής και κατά την λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων, 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. 

Η ακριβής εκτίμηση του εκπεμπόμενου θορύβου, κατά την κατασκευή της δραστηριότητας, απαιτεί τη 

γνώση του είδους και του τύπου των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και του 

χρονοδιαγράμματος λειτουργίας αυτών. Θεωρώντας ότι η σύνθεση του είδους των μηχανημάτων θα 

είναι εκείνη η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η ισοδύναμη 

στάθμη θορύβου σε απόσταση 50m και 100m από την περιοχή λειτουργίας των μηχανημάτων. Η 

εκτίμηση γίνεται βάσει της Βρετανικής μεθοδολογίας (BS 5228, Noise and vibration control on 
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construction and open sites, part 1). Οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό είναι οι 

εξής: 

• Θεωρείται ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μείωσης του θορύβου μεταξύ των δεκτών και των πηγών 

εκπομπής του θορύβου 

• Το υπόβαθρο του θορύβου είναι μηδενικό 

• Η έκταση μεταξύ του δέκτη και των πηγών θορύβου αποτελεί έδαφος μη επενδυμένο με πλάκες 

ή σκυρόδεμα 

• Τίθεται σε λειτουργία το σύνολο των μηχανημάτων (δυσμενές σενάριο). Ο χρόνος συνολικής 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 12ώρου εκτιμάται σε 8 ώρες. 

 
Ισοδύναμη στάθμη θορύβου σε απόσταση από την 

πηγή 

Πηγή θορύβου 10m 50m 100m 

Λειτουργία φορτηγού  81 66 58 

Φορτωτής 78 63 55 

Πίνακας 37: Εκτίμηση στάθμης του θορύβου από μηχανήματα που λειτουργούν (δυσμενές σενάριο - 

πηγή BS 5228, Noise and vibration control on construction and open sites, part 1)). 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση 

περιοχή της δραστηριότητας θα είναι μέση ενώ σε απόσταση 100 m η όχληση θα είναι μικρή και το 

επίπεδο θορύβου εντός των ορίων που καθορίζει το Π.Δ. 1180/81. Σημειώνεται ότι στον παραπάνω 

πίνακα εκτιμάται η εκπομπή θορύβου υπό δυσμενές σενάριο. 

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. 

9.2.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη φάση 

κατασκευής. 

9.2.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών θα χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα νερού, για τις 

ανάγκες των εργασιών διαμόρφωσης και για να ψεκάζεται (διαβρέχεται), όταν απαιτείται, το γήπεδο. 
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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 

• 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. 

9.2.13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μεγάλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές κατά τη φάση κατασκευής.  

9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

9.3.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 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, θεωρείται οι αέριες εκπομπές στο περιβάλλον από 

την δραστηριότητα δεν είναι εφικτό να προκαλέσουν αλλαγές στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής καθώς αφενός το μέγεθος του έργου είναι μικρό και αφετέρου οι αέριες εκπομπές θα εντός 

των ορίων που τίθενται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

9.3.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο βαθμός αλλοίωσης ενός τοπίου εξαρτάται καταρχήν από το βαθμό ευαισθησίας και της τρωτότητάς 

του, που υποδηλώνεται σύμφωνα με αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του κάθε τοπίου, και από το 

μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της επέμβασης που προκαλείται σε αυτό. Όσο πιο ενδιαφέρον από 

αισθητικής άποψης είναι ένα τοπίο, τόσο πιο ευαίσθητο είναι στις αλλοιώσεις και επεμβάσεις.  

Σημαντική άλλωστε παράμετρος και από πλευράς αισθητικής αλλά και οικολογικής σημασίας αποτελεί 

η βλάστηση και η κάλυψη γης που πλαισιώνει το τοπίο και επηρεάζει την ελκυστικότητά του με μια 

σειρά στοιχείων. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της διαταραχής σε ένα τοπίο είναι 

οι θέσεις παρατήρησης (κατοικημένες περιοχές, δρόμοι κ.ά.). 

Δεν αναμένονται μεταβολές στο τοπίο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, λόγω του μεγέθους του 

έργου και της φύσης των εργασιών που θα πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και λόγω της 

θέσης της εγκατάστασης σε περιοχή απομακρυσμένη από κατοικίες. Δεν αναμένεται επίσης η οπτική 
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όχληση λόγω συγκέντρωσης αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. Επίσης, δεν υπάρχουν κατοικίες 

πλησίον της εγκατάστασης του έργου. 

Όλες οι άλλες εργασίες θα γίνονται σε κατάλληλα περιφραγμένο χώρο και δεν αναμένεται η οπτική 

όχληση λόγω συγκέντρωσης αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. Επίσης, δεν υπάρχουν κατοικίες 

πλησίον της εγκατάστασης του έργου παρά μόνο σε μεγάλη απόσταση και χωρίς οπτική επαφή με την 

εγκατάσταση.  

Επιπλέον, η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου αλλά και οι φυτεύσεις πρασίνου και οι υπόλοιπες 

εργασίες συντήρησης θα μετατρέψει το χώρο σε μία καλαίσθητη εγκατάσταση. 

9.3.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο λόγω της φύσης του, του είδους του και της χρήσης του δεν δύναται με την 

λειτουργία του να προκαλέσει επιπτώσεις που αφορούν: α) στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής 

επιφάνειας των πετρωμάτων β) σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως 

π.χ. πηγών, σπηλαίων κ.λπ. και γ) σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής 

σπουδαιότητας, όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ.  

Συνεπώς κατά την λειτουργία του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

στα γεωλογικά και τεκτονικά 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. 

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στο πλαίσιο του έργου θα διαχειρίζονται με ορθές πρακτικές 

(αδιαπέραστα δάπεδα, κλειστά και στεγανά μέσα αποθήκευσης, στεγασμένοι χώροι, κλπ) 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. 

9.3.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις που αναμένονται κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης δεν αναμένονται 

σημαντικές, δεδομένης της φύσης και του μεγέθους της δραστηριότητας.  

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). 

Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η 

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

ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και 

στην πανίδα της περιοχής, στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  

9.3.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.3.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

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

ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί και αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης.  

9.3.5.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Κατά την φάση εγκατάστασης του εξοπλισμού και κατά την λειτουργία του δεν αναμένεται καμία 

επίπτωση αφού η εγκατάσταση δεν βρίσκεται σε περιοχή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.   

Συνεπώς, δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής της 

εγκατάστασης.  

9.3.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναμένονται σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον λόγω της βελτίωσης 

της διαχείρισης - αξιοποίησης αποβλήτων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

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. 

9.3.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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 σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κατά την 

λειτουργία του έργου, διότι οι κυκλοφοριακές απαιτήσεις θα είναι περιορισμένες και τα δρομολόγια θα 

πραγματοποιούνται με τον βέλτιστο για την οδική κυκλοφορία τρόπο.  
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9.3.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο οικιστικός ιστός βρίσκεται σχετικά σε μεγάλη απόσταση από την εγκατάσταση συνεπώς εκτιμώνται 

ότι δεν υφίστανται έντονες πιέσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής κατά τη φάση 

λειτουργίας. 

9.3.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στη φάση λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης οι οχλήσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα 

οφείλονται στην εκπομπή ρύπων από την κυκλοφορία και τη λειτουργία οχημάτων μεταφοράς και 

μηχανημάτων που σχετίζονται με την μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προς και από την 

εγκατάσταση καθώς επίσης και από την εκπομπή σωματιδίων λόγω της εκφόρτωσης των 

εισερχόμενων αποβλήτων και υλικών. 

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 σε σχέση με την έκταση της περιοχής του έργου 

και το καθεστώς χρήσης αυτής.  

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

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. 

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. 
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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). 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που 

αναμένεται είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Η αποθήκευση θα πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα κλειστά και στεγανά μέσα με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αερίων εκπομπών.  

9.3.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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. 

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. 

Ο θόρυβος πού αναμένεται να εκπέμπεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλεται 

κυρίως στην κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς και στη λειτουργία μηχανημάτων.  

Σημαντικότερη εκτιμάται ότι θα είναι η επιβάρυνση από την λειτουργία μηχανημάτων - οχημάτων στον 

υπαίθριο χώρο. 
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Η ακριβής εκτίμηση του εκπεμπόμενου θορύβου, κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, απαιτεί τη 

γνώση της κατασκευής, του είδους και του τύπου των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς 

επίσης και του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας αυτών. Θεωρώντας ότι η σύνθεση του είδους των 

μηχανημάτων θα είναι εκείνη η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί η ισοδύναμη στάθμη θορύβου σε απόσταση 50m και 100m από την περιοχή λειτουργίας των 

μηχανημάτων. Η εκτίμηση γίνεται βάσει της Βρετανικής μεθοδολογίας (BS 5228, Noise and vibration 

control on construction and open sites, part 1). Οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό είναι οι εξής: 

• Θεωρείται ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μείωσης του θορύβου μεταξύ των δεκτών και των πηγών 

εκπομπής του θορύβου 

• Το υπόβαθρο του θορύβου είναι μηδενικό 

• Η έκταση μεταξύ του δέκτη και των πηγών θορύβου αποτελεί έδαφος μη επενδυμένο με πλάκες 

ή σκυρόδεμα 

• Τίθεται σε λειτουργία το σύνολο των μηχανημάτων (δυσμενές σενάριο). Ο χρόνος συνολικής 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 12ώρου εκτιμάται σε 8 ώρες. 

 Ισοδύναμη στάθμη θορύβου 

Πηγή θορύβου 
Ισοδύναμη στάθμη μετρημένη 

στα 10m* 
Σε 50m Σε100m 

Λειτουργία 
φορτηγού 

81 66 58 

Φορτωτής 78 63 55 

Πίνακας 38 Εκτίμηση στάθμης του θορύβου από μηχανήματα που λειτουργούν εκτός του κτιρίου της 

δραστηριότητας (δυσμενές σενάριο - πηγή BS 5228, Noise and vibration control on construction and 

open sites, part 1)) 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση 

περιοχή της δραστηριότητας θα είναι μέση ενώ σε απόσταση 50 m η όχληση θα είναι μικρή και το 

επίπεδο θορύβου εντός των ορίων που καθορίζει το Π.Δ. 1180/81. Οι αρνητικές επιπτώσεις από το 

θόρυβο χαρακτηρίζονται περιορισμένες καθώς και μερικώς αντιμετωπίσιμες δεδομένου ότι δύναται να 

ληφθούν μέτρα μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου. Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα 

εκτιμάται η εκπομπή θορύβου υπό δυσμενές σενάριο, ενώ, επιπλέον, η χρήση μηχανημάτων θα είναι 

περιορισμένη.  

Άλλωστε, για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από το θόρυβο προτείνονται: 

• 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.  

• Τακτικός έλεγχος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης. 
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• 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. 

• Τα θορυβογόνα παραγωγικά και βοηθητικά μηχανήματα επίσης,  θα εδράζονται καταλλήλως 

για τον περιορισμό των επιπέδων θορύβου στους παραγωγικούς χώρους. Τα μηχανήματα που 

θα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της λειτουργίας θα διαθέτουν όλες τις κατά το νόμο 

πιστοποιήσεις και άδειες και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 37393/2028/2003 

(ΦΕΚ 1418 Β), ‘Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους’, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 

286 Β) και φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος. 

Θα προβλεφθεί όπου απαιτείται διάταξη ηχομόνωσης για την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζομένων στη περίπτωση που ο θόρυβος από τη λειτουργία της εγκατάστασης υπερβαίνει τα 

θεσμοθετημένα όρια. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση περιοχή 

δεν θα είναι σημαντική ενώ σε απόσταση 100m η όχληση θα είναι μικρή και το επίπεδο θορύβου εντός 

των ορίων που καθορίζει το Π.Δ. 1180/81. Οι προκαλούμενες αρνητικές επιπτώσεις από το θόρυβο 

χαρακτηρίζονται περιορισμένες δεδομένου ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την 

κοντινότερη εγκατάσταση ή κατοικία. 

Η περιοχή που περιβάλλει το έργο δεν περιλαμβάνει κατοικίες. Από τη λειτουργία του έργου δεν 

πρόκειται να δημιουργηθεί επιβάρυνση από θόρυβο εκτός των ορίων του γηπέδου. Στην περίπτωση 

που διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου στο περιβάλλοντα χώρο θα 

τοποθετηθούν διατάξεις ηχομόνωσης για τον περιορισμό του. 

9.3.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Γενικώς δεν 

υφίστανται πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην υπό 

μελέτη δραστηριότητα. Συνεπώς, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κυμαίνονται πολύ 

χαμηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας του πρότυπου ΕΛΟΤ/ΤΕ 75, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

για την υγεία των εργαζομένων. 
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9.3.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου 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 αδειδοδοτημένο 

εργολάβο 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 σε ΕΕΛ. 

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.  

9.3.13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Η δραστηριότητα του έργου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΥΑ Αριθμ. 172058/2016. 

Παρατάυτα, στην παρούσα εξετάζονται η αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια 

του έργου σε ατυχήματα ή καταστροφές. 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η αξιολόγηση των πιθανών σημαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ευπάθεια του προτεινόμενου έργου σε κινδύνους μεγάλων 

ατυχημάτων και / ή φυσικές καταστροφές. 

Η αξιολόγηση της ευπάθειας του προτεινόμενου έργου σε μείζονα ατυχήματα και φυσικές καταστροφές 

πραγματοποιείται μετά από αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ. 

Η αναθεωρημένη οδηγία 2014/52/ΕΕ τέθηκε σε ισχύ την 16 Μαΐου 2017 όπως ενσωματώθηκε στην 

Ελληνική Νομοθεσία με την Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 1915 (ΦΕΚ 304/Β/2018) και δηλώνει την ανάγκη να 

εκτιμηθούν οι «αναμενόμενες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις» του έργου για το περιβάλλον που 

απορρέει από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων ή / και φυσικών 

καταστροφών που σχετίζονται με το έργο. 
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Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η διασφάλιση ότι λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα 

επειδή τα υπό μελέτη έργα είναι ευάλωτα σε σοβαρά ατυχήματα ή / και φυσικές καταστροφές με 

σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Γενικά περί αξιοπιστίας της λειτουργίας και κινδύνων ατυχημάτων 

Η εγκατάσταση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) «περί βιομηχανικών 

εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, όπως αυτή μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ». 

Παρά ταύτα, ο φορέας θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις για τη συνεχή βελτίωση των 

περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Ειδικότερα, η υπό μελέτη δραστηριότητα θα επιδιώκει να λειτουργεί 

κατά τρόπο ώστε: 

✓ να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα 

✓ να μην προκαλείται καμία σημαντική ρύπανση στο περιβάλλον ως σύνολο 

✓ να αξιοποιούνται τα απόβλητα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

✓ η ενέργεια να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και χωρίς σπατάλη 

✓ να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνονται τα ατυχήματα και να περιορίζονται 

οι συνέπειές τους 

✓ να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων ώστε να 

αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέρχεται ως ένα 

βαθμό στη μορφή που είχε πριν την εγκατάσταση του έργου 

Επίσης, η εγκατάσταση πριν την λειτουργία θα διαθέτει σε ισχύ Σχέδιο Ανταπόκρισης σε Καταστάσεις 

Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα διαχείρισης της δραστηριότητας που θα 

είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών προτύπων. 

Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση αναμενομένων κίνδυνων και συνεπειών. 

Βασικό σημείο για το εύρος και τη μεθοδολογία αυτής της εκτίμησης είναι ότι το υπό μελέτη έργο 

λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 

Ως εκ τούτου, τα μεγάλα ατυχήματα είναι πολύ απίθανο να συμβούν. Η μεθοδολογία προσέγγισης της 

ανάλυσης κινδύνου καλύπτει την αναγνώριση, την πιθανότητα και τη σπουδαιότητα μεγάλων 

ατυχημάτων ή / και φυσικών καταστροφών. 

Τα μεγάλα ατυχήματα ή οι φυσικές καταστροφές είναι κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν το 

προτεινόμενο έργο. Αυτά περιλαμβάνουν τα ατυχήματα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία που 

προκαλούνται από λειτουργική βλάβη ή φυσικούς κινδύνους. 
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Στην ακόλουθη εφαρμοζόμενη πρακτική περιλαμβάνεται η αξιολόγηση ορισμένων ατυχημάτων και 

καταστροφών, όπως τα περιστατικά ρύπανσης στο έδαφος και στα υδάτινα σώματα καθώς και 

αξιολόγηση των συμβάντων πλημμύρας. 

Στον ακόλουθο Πίνακα, καταγράφεται η αξιολόγηση της επικινδυνότητας που ενδέχεται να προκύψει 

από την εμφάνιση έκτακτων καταστάσεων. 

Η ταξινόμηση του επιπέδου εμφάνισης κινδύνου έχει πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) επίπεδα με 

αξιολόγηση ως προς την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου αλλά και της σπουδαιότητας του με βάση 

την επίδραση που έχει στην ανθρώπινη υγεία και στο φυσικό περιβάλλον. 

α/α 
Επίπεδο 
Κινδύνου 

Τρόποι επίδρασης Περιγραφή ταξινόμησης 

1 Πολύ χαμηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Μικρός αριθμός επηρεαζόμενων ανθρώπων με 
ελαφρύς τραυματισμούς με θεραπεία πρώτων 
βοηθειών. 

− Όχι ρύπανση,  

− Ελάχιστη τοπική διαταραχή των κοινωνικών 
υπηρεσιών  

2 Χαμηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− περιορισμένος αριθμός επηρεασμένων ατόμων: 
ελάχιστοι σοβαροί τραυματισμοί με προσκόμιση σε 
νοσοκομείο. 

− Τοπική απομάκρυνση ενός μικρού αριθμού 
ανθρώπων για λίγη ώρα 

− Απλή ρύπανση, τοπική επίδραση μικρής διάρκειας 

− Φυσιολογική κοινωνική λειτουργικότητα με μερικές 
ταλαιπωρίες. 

3 Μέσο 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Σημαντικός αριθμός επηρεασμένων ανθρώπων, με 
πολλαπλά δυστυχήματα  και εκτεταμένους 
τραυματισμού, σοβαρές προσκομίσεις σε νοσοκομείο. 

− Μεγάλος αριθμός απομακρυσμένων ανθρώπων για 
αρκετές ώρες.  

− Εξωτερικοί πόροι απαιτούνται για την προσωπική 
υποστήριξη.  

− Απλή ρύπανση, εξαπλωμένη επίδραση, εκτεταμένη 
διάρκεια. 

4 Υψηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Από 5-50 δυστυχήματα πάνω από 100 σοβαρά 
τραυματισμένοι πάνω από 2.000 εκκενώσεις.  

− Βαριά ρύπανση τοπική επίδραση 

− Η λειτουργία της κοινωνικής υποδομής είναι άσχημη, 
ελάχιστες διαθέσιμες υπηρεσίες 

5 Πολύ υψηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Μεγάλος αριθμός ανθρώπων επηρεασμένων με 
σημαντικό αριθμό δυστυχημάτων (>50), εκατοντάδες 
τραυματισμένοι  

− Πολύ βαριά ρύπανση, εξαπλωμένες επιδράσεις 
μεγάλης διάρκειας 

− Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές προκαλώντας 
σημαντικές διαταραχές, ή απώλεια σημαντικών 
υπηρεσιών για παρατεταμένη περίοδο.  

− Κοινότητα ανίκανη να λειτουργήσει χωρίς σημαντική 
ενίσχυση. 
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Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κινδύνων. Το μέγιστο 

επίπεδου κινδύνου για το έργο  ταξινομείται  ως επίπεδο τρία (3) και αφορά τον κίνδυνο από πλημμύρα 

αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Χαμηλού επιπέδου (επίπεδο 2) αξιολογείται ο κίνδυνος από 

πυρκαγιά, σεισμούς και διαρροές υγρών λόγω ατυχημάτων ενώ τέλος ο κίνδυνος από καθιζήσεις  

θεωρείται πολύ χαμηλός (επίπεδο 1).
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α/α Δυνητικοί κίνδυνοι Πιθανή Αιτία Επιπτώσεις 
Επίπεδο 
κινδύνου 

1 Πυρκαγιά 

− Σύγκρουση οχημάτων 
στις γειτνιάζουσες οδούς 

− Πυρκαγιά από βλάβη των 
αγωγών υψηλής τάσης σε 
συνδυασμό με την 
βλάστηση 

− Τρομοκρατική ενέργεια – 
δολιοφθορά 

− Έκλυση επικινδύνων αερίων καύσης  

− Ρύπανση εδάφους από υπολείμματα 
καύσης και από νερά πυρόσβεσης  

− Υλικές ζημιές  

− Ανθρώπινη Υγεία 

− (τραυματισμός ή απώλεια ζωής) 

− Απώλεια δασικής έκτασης 

− Απώλεια ειδών χλωρίδας και πανίδας 

− Απώλεια γεωργική γης 

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
Περιβάλλον 
Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 

2 

2 Πλημμύρα 

− Απουσία 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας σε 
συνδυασμό με την 
εμφάνιση έντονων 
πλημμυρικών 
φαινομένων και ακραίας 
βροχόπτωσης 

− Ρύπανση εδάφους  

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 

− περιβάλλον 

− Ανθρώπινη Υγεία 

3 

3 Σεισμός 

− Σεισμικά επεισόδια που 
δεν καλύπτονται από την 
αντισεισμική προστασία 
των υποδομών 

− Ρύπανση εδάφους  

− Ανθρώπινη Υγεία 

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
περιβάλλον/  

2 

4 
Ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

− Μεγάλης έντασης άνεμοι 

− Εξαιρετικά ψηλά επίπεδα 
βροχής 

− Πολλές ηλεκτρικές 
εκκενώσεις  

− Πολύ ψηλές 
θερμοκρασίες 

− Πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες 

− Χαλαζόπτωση 

− Παγετός 

− Έκλυση αερίων στην ατμόσφαιρα  

− Ρύπανση εδάφους από υπολείμματα 
καύσης και από νερά πυρόσβεσης  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων από τα 
νερά πυρόσβεσης  

− Ρύπανση εδάφους  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
περιβάλλον 

3 

5 Καθίζηση εδάφους 

− Συνοδό φαινόμενο (πχ 
σεισμού, έντονων 
βροχοπτώσεων) 

− Εδαφολογική αστοχία  

− Ρύπανση εδάφους  

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
περιβάλλον 

1 

6 

Κατάλοιπα από τυχόν 
διαρροή υγρών (πχ 
καυσίμων/λιπαντικών/ 
κλπ) λόγω ατυχημάτων 

− Βλάβη εξοπλισμού 

− Ελλιπής συντήρηση 
εξοπλισμού 

− Σφάλμα εργαζομένων 

− Μη ορθή λειτουργία του 
εξοπλισμού εντός των 
προτιμώμενων 

προδιαγραφών του 
κατασκευαστή 

− Εκδήλωση σεισμικών 
γεγονότων 

− Ρύπανση εδάφους  

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  
 

2 
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Κίνδυνος πλημμύρας 

Η περιοχή του έργου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (EL13). Για το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα 

έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 

2687/Β/6.7.2018). 

 

 

Πίνακας 39: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης 

Οι Χάρτες Κινδύνων καταρτίστηκαν στις ακόλουθες 10 Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ), οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

(ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012): 

Χάρτες Κινδύνων πλημμύρας καταρτίστηκαν για όλα τα υδατορέματα που ανήκουν στις ΖΔΥΚΠ και 

που έχουν εμβαδόν λεκάνης απορροής μεγαλύτερο από 20 km2 αλλά και μικρότερο σε περιπτώσεις 

με ευαίσθητες χρήσεις. 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε καμία από τις άνωθεν Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας. Ο πλησιέστερος ποταμός είναι ο Αλμυρός Λασιθίου ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη 

απόσταση από το γήπεδο (1,3 km βορειοανατολικά). 

Σεισμική επικινδυνότητα 

Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες σεισμικής 

επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας 

της Ελλάδας. 
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Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους Α=α*g (g: 

επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τα παρακάτω. 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας Ι : 0,16 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ : 0,24 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ : 0,36 

Σύμφωνα με τα νέα σεισμολογικά δεδομένα, που οδήγησαν στην αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη της 

Ελλάδος, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ.  

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. Σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό 

Κανονισμό, η περιοχή του έργου ανήκει στην ζώνη ΙΙ. Η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση 

βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχή εκτιμάται 

ο κίνδυνος από σεισμούς θεωρείται ως μέσος προς υψηλός για το έργου. 

Πυρκαγιές 

Να αναφερθεί ότι η περιοχή των εγκαταστάσεων του έργου δεν εμπίπτει σε δασική περιοχή αλλά σε 

περιοχή που κυριαρχούν αγροτικές εκτάσεις (γυμνά εδάφη) και συνεπώς ο κίνδυνος από δασική 

πυρκαγιά είναι γενικώς μειωμένος. 

Μεγάλες πυρκαγιές πλησίον των εγκαταστάσεων του έργου δεν έχουν σημειωθεί καθώς όπως 

προαναφέρθηκε στην περιοχή κυριαρχεί το αγροτικό και βιοτεχνικό στοιχείο και συνεπώς ο κίνδυνος 

από δασική πυρκαγιά είναι γενικώς μειωμένος. 

Ακραία καιρικά φαινόμενα 

Γενικά ως έντονα καιρικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται τα μετεωρολογικά φαινόμενα στα οποία 

παρατηρούνται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των μετεωρολογικών παρατηρήσεων ή και σπάνιων 

μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σε μια περιοχή. 

Η έγκαιρη πρόβλεψη των καιρικών αλλαγών, είναι απαραίτητη τις περισσότερες φορές για λόγους 

προστασίας του ανθρώπινου πληθυσμού στην περιοχή καθώς και για τη λήψη μέτρων ασφαλείας και 

επιβίωσης. Τα μέτρα αυτά είναι αρκετά δαπανηρά και την αρμοδιότητα έχουν οι τοπικές συντονιστικές 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που συγκροτούνται από υπουργεία ή άλλες υπηρεσίες όπου κινητοποιούν 

διάφορα εκπαιδευμένα κλιμάκια με τα αντίστοιχα διαθέσιμα μέσα και υλικά ανά περίπτωση έντονου 

καιρικού φαινομένου. 

Κατηγορίες έντονων καιρικών φαινομένων είναι: οι έντονες καταιγίδες, οι κυκλώνες, οι σίφωνες, ισχυρές 

χιονοπτώσεις και χιονοθύελλες κλπ. 

Αποτέλεσμα αυτών των καιρικών φαινομένων, όταν φθάνουν σε ακραία μορφή, είναι η εκδήλωση 

φυσικών καταστροφών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Οι φυσικές καταστροφές προκαλούνται από 

πλημμύρες (λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων), κατολισθήσεις, θυελλώδεις ανέμους, πυρκαγιές (λόγω 
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υψηλών θερμοκρασιών) κ.α.. Καταστροφές όμως ή ακόμη και θάνατοι προκαλούνται από ακραίες τιμές 

της θερμοκρασίας, είτε από υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας), είτε από δριμύ ψύχος. 

Βάσει των ανωτέρω, η κλιματική αλλαγή και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορούν 

μέσω δευτερογενούς φυσικών καταστροφών που προκαλούν (πχ πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες) 

να αποτελέσουν δυνητικό κίνδυνο για την λειτουργία της εγκατάστασης. 

Καθίζηση εδάφους 

Από τα γεωλογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής, δεν έχουν σημειωθεί φαινόμενα της 

διάβρωσης εδάφους, ώστε να προκληθούν καθιζήσεις με συνακόλουθες επιπτώσεις από διασπορά 

των αποβλήτων. Η περιοχή είναι ήπια χωρίς μορφολογικές εξάρσεις, συνεπώς ο κίνδυνος με 

κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών είναι πολύ χαμηλός. 

Κατάλοιπα από τυχόν διαρροή υγρών (πχ καυσίμων/λιπαντικών κλπ) λόγω ατυχημάτων 

Πάντα σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος όπου δυνητικά μπορεί να προκύψουν 

διαρροές π.χ. λιπαντικών, υγρών κλπ στο έδαφος. Ο εν λόγω κίνδυνος για την εγκατάσταση θεωρείται 

μικρός καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές ποσότητες λιπαντικών κλπ. εντός της εγκατάστασης πέρα 

αυτών που χρησιμοποιούνται για τις μικροσυντηρήσεις του εξοπλισμού. Τα προηγούμενα σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη κατάλληλου στεγανού δαπέδου στο χώρο των εργασιών αλλά και το δίκτυο 

διαχείρισης ομβρίων και υγρών πλύσης που θα κατασκευαστεί, μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο 

μεγάλης καταστροφής για την εν λόγω κατηγορία. 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει προηγηθεί μπορεί να περιλάβει και σχετική ανάλυση για τους 

πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από ατυχήματα μεγάλης έκτασης στην εγκατάσταση, λόγω της 

ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. Για το ζήτημα έχει διαμορφωθεί εθνικό και κοινοτικό επίπεδο το πλαίσιο 

για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων (ήτοι ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 

354/Β/17.2.2016) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ). Η δραστηριότητα δεν είναι 

ενταγμένη στο πεδίο της Απόφασης αριθ. 172058/2016 (οδηγία SEVESO III). 

Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας δεν δύναται να 

προκαλέσει μεγάλου μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές.  
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9.3.14 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 

Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 

NAI 

 

ΙΣΩΣ 

 

ΟΧΙ 

1.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη 

γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων; 

   

• διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις 

του επιφανειακού στρώματος του εδάφους;  

   

• αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα 

χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους;  

   

• καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 

μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού; 

   

• οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από 

τον άνεμο ή το νερό επί τόπου ή μακράν του τόπου 

αυτού; 

   

• αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των 

ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην 

εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την 

κοίτη της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου 

ή λίμνης; 

   

• κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε 

γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις ή 

παρόμοιες καταστροφές; 

   

2.  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας; 

Από την λειτουργία του κινητού εξοπλισμού θα υπάρξει 

μικρή εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων η οποία θα 

ελαχιστοποιηθεί με την σωστή συντήρηση των οχημάτων  

και την χρήση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας.  
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• Δυσάρεστες οσμές;  

 

   

3.   ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της 

θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε 

τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση; 

   

4.  ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή 

κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως 

επιφανειακών νερών; 

   

• αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς 

αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα 

απόπλυσης του εδάφους; 

   

• μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από 

πλημμύρες; 

   

• αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε 

οποιονδήποτε υδάτινο όγκο; 

   

• απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή 

υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητα των; 

   

• Μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των 

υπογείων υδάτων;  

   

• αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι΄ 

απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε 

δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των 

υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές; 

   

• σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού που θα 

ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό; 

   

• κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε 

καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή 

παλιρροιακά κύματα; 
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5.  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Χλωρίδα 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιονδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και 

δένδρων, θάμνων κλπ.);  

 

   

• μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων 

ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών; 

   

• εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή 

παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των 

υπαρχόντων ειδών; 

   

• μείωση της έκτασης της οποιασδήποτε αγροτικής 

καλλιέργειας; 

   

Πανίδα 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων 

περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και 

θαλασσινών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων);  

   

• μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε σπανίων ή υπό 

εξαφάνιση ειδών ζώων; 

   

• εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή 

παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των 

ζώων; 

   

• χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των 

υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων; 

   

Φυσικοί πόροι 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

 

• αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης 

οποιουδήποτε φυσικού πόρου; 

 

   

• σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου 

φυσικού πόρου; 

   

Προστατευόμενες περιοχές 
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Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευόμενη 

περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86; 

   

6.  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου;  

Από τη λειτουργία των μηχανημάτων της παραγωγικής 

διαδικασίας. Αφορά κυρίως του εργαζόμενους στην 

εγκατάσταση και θα αντιμετωπισθεί με τη χρήση εξοπλισμού 

νέας τεχνολογίας και τη διάθεση ΜΑΠ στους εργαζόμενους. 

   

• έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου; 

Αφορά του εργαζόμενους στις θέσεις χρήσης 

μηχανημάτων. Αφορά κυρίως του εργαζόμενους στην 

εγκατάσταση και θα αντιμετωπισθεί με τη χρήση εξοπλισμού 

νέας τεχνολογίας και τη διάθεση ΜΑΠ στους εργαζόμενους. 

   

7.  ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Χρήση γης 

• Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική 

μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματιζόμενης για 

το μέλλον χρήσης γης; 

 

   

 

Πληθυσμός 

• Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, 

διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 

ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του 

έργου; 

   

 

 

 

 Κατοικία 

• Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα 

κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη 

κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου; 

   

 

Ανθρώπινη υγεία 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

 

• Δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας 

κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη 

συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας); 
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• έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της 

υγείας τους; 

   

 

8.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης 

τροχοφόρων;  

Η αύξηση της κυκλοφορίας στο υπάρχον δίκτυο θεωρείται 

ότι δε θα επιβαρύνει σημαντικά το ισχύον καθεστώς, ενώ σε 

κάθε περίπτωση η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται εκτός 

οικισμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην 

ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης; 

   

• σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα 

συγκοινωνίας; 

   

• μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή 

κίνησης ανθρώπων και / ή αγαθών; 

   

• μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια 

κυκλοφοριακή κίνηση; 

   

• αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων;    

Κοινή ωφέλεια 

Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για 

σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας: 

• ηλεκτρισμό; 

   

• συστήματα επικοινωνιών;    

• ύδρευση;    

• υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους;     

• αποχέτευση νερού βρόχινου;    

• στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών;    

9.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει παρεμπόδιση 

οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής 

θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργίας ενός μη αποδεκτού 

αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα;  
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10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναψυχή 

Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή 

ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής; 

   

 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή 

καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής; 

   

 

 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 213 

  

10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

10.1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου 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 και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. 

10.1.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

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 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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10.1.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

στα γεωλογικά, τεκτονικά, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη έκταση και συνεπώς δεν απαιτείται 

η λήψη πρόσθετων μέτρων. 

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  

10.1.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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 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. 

10.1.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν υπάρχει αναπτυγμένος οικιστικός ιστός ή περιοχές κηρυγμένων 

αρχαιολογικών χώρων, ενώ δε θα επέλθει μεταβολή στις χρήσεις γης. Συνεπώς δεν απαιτείται λήψη 

μέτρων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον.  

10.1.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής 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 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 215 

  

κατασκευής. 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. 

10.1.7 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 και η τακτική συντήρησή τους.  

10.1.8 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη φάση κατασκευής οφείλονται στην εκπομπή καυσαερίων από 

τα οχήματα μεταφοράς υλικών και κυρίως, στη δημιουργία σκόνης.  

Όσον αφορά τα καυσαέρια, 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 
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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: 

• 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. 

10.1.9 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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: 

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

από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.   

2. 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. 

3. 69001/1921/1988 (ΦEK 751/B/18-10-88): Περί έγκρισης τύπου EOK για την οριακή τιμή 

στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου. 
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4. 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). 

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

Όσον αφορά στους κραδασμούς, κατά την διάρκεια κατασκευής (αλλά και λειτουργίας) 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: 

• 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. 

10.1.10 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Δεν απαιτούνται 

μέτρα αντιμετώπισης. 
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10.1.11 ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

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 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 καυσίμων 
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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. 

10.1.12 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μεγάλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές κατά τη φάση κατασκευής. Ωστόσο θα τηρούνται όλα τα 

προαναφερόμενα μέτρα του παρόντος κεφαλαίου καθώς και οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου για την 

διαφύλαξη κάθε είδους επίπτωσης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και για την 

πρόληψη κάθε ατυχήματος. 

10.2 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

10.2.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων κατά την φάση λειτουργίας της δραστηριότητας καθώς δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στα μετεωρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

10.2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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

εγκατάστασης και των χώρων αυτής καθαρών. 

10.2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εξαιτίας της θέσης της εγκατάστασης δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά το έδαφος της περιοχής. 

Καθώς οι εργασίες κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας πραγματοποιούνται είτε στον υπαίθριο, 

διαστρωμένο με κατάλληλο υλικό, χώρο είτε κυρίως εντός στεγασμένων μέσω, δεν αναμένεται η 

ρύπανση του εδάφους από τη λειτουργία της. Συνεπώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας 

του εδάφους πέραν της διατήρησης της εγκατάστασης και των χώρων αυτής καθαρών.  

10.2.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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 εκτός της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας, καθώς δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 220 

  

10.2.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν υπάρχει αναπτυγμένος οικιστικός ιστός ή περιοχές κηρυγμένων 

αρχαιολογικών χώρων, ενώ δε θα επέλθει μεταβολή στις χρήσεις γης. Συνεπώς δεν απαιτείται λήψη 

μέτρων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον.  

10.2.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων καθώς η δραστηριότητα δεν αναμένεται να μεταβάλει τις χρήσεις 

γης της περιοχής, εξαιτίας της φύσεως της και του περιορισμένου μεγέθους της. 

10.2.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πέραν του 

προγραμματισμού των δρομολογίων των οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και αποβλήτων. 

10.2.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα που σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες  και το δομημένο 

περιβάλλον της περιοχής, εκτός από αυτά που σχετίζονται με τον καλό σχεδιασμό της λειτουργίας του 

έργου.  

Όσον αφορά τις οδικές μετακινήσεις για της ανάγκες του έργου κατά τη φάση λειτουργίας ο φορέας 

λειτουργίας οφείλει να λάβει μέτρα χρονικής οργάνωσης ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις 

στην οδική κυκλοφορία στην περιοχή. 

10.2.8 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν αέρια απόβλητα, ατμοί ή αερολύματα που να 

επηρεάζουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.  

Οι εκπομπές από τη λειτουργία των οχημάτων θα περιορίζονται με τη σωστή και τακτική συντήρηση 

τους. Πηγές δημιουργίας σκόνης όπως η κίνηση των οχημάτων για την εκτέλεση των διαδικασιών 

παραγωγής ελαχιστοποιούνται καθώς η κίνηση θα γίνεται σε στεγανοποιημένο έδαφος.  

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που 

αναμένεται είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Η αποθήκευση θα πραγματοποιείται σε 

κατάλληλα κλειστά και στεγανά μέσα με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αερίων εκπομπών.  

Ο φορέας 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.  

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»). 
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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». 

10.2.9 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πρέπει να τηρούνται τα όρια του ΠΔ 1180/81. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν 

όλες τις κατά το νόμο πιστοποιήσεις και άδειες και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β), ‘Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους’, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 

(ΦΕΚ 286 Β). 

Θα γίνεται τακτικός έλεγχος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Σε περίπτωση μη τήρησης του ορίου θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας ώστε να 

επιτευχθεί η συμμόρφωση με αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται τέτοια μέτρα όπως η περιμετρική 

δεντροφύτευση του γηπέδου ή η χρήση ηχοπετασμάτων. 

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». 

10.2.10 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Δεν απαιτούνται 

μέτρα αντιμετώπισης. 

10.2.11 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

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 σε ΕΕΛ. 

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που θα προκύπτουν στα πλαίσια συντήρησης του εξοπλισμού θα 

διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Ο φορέας του έργου θα συλλέγει 

προσωρινά και θα διαθέτει τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και 

θα τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο  βιβλίο, θα καταγράφονται οι παραδόσεις 

αυτές (ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.). 

Τέλος, τυχόν διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση διαφόρων 

απορροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άμμος), που είναι αποθηκευμένα εντός των γραφείων πλησίον 
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των ραφιών αποθήκευσης των προϊόντων της απορρύπανσης, μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 

προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών. Μετά από 

τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα συλλέγονται προσεκτικά και θα διατίθενται προς ταφή 

από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. 

10.2.12 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιμέρους μέτρα αντιμετώπισης συμβάντων και 

καταστροφών που μπορεί να προκύψουν από τους δυνητικούς κινδύνους. 

α/α Δυνητικοί κίνδυνοι Μέτρα Πρόληψης 

1 Πυρκαγιά 

− σήμανση συναγερμού 

− άμεση ενημέρωση αρμόδιων εγκατάστασης και εκκένωση χώρων 

− έλεγχος για τυχόν ύπαρξη εγκλωβισμένων εργαζομένων 

− άμεση επέμβαση με πυροσβεστικά μέσα 

− κλείσιμο θυρών  

− άμεση απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών 

− κλίση πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνεργασία με πυροσβεστικές δυνάμεις 

− Κλήση Πρώτων Βοηθειών, αν απαιτείται 

− Τα υγρά πυρόσβεσης μπορούν να συλλεγούν και να διοχετευθούν προς περαιτέρω 
διαχείριση.  

− Το υφιστάμενο δίκτυο πυρόσβεσης θεωρείται επαρκές για την αντιμετώπιση 
πυρκαγιάς στην εγκατάσταση, έτσι ώστε οι τυχόν υλικές ζημιές να περιοριστούν στα 
όρια του οικοπέδου 

2 Πλημμύρα 

− εκκένωση χώρων εργασίας 

− μετακίνηση σε ασφαλή σημεία 

− Έλεγχος της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων και παροχή Α΄ 
Βοηθειών όπου αυτό απαιτείται 

− Λόγω της θέσης της εγκατάστασης, αλλά και των κλιματολογικών συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή, δεν αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα.  

− Υπάρχει επάρκεια στο δίκτυο διαχείρισης ομβρίων καθώς αυτό έχει σχεδιαστεί για 
τις μέγιστες παροχές νερού με βάση τα βροχομετρικά δεδομένα της περιοχής 

− κλήση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών βοήθειας 

− σε περίπτωση πυρκαγιάς διενέργεια σχετικής διαδικασίας 

3 Σεισμός 

− εκκένωση χώρων εργασίας 

− μετακίνηση σε ασφαλή σημεία 

− Έλεγχος της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων και παροχή 

− Α΄ Βοηθειών όπου αυτό απαιτείται 

− κλήση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών βοήθειας 

− σε περίπτωση πυρκαγιάς διενέργεια σχετικής διαδικασίας 

− Λόγω του υποβάθρου και του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων του έργου, δεν 
αναμένονται επιπτώσεις από σεισμικά φαινόμενα.  

− Όλοι οι στεγασμένοι χώροι είναι ασφαλείς χωρίς να εμφανίζουν πρόβλημα 
στατικότητας 

4 
Ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

− εκκένωση χώρων εργασίας 

− μετακίνηση σε ασφαλή σημεία 

− Έλεγχος της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων και παροχή Α΄ 
Βοηθειών όπου αυτό απαιτείται 

− κλήση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών βοήθειας 

5 Καθίζηση εδάφους 
− Από τα γεωλογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής, δεν έχουν σημειωθεί 

φαινόμενα της διάβρωσης εδάφους, ώστε να προκληθούν καθιζήσεις με 
συνακόλουθες επιπτώσεις από διασπορά των αποβλήτων. 

6 

Κατάλοιπα από τυχόν 
διαρροή υγρών (πχ 
καυσίμων/λιπαντικών 
κλπ) λόγω ατυχημάτων 

− άμεση διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας 

− συλλογή λαδιού σε κατάλληλα μέσα συλλογής 

− καθάρισμα περιβάλλοντα χώρου με στουπιά 

− τοποθέτηση χρησιμοποιημένων στουπιών σε ειδικούς σημασμένους κάδους 

− Παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου διαχείρισης ομβρίων των γηπέδων 
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Τέλος το πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται αλλά και τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας 

λειτουργούν επικουρικά στην πρόληψη των κινδύνων και ατυχημάτων.  

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μεγάλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές. Ωστόσο θα τηρούνται όλα τα προαναφερόμενα μέτρα του 

παρόντος κεφαλαίου καθώς και οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου για την διαφύλαξη κάθε είδους 

επίπτωσης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και για την πρόληψη κάθε ατυχήματος 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ο φορέας στο πλαίσιο της λειτουργίας της δραστηριότητας θα εφαρμόζει σχέδιο Περιβαλλοντικής 

διαχείρισης λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νομικές απαιτήσεις για τα διαχειριζόμενα υλικά και το τελικό 

προϊόν, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, τους εκάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους 

καθώς και διεθνή πρότυπα διαχείρισης. 

Επίσης, όπως έχει αναφερθεί ήδη και όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις του φορέας ως φορέα 

διαχείρισης αποβλήτων, θα μετρούνται οι ποσότητες των αποβλήτων που θα διαχειρίζονται. Άλλωστε, 

θα κατατίθεται κάθε χρόνο ετήσια έκθεση αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου παρουσιάζονται 

οι ποσότητες ανά είδος και κωδικό ΕΚΑ. 

Με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

✓ Διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής 

✓ Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών 

✓ Βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

✓ Έλεγχος απόδοσης και παρακολούθηση εγκατάστασης 

✓ Ανασκόπηση διαδικασιών και εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει ως αφετηρία τον εντοπισμό των 

σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων που αναμένεται να επηρεαστούν από τις 

δραστηριότητες του εν λόγω έργου και σκοπό τον εντοπισμό και ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

ρύπανσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πηγάζουν κατά την λειτουργία και συντήρηση, με 

στόχο την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της ρύπανσης. 

11.1.1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη φάση της κατασκευής κρίνονται τυχαίες και το πιθανότερο 

έμμεσες και βραχυχρόνιες. 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη φάση της λειτουργίας είναι οι εξής : 

• Εκπομπές καυσαερίων και σκόνης από τη λειτουργία του κινητού και μη Η/Μ εξοπλισμού της 

εγκατάστασης  

• Η πρόκληση θορύβου από την λειτουργία του εγκατεστημένου  Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

• Η τυχών ρύπανση των όμβριων 

• Η τυχών πρόκληση οσμών 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 225 

  

11.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

11.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Αντικείμενο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης είναι: 

o Ο καθορισμός των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων που θα ελέγχονται και θα 

παρακολουθούνται στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου 

o Ανάλυση της εφαρμογής του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για κάθε 

κρίσιμη περιβαλλοντική παράμετρο που εξετάζεται 

o Ο ποιοτικός έλεγχος και η παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων  

o Ο προγραμματισμός, η συχνότητα, η θέση των μετρήσεων και των ενεργειών 

παρακολούθησης για τους καθορισμένους περιβαλλοντικούς παραμέτρους.  

11.2.2 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Κύριος στόχος του προγράμματος παρακολούθησης είναι η διασφάλιση της ορθής περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς του έργου, και η παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων που με σκοπό τη λήψη 

βελτιωτικών-διαχειριστικών μέτρων αντιμετώπισης σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από 

τους τιθέμενους στόχους του προγράμματος και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος παρακολούθησης αφορούν: 

o την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την 

παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του έργου 

o Την καταγραφή και διατήρηση στοιχείων που να τεκμηριώνουν την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών όρων και να επιτρέπουν τον έλεγχο αποτελεσματικότητάς τους 

o Την παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με 

τις επιπτώσεις του έργου 

o Την παρακολούθηση και καταγραφή των αέριων εκπομπών  

o Την παρακολούθηση και καταγραφή του θορύβου  

o Την παρακολούθηση και καταγραφή των οσμών 

11.2.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Οι κρίσιμοι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εξετάζονται στο παρόν πρόγραμμα είναι οι 

εξής: 

1. Θόρυβος 

2. Αέριες εκπομπές 

a. Σκόνη 

b. Καυσαέρια 

3. Οσμές 
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11.2.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

11.2.4.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Θόρυβος στο υπόψη έργο προκύπτει  από τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού της παραγωγικής 

διαδικασίας και την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων καθώς και τη λειτουργία των 

μηχανημάτων έργου της εγκατάστασης. 

Η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια  που 

καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (Πίνακας 1). 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία από τον θόρυβο κατά τις εργασίες του έργου είναι το 

εξής: 

o Υ.Α. 56206/1613 (Φ.E.K. 570/B/09.09.1986): 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. 

o Κ.Υ.Α. 69001/1921 (Φ.E.K. 751/B/18.10.1988): Περί έγκρισης τύπου E.O.K. για την οριακή 

τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου, όπως συμπληρώθηκε με την 

ΥΑ 10399 Φ 5.3/361/91 (ΦΕΚ 359/Β/25.5.91). 

o A5/2375 (Φ.E.K. 689/B/1978): Περί της χρήσης κατασιγασμένων αεροσφυρών.  (Yγειονομική 

Διάταξη που προστατεύει τη δημόσια υγεία και την υγεία των χειριστών αεροσφυρών και 

υποχρεώνει όλους τους χρησιμοποιούμενους τύπους αεροσφύρων να εφοδιαστούν με 

σιγαστήρα για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου). 

o Κ.Υ.Α. 765/14.01.1991 (Φ.Ε.Κ. 81/Β/21.02.1991): Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 

θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των 

φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 

11481/523 (Φ.Ε.Κ. 295/Β/11.04.1997). 

o Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τίθενται 

από την Κ.Υ.Α. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

Η.Π.9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007). 

o Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση 

καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/81). 

o ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β’/1-10-03): «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με 

την Κ.Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β/2-3-2007) και ισχύει. 

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. 
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11.2.4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

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 μετρήσεις σωματιδιακών εκπομπών στις θέσεις εκφόρτωσης αποβλήτων και 

στις θέσεις κίνησης των οχημάτων και υπαίθριας αποθήκευσης των αποβλήτων.  

Γενικώς τα όρια των αέριων εκπομπών καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 

4488/Β) για το Διοξείδιο του θείου (SO2), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) και τα Οξείδια του Αζώτου 

(ΝΟΧ), τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10/ΑΣ2,5), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του 

Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), 

Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. Επίσης όσον αφορά τις σωματιδιακές 

εκπομπές η επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100 mg/Nm3 (ΠΔ 1180/81, άρθρο 

2, παρ. 1,δ). 

Ειδικότερα, οι μέγιστες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στις διατάξεις της κάτωθι νομοθεσίας:  

Α. Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11  

Β. Κ.Υ.Α. 38030/2127/Ε103/08  

Γ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/07  

Δ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 29459/1510/05  

Ε. Π.Δ. 1180/81  

ΣΤ. Π.Δ. 307/86 

11.2.4.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΣΜΩΝ 

Οι οσμές στο εν λόγω έργο είναι μικρής έκτασης καθώς δεν υπάρχει διαχείριση οργανικών αποβλήτων 

κατά την παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συνήθεις οσμές στο 

περιβάλλον δίνουν συγκεντρώσεις περίπου από 5 έως 60 OU/m3. 

Για τη μέτρηση των οσμών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ποσοτικές και ποιοτικές. Μεταξύ των ποσοτικών 

εντάσσονται και οι οργανοληπτικές, κατά τις οποίες μια ομάδα ανθρώπων εκτίθενται σε δείγματα οσμών 

τα οποία έχουν αραιωθεί με όγκους καθαρού αέρα χωρίς οσμές και καταγράφεται ο αριθμός των 

απαιτούμενων όγκων αραιώσεων για την επίτευξη της ελάχιστης αραίωσης της οσμής στην ελάχιστη 

ανιχνεύσιμη από τον άνθρωπο συγκέντρωση ή συγκέντρωση κατωφλίου οσμής (Σ.Κ.Ο. ή odor 

threshold). 

Η πιο διαδεδομένη οργανοληπτική τεχνική εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ορίων της ASTM 

(D1391-51 μέθοδος). Η συγκέντρωση κατωφλίου οσμής προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των 

αραιώσεων που απαιτείται για να μην υπάρχει θετική αντίδραση στα 50% από τα άτομα που 

υποβάλλονται στην οσμή. Για παράδειγμα, αν εννέα όγκοι δείγματος οσμής προκαλούν θετική 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 228 

  

αντίδραση στη μισή ομάδα που εκτίθενται σε αυτή, η συγκέντρωση οσμής αναφέρεται ως 10 αραιώσεις 

της Σ.Κ.Ο. (Κιζήλου κ.α., 1995). Πρόκειται δηλαδή για ψευτοσυγκέντρωση και το παραπάνω δείγμα 

λαμβάνεται ότι έχει συγκέντρωση 10 μονάδες οσμής (Μ.Ο.). 

Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση οσμής πάνω από την οποία η οσμή αναγνωρίζεται εύκολα από τους 

περισσότερους ανθρώπους και δημιουργεί όχληση και έκφραση παραπόνων, είναι πενταπλάσια από 

τη συγκέντρωση κατωφλίου οσμής. Η συγκέντρωση αυτή (5 Μ.Ο./m3) λαμβάνεται συνήθως και ως 

οριακό επίπεδο όχλησης. 

Ο έλεγχος για αυξημένα επίπεδα οσμών στη θα πραγματοποιείται καθημερινά, με ποιοτική εκτίμηση 

της έντασης οσμών.  

11.3 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

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. 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 229 

  

12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

 Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100 mg/Nm3 

(ΠΔ 1180/81, άρθρο 2, παρ. 1,δ). 

 Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 4488/Β) για το 

Διοξείδιο του θείου (SO2), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟΧ), τα 

αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10/ΑΣ2,5), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του 

Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το Αρσενικό (As), 

Κάδμιο (Cd), Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. 

 Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας να είναι τα 

65 dBA (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α).  

 Τα οριζόμενα στην Υ.Α.37393/2028/2003(ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) Μέτρα και όροι για τις 

εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α.9272/471/2007(ΦΕΚ 286Β /2-3-2007). 

 Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

 Να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ημέρες πριν την έναρξη των χωματουργικών εργασιών προκειμένου οι πάσης φύσης 

χωματουργικές και εκσκαφικές εργασίες να γίνουν με την επίβλεψη προσωπικού του Υπ. 

Πολιτισμού. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί 

σωστική ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου. Η συνολική δαπάνη της 

ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου (παρ. 6, του άρθρου 37, 

Ν.3028/2002). 

 Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων 

αναγκών του έργου (επιχωματώσεις, κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και 

τα μη επικίνδυνα απόβλητα των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β). 

 Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να 

πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του 

προμηθευτή του σκυροδέματος, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β).  

 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του εργοταξίου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς 

τη σήμανση CE. Επιπλέον να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως 

προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418 Β) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ 286 Β), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

 Η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου του έργου κατά την λειτουργία των εργοταξίων να μην 

ξεπερνά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1180/81.  

 Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 

τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα.  
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 Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης τόσο στο χώρο του γηπέδου όσο και στην περιοχή 

άμεσης γειτονίας επιβάλλεται: o Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών, 

ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους. o Διαβροχή ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και 

γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών. o Εναπόθεση υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό 

ύψος για την αποφυγή δημιουργίας πολύ μεγάλων όγκων. o Η συλλογή των απορριμμάτων του 

προσωπικού του εργοταξίου να πραγματοποιείται στους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων 

της δραστηριότητας.  

 Οι ανάγκες υγιεινής του προσωπικού του εργοταξίου να καλυφθούν από χημικές τουαλέτες και 

η διαχείριση των λυμάτων να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστεί υπόγειος υδροφορέας να ενημερωθεί άμεσα η 

Δ/νση Υδάτων Κρήτης.  

 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση – επισκευή των 

μηχανημάτων και υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν.2939/01 και των σχετικών Π.Δ. και άλλων διατάξεων που 

σημειώνονται παρακάτω: o Ελαστικά- Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ Α 75) o Λιπαντικά έλαια- Π.Δ 82/04 

(ΦΕΚ Α 64) o Μπαταρίες - Αριθμ. 41624/2057/Ε103/2010 o Ανταλλακτικά μέρη-Π.Δ 116/04 

(ΦΕΚ Α 81) 

 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της δραστηριότητας να αποκατασταθεί πλήρως ο 

περιβάλλον χώρος του γηπέδου της δραστηριότητας 

 Για την αποφυγή διαρροών κατά την κατασκευή των εσωτερικών σωλήνων να χρησιμοποιηθούν 

υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση  

 Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να 

γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς εάν πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα ή φορείς 

που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4685/2020 εάν 

πρόκειται για μη επικίνδυνα απόβλητα, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε 

για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς  

 Τα οχήματα μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων, εν γένει, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα 

με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/06, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, και 24944/1159/06. Επίσης, τα οχήματα μεταφοράς όλων των τύπων 

αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, 

ασφαλιστήρια συμβόλαια, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης 

έκτακτων καταστάσεων και λοιπό εξοπλισμό (κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης κ.α.), να 

διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και να είναι 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Επίσης, τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη 

επισήμανση και να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, εφόσον και όπου 

απαιτείται. Τέλος, οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων να έχουν την 

προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια, να είναι κάτοχοι ισχύοντος 

πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλών, 

εφόσον και όπου απαιτείται, και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε θέματα ασφαλούς 

λειτουργίας των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων που 

προσβάλλουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον  
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 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών που 

περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

13588/725/2006 ΦΕΚ 383 Β /2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…» και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 791 Β/30-6-06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων…»  

 Τα απόβλητα ελαίων (μεταχειρισμένα έλαια) του μετασχηματιστή του υποσταθμού ανύψωσης 

τάσης (Υ/Σ), να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) 

(συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής 

που διαθέτουν άδεια διαχείρισης αυτών. Κατά την παράδοση να υποβάλλεται συμπληρωμένο το 

προβλεπόμενο έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, αντίγραφα του οποίου θα 

πρέπει να φυλάσσονται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Να τηρείται βιβλίο για την καταγραφή 

της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης, διάθεσης, ημερομηνιών παράδοσης κτλ. των 

αποβλήτων ελαίων. 

 Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων με PCB’s άνω των 50 ppm στους μετασχηματιστές και 

πυκνωτές του υποσταθμού Μέση Τάσης της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β/2000). 

 Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή 

υπόγεια νερά. 

 Τα αστικά στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν 

ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων και προκύπτουν από τη λειτουργία του 

έργου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται από τα 

απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εργολάβο 

αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή 

δημόσιους χώρους.  

 Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών μη επικινδύνων ή επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει 

να μην υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία και το 

ένα έτος (1) πριν από τη διάθεσή τους. 

 Να γίνει δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου όπου απαιτείται με φυτά ανθεκτικά στις 

διαμορφούμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.  

 Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως 

προβλέπεται από την ΚΥΑ 114218/97 και αναγράφεται στη ΜΠΕ. Να τηρείται από το φορέα του 

έργου σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

 Τα δάπεδο και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του έργου να είναι κατάλληλα ώστε 

να καθίσταται εύκολος ο καθαρισμός τους. Να γίνει στεγάνωση (τσιμεντόστρωση, 

ασφαλτόστρωση κ.α.) του χώρου αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων 
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 Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας 

της εγκατάστασης και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.  

 Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ), στο οποίο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού 

αποβλήτων κάθε τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. 

 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να 

σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι 

ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο 

μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για 

επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή 

και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/06 

(ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).  

 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης πρέπει να 

περιλαμβάνει:  

o πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

o Πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου  

o Να καταγράφεται στο Βιβλίο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οποιοδήποτε 

έκτακτο περιστατικό – ατύχημα (π.χ. πυρκαγιά) καθώς και όλες τις ενέργειες διορθωτικές 

ή αντιμετώπισης που ακολουθήθηκαν.  

o Να καταγράφεται στο Βιβλίο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οποιαδήποτε 

ασυνήθιστη κατάσταση ώστε να είναι εύκολη η ανατροφοδότηση του Συστήματος και 

ακολούθως η βελτίωση της εγκατάστασης. 

 Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισμού και μη αποκατάστασης της 

κανονικής λειτουργίας εντός 24 ωρών να περιορίζεται ή να διακόπτεται η λειτουργία του και να 

ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες.  

 Για όλες τις χημικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται 

στην εγκατάσταση, είτε καθαρές, είτε σε μίγματα με άλλες ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετημένα 

και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών και να 

τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. 

 Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και της εφαρμογής των 

περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. 

 Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος 

εγκατάστασής της και να απομακρυνθούν όλα τα απόβλητα από αυτόν σύμφωνα με την κείμενη 

Νομοθεσία. Ειδικότερα: o η διαχείριση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. 

αντιστροφείς τάσης, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ.) που θα 

παραμείνει εντός του γηπέδου της δραστηριότητας μετά την οριστική παύση λειτουργίας της, να 

γίνει σύμφωνα με τη ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 “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” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
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ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 

Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14.  

 Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά την οριστική παύση 

των δραστηριοτήτων, με στόχο την απομάκρυνση σχετικών επικίνδυνων ουσιών (έλαια μηχανών 

στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθερμικά λάδια κλπ). 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας να 

αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, στο σύνολό του ή εν’ μέρει, ανακυκλούμενος ή με μεταπώληση και 

σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 234 

  

 

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1 (Μη τεχνική περίληψη) 

 

Παράρτημα 2 (Χάρτες & Σχέδια) 

1. Χάρτης Προσανατολισμού 

2. Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών 

3. Χάρτης Χρήσεων Γης 

4. Τοπογραφικό Διάγραμμα 

5. Ενδεικτικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης 

Παράρτημα 3 (Έγγραφα) 

1. Βεβαίωση χρήσεων γης 

2. Έγγραφο διαβίβασης φακέλου για έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης 

3. Βεβαίωση χωροθέτησης 

4. Απόφαση  ΔΣ Αγίου Νικολάου για πράσινα σημεία 

Παράρτημα 4 (Φωτογραφικό Τεύχος) 

 

Παράρτημα 5 (Πτυχία Μελετητών) 
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Παράρτημα 3 
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Παράρτημα 4 

 (Φωτογραφικό Τεύχος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 5 

(Πτυχία Μελετητών) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πηγές – Βιβλιογραφία 

❖ Οδηγός για το σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία πράσινων σημείων (ΕΠΠΕΡΑΑ, 2015) 

❖ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων (ΜΟΔ ΑΕ, 2018) 

❖ Οδηγός Πράσινων Σημείων ΚΑΕΔΙΣΠ (ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΟΑΝ,2015) 

❖ ΠΕΣΔΑ Κρήτης, Ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των Δήμων της 

Περιφέρειας Κρήτης στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, 2016 

❖ 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος 

Κρήτης, ((Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2017) 

❖ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κινδύνου Πλημμύρας (Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων, 2017) 

❖ Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αγίου Νικολάου, 2016  

❖ Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αγίου Νικολάου 

❖ Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Αγίου Νικολάου, 2015 

❖ Στατιστικά Στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ 2001,2011 - https://www.statistics.gr/) 

❖ Μετεωρολογικά στοιχεία ΕΜΥ (http://www.hnms.gr/emy/el/) 

❖ Γεωλογικός χάρτης Ελλάδος (ΙΓΜΕ) 

❖ Σεισμικότητα στην Ελλάδα 1964 ‐ 2004, M > 4 (Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

❖ Κατάλογος αρχαιολογικών χώρων 

(http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html) 

❖ Απόσπασμα χάρτη οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, 

(https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/perifereia_kritis_a1.pdf) 

❖ Χάρτης απεικόνισης εγκαταστάσεων Seveso. (http://mapsportal.ypen.gr/maps/205) 

❖ Απόσπασμα βάσης δεδομένων FILOTIS (https://filotis.itia.ntua.gr/) 

❖ Βιοκλιματικός χάρτης, με βάση τον Ξηρογραφικό Δείκτη του Gaussen (Υπ. Γεωργίας, 1978) 

❖ Χάρτης των Βιοκλιματικών Ορόφων της Ελλάδας (Μαυρομμάτης, 1978) 

❖ Βροχομετρικός χάρτης Ελλάδας (Μαρκόπουλος & Καραππέρης, 1955) 

❖ Απόσπασμα Χάρτη Ζωνών βλάστησης, ΥΔ Κρήτης (Μαυρομμάτης, 1980) 
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