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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α.∆.Α.:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 12/02-07-2013
Αριθµός Απόφασης: 89/2013
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση
του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης
(ΠΕΣ∆ΑΚ).
Σχετικό: Η Μελέτη αναθεώρησης – επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆ΑΚ όπως
συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της
Περιφέρειας Κρήτης.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος»,
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002).
2. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων...», όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α.
9268/469/2007 και το Ν. 3854/2010 «Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων - Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π», και των
εκτελεστικών αυτού νοµοθετηµάτων.
•

Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004).

•

Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004).

•

Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004).

•
Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004), όπως τροποποιείται από το Π∆
15/2006 (ΦΕΚ Α 12/3.2.06).
•

ΚΥΑ 36259/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 1312 24.08.2010).

•

ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 1625 11-10-10).

3. Το Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Το Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
− Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
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6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α85/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
7. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου
προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»,
όπως ισχύει.
8. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων».
9. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός
∆ιαχείρισης».
10. Την ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» όπως ισχύει.
11. Την υπ. αρ. 129043/2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ της 08-07-2011, «Εφαρµογή
νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 677/21-2-2006 Απόφαση έγκρισης επικαιροποίησης του
Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), που
εκδόθηκε από την πρώην Περιφέρειας Κρήτης (νυν Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Κρήτης).
13.
Την υπ’ αριθµ. 3495/15-5-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης µε
θέµα «Τροποποίηση – Προσαρµογή του Εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α Κρήτης» για τη
συνένωση της 6ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (∆.Ε.) µε την 7η ∆.Ε., µε σκοπό οι
Ο.Τ.Α. της 7ης ∆.Ε. να εξυπηρετηθούν από το Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαλήνων, κατόπιν
του υπ’ αριθµ. 1566/27-4-2009 εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών για την
αποδοχή του παραπάνω θέµατος.
14. Την υπ’ αριθµ. 4223/1-10-2010 Απόφαση του Γ.Γ. (πρώην) Περιφέρειας
Κρήτης µε θέµα «Παράταση ισχύος του Μεταβατικού Σταδίου της µε αρ. πρ.
677/21-2-2006 Απόφασης αναφορικά µε την «επικαιροποίηση του Περιφερειακού
Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Κρήτης».
15. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 114069/46670/20-11-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης για τη «Νέα παράταση ισχύος του µεταβατικού σταδίου του Περιφερειακού
Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΠΕ.Σ.∆.Α.Κ.), που είχε εγκριθεί µε
τη µε αρ. πρωτ. 677/21-2-2006 Απόφαση (Ορθή Επανάληψη) της πρώην
Περιφέρειας Κρήτης (νυν Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης) και παρατάθηκε µε
τη µε αρ. πρωτ. 4223/1-10-2010 Απόφαση της ίδιας».
16. Το υπ’ αρ. 1343/8-4-11 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης µε το
οποίο διαβιβάστηκαν τα Ερευνητικά Έργα α) της «Αναθεώρησης Περιφερειακού
Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ∆ΑΚ)» και β) της
«Στρατηγικής Μελέτης Περ/κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον ΠΕΣ∆ΑΚ», που
συντάχθηκαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασµό της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προς τη ∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού της
Περιφέρειας Κρήτης, λόγω ανάληψης αρµοδιότητας από 1-1-2011 για την
κατάρτιση και έγκριση του ΠΕΣ∆Α, σύµφωνα µε το Νόµο 3852/2010 (προγρ.
Καλλικράτης) και Π∆ 149/10.
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17. Την υπ΄ αρ. 1851/16-9-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τον
ορισµό µελών Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της Μελέτης ΠΕΣ∆ΑΚ
και της ΣΜΠΕ του ΠΕΣ∆ΑΚ.
18. Την Ολοκλήρωση της σύνταξης των µελετών του ΠΕΣ∆ΑΚ και της ΣΜΠΕ του
ΠΕΣ∆ΑΚ από τη ∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης,
µε τη συνεργασία της Οµάδας Εργασίας.
19. Το υπ΄αρ. 38203/16140/20-4-2012 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος και Χωρικού
Σχεδιασµού µε το οποίο υποβλήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση του ΠΕΣ∆ΑΚ στην
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για την έγκρισή της.
20. Την υπ’ αρ. 5653/11-5-12 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης αναφορικά µε τη «Σύσταση του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.) Κρήτης», όπως ορίζεται από το Ν.
4071/2012.
21. Την υπ’ αρ. 2740/25-7-12 ∆ιαπιστωτική Πράξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης, περί µη λειτουργίας του περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ
Κρήτης και µεταβίβασης κατά συνέπεια της αρµοδιότητας για την εκπόνηση του
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών έγκρισής του, στην Περιφέρεια Κρήτης σύµφωνα µε το αρθ. 35 παρ.
2β του Ν.4042/2012.
22. Το υπ’ αρ. 1/2-8-2012 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
µε την θετική γνωµοδότηση για το περιεχόµενο της Μελέτης του ΠΕΣ∆ΑΚ.
23. Το υπ΄ αρ. 89442/37182/11-9-2012 έγγραφο της ∆/νσης Περ.& Χωρ.
Σχεδιασµού µε θέµα την ανακοίνωση της δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ του ΠΕΣ∆ΑΚ
(η ανακοίνωση έγινε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Κρήτης και στις εφηµερίδες: «Πατρίς», «Ρεθεµνιώτικα Νέα», «Χανιώτικα Νέα» και
«Ανατολή»).
24. Το υπ’ αρ. 29661/13-9-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού (α.π. ∆.Π. & Χ: 94868/39359/27-9-2012) µε παρατηρήσεις επί της
Μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆ΑΚ.
25. Το υπ΄αρ. 94868/39359/19-10-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης προς τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, µε το οποίο απαντήθηκαν οι
παρατηρήσεις που αναφέρονται στο υπ’ αρ. 29661/13-9-2012 έγγραφο της
δεύτερης.
26. Το µε αρ. πρωτ. 3729/29-1-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε την επικαιροποίηση του
ΠΕΣ∆ΑΚ, ως απάντηση στο παραπάνω 25(β) σχετικό.
27. Την υπ’ αρ. 78/25-10-2012 θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης – αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου οργάνου
από το Περιφερειακό Συµβούλιο - (συν/νο το υπ΄αρ. 13/25-10-2012 πρακτικό της
Επιτροπής επί της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης).
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28. Το υπ’ αρ. 41085/4915/27-11-2012 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβ/κού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε τη
σύµφωνη γνώµη του ως προς τη ΣΜΠΕ του ΠΕΣ∆ΑΚ και το υπ’ αρ.
37543/4548/30-10-2012 έγγραφο µε τη σύµφωνη γνώµη του ως προς τη µελέτη
του ΠΕΣ∆ΑΚ.
29. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 109889/44998/8-11-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης µε θέµα
«Απάντηση στην επιστολή του Καθηγητή Αλ. Οικονοµόπουλου, που αφορά σε
παρατηρήσεις επί της Μελέτης της Περιφέρειας Κρήτης για την Αναθεώρηση –
Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣ∆Α) Περιφέρειας Κρήτης».
30. Την Απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., της 28ης Ιουνίου 2011,
µε θέµα «Θέσεις και παρέµβαση του ΤΕΕ-ΤΑΚ για τη διαχείριση των στερεών
απορριµµάτων στην Περιφέρεια Κρήτης», η οποία διαβιβάστηκε µε το µε αρ.
πρωτ. 2882/14-7-2011 έγγραφο του ΤΕΕ-ΤΑΚ.
31. Τις παρατηρήσεις της Ριζοσοπαστικής Συνεργασίας Κρήτης επί της Μελέτης
Αναθεώρησης – Τροποποίησης του ΠΕΣ∆ΑΚ που υποβλήθηκαν στη φάση της
διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ (αρ. πρωτ. ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού 112383/45983/15-11-2012).
32. Η υπ’ αρ. 168638/5-6-2013 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ για την αναθεώρηση –
επικαιροποίηση του ΠΕΣ∆Α Κρήτης.
33. Το µε αρ. πρωτ. 22594/18-6-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Επενδυτών για έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µε θέµα «∆υνατότητα
Αδειοδότησης Μονάδων ΑΠΕ Βιοµάζας στην Περιφέρεια Κρήτης».
34. Το µε αρ. πρωτ. 22597/18-6-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προς τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε
θέµα «∆υνατότητα Αδειοδότησης Μονάδων ΑΠΕ Βιοµάζας στην Περιφέρεια
Κρήτης».
35. Τις απόψεις των µελών του.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισαγωγή
Αναγκαιότητα Αναθεώρησης – Επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης (2006 ορθή επανάληψη):
Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης – επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α (2006)
προέκυψε µετά την αξιολόγησή του µε το πέρας της 5ετίας, όπως ορίζει η
νοµοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι:
πέρα από το στόχο της εξάλειψης των ΧΑ∆Α που η Περιφέρεια ολοκλήρωσε
µε επιτυχία (αποµένει µόνο ο ΧΑ∆Α Γαύδου, ο οποίος έχει δροµολογηθεί), δεν
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επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στον ΠΕΣ∆Α (2006), ως προς την εκτροπή
ΒΑΑ και την ανακύκλωση συσκευασιών.
∆εν υλοποιήθηκε το τελικό και κρισιµότερο στάδιο του ΠΕΣ∆Α (2006),
δεδοµένου ότι δεν κατασκευάστηκε η προβλεπόµενη κεντρική µονάδα ενεργειακής
αξιοποίησης.
η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου µε την εισαγωγή της Οδηγίας Πλαίσιο
2008/98 (εναρµόνιση εθνικής νοµοθεσίας µε το Νόµο 4042/2012) για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων, επιβάλλει ουσιαστικές τροποποιήσεις ως προς την
ανάπτυξη του ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης, τόσο των αστικού τύπου
στερεών αποβλήτων, όσο και των ειδικών ρευµάτων αποβλήτων.
υπάρχουν επίσης νεότερα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά
δεδοµένα και απαιτείται επικαιροποίηση της ποσότητας και ποιότητας των
αποβλήτων και πρόβλεψη σε χρονικό ορίζοντα 20-ετίας.
Έχει σηµειωθεί πρόοδος στις τεχνολογίες διαχείρισης και στα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης και κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν υπόψη στον παρόντα
σχεδιασµό.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΣ∆ΑK)
Γενικά
Η βασική επιδίωξη της Περιφέρειας µε τον παρόντα Σχεδιασµό, είναι να
καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο Σχεδιασµό διαχείρισης Αστικών Στερεών
Αποβλήτων, που θα διασφαλίζει ότι η Κρήτη θα εξελιχθεί µε βάση το
ευρωπαϊκό όραµα σε µια κοινωνία της ανακύκλωσης εντός της επόµενης
δεκαετίας. Η υλοποίηση του οράµατος αυτού διασφαλίζει το φυσικό και
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, πλην όµως προϋποθέτει ρεαλιστικό
σχέδιο ικανό να υλοποιηθεί και να ενσωµατωθεί στο σύνολό του στα
δεδοµένα της Κρήτης, καθώς και σοβαρές αλλαγές τόσο στη συµπεριφορά
των καταναλωτών όσο και στην διαδικασία παραγωγής των προϊόντων. Στη
βάση αυτή επιδιώκεται:


η ενίσχυση και προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιµοποίησης, της

ανακύκλωσης και της ορθής επεξεργασίας των αποβλήτων, µε τον πλέον
αποδοτικό συνδυασµό µέτρων και στόχων, για την προαγωγή της βιώσιµης
διαχείρισης αποβλήτων,


η αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών στο µέγιστο βαθµό,
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η συµπλήρωση µε τα απαιτούµενα έργα που θα ολοκληρώσουν τις

υποδοµές ασφαλούς διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων στην Περιφέρεια,


η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ανακύκλωση, ανάκτηση και

επεξεργασία στερεών αποβλήτων,


η επίτευξη των παραπάνω στόχων µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και

εθνικών πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το µέγιστο περιβαλλοντικό όφελος µε
την ελάχιστη επιβάρυνση των πολιτών.

Για το σύνολο των λοιπών µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων έγινε καταγραφή
των παραγόµενων ποσοτήτων στην Περιφέρεια, υιοθετήθηκαν οι στόχοι του
Εθνικού Σχεδιασµού µε αναγωγή στις παραγόµενες ποσότητες της Περιφέρειας και
προτάθηκαν δράσεις επίτευξης των στόχων.
Με τη θέσπιση του νέου ΕΣ∆Α από την Ελληνική πολιτεία ο ΠΕΣ∆ΑΚ είναι
απαραίτητο να επικαιροποιηθεί.

Α. Στόχοι του ΠΕΣ∆ΑΚ

Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ∆ΑΚ)
εξειδικεύει στο χώρο της Κρήτης, τις γενικές κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται
στον

Εθνικό

Σχεδιασµό

∆ιαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων

(ΕΣ∆Α)

και

περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909
Β/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», παράλληλα µε τις βασικές αρχές,
κατευθύνσεις και στόχους της Ενότητας Β «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων» του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12), ο οποίος αποτελεί την
εναρµόνιση της κοινοτικής οδηγίας 2008/98 ΕΚ.

Με βάση τα παραπάνω τίθενται οι ποιοτικοί στόχοι για τον ΠΕΣ∆ΑΚ ως
ακολούθως:
 Βιώσιµη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας
 Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) καθώς και
µείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).
 Επαναχρησιµοποίηση υλικών από τα απόβλητα.
 Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας).
 Εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
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 Εφαρµογή της αρχής της εγγύτητας.
 Χρησιµοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, οι οποίες λαµβάνουν
υπόψη την τεχνολογική εφαρµοσιµότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα.
 Προώθηση της οργάνωσης, µε την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωµένων
συστηµάτων διαχείρισης των άλλων ρευµάτων αποβλήτων, πλην των αστικών: µη
επικίνδυνα βιοµηχανικά, ελαστικά Αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ,
επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λπ..
 Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων.
 Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή
συµµετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε
µόνιµη βάση.
 Υιοθέτηση πολιτικών «πράσινων» προµηθειών
 Απαίτηση για την παύση και αποκατάσταση και του τελευταίου εναποµείναντος
εν λειτουργία ΧΑ∆Α (ΧΑ∆Α Ν. Γαύδου) και την ολοκλήρωση αποκατάστασης του
ΧΑ∆Α Ιεράπετρας.
Οι ποιοτικοί στόχοι που τίθενται αναφέρονται και στις τρεις (3) γενικές κατηγορίες
αποβλήτων, όπως προβλέπονται στην πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου και σε
συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του υφιστάµενου Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και της κείµενης νοµοθεσίας γενικότερα:
•

Αστικά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών συσκευασίας,

•

Μη Επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα,

•

Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ως ακολούθως:



Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων,



Μεταχειρισµένα ελαστικά,



Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ),



Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού,



Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις,



Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα.
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Β. ∆ιαχείριση ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ)

B.1. Αρχές και κατευθύνσεις του ΠΕΣ∆ΑΚ για τα ΑΣΑ
Η κατάρτιση του σχεδιασµού σε ότι αφορά τη στρατηγική διαχείρισης των αστικών
στερεών αποβλήτων, των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) και των
αποβλήτων συσκευασίας της Περιφέρειας διέπεται από τις παρακάτω αρχές και
κατευθύνσεις:
Την υιοθέτηση της ιεραρχίας για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει της Οδηγίας
98/2008/ΕΚ

και

του

Ν.

4042/2012

(πρόληψη,

προετοιµασία

για

επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση και τέλος διάθεση),
ως εργαλείου λήψης αποφάσεων σε ζητήµατα σχεδιασµού και προγράµµατα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Την εφαρµογή των µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003).
Την

εφαρµογή

των

αρχών

της

οδηγίας

99/31/ΕΚ

και

της

ΚΥΑ

29407/3508/02 που επιβάλουν την επεξεργασία των αποβλήτων πριν οδηγηθούν
σε χώρους υγειονοµικής ταφής.
Την εφαρµογή του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων...», όπως
τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 και το Ν. 3854/2010 «Εθνικός
Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π».

Η Περιφέρεια Κρήτης πέραν των όσων ρητά ορίζει η νοµοθεσία παραπάνω, έθεσε
επιπλέον τις παρακάτω αρχές σχεδιασµού για την επίτευξη των στόχων µε
επιδίωξη την κοινωνική συναίνεση και την εφαρµοσιµότητά του:
1.

Την αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών µε σκοπό το βέλτιστο

αποτέλεσµα, επιδεικνύοντας σεβασµό στις έως σήµερα πραγµατοποιηθείσες
δαπάνες για έργα ∆ΣΑ στην Κρήτη.
2.

Την αξιοποίηση της έως σήµερα αποκτηθείσης εµπειρίας από την εφαρµογή

Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια
Κρήτης, µε έµφαση στην ανάγκη

αποφυγής νέων χωροθετήσεων, που

συνήθως προκαλούν αντιδράσεις και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων.
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3.

Την αποφυγή ενός σχεδιασµού που θα εξαρτάται µονοσήµαντα από την

υλοποίηση µίας κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, ώστε να αποφευχθεί η αστάθεια
του συστήµατος διαχείρισης στην περίπτωση αστοχίας της µονάδας. Και αντιθέτως
την επιλογή ενός σχεδιασµού µε µικρότερες αποκεντρωµένες µονάδες, που
προσδίδουν µεγαλύτερη ευελιξία και ταιριάζουν καλύτερα στο ήδη διαµορφωµένο
τοπίο διαχείρισης απορριµµάτων της Κρήτης.
4.

Την απαίτηση σε επίπεδο σχεδιασµού των έργων, ελαχιστοποίησης του

τελικού υπολείµµατος των ολοκληρωµένων µονάδων που δηµιουργούνται. Για το
λόγο αυτό προτείνεται κατά τη φάση σχεδιασµού των µονάδων, αυτό να
αποτελέσει ανταγωνιστικό κριτήριο που θα µοριοδοτεί τεχνολογίες και µεθόδους µε
χαµηλό υπόλειµµα.
5.

Την υιοθέτηση και εφαρµογή µίας ορθολογικής οικονοµικής πολιτικής, που θα

ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος των µονάδων.
6.

Την απαίτηση οι τεχνολογίες για την επεξεργασία να είναι δοκιµασµένες και

να προκύπτει η οικονοµική βιωσιµότητά τους, µε δεδοµένες τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος.
7.

Την εφαρµογή εκτεταµένων προγραµµάτων διαλογής στην πηγή (∆σΠ), που

θα οδηγήσουν στην εκτροπή, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση σηµαντικών
ποσοτήτων υλικών µε:
Την υιοθέτηση ενός συστήµατος 4 κάδων (οργανικά απόβλητα,
απόβλητα συσκευασιών, έντυπο χαρτί, υπόλοιπα/σύµµεικτα ΑΣΑ).
Την ενεργοποίηση και ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών µε
την

ενσωµάτωση συστηµατικών στοχευµένων δράσεων ενηµέρωσης και

ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιούνται σε µόνιµη βάση είτε σε
δηµοτικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο ή ακόµα και από τον Περιφερειακό ΦΟ∆ΣΑ
Κρήτης.
Τη δηµιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών και
ειδικών αποβλήτων (Πράσινα Σηµεία – Green Points), τα οποία δε συλλέγονται
έως σήµερα µε τον κλασικό τρόπο αποκοµιδής.
Είναι απαραίτητο η ανάδειξη του βέλτιστου συστήµατος ∆σΠ, να αποτελέσει
αντικείµενο µελετών πεδίου σε περιοχές της Περιφέρειας µε διαφορετικά
χωροταξικά και πληθυσµιακά δεδοµένα.
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Β.2

Κύριοι στόχοι του ΠΕΣ∆ΑΚ για τα ΑΣΑ

Ο παρών Σχεδιασµός θέτει ως κύριους στόχους τη σταδιακή µείωση των
παραγόµενων ΑΣΑ, τη δραστική αύξηση της επαναχρησιµοποίησης και την
επίτευξη

µεγάλου

ποσοστού

εκτροπής

και

ανάκτησης

αποβλήτων

(βιοαπόβλητα, συσκευασίες κ.λπ) τόσο µε την εκτεταµένη εφαρµογή συστηµάτων
∆σΠ, όσο και σε µονάδες µηχανικής διαλογής σύµµεικτων ΑΣΑ.
Για την επίτευξη των κύριων στόχων ο σχεδιασµός βασίζεται στους εξής τέσσερις
άξονες:
Στη στοχευµένη ∆ιαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσµατος, αφενός σε
περιοχές τουριστικές όπου υπάρχει σηµαντικός αριθµός εστιατορίων, ξενοδοχείων,
(δηµιουργία µικρών, ή κεντρικών µονάδων επεξεργασίας προδιαλεγµένου
οργανικού) και αφετέρου στο σύνολο των πολιτών της περιφέρειας, ανεξάρτητα
από την κατηγορία οικιστικής δόµησης.
Στη δηµιουργία δικτύου Πράσινων Σηµείων που θα πολλαπλασιάσουν και
επιταχύνουν την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση.
Στην επέκταση των συστηµάτων ανακύκλωσης συσκευασιών και την
εδραίωση συστηµάτων ∆σΠ άλλων υλικών και αποβλήτων (έντυπο χαρτί, και
περαιτέρω υλικά που θα καταλήγουν στα Πράσινα Σηµεία) στο σύνολο της
Περιφέρειας.
Στην εκτεταµένη ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από το σύµµεικτο
ρεύµα των ΑΣΑ, µε χρήση σύγχρονων ηλεκτροµηχανολογικών διατάξεων
διαχωρισµού σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΣΑ.

*Οι ποσοτικοί στόχοι για τα ΑΣΑ αναφέρονται στο Παράρτηµα (ενότητα Θ.α.)

Β.3 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ για τα ΑΣΑ
Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ∆ΑΚ)
διαρθρώνεται σε:
α) ∆ύο στάδια υλοποίησης
•

το Μεταβατικό Στάδιο (κατά το στάδιο αυτό θα εξυπηρετείται η ∆ιαχείριση

Στερεών Αποβλήτων (∆ΣΑ) µε τα υφιστάµενα έργα υποδοµής και µε µικρές
παρεµβάσεις κυρίως επεκτάσεων ΧΥΤΑ, αναβάθµισης µονάδων, δικτύου ΣΜΑ
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κ.α., έως την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από τον παρόντα Σχεδιασµό
µονάδων διαχείρισης).
•

το Τελικό Στάδιο (η έναρξη του οποίου ταυτίζεται µε την έναρξη

λειτουργίας των προβλεπόµενων από τον παρόντα Σχεδιασµό Ολοκληρωµένων
Έργων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων).
β) Τρεις κατηγορίες ∆ιαχειριστικών Ενοτήτων, οι οποίες διαφοροποιούνται
ανάλογα µε την προέλευση και την κατηγορία των αποβλήτων σε:


∆ιαχειριστικές ενότητες σύµµεικτων ΑΣΑ.



∆ιαχειριστικές ενότητες προδιαλεγµένου οργανικού.



∆ιαχειριστικές ενότητες αποβλήτων συσκευασίας.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ∆ιαχειριστικές Ενότητες ανά
Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης για κάθε κατηγορία αποβλήτων
(σύµµεικτα ΑΣΑ, απόβλητα συσκευασιών και προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα)

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ

και ανά στάδιο (µεταβατικό, τελικό).

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΕΡΓΑ του ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ
∆.Ε.
∆ιαχειριστικές Ενότητες
Έργα
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
∆ηµοτικές Ενότητες: Αρµένων, Ασή Γωνιάς,
Βάµου, Γεωργιουπόλεως, Κρυονερίδας, Φρε,
Καντάνου, Ιναχωρίου, Κισσάµου, Μυθήµνης,
ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου
1η ∆.Ε. Βουκολίων, Κολυµβαρίου, Μουσούρων,
Πλατανιά, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου,
Θερίσου, Κεραµιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας,
Χανίων, ∆ήµος Σφακίων και ∆ήµος Γαύδου
ΧΥΤΑ Πελεκάνου (έως τη
λήξη της λειτουργίας του) ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ
∆ηµοτικές Ενότητες: Ανατολικού Σελίνου και
η
2 ∆.Ε.
Ακρωτηρίου (µετά τη λήξη
Πελεκάνου
του ΧΥΤΑ Πελεκάνου),
ΣΜΑ Καντάνου Σελίνου*,
ΣΜΑ Σφακίων *
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης
Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας
ΧΥΤΑ Αµαρίου, ΣΜΑ
3η ∆.Ε.
Ρεθύµνης
Ρεθύµνου
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
4η ∆.Ε.

∆ηµοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας
Αλικαρνασσού

Μονάδα προεπεξεργασίας
Ηρακλείου,
ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων,
ΣΜΑ Ηρακλείου
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5η ∆.Ε.

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

ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων,
ΣΜΑ Μοιρών

6η ∆.Ε.

∆ηµοτικές Ενότητες: Αρχανών, Αστερουσίων,
Νίκου Καζαντζάκη, Τεµένους

ΧΥΤΑ Αρχανών
Αστερουσίων **

∆ηµοτικές Ενότητες: Καστελλίου, Γουβών,
Μαλίων, Χερσονήσου, Επισκοπής,
Αρκαλοχωρίου, Θραψανού
και ∆ήµοι: Βιάννου και Οροπεδίου Λασιθίου.
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
∆ηµοτικές Ενότητες: Αγίου Νικολάου,
8η ∆.Ε. Βραχασίου, Νεάπολης, Ιεράπετρας και ∆υτικό
Τµήµα Μακρύ Γιαλού.
∆ηµοτικές Ενότητες: Σητείας, Ιτάνου, Λεύκης
9η ∆.Ε.
και Ανατολικό Τµήµα Μακρύ Γιαλού.
ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

7η ∆.Ε.

1η ∆.Ε.

Π.Ε.: Χανίων και Ρεθύµνης

2η ∆.Ε.

Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου

ΧΥΤΑ Χερσονήσου, ΣΜΑ
Χερσονήσου, ΣΜΑ
Μαλλίων
ΣΜΑ Αρκαλοχωρίου*
ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου, ΣΜΑ
Ιεράπετρας
ΧΥΤΑ Σητείας
ΕΜΑΚ Χανίων
ΣΜΑΥ Ρεθύµνου
Κ∆ΑΥ Ηρακλείου
ΣΜΑΥ Σητείας
ΣΜΑΥ Ιεράπετρας*

*Τα έργα που σηµειώνονται µε µονό αστερίσκο είναι προτεινόµενα κατά το µεταβατικό στάδιο,
όλα τα υπόλοιπα είναι υφιστάµενα.
**ο ΧΥΤΑ που σήµερα είναι γνωστός ως ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη, µετονοµάζεται σε ΧΥΤΑ
Αρχανών Αστερουσίων, και στο εξής παντού θα αναγράφεται µε αυτή την ονοµασία.
Μεταβατικό Στάδιο
Κατά το µεταβατικό στάδιο προβλέπεται
η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάµενων υποδοµών έως την υλοποίηση των
νέων έργων διαχείρισης. Με τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάµενων υποδοµών εγκαταστάσεων καθώς και µε µικρές επεµβάσεις επέκτασης και αναβάθµισής τους, θα
επιτευχθεί κυρίως η ασφαλής διάθεση των αποβλήτων και η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
εκτροπή αποβλήτων από την ταφή,
η προετοιµασία για την εφαρµογή του συστήµατος της ∆σΠ, µε προγράµµατα που
στοχεύουν στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών,
η στοχευµένη διαλογή στην πηγή οργανικού κλάσµατος σε τουριστικές κυρίως
περιοχές, όπου βρίσκονται µεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων (ξενοδοχεία, εστιατόρια) και η
δηµιουργία µικρών µονάδων κοµποστοποίησης,
η άµεση εγκατάσταση τουλάχιστον τεσσάρων µεγάλων Πράσινων Σηµείων (Π.Σ.)
συλλογής υλικών, (ένα κοντά σε κάθε µεγάλο Αστικό Κέντρο). Σήµερα υφίστανται δύο µικρά
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σε µέγεθος Π.Σ. στην περιοχή των Μαλίων και Επισκοπής του ∆. Χερσονήσου ενώ στον ίδιο
∆ήµο βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα δύο µικρά στην περιοχή Χερσονήσου και Γουβών, καθώς
επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ένα µεγάλο Π.Σ. στην πόλη του Ηρακλείου,
η επέκταση του συστήµατος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών, σε συνεργασία
µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) και πιθανώς άλλα
Εναλλακτικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Συσκευασιών, όπως η Ανταποδοτική Ανακύκλωση,
η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτικής διαχείρισης των ειδικών ρευµάτων
στο σύνολο της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τη δραστηριότητα των εγκεκριµένων ΣΕ∆Α.
η παύση και αποκατάσταση και του τελευταίου εναποµείναντος εν λειτουργία ΧΑ∆Α
(ΧΑ∆Α Ν. Γαύδου) και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑ∆Α Ιεράπετρας.
η δυνατότητα από οποιοδήποτε έργο διαχείρισης να δεχτεί για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα απόβλητα από άλλη διαχειριστική ενότητα, η οποία δεν προβλέπεται στον
ανωτέρω πίνακα, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η τροποποίηση του ΠΕΣ∆ΑΚ. Τούτο ισχύει
µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αφού τεκµηριωθεί ότι δεν επηρεάζεται η
λειτουργία των έργων αυτών.

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Προδιαλεγµένων Οργανικών
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΕΡΓΑ του ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ*
∆υναµικότητα
∆.Ε.
∆ιαχειριστικές Ενότητες
Έργα
σε τον./έτος
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
ΕΜΑΚ
Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφερειακής
1η ∆.Ε.
Χανίων/ΧΥΤΥ
64.400
Ενότητας Χανίων
Ακρωτηρίου
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης
Μονάδα
Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφερειακής
35.600
2η ∆.Ε.
επεξεργασίας
Ενότητας Ρεθύµνης
Αµαρίου/ΧΥΤΥ,
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου
Μονάδα
η
3 ∆.Ε. ∆ήµος Ηρακλείου
επεξεργασίας
75.000
Ηρακλείου /XYTY
Μονάδα
∆ήµοι Χερσονήσου, Μινώα
Επεξεργασίας
48.600
4η ∆.Ε. Πεδιάδος, Βιάννου, Αγ. Νικολάου,
Χερσονήσου/
Οροπεδίου Λασιθίου
ΧΥΤΥ
Μονάδα
∆ήµοι
Γόρτυνας,
Φαιστού,
Επεξεργασίας
34.000
5η ∆.Ε.
Μαλεβιζίου, Αρχανών - Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου/
ΧΥΤΥ
Μονάδα
22.900
6η ∆.Ε. ∆ήµοι Ιεράπετρας και Σητείας
Επεξεργασίας
Σητείας/ ΧΥΤΥ
ΕΜΑΚ Χανίων /
ΧΥΤΥ
Μονάδα
Επεξεργασίας
Αµαρίου / ΧΥΤΥ

1η ∆.Ε.

Π.Ε. Χανίων

2η ∆.Ε.

Π.Ε. Ρεθύµνης

3η ∆.Ε.

Π.Ε. Ηρακλείου και οι ∆. Αγ.
Νικολάου και Ορ. Λασιθίου της Π.Ε.
Λασιθίου

Κ∆ΑΥ Ηρακλείου
/ΧΥΤΥ

4η ∆.Ε.

∆. Σητείας και Ιεράπετρας Π.Ε.
Λασιθίου

Μονάδα
Επεξεργασίας
Σητείας / ΧΥΤΥ

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφερειακής
1η ∆.Ε.
Ενότητας Χανίων
2η ∆.Ε.

∆ήµος Γαύδου

ΕΜΑΚ Χανίων/
ΧΥΤΥ
Οικιακή/ κοινοτική
κοµποστοποίηση

16.000
8.800

39.100

5.600

13.300

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης
η

3 ∆.Ε.

Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφερειακής
Ενότητας Ρεθύµνης
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
η

4 ∆.Ε.

∆ήµοι: Ηρακλείου, Βιάννου, Μινώα
Πεδιάδος, Χερσονήσου, Αγ.
Νικολάου, Ορ. Λασιθίου

Μονάδα
Επεξεργασίας
Αµαρίου/ ΧΥΤΥ
Μονάδα
Επεξεργασίας
Χερσονήσου/
ΧΥΤΥ

7.300

20.000
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5η ∆.Ε.

∆ήµοι Αρχανών Αστερουσίων,
Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Φαιστού

Μονάδα
Επεξεργασίας
Προδιαλεγµένων
Οργανικών ∆.
Αρχανών
Αστερουσίων/
ΧΥΤΥ

9.100

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Μονάδα
Επεξεργασίας
Προδιαλεγµένων
6η ∆.Ε. ∆ήµοι Ιεράπετρας, Σητείας
Οργανικών
Ιεράπετρας /
ΧΥΤΥ
*Έτος αναφοράς για τη δυναµικότητα των µονάδων λήφθηκε το 2020.

4.800

Επισηµάνσεις
1. Τα έργα ΣΜΑ/Υ καθώς και Πράσινων Σηµείων που αναφέρονται και στα δύο
στάδια του ΠΕΣ∆ΑΚ είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
 Είναι επιθυµητή η ανάπτυξη ενός δικτύου

ΣΜΑ για την Κρήτη επειδή θα

εξυπηρετήσει ουσιαστικά στη µείωση του κόστους µεταφοράς των απορριµµάτων
και στην αποσυµφόρηση του οδικού δικτύου ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.
 Επίσης η ανάπτυξη δικτύου πράσινων σηµείων κρίνεται ότι θα συµβάλει
ουσιαστικά τόσο στην επαναχρησιµοποίηση, και την ανακύκλωση (βασική
στόχευση του σχεδιασµού) καθώς και στην εκτροπή µεγάλης ποσότητας
αποβλήτων από τις τελικές ποσότητες που οδηγούνται σε επεξεργασία.
2. 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 προδιαλεγµένου
οργανικού) που αναλύονται σε αυτό το σχέδιο, δύναται να τροποποιηθούν
ως προς τη θέση, τον αριθµό και το µέγεθος τους.
3. Όσον αφορά στις Μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγµένου υπάρχει η
δυνατότητα να αυξηθεί η δυναµικότητά τους µε συνεπεξεργασία φυτικών
υπολειµµάτων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά τους και η
βελτιστοποίηση του παραγόµενου εδαφοβελτιωτικού (compost).
4. Τέλος οποιεσδήποτε αλλαγές µπορούν να είναι αποδεκτές και να
ενσωµατώνονται

στον

παρόντα

ΠΕΣ∆Α

αν

τα

αποτελέσµατα

των
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προβλεπόµενων έργων-δράσεων που συνεπάγονται, κρίνονται βελτιωτικά
και συνάδουν µε τις κατευθύνσεις του παρόντος σχεδίου, χωρίς να
απαιτείται εκ νέου τροποποίηση.

Γ. Λοιπές κατηγορίες µη επικινδύνων αποβλήτων πλην των ΑΣΑ

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες µη επικινδύνων αποβλήτων πλην των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και ειδικότερα για τα :
1.

Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα

2.

Μεταχειρισµένα Ελαστικά

3.

Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ)

4.

Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)

5.

Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

6.

Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων

7.

Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα,

στη Μελέτη του ΠΕΣ∆ΑΚ δίνονται στοιχεία σχετικά µε το υφιστάµενο νοµικό
πλαίσιο, την υφιστάµενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας, ποσοτικά στοιχεία και
εκτιµήσεις για την µελλοντική παραγωγή αποβλήτων στην Περιφέρεια, στοιχεία για
τις υφιστάµενες υποδοµές, αλλά και ενδεικτικοί στόχοι και προτεινόµενες δράσεις
για την επίτευξή τους.

Εν γένει για τις παραπάνω κατηγορίες υιοθετούνται καταρχήν οι αντίστοιχοι
εθνικοί στόχοι της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως εξειδικεύονται για την
Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι όµως µπορεί να τροποποιηθούν εάν κριθεί σκόπιµο,
ανάλογα και µε το σχεδιασµό των εγκεκριµένων Συστηµάτων Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ∆Α) σε εθνικό επίπεδο.

Τονίζεται ότι, καθώς είναι σε εξέλιξη η σύνταξη του νέου Εθνικού Σχεδιασµού για
το

σύνολο

των

ρευµάτων

αποβλήτων,

η

Περιφέρεια

θα

επανέλθει

µε

επικαιροποίηση - συµπλήρωση και ευθυγράµµιση σε ενδεχόµενες αλλαγές στις
κατευθύνσεις και στόχους του νέου ΕΣ∆Α.

Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω:
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Γ1) Μη επικίνδυνα Στερεά Βιοµηχανικά Απόβλητα (ΣΒΑ):
Στόχοι
Υιοθετούνται οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σχετικά µε τη διαχείριση των
µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων ως ακολούθως:
•

Μείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων.

•

Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων.

•

∆ιάθεση των αποβλήτων που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν µε

περιβαλλοντικά και τεχνοοικονοµικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις.
•

Σταδιακή µείωση – εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε

ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης.
∆ράσεις
Οι βασικοί άξονες δράσης σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Μη
Επικινδύνων ΣΒΑ θα είναι εναρµονισµένοι µε την ιεράρχηση που προτάσσει η
ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική και ειδικότερα:
•

Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.

•

Επαναχρησιµοποίηση.

•

Αξιοποίηση αποβλήτων µέσω της ανάκτησης / ανακύκλωσης / ενεργειακής

αξιοποίησης.
•

Ασφαλής επεξεργασία των αποβλήτων και διάθεση των υπολειµµάτων σε

χώρους υγειονοµικής ταφής και η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται µέσω της
εφαρµογής βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β∆Τ) και καθαρών τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο αυτό οι τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης ΣΒΑ που θα επιλεγούν
οφείλουν να ακολουθήσουν αυτήν την ιεράρχηση µε σκοπό να επιτευχθεί ο κατά το
δυνατό µέγιστος βαθµός προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Τέλος απαιτείται η ενεργοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών µέσων που
θεσµικά διαθέτει η Περιφέρεια (κατά την έκδοση περιβαλλοντικών όρων, αδειών,
κ.λπ.) καθώς και η διενέργεια συστηµατικών περιβαλλοντικών ελέγχων.

Γ2) Μεταχειρισµένα Ελαστικά:
Στόχοι
Υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο και ισχύουν σήµερα:


Αξιοποίηση τουλάχιστον 65% κ.β. των αποσυρόµενων ελαστικών



Ανακύκλωση τουλάχιστον 10% κ.β. των αποσυρόµενων ελαστικών
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Με την εξειδίκευση των στόχων για τα µεταχειρισµένα ελαστικά στην Περιφέρεια
προκύπτει ότι η υφιστάµενη κατάσταση είναι ικανοποιητική και ήδη επιτυγχάνονται
οι στόχοι συλλογής σε επίπεδο Περιφέρειας, ωστόσο επιβάλλεται η προώθηση της
επαναχρησιµοποίησής τους.

∆ράσεις
Πρωταρχικός στόχος, για τα µεταχειρισµένα ελαστικά πρέπει να είναι η συνεργασία
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την πώληση, επισκευή, κ.λπ.,
ελαστικών και είναι κάτοχοι παλαιών ελαστικών, µε συµβεβληµένες µε την
ECOELASTICA

επιχειρήσεις

συλλογής-µεταφοράς

παλαιών

ελαστικών.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια αυτά µπορούν να καλύπτονται και θέµατα από τον
αρµόδιο Φορέα ∆ιαχείρισης όπως:


η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων των ΟΤΑ,



η συλλογή µεταχειρισµένων ελαστικών από χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης

και κατά τις αποκαταστάσεις παλαιών χωµατερών,


η διοργάνωση προγραµµάτων για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων

ελαστικών (οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, κλπ),


η ανάθεση της συλλογής µεταχειρισµένων ελαστικών, εκ µέρους του ΣΕ∆Α,

από τα σηµεία συλλογής στις υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεισφέρει στη διαχείριση των µεταχειρισµένων
ελαστικών µε:


την ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών



την οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης

Γ3) Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
Στόχοι
Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο είναι:
Μέχρι 01/01/2006:


Αξιοποίηση τουλάχιστον 85% κ.β. (για οχήµατα προ του 1980, τουλάχιστον

75%)


Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. (οχήµατα προ

του 1980, τουλάχιστον 70%).
Μέχρι 01/01/2015:


Αξιοποίηση τουλάχιστον 95% κ.β.



Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση τουλάχιστον 85% κ.β.
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Η Περιφέρεια σήµερα δεν έχει επιτύχει τον στόχο. Σηµειώνεται όµως ότι πρόσφατα
αδειοδοτήθηκαν και εντάχθηκαν στο σύστηµα της Ε∆ΟΕ (Συλλογικό Σύστηµα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης) νέες εγκαταστάσεις, οπότε αναµένεται η βελτίωση των
αποτελεσµάτων για τα επόµενα χρόνια.

∆ράσεις
Οι ΟΤΑ σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Φορέα ∆ιαχείρισης πρέπει να υποδείξουν
χώρους προσωρινής αποθήκευσης και σε συνεργασία µε την Ε∆ΟΕ να
µεταφέρονται τα οχήµατα στα κέντρα παράδοσης ή στα σηµεία επεξεργασίας. Στην
περίπτωση αυτή, οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι και για την έκδοση του πιστοποιητικού
καταστροφής, αφού προβούν στις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία ενέργειες για
τη µεταφορά του οχήµατος σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε
συνεργασία µε το εγκεκριµένο ΣΕ∆Α.
Οι

ΟΤΑ

επίσης

είναι

αρµόδιοι

για

τη

συλλογή

και

παράδοσή,

των

εγκαταλελειµµένων ΟΤΚΖ, σε κατάλληλα αδειοδοτηµένα σηµεία συλλογής ή σε
χώρους προσωρινής αποθήκευσης που θα έχουν οριστεί.
Η Περιφέρεια θα πρέπει να ενηµερώσει και να υποστηρίξει τους ΟΤΑ και τον
αρµόδιο Φορέα ∆ιαχείρισης αναφορικά µε την ανάγκη εξεύρεση χώρων
προσωρινής αποθήκευσης των ΟΤΚΖ.
Η Περιφέρεια θα µπορούσε να συµβάλλει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώµης µέσω της συµµετοχής της στη διοργάνωση σχετικών
προγραµµάτων και δράσεων.

Γ4) Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Στόχοι
Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο είναι
Μέχρι 31/12/2006:
α) Συλλογή τουλάχιστον 4kg AHHE/κάτοικο έτος
β) Για τις µεγάλες οικιακές συσκευές και συσκευές αυτόµατης διανοµής


Βαθµός ανάκτησης: 80% κ.β. ανά συσκευή



Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 75% κ.β. ανά συσκευή

γ) Για τον εξοπλισµό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά είδη


Βαθµός ανάκτησης: 75% κ.β. ανά συσκευή



Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 65% κ.β. ανά συσκευή

δ) Για τις µικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη κ.λπ.
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Βαθµός ανάκτησης: 70% κ.β. ανά συσκευή



Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 50% κ.β. ανά συσκευή

ε) Για λαµπτήρες εκκένωσης αερίου


Επαναχρησιµοποίηση – ανακύκλωση: 80% κ.β. ανά συσκευή

Παρόλο που η ποσότητα των συλλεχθέντων ποσοτήτων ΑΗΗΕ είναι ικανοποιητική
σε επίπεδο Περιφέρειας, απαιτούνται περαιτέρω δράσεις για την επίτευξη των
στόχων.

∆ράσεις
Ο αρµόδιος Φορέας ∆ιαχείρισης θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες έτσι ώστε:
 Να αυξηθούν άµεσα τα σηµεία συλλογής προκειµένου να υπάρξει σηµαντική
πρόοδος στις ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλλέγονται.
 Να ενθαρρυνθεί η σύναψη συµβάσεων µεταξύ όλων των ΟΤΑ και της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ για την προώθηση της ανακύκλωσης των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συµβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν
θέµατα συνεργασίας σε ότι αφορά τη συλλογή των ΑΗΕΕ, την οργάνωση
προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και τυχόν οικονοµικά κίνητρα
για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου συλλογής.
Η Περιφέρεια θα συνεισφέρει στη διαχείριση των ΑΗΕΕ, µέσω της οργάνωσης
δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και της ενδυνάµωση των ελεγκτικών
µηχανισµών.

Γ5) Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
Στοίχοι
Με την ΚΥΑ 36259/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»,
εξαιρουµένων των κατηγοριών 17 05 04 και 17 05 06 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/ΕΚ οι ποσοτικοί στόχοι που
τίθενται αναφορικά µε την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές
και κατεδαφίσεις είναι οι ακόλουθοι:


µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, η επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση,

ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’
ελάχιστον στο 30%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγοµένων ΑΕΚΚ στη
χώρα.
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µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση,

ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’
ελάχιστον στο 50%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγοµένων ΑΕΚΚ στη
χώρα.


µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση,

ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’
ελάχιστον στο 70%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγοµένων ΑΕΚΚ στη
χώρα.
Οι δυο τελευταίοι στόχοι είναι σε συµφωνία µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και το Νόµο
4042/2012, ενώ ο πρώτος στόχος είναι ενδιάµεσος εθνικός προκειµένου να
επιτευχθούν αργότερα οι στόχοι για το 2015 και το 2020.
Η υλοποίηση των στόχων θα γίνει µέσω των ΣΕ∆Α, σύµφωνα µε το Νόµο
2939/2001 και των σχετικών εκτελεστικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων.
∆ράσεις
Σύµφωνα µε την Οδηγία της Ε.Ε. 1999/31 απαγορεύεται η διάθεση αδρανών
υλικών και εν γένει µπαζών στους ΧΥΤΑ και επιβάλλεται η διάθεσή τους σε
ανεξάρτητους χώρους ταφής αδρανών.
Οι παραγωγοί των ΑΕΚΚ οφείλουν να συστήσουν ή ίδιοι ή να συµµετέχουν σε
συλλογικά συστήµατα διαχείρισης.
Πριν από την έναρξη των εργασιών που αφορούν εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά
µε τη διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους,
παρέχοντας πληροφορίες για τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των
αποβλήτων, τη συνολική ποσότητα που εκτιµάται ότι θα παραχθεί, την ποσότητα
που θα αξιοποιηθεί και το µη αξιοποιήσιµο υπόλειµµα που θα οδηγηθεί προς
ταφή.
Αναγκαίες δράσεις υπό την εποπτεία του αρµόδιο Φορέα ∆ιαχείρισης για την καλή
λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης των ΑΕΚΚ, είναι οι παρακάτω:
o

∆ηµιουργία Συστήµατος ή Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης από τους

διαχειριστές των ΑΕΚΚ µε στόχο την κάλυψη όλης της Περιφέρειας,
o

Ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης και προδιαγραφών κατασκευών µε

χρήση δευτερογενών πρώτων υλών (προερχόµενες από την επεξεργασία των
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ΑΕΚΚ), από τις Επαγγελµατικές Οργανώσεις που σχετίζονται µε τις Κατασκευές /
Κατεδαφίσεις (π.χ. εργολάβοι κατασκευών, µηχανικοί, κ.λπ.),
o

Πλαίσιο συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και του φορέα διαχείρισης

των ΑΕΚΚ για τη συλλογή τους,
o

Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και καταγραφής της παραγωγής και

διαχείρισης ΑΕΚΚ και δηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησης. Η καταγραφή της
ποσότητας και ποιότητας των παραγόµενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβληµένη για τον
ορθό σχεδιασµό των δράσεων και υποδοµών διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
o

Γνωστοποίηση κατά την αδειοδότηση όλων των έργων και δραστηριοτήτων

που παράγουν ΑΕΚΚ για τους όρους διαχείρισης ΑΕΚΚ.
o

Καθιέρωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Γ6) Γεωργικά υπολείµµατα / άχρηστα γεωργικά προϊόντα και Κτηνοτροφικά
Απόβλητα
Στόχοι
Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για τα γεωργικά υπολείµµατα και
άχρηστα γεωργικά προϊόντα είναι η µεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους και η
συνεχής µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσής τους, µε πρακτικές και τεχνικές
που αποβλέπουν στην υψηλή κατά το δυνατόν προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και στο οικονοµικό και επενδυτικό ενδιαφέρον.
•

Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται για την Περιφέρεια Κρήτης οι στόχοι που
έχουν τεθεί για τα γεωργικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο.
Για τα κτηνοτροφικά απόβλητα, δεν έχουν καθοριστεί θεσµοθετηµένοι ποσοτικοί
στόχοι από τον ΕΣ∆Α, αλλά η διαχείριση τους ρυθµίζεται από τον Κανονισµό για τα
ζωικά υποπροϊόντα (Κανονισµού (ΕΚ) 1069/2009), ο οποίος τον Μάρτιος του 2011
αντικατέστησε τον Κανονισµό 1774/2002 και µια σειρά άλλων νοµοθετικών
πράξεων. Με τον κανονισµό αυτόν καθορίζονται ουσιαστικά οι κανόνες για τη
δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων σε σχέση µε τα ζωικά υποπροϊόντα και τα
παράγωγα προϊόντα τους.
Παρόλο που δεν υπάρχει ΣΕ∆Α για τα εν λόγω απόβλητα, η ευθύνη για
επεξεργασία ή/και διάθεση όλων των παραπάνω αποβλήτων καθώς και η κάλυψη
των στόχων ανήκει στον παραγωγό και κάτοχο των αντίστοιχων αποβλήτων.
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∆ράσεις
Η Περιφέρεια θα συνδράµει στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των
δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, µε την προώθηση των παρακάτω δράσεων και
ενεργειών:


την ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και καταγραφής δεδοµένων αναφορικά

µε την παραγωγή και τη διαχείριση των γεωργικών υπολειµµάτων και άχρηστων
γεωργικών προϊόντων µέσω ενεργοποίησης των Συλλόγων των αγροτών,
κτηνοτρόφων και λοιπών παραγωγών.


την οργάνωση προγραµµάτων πληροφόρησης του κοινού και των φορέων

εκµετάλλευσης σχετικά µε τις διαθέσιµες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης


την υποστήριξη σε θέµατα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των

υποδοµών επεξεργασίας και αξιοποίησης

Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα συνδιάθεσης ή/και συνεπεξεργασίας µε τα
αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά το
επιτρέπουν.

Αυτό

αποτελεί

ευθύνη

του

Φο∆ΣΑ

που

διαχειρίζεται

έργα

επεξεργασίας ή/και διάθεσης ΑΣΑ, µε την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των
έργων διαχείρισης το επιτρέπει, καθώς και ότι προβλέπεται στις αντίστοιχες
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Αναφορικά µε τα γεωργικά υπολείµµατα θα πρέπει να προχωρήσει καταρχήν η
υλοποίηση των τριών µονάδων επεξεργασίας γεωργικών υπολειµµάτων (στην
Ιεράπετρα ΠΕ Λασιθίου, την Μεσσαρά ΠΕ Ηρακλείου, και την Κουντούρα ΠΕ
Χανίων) που προβλέπονταν στην απόφαση τροποποίησης του ΠΕΣ∆Α Κρήτης το
2006 (ορθή επανάληψη) έτσι ώστε να δροµολογηθεί άµεσα η αξιοποίηση των
αποβλήτων αυτών που µπορούν να αποτελέσουν πηγή οργανικής ουσίας,
στοιχείου πολύτιµου για τα εδάφη της Κρήτης τα οποία αντιµετωπίζουν πλέον το
φαινόµενο της ερηµοποίησης και της διάβρωσης. Επιπλέον, προτείνεται σε
δεύτερο στάδιο η εκπόνηση τεχνοοικονοµικής µελέτης για να διερευνηθεί η πιθανή
ανάγκη κατασκευής επιπλέον µονάδων επεξεργασίας γεωργικών υπολειµµάτων.

Γ7) Ιλύς από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Στόχοι
Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της
ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) είναι η καταρχήν
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τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των ΕΕΛ και η προώθηση της
αξιοποίησής της µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτήν υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε
εθνικό επίπεδο.

∆ράσεις
Η Περιφέρεια θα συνεισφέρει στη ορθολογική διαχείριση της ιλύος µέσω
υποστηρικτικών δράσεων, όπως:
 ενέργειες για τη διευκόλυνση δηµιουργίας υποδοµών για την επεξεργασία και
αξιοποίηση της ιλύος
 την προώθηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της αγοράς για
τη µεγιστοποίηση της απορρόφησης της επεξεργασµένης ιλύος
 την ανάπτυξη αποτελεσµατικού συστήµατος καταγραφής αναφορικά µε την
παραγωγή και διαχείριση της ιλύος σε συνεργασία µε τις ΕΕΛ
 την ενθάρρυνση των κατά τόπους ∆.Ε.Υ.Α. και των ΟΤΑ µε διάφορους τρόπους
(π.χ. µέσω προβολής καλών πρακτικών από πιλοτικά προγράµµατα, κ.ά.) για
σχεδιασµό και ωρίµαση έργων µε στόχο την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης
της παραγόµενης ιλύος, µε ενίσχυση της γεωργικής και εδαφικής αξιοποίησης.
Για τη διαχείριση Ιλύος από Ε.Ε.Λ. θα πρέπει να υλοποιηθεί τεχνικό-οικονοµική
µελέτη, ώστε να προκύψουν στοχευµένες προτάσεις για επεξεργασία µε ηλιακή
ξήρανση, κοµποστοποίηση κ.λπ., αλλά και πιθανή συνεπεξεργασία µε άλλα
ρεύµατα.
Η περίπτωση συνδιάθεσης µε τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους το επιτρέπουν, είναι ευθύνη του αρµόδιου Φορέα
∆ιαχείρισης και αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας των φορέων, µε την προϋπόθεση
ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει.

∆. Μέτρα & ∆ράσεις ∆ηµοσιοποίησης των Στόχων του ΠΕΣ∆Α Κρήτης

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται, τα µέτρα και οι δράσεις δηµοσιοποίησης
του ΠΕΣ∆ΑΚ, που θα πρέπει να υλοποιήσει ο αρµόδιος Φορέας ∆ιαχείρισης, για
τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό:
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Είδος Αποβλήτου
Αστικά Στερεά
Απόβλητα &
Συσκευασίες
Β.Α.Α.
Απόβλητα Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)
Οχήµατα στο Τέλος
του Κύκλου Ζωής τους
(ΟΤΚΖ)
Μεταχειρισµένα
Ελαστικά

Μέτρα – ∆ράσεις ∆ηµοσιοποίησης Στόχων ΠΕΣ∆Α
Κρήτης
Απ' ευθείας πληροφόρηση του κοινού (φυλλάδια –
επιστολές - ανοικτές συζητήσεις).
∆ελτία τύπου και συνεντεύξεις στα τοπικά /
περιφερειακά ΜΜΕ (τύπος - τηλεόραση - ραδιόφωνο).
Μετάδοση
συνθηµάτων
για
καθαρότερο
περιβάλλον, µείωση του όγκου των απορριµµάτων,
συµµετοχή σε προγράµµατα ανακύκλωσης κλπ στα
τοπικά / περιφερειακά ΜΜΕ (τηλεόραση - ραδιόφωνο).
Συζητήσεις - συνεντεύξεις µε σηµαίνοντα δηµόσια
πρόσωπα ή υπεύθυνους συλλόγων /επιµελητηρίων,
κ.λπ.
Συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς.
Λειτουργία
ενηµέρωσης.

ειδικής

τηλεφωνικής

γραµµής

∆ράσεις ενηµέρωσης ειδικών κοινωνικών οµάδων
(σχολεία - οικολογικές οµάδες - ιδιωτικές επιχειρήσεις –
στέκια µεταναστών κ.λπ.).
Επίδειξη σε πάρκα/πλατείες για το πώς γίνεται η
ανακύκλωση
ή
το
κοµπόστ
και
η
οικιακή
κοµποστοποίηση.
Καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις
ή/και
εβδοµάδες
αφιερωµένες σε λιγότερα σκουπίδια ή ανακύκλωση µε
διανοµή έντυπου ενηµερωτικού αλλά και προωθητικού
υλικού των στόχων του ΠΕΣ∆ΑΚ (π.χ. σακούλες
µεταφοράς ανακυκλώσιµων, οικιακοί κοµποστοποιητές,
κ.λπ.).
Σφυγµοµέτρηση
της
κοινής
γνώµης
µε
επεξεργασµένο
ερωτηµατολόγιο
(ερωτήσεις
που
συγχρόνως θα πληροφορούν), το οποίο θα απευθύνεται
και θα καλύπτει µεγάλο µέρος των πολιτών.
Σχετικές πληροφορίες
Περιφέρειας Κρήτης.

στην

ιστοσελίδα

της

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7ΛΚ-ΛΙΩ
Μέτρα – ∆ράσεις ∆ηµοσιοποίησης Στόχων ΠΕΣ∆Α
Κρήτης

Είδος Αποβλήτου

Μη Επικίνδυνα Στερεά
Βιοµηχανικά Απόβλητα
Απόβλητα εκσκαφών,
Ενηµέρωση των άµεσα αλλά και έµµεσα
κατασκευών και
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εµπλεκόµενων φορέων για τους γενικούς στόχους και
Ιλύες από βιολογική
εξειδικευµένα ανά ρεύµα αποβλήτων ενδιαφέροντος:
επεξεργασία αστικών Επαγγελµατικά Επιµελητήρια, Σωµατεία και Σύλλογοι,
Συνεταιρισµοί Παραγωγών, ∆ΕΥΑ.
λυµάτων
Γεωργικά Υπολείµµατα
∆ιοργάνωση συναντήσεων παρουσίασης των
(και λοιπά απόβλητα
στόχων του ΠΕΣ∆Α Κρήτης.
από
αγροτοκτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις)
Ιατρικά Απόβλητα
Ενηµέρωση των άµεσα αλλά και έµµεσα
εµπλεκόµενων φορέων για τους γενικούς στόχους και
εξειδικευµένα ανά ρεύµα αποβλήτων ενδιαφέροντος:
Επαγγελµατικά Επιµελητήρια, Σωµατεία και Σύλλογοι,
Συνεταιρισµοί Παραγωγών, ∆ΕΥΑ.

Το ενηµερωτικό υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει τη σοβαρότητα του προβλήµατος
από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (όγκος ρύπανσης, οικονοµικό κόστος,
περιβαλλοντικό-κοινωνικό κόστος, κόστος στην προσέλκυση τουρισµού), να
δίνεται διάσταση στο πρόβληµα για να κατανοεί ο πολίτης την αµεσότητα της
συµµετοχής του, να δίνει πρακτικές πληροφορίες για το τι µπορεί να κάνει ο
πολίτης. Οι πληροφορίες για τις µονάδες επεξεργασίας / αξιοποίησης και τελικής
διάθεσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν αναφορές για την αξιοποίηση των
υλικών, την κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου µετά από έλεγχο –
παρακολούθηση ,τα µέτρα ασφαλείας που θα προβλέπονται, καθώς και τα µέτρα
αποκατάστασης του χώρου µετά την παύση λειτουργίας ή σε περίπτωση
ατυχηµατικής ρύπανσης.

Οι δράσεις δηµοσιοποίησης των στόχων του αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α Κρήτης
απαιτείται να έχουν περιοδική εφαρµογή, καθώς σηµαντικό είναι σε οποιαδήποτε
εκστρατεία ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης να υπάρχει και «Φάση υπενθύµισης
και ενθάρρυνσης» όπου θα πρέπει να δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος (συλλεγόµενες ποσότητες, συµµετοχή κοινού, κόστος, δυσκολίες).
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Σκοπός είναι, πέραν της δηµοσιοποίησης των στόχων του αναθεωρηµένου
ΠΕΣ∆Α, η δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης σχετικά µε τα προβλήµατα του
περιβάλλοντος ώστε να τεθούν τα θεµέλια για την ενεργό συµµετοχή αλλά και την
αποδοχή έργων που έχουν σαν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος - (ΧΥΤΑ,
ΣΜΑ, προγράµµατα ανακύκλωσης, Κ∆ΑΥ, Μονάδες Αξιοποίησης κ.λπ.) και στην
εκµάθηση της συνετής και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.

Ε. Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ)

Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Κρήτης.
Με τη µε αρ. 5653/11-05-2012 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης συστήθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσµος
Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κρήτης.
Στο ΦΕΚ 1908/Β/15-06-2012 «Σύσταση του Περιφερειακού Συνδέσµου
Φορέων

∆ιαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων

Κρήτης

(ΦΟ∆ΣΑ

Κρήτης)»,

δηµοσιεύτηκε η σύσταση του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Κρήτης.
Στις 28-11-2012 συγκροτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εκλέχθηκαν τα
όργανα διοίκησης του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ∆ΣΑ Κρήτης.

Σηµειώνεται ότι στο ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012, δηµοσιεύτηκε η Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (αρθ. 6), µε την οποία παρατείνεται έως τις 31-12-2013 η
υποχρεωτική συγχώνευση στους Περιφερειακούς Συνδέσµους ΦΟ∆ΣΑ των
συνδέσµων που έχουν συσταθεί ως ΦΟ∆ΣΑ ή ανώνυµων εταιρειών ή άλλων
επιχειρήσεων και νοµικών πρόσωπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή
τοµέα που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟ∆ΣΑ.

Οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει από εδώ και στο εξής, στο νοµοθετικό πλαίσιο
που αφορά στους ΦΟ∆ΣΑ, θα πρέπει να ακολουθεί συµµόρφωση από τον
Περιφερειακό Φο∆ΣΑ Κρήτης.
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ΣΤ. Ενίσχυση των διαχειριστικών δοµών της Περιφέρειας
Η εφαρµογή ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και η
προώθηση της ιεράρχησης των στόχων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
σύµφωνα την Ευρωπαϊκή πολιτική, έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση νέων
προσεγγίσεων στα συστήµατα διαχείρισης, τα οποία πλέον δεν είναι δυνατό να
βασίζονται σε µία µεµονωµένη τεχνολογία ή µέθοδο, αλλά στο συνδυασµό
διαφόρων τεχνολογιών, µεθόδων και δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών αποβλήτων. Η προσέγγιση
αυτή της ολοκληρωµένης ∆ΣΑ απαιτεί:

ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης
αποβλήτων,

αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τη σηµειακή και διάχυτη διάθεση
αποβλήτων και τη διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων,

εκσυγχρονισµό των υποδοµών και των µέσων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και περιορισµό των οχλήσεων,

διαλογή σε επίπεδο ΟΤΑ και επαναχρησιµοποίηση ειδικών κλασµάτων,

διαλογή στην πηγή οργανικού κλάσµατος,

αξιοποίηση κλάσµατος ογκωδών και αδρανών από τα ΑΣΑ,

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης µέσα από ισχυρές
και µόνιµες δράσεις δηµοσιότητας και εκπαίδευσης,

δηµιουργία δοµών, υψηλής τεχνογνωσίας, για την παρακολούθηση της
διαχείρισης όλων των στερεών αποβλήτων.
Μερικές από τις δράσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα, άλλες να
δροµολογηθούν.
Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο ενίσχυσης
της, µπορεί να συνδράµει στην εφαρµογή του σχεδίου
(αστικών και λοιπών ρευµάτων), µέσω της σύστασης
συντονισµό και την υποβοήθηση των εµπλεκόµενων
ενδυνάµωσης των ελεγκτικών µηχανισµών (αρµοδιότητες
ΚΥΑ 50910/2727/16.12.03).

των διοικητικών δοµών
διαχείρισης αποβλήτων
γραφείου ∆ΣΑ, για το
φορέων, αλλά και της
που προβλέπονται στην

Ζ. Αναθεώρηση – Τροποποίηση του ΠΕΣ∆ΑΚ
Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 6 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, το ΠΕΣ∆Α Κρήτης
µπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία, εφόσον, από την αξιολόγηση που
διενεργείται κατά το άρθρο 13, παρ. 2 της ιδίας ΚΥΑ, προκύψει διαπιστωµένη
προς τούτο ανάγκη.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την πάροδο πενταετίας,
προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν:
α)από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διαχείρισης
αποβλήτων µε ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν
προβλέπονταν κατά το χρόνο κατάρτισης του ΠΕΣ∆Α,
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β)εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους,
γ)την ανάγκη εναρµόνισης µε νέες κατευθύνσεις και µέτρα, που προβλέπονται
στον ΕΣ∆Α ή στις εκάστοτε αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του ή
δ)την ανάγκη προσαρµογής σε παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης
που υποβάλλεται από την Περιφέρεια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο
άρθρο 13, παρ. 1 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ.
Η. Εναρµόνιση µε την ΣΜΠΕ του ΠΕΣ∆ΑΚ
Η παρούσα Απόφαση είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την υπ’ αρ. 168638/5-62013 ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του ΠΕΣ∆ΑΚ, η οποία συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα και της
οποίας οι όροι περιορισµοί και κατευθύνσεις θα πρέπει να τηρούνται κατά την
εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του Σχεδιασµού µε µέριµνα της Αρχής
Σχεδιασµού και του Φορέα ∆ιαχείρισης όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Θ. Παράρτηµα
Το Παράρτηµα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της περιλαµβάνει:
α. Υπολογισµός των προς επεξεργασία, διαχείριση, ανακύκλωση και εκτροπή
αποβλήτων από κάθε µονάδα.
β. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του ΠΕΣ∆ΑΚ.
γ. Χάρτη της Περιφέρειας Κρήτης µε τις ∆ιαχειριστικές Ενότητες και τις βασικές
εγκαταστάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7ΛΚ-ΛΙΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Θ.α.

Ποσοτικοποίηση στόχων – Έργα διαχείρισης για τα ΑΣΑ

Θ.α.1.

Ποσοτικοποίηση των στόχων για τη διαχείριση των ΑΣΑ

Οι ποσοτικοί στόχοι για τα ΑΣΑ στον ΠΕΣ∆ΑΚ µε βάση την εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία, αλλά και τους παραπάνω άξονες και στόχους είναι οι ακόλουθοι:
α) Βιοαποδοµήσιµα Aστικά Aπόβλητα (Β.Α.Α.)*

Οι

εξειδικευµένοι

50910/2727/2003

στόχοι
και

την

σε

επίπεδο

ΚΥΑ

Περιφέρειας

(µε

βάση

την

ΚΥΑ

29407/3508/2002)

για

τη

µείωση

των

βιοαποδοµήσιµων που οδηγούνται προς ταφή, έχουν ως εξής:


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

οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α./Υ. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 107.000 τόνους.


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

οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α./Υ. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 75.000 τόνους.
Αντίστοιχα, οι εκτιµώµενες ποσότητες που θα πρέπει να εκτρέπονται είναι οι εξής1:


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

πρέπει να εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α./Υ. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
130.255 τόνοι.


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

πρέπει να εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α./Υ. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
180.355 τόνοι

για την Περιφέρεια Κρήτης οι ανωτέρω στόχοι αναλύονται ως εξής για τα
παραπάνω έτη:
Παραγόµενα Παραγόµενα ΒΑΑ που µπορούν
ΒΑΑ προς
ΑΣΑ
ΒΑΑ
να οδηγούνται
εκτροπή στην
Έτη
Περιφέρειας Περιφέρειας
προς ταφή στην
Περιφέρεια
Κρήτης
Κρήτης
Περιφέρεια Κρήτης
Κρήτης
(τόνοι)
(τόνοι)
(τόνοι)
(τόνοι)
392.800
237.300
107.000
130.300
2013
422.600
255.300
75.000
180.300
2020
*Η ανάλυση για την ποσοστικοποίηση των στόχων γίνεται στη Μελέτη του
ΠΕΣ∆ΑΚ Κεφάλαιο 6, παρ. 6.2.2.2 ποσοτικοί στόχοι, υποπαρ. α. Βιοαποδοµήσιµα
Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α.)

1

Σηµειώνεται ότι το ποσοστό των ΒΑΑ στα ΑΣΑ θεωρείται διαχρονικά σταθερό και ίσο µε 60,4%.
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β) Απόβλητα Συσκευασίας **
Οι

ποσοτικοί

στόχοι

βάσει

νοµοθεσίας

(Νόµος

2939/2001

και

Κ.Υ.Α.

9268/469/2007) που θα πρέπει να καλύπτονται από την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και
ένθεν2 είναι οι ακόλουθοι:


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



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

για την Περιφέρεια Κρήτης οι ανωτέρω στόχοι εξειδικεύονται ως εξής για ορισµένα
έτη ενδεικτικά:

Ελάχιστες ποσότητες
Έτη

απορριµµάτων
συσκευασίας προς
αξιοποίηση (τόνοι)

Ποσότητες απορριµµάτων συσκευασίας
προς ανακύκλωση
Ελάχιστη

Μέγιστη Ποσότητα

Ποσότητα

(τόνοι)

(τόνοι)

2015

65.883

60.393

87.845

2020

69.416

63.631

92.554

Οι εξειδικευµένοι στόχοι ανακύκλωσης ανά έτος και ανά υλικό, που ο σχεδιασµός
θέτει σε επίπεδο Περιφέρειας έχουν ως εξής:
i) 80%, κατά βάρος, για το γυαλί,
ii) 60%, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50%, κατά βάρος, για τα µέταλλα,
iv) 60%, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά
που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά,
v) 60%, κατά βάρος, για το ξύλο.

**Η ανάλυση για την ποσοστικοποίηση των στόχων γίνεται στη Μελέτη του
ΠΕΣ∆ΑΚ Κεφάλαιο 6, παρ. 6.2.2.2 ποσοτικοί στόχοι, υποπαρ. β. Απόβλητα
Συσκευασιών (Α.Σ.) και κεφ. 7, παρ. 7.6.1.1, υποπαρ. Ανακύκλωση συσκευασιών.
γ) Συστήµατα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ)

i). Χωριστή συλλογή οργανικού
2

ήτοι το αργότερο από το 2012 και έπειτα
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Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής οργανικού µε συστήµατα ∆σΠ,
τίθεται ο στόχος για την Περιφέρεια Κρήτης της :
 Χωριστής συλλογής ποσοστού 35%*** των οργανικών έως το 2020, συνολικής
ποσότητας περίπου 58.000 τόνων. Το ποσοστό αυτό ισοδυναµεί µε το 14%
περίπου επί της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ που αναµένεται να παράγονται το
2020 (422.700τν).

*** Σηµειώνουµε ότι το ποσοστό του 35% προδιαλογής του οργανικού που
προτείνεται µε την παρούσα Απόφαση υπερβαίνει το υποχρεωτικά ελάχιστο όριο
του 10% που θέτει ο Ν. 4042/2012 για τα βιοαπόβλητα έως το 2020.

ii). Ανακύκλωση συσκευασιών
Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής συσκευασιών, τίθεται ο στόχος για
την Περιφέρεια Κρήτης της:
 Χωριστής συλλογής ποσοστού 60% των αποβλήτων συσκευασιών, συνολικής
ποσότητας περίπου 70.000 τόνων (2020). Το ποσοστό αυτό ισοδυναµεί µε
περίπου 16,5%

επί

της συνολικής ποσότητας

ΑΣΑ που αναµένεται να

παράγονται το 2020 (422.700τν).

iii). Ανακύκλωση υλικών
Όσον αφορά στις δράσεις χωριστής συλλογής υλικών, πέραν των ανωτέρω, τίθεται
ο στόχος για την Περιφέρεια Κρήτης της:
 Χωριστής συλλογής ποσοστού 50% των αποβλήτων τυπωµένου χαρτιού έως
το 2020, συνολικής ποσότητας περίπου 15.000 τόνων. Το ποσοστό αυτό
ισοδυναµεί µε 3,5% επί της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ που αναµένεται να
παράγονται το 2020 (422.700τν).

Θ.α.2. Ποσότητες ΑΣΑ προς Επεξεργασία
Το έτος 2020, θεωρήθηκε ως έτος στόχος, για το οποίο γίνεται και ο βασικός
σχεδιασµός.
Στον

παρακάτω

πίνακα

παρουσιάζονται

όλα

τα

ρεύµατα

αποβλήτων

(προδιαλεγµένα και σύµµεικτα ΑΣΑ) που αναµένεται να οδηγούνται για
επεξεργασία το έτος 2020, µε τις παραδοχές ότι:
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α) επιτυγχάνονται οι στόχοι που τέθηκαν παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη ότι η
ποιοτική σύσταση παραµένει σταθερή (τα οργανικά αποτελούν το 39,15% των
ΑΣΑ, το τυπωµένο χαρτί περίπου το 7% και οι συσκευασίες περίπου το 27,4%).
β) η συνολική ποσότητα των παραγόµενων ΑΣΑ που προβλέπεται για το έτος
2020 (422.700τν) υπολογίστηκε µε βάση τα πραγµατικά ζυγολόγια των ετών 2009,
2010, 2011, αυξηµένα κατά 1,05% κατ’ έτος.
Οι συνολικές ποσότητες που θα πρέπει να συλλέγονται µε συστήµατα ∆σΠ
και οι ποσότητες σύµµεικτων αποβλήτων που θα πρέπει να επεξεργάζονται
σε µονάδες κατ’ εκτίµηση , το 2020, παρουσιάζονται ανά ∆.Ε. στον
παρακάτω πίνακα.

Παραγόµενα

Προδιαλεγµένα Προδιαλεγµένα

Προδιαλεγµένα
Απόβλητα

Σύµµεικτα

Οργανικά

Απόβλητα

Απόβλητα

Συσκευασιών

(τν)

(τν)

13.300

16.000

3.400

64.400

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 53.600

7.300

8.800

1.900

35.600

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 212.600

29.100

35.000

7.400

141.100

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

59.400

8.200

9.700

2.100

39.400

24.900

3.400

4.100

900

16.500

Π.Ε.

34.500

4.800

5.600

1.200

22.900

ΣΥΝΟΛΟ

422.700

57.900

69.500

14.800

280.500

Π.Ε.

ΑΣΑ
(τν)

ΧΑΝΙΩΝ

97.100

Έντυπου
Χαρτιού
(τν)

ΑΣΑ

προς

επεξεργασία
(τν)

∆ήµος
Αγίου
Νικολάου
Υπόλοιπη

Θ.α.3. Έργα Επεξεργασίας για τα ΑΣΑ
Τα απαιτούµενα έργα επεξεργασίας ΑΣΑ για το τελικό στάδιο, παρουσιάζονται
ακολούθως:
•

Για την Π.Ε. Χανίων.

Για την Π.Ε. Χανίων απαιτούνται τα ακόλουθα:
Σύµµεικτα ΑΣΑ
o
Συνέχιση λειτουργίας ΕΜΑΚ Χανίων και αναβάθµιση της λειτουργίας της
µέσω προσθήκης νέου εξοπλισµού.
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Απόβλητα συσκευασιών
o
Συνέχιση και επέκταση Προγραµµάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών
o
Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασιών
στο ΕΜΑΚ Χανίων.
Προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί.
o
Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων (µε έµφαση στις ξενοδοχειακές
µονάδες) και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί).
o
Μεταφορά των προδιαλεγµένων οργανικών και επεξεργασία στο ΕΜΑΚ
Χανίων (κοµποστοποίηση).
ΣΜΑ / ΣΜΑΥ
o
∆ηµιουργία τουλάχιστον τριών (3) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, ένας εκ των οποίων
προτείνεται στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Σφακίων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΕΜΑΚ Χανίων θα πρέπει να δέχεται
περίπου:
 13.300 τον/έτος προδιαλεγµένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς
κοµποστοποίηση
 16.000 τον/έτος προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται
προς µηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραµµή από αυτή των συµµείκτων)
 64.400 τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς µηχανική διαλογή
και κοµποστοποίηση.
Επισηµαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί.
•

Για την Π.Ε. Ρεθύµνης.

Για την Π.Ε. Ρεθύµνης απαιτούνται τα ακόλουθα.
Σύµµεικτα ΑΣΑ
o
Κατασκευή µονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Επεξεργασίας. Η µονάδα
θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των σύµµεικτων ΑΣΑ που παράγονται
στην Π.Ε.
Απόβλητα συσκευασιών
o
Συνέχιση και επέκταση Προγραµµάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών
o
Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασιών
στην προτεινόµενη µονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής (όπως συµβαίνει και στην
περίπτωση του ΕΜΑΚ Χανίων).
Προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί.
o
Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων (µε έµφαση στις ξενοδοχειακές
µονάδες) και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί)
o
Επεξεργασία των προδιαλεγµένων οργανικών στην προτεινόµενη
µονάδα Επεξεργασίας.
ΣΜΑ / ΣΜΑΥ
o

Λειτουργία του ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ∆. Ρεθύµνης.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και
Επεξεργασίας Αµαρίου θα πρέπει να δέχεται περίπου:
 7.300 τον/έτος προδιαλεγµένου οργανικού που θα οδηγείται απευθείας προς
κοµποστοποίηση
 8.800 τον/έτος προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας που θα οδηγούνται
προς µηχανική διαλογή (ξεχωριστή γραµµή – ή ώρες λειτουργίας - από αυτή/ες
των συµµείκτων).
 35.600 τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς µηχανική διαλογή
και επεξεργασία.

•

Για την Π.Ε. Λασιθίου

Για την Π.Ε. Λασιθίου απαιτούνται τα ακόλουθα.
Σύµµεικτα ΑΣΑ
o
Κατασκευή µονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Επεξεργασίας στο ∆ήµο
Σητείας. Η µονάδα αυτή θα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των
σύµµεικτων ΑΣΑ που παράγονται στο ∆ήµο Σητείας και Ιεράπετρας.
o
Μεταφορά των σύµµεικτων ΑΣΑ από τους ∆ήµους Αγ. Νικολάου και Ορ.
Λασιθίου στην Μονάδα Χερσονήσου.
Απόβλητα συσκευασιών
o
Συνέχιση και επέκταση Προγραµµάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών
o
Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασιών
των ∆ήµων Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου στο Κ∆ΑΥ Ηρακλείου, και της
υπόλοιπης Π.Ε. στη Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής ∆ήµου Σητείας.
Προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί.
o
Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων (µε έµφαση στις ξενοδοχειακές
µονάδες) και υλικών όπως το έντυπο χαρτί
o
Κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγµένων οργανικών
αποβλήτων των ∆ήµων Ιεράπετρας και Σητείας στην ευρύτερη περιοχή της
Ιεράπετρας (µε πιθανή συνεπεξεργασία γεωργικών αποβλήτων).
o
Μεταφορά προδιαλεγµένου οργανικού του ∆. Αγίου Νικολάου και Ορ.
Λασιθίου στη Μονάδα Χερσονήσου.
ΣΜΑ / ΣΜΑΥ
o
Λειτουργία του ΣΜΑ Ιεράπετρας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και επεξεργασίας
Σητείας θα δέχεται περίπου:
 22.900 τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ
 5.600 τον/έτος προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας
η Μονάδα Επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού Ιεράπετρας θα πρέπει να
δέχεται:
 τουλάχιστον 4.800 τον/έτος προδιαλεγµένου οργανικού και επιπλέον τις
ποσότητες των γεωργικών αποβλήτων εφόσον κριθεί σκόπιµο.
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η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και Επεξεργασίας Χερσονήσου θα πρέπει να
δέχεται περίπου:
 16.500 τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ και 3.400 τον/έτος προδιαλεγµένο οργανικό
από τους ∆ήµους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου, και
το Κ∆ΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:
 4.100 τον/έτος προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας από τους ∆ήµους
Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου.
•

Για την Π.Ε. Ηρακλείου.

Για την Π.Ε. Ηρακλείου απαιτούνται τα ακόλουθα.
Σύµµεικτα ΑΣΑ
o
Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) &
Παραγωγής SRF (Ηράκλειο). Παράλληλα προτείνεται η αναβάθµιση /
βελτιστοποίηση της έτσι ώστε να παράγεται πιο εξευγενισµένο υλικό (θα
επεξεργάζεται τα ΑΣΑ ∆.Ηρακλείου).
o
Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Επεξεργασίας, στην
ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου (ΑΣΑ των: ∆. Χερσονήσου, ∆. Μινώα
Πεδιάδος, ∆. Βιάννου, ∆. Αγ. Νικολάου και ∆. Ορ. Λασιθίου).
o
Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής ∆ιαλογής και Επεξεργασίας στο
Κεντρικό, ∆υτικό ή Νότιο µέρος της Π.Ε (ΑΣΑ των: ∆. Αρχανών Αστερουσίων, ∆.
Γόρτυνας, ∆. Μαλεβιζίου, ∆. Φαιστού).
Απόβλητα συσκευασιών
o
Συνέχιση και επέκταση Προγραµµάτων ∆σΠ αποβλήτων συσκευασιών
o
Μεταφορά και επεξεργασία προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασιών
(Αποβλ. Συσκ. των: ΠΕ Ηρακλείου και ∆. Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου) στο
Κ∆ΑΥ Ηρακλείου, (το οποίο χρίζει επέκτασης – αναβάθµισης).
Προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα και έντυπο χαρτί.
o
Εδραίωση ∆σΠ οργανικών αποβλήτων (µε έµφαση στις ξενοδοχειακές
µονάδες) και υλικών (όπως το έντυπο χαρτί).
o
Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού, στην
ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου (προδ. οργ. των: ∆. Ηρακλείου. ∆. Βιάννου, ∆.
Μινώα Πεδιάδος, ∆. Χερσονήσου, ∆. Αγ. Νικολάου, ∆. Ορ. Λασιθίου), καθώς και
µίας µονάδας στο ∆. Αρχανών – Αστερουσίων, (προδ. οργ. των ∆. Αρχανών
Αστερουσίων, ∆. Γόρτυνας, ∆. Μαλεβιζίου, ∆. Φαιστού) και πιθανώς να δέχεται και
γεωργικά απόβλητα.
ΣΜΑ/ΣΜΑΥ
o
∆ηµιουργία τουλάχιστον δύο (2) ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ανάλογα, µε την περιοχή
που θα χωροθετηθούν οι Μονάδες.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
η υφιστάµενη Μονάδα Προεπεξεργασίας (Βιοξήρανση) & Παραγωγής SRF
Ηρακλείου θα συνεχίσει να δέχεται περίπου:
 75.000 τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ για την παραγωγή SRF
η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και Επεξεργασίας Χερσονήσου θα πρέπει να
δέχεται περίπου:
 32.100 τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ από την Π.Ε. Ηρακλείου και 16.500 τον/έτος
σύµµεικτων ΑΣΑ από τους ∆ήµους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου. Σύνολο 48.600
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τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ από την Π.Ε. Ηρακλείου και από τους ∆ήµους Αγ.
Νικολάου και Ορ. Λασιθίου.
 20.000 τον/έτος προδιαλεγµένου οργανικού από την Π.Ε. Ηρακλείου και 3.400
τον/έτος από τους ∆. Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου. Σύνολο 23.400 τον/έτος
προδιαλεγµένου οργανικού από Π.Ε. Ηρακλείου και ∆. Αγ. Νικολάου και Ορ.
Λασιθίου.
η Μονάδα Μηχανικής ∆ιαλογής και Επεξεργασίας για τις Κεντρικές, ∆υτικές ή
Νότιες περιοχές της Π.Ε. θα πρέπει να δέχεται περίπου:
 34.000 τον/έτος σύµµεικτων ΑΣΑ
η Μονάδα Επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού στο ∆. Αρχανών Αστερουσίων θα πρέπει να δέχεται περίπου:
 9.100 τον/έτος προδιαλεγµένου οργανικού
το Κ∆ΑΥ Ηρακλείου θα πρέπει να δέχεται περίπου:
 35.000 τον/έτος προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας από την Π.Ε.
Ηρακλείου και 4.100 τον/έτος προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας από τους
∆ήµους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου.
 Σύνολο 39.100 τον/έτος προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας από την
Π.Ε. Ηρακλείου και από τους ∆ήµους Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου.
Επισηµαίνεται ότι οι ΣΜΑ/ΣΜΑΥ προτείνεται να είναι κινητοί.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η αξιοποίηση του εναλλακτικού καυσίµου
που παράγεται από την µονάδα Βιοξήρανσης Ηρακλείου, διασφαλίζεται µε
την αποδοχή

του

σε µονάδες

ενεργειακής

αξιοποίησης µε χρήση

δευετερογενών καυσίµων (π.χ. τσιµεντοβιοµηχανίες) εκτός Περιφέρειας.
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Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόµενο πίνακα.
Έργα Επεξεργασίας ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης στο Τελικό Στάδιο του
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Θ.α.4. Έργα Ασφαλούς ∆ιάθεσης για τα ΑΣΑ
Αναφορικά µε τα υφιστάµενα έργα ασφαλούς διάθεσης,:


Απαιτείται η επέκταση του ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου, µε σκοπό να δέχεται τα

υπολείµµατα της ΕΜΑΚ, που θα καλύπτει όλη την Π.Ε. Χανίων πριν και µετά το
µεταβατικό στάδιο.


Απαιτείται η επέκταση του ΧΥΤΑ Αµαρίου ή η δηµιουργία νέου ΧΥΤΥ, µε

σκοπό να δέχεται τα ΑΣΑ(πλην των προδιαλεγµένων αποβλήτων) της ΠΕ
Ρεθύµνης στο µεταβατικό στάδιο, και τα υπολείµµατα της προτεινόµενης µονάδας
κατά το τελικό στάδιο.


Απαιτείται η επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας, µε σκοπό να δέχεται τα ΑΣΑ

(πλην των προδιαλεγµένων αποβλήτων) του ∆. Σητείας στο µεταβατικό στάδιο, και
κατά το τελικό στάδιο τα υπολείµµατα της προτεινόµενης µονάδας επεξεργασίας
στη Σητεία, καθώς και τα υπολείµµατα της µονάδας επεξεργασίας οργανικού στην
Ιεράπετρα.


Απαιτείται η επέκταση του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, µε σκοπό να δέχεται τα

ΑΣΑ των ∆. Αγίου Νικολάου, Ορ. Λασιθίου και Ιεράπετρας, στο µεταβατικό στάδιο
(πλην των προδιαλεγµένων αποβλήτων συσκευασίας που θα µεταφέρονται στο
Κ∆ΑΥ Ηρακλείου), µέχρι την κατασκευή και λειτουργία της προτεινόµενης µονάδας
στην περιοχή της Χερσονήσου.


Απαιτείται η επέκταση του ΧΥΤΑ Χερσονήσου, µε σκοπό να δέχεται τα ΑΣΑ

(πλην των προδιαλεγµένων αποβλήτων) του ∆. Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδος και
Βιάννου στο µεταβατικό στάδιο, και τα υπολείµµατα της προτεινόµενης µονάδας
κατά το τελικό στάδιο.


Απαιτείται η επέκταση του υφιστάµενου ΧΥΤΑ/Υ Αρχανών - Αστερουσίων,

µε σκοπό να δέχεται τα ΑΣΑ του ∆. Αρχανών – Αστερουσίων κατά το µεταβατικό
στάδιο και τα υπολείµµατα της προτεινόµενης µονάδας επεξεργασίας οργανικού
στο ∆. Αρχ.- Αστερουσίων κατά το τελικό στάδιο.


Έχει ξεκινήσει η λειτουργία της πρώτης επέκτασης του ΧΥΤΑ/Υ Πέρα

Γαλήνων, µε σκοπό να δέχεται κατά το µεταβατικό στάδιο τα προεπεξεργασµένα
απόβλητα από τη Μονάδα Προεπεξεργασίας του Ηρακλείου, τα υπολείµµατα του
Κ∆ΑΥ, τα ΑΣΑ (πλην των προδιαλεγµένων αποβλήτων) από τους ∆. Μαλεβυζίου,
Φαιστού και Γόρτυνας και κατά το τελικό στάδιο τα υπολείµµατα της Μονάδας
Προεπεξεργασίας του Ηρακλείου και τα υπολείµµατα του Κ∆ΑΥ Ηρακλείου. Στην
περίπτωση που η περιοχή που βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων επιλεγεί για την
εγκατάσταση της 3ης µονάδας Μ∆Ε που θα καλύπτει τις δυτικές κεντρικές και νότιες
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περιοχές της ΠΕ Ηρακλείου, ο ΧΥΤΑ θα δέχεται και τα υπολείµµατα της µονάδας
αυτής.


Χρήση υφιστάµενου ή χωροθέτηση νέου ΧΥΤΥ, παρακείµενου στο χώρο

που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση της 3ης µονάδας Μ∆Ε για την κάλυψη των
αναγκών των δυτικών, κεντρικών και νότιων περιοχών της ΠΕ Ηρακλείου, µε
προοπτική να δέχεται τα υπολείµµατα της µονάδας αυτής. Τονίζεται ότι στην
περίπτωση της επιλογής νέας χωροθέτησης απαιτείται υψηλού βαθµού ωριµότητά
της, προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι κατά την ακριβή διαστασιολόγηση των επεκτάσεων /
πιθανών νέων ΧΥΤΑ/Υ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανή εναπόθεση
ιδιωτικών αποβλήτων ή/και άλλων αποβλήτων όπως υπολείµµατα από µονάδες
επεξεργασίας άλλων ρευµάτων.

Θ. β

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΜΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΜΑ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α
ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆σΠ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆σΠ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΣ∆ΑΚ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΣ∆ΑΚ
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Θ.γ Χάρτης
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Στην παρούσα απόφαση:
α) ψήφισαν κατά οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
- Ορφανός Στέλιος, Βρύσαλης ∆ηµήτρης, Νταγκουνάκης Γεώργιος και Ρίζος
Σεραφεiµ,
β) έδωσαν λευκή ψήφο οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Βαρδουλάκης Μανόλης
και Αγγελάκη Μαρία,
για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 02-07-2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΠΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Ηράκλειο, 5 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: οικ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική
∆ιεύθυνση
Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. ∆/νση
ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής ΑλλαγήςΤαχ. Κώδικας :712 01
∆/νση Χωροταξίας.
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάµπαση
2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
:2813-400.233
Τηλέφωνα
και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Κ.
:2813-400.232
Fax
3. Γενικό Γραµµατέα
:tyso@crete.gov.gr
e-mail
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΚΟΙΝ:

1.Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Ηρακλείου,
Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων .
2. Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού - Περιβάλλοντος
και Υποδοµών

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθµ. 89/2013 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθµ.
89/2013 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Νο 12/02-07-2013),
που αφορά στην έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση –
Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ∆ΑΚ).
.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης

Εσωτερική ∆ιανοµή
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Κ.
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