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4 Παραγωγή και Διαχείριση ΑΣΑ 

Στην παρούσα ενότητα αρχικά δίνονται οι ορισμοί και περιγράφονται τα βασικά κλάσματα των ΑΣΑ 
που θα εξεταστούν. Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, γίνεται ποσοτικοποίηση των επιμέρους 
ρευμάτων βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και παρουσιάζονται ο τρόπος διαχείρισης, οι αρμόδιοι και 
αναφέρεται η αναγκαιότητα θέσπισης κανονισμού καθαριότητας στο Δήμο. Παράλληλα, 
καταγράφονται οι υπάρχουσες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό και τέλος, γίνεται παρουσίαση 
της υφιστάμενης οικονομικής διαχείρισης και προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους. 

4.1 Ορισμοί /Περιγραφή ΑΣΑ 

Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) αποτελούνται από τα δημοτικά και παρεμφερή με αυτά 
απορρίμματα. Οι κυριότερες πηγές παραγωγής τους είναι οι κατοικίες, τα εμπορικά καταστήματα και 
άλλες αστικές δραστηριότητες όπως εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.α., ενώ η διαχείριση τους, 
εν γένει, αφορά στη «συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, και διάθεση 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας των εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας 
των χώρων διάθεσης, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες16». 

Εν γένει, «η διαχείριση των αποβλήτων (πρέπει να) πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και, ιδίως: 

α) χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,  
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και  
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.17» 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων, έχει θεσπιστεί 
ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ ή EWC – European Waste Catalogue) που χαρακτηρίζεται 
ως το βασικό έγγραφο για την ταξινόμηση των αποβλήτων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς αποτελεί ονοματολογία αναφοράς, παρέχοντας κοινή για όλη την Κοινότητα ορολογία. 

Στη συνέχεια δίνονται οι ορισμοί των αποβλήτων αστικού τύπου βάσει του ΕΣΔΑ 2020-2030 (Π.Υ.Σ. 
39/31.08.2020/ΦΕΚ Α 185/29.09.2020)/Παράρτημα Ι), του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄ 129/2021) κ. ά. 
νομοθετημάτων.  

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 
Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν: 

α) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά, 
μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βιολογικά απόβλητα, ξύλο, 
προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απόβλητα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και ογκώδη 
απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων. 
β) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές, όταν 
είναι παρόμοια ως όπως τη φύση και τη σύνθεση με τα οικιακά απόβλητα. 

Δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, σηπτικών δεξαμενών 
και τα απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ιλύος καθαρισμού λυμάτων, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής και τα απόβλητα από κατασκευές και 
κατεδαφίσεις. 

Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 
Τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα ορίζονται ως κάθε απόβλητο που μπορεί να υποστεί αναερόβια 
ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι. 

 

16 §9, Άρθρου 3 Ν. 4819/2021, όπως ισχύει [μεταφορά του Άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ ό πως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 στην εθνική έννομη τάξη]. 

17Άρθρο 35 Ν. 4819/2021 (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ). 
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Βιολογικά Απόβλητα (ΒΑ) ή Βιοαπόβλητα 
Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, τα βιολογικά απόβλητα (ή βιοαπόβλητα) ορίζονται ως τα 
βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια, 
γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων 
λιανικής, καθώς και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. 

Απόβλητα τροφίμων 
Όλα τα τρόφιμα τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον 
καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (L 31). 

Πλεονάσματα τροφίμων  
Τα τελικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του φρέσκου κρέατος με την επιφύλαξη του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (L 300), των φρούτων και των λαχανικών, μερικώς 
επεξεργασμένα προϊόντα ή συστατικά τροφίμων, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και διανομής τροφίμων για διάφορους λόγους, όπως τρόφιμα τα 
οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρασκευαστή ή του πελάτη και, συγκεκριμένα, 
διαφοροποιούνται ως προς το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα, τη σύσταση, έχουν αλλοιωμένη 
συσκευασία ή επισήμανση, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η ασφάλεια του τρόφιμου ή η ενημέρωση 
των καταναλωτών, φέρουν εσφαλμένη χρονική ένδειξη, όπως τα προϊόντα που προορίζονται για 
συγκεκριμένη εορταστική περίοδο ή προωθητική ενέργεια, έχουν μικρό υπόλοιπο ζωής, έχει παρέλθει 
η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, αλλά μπορούν ακόμη να καταναλωθούν με ασφάλεια κατ’ 
αναλογία προς την υπ’ αρ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, καθώς και πλεονάσματα που δημιουργούνται από ακυρώσεις παραγγελιών. 

Διευκρινίζεται ότι τα «Πλεονάσματα τροφίμων» δεν αποτελούν απόβλητα – έγκειται στον 
κάτοχο/νομέα τους εάν θα αποτελέσουν «απόβλητα» ή εάν θα διατεθούν ως «προϊόντα». 

Απόβλητα Συσκευασίας (ΑΣ) 
Τα Απόβλητα Συσκευασίας (κωδικός ΕΚΑ 15 01) περιλαμβάνουν κάθε συσκευασία ή υλικό 
συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων του άρθρου 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής. Διευκρινίζεται ότι στα απόβλητα συσκευασίας των ΑΣΑ 
συμπεριλαμβάνονται και τα βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα συσκευασίας (ΒΕΑΣ). 

Πλαστικά Μιας Χρήσης (ΠΜΧ)  
Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/904, ως Πλαστικό προϊόν Μίας Χρήσης ορίζεται το προϊόν που 
κατασκευάζεται εξολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη και το οποίο δεν έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί 
ή διατεθεί στην αγορά, προκειμένου να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πολλαπλές 
διαδρομές ή επιστροφές, με επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση 
για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. 

Απόβλητα φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΑΦΗΣ&Σ) 
Στο ρεύμα των ΑΣΑ περιλαμβάνονται οι φορητές Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές, οι οποίες 
σύμφωνα με την ΚΥΑ41624/2057/Ε103/2010 περιλαμβάνουν κάθε ηλεκτρική στήλη, κομβιόσχημη ΗΣ 
ή συσσωρευτή, συστοιχία ή συσσωρευτή α) που είναι σφραγισμένη, β) χειρομεταφερόμενη και γ) δεν 
είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής 
αυτοκινήτων. 

Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού(ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης 
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Τα ΑΗΗΕ που εμπεριέχονται στο ρεύμα των ΑΣΑ είναι τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, τα οποία 
σύμφωνα με την ΚΥΑ23615/651/Ε.103/2014(Β’1184) ορίζονται ως τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από 
νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των 
οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά. Τα απόβλητα από ΗΗΕ, 
που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των 
ιδιωτικών νοικοκυριών, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. 

Απόβλητα Κλωστοϋφαντουργίας 
Ως κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα νοούνται τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται 
στον Κανονισμό 1007/2011, όπως ισχύει, και τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα, όπως τα απόβλητα 
ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

Ογκώδη Απόβλητα 
Τα ογκώδη απόβλητα που εμπεριέχονται στο ρεύμα των ΑΣΑ περιλαμβάνουν κυρίως έπιπλα, 
στρώματα, μεγάλα παιχνίδια, βαλίτσες, ποδήλατα, χαλιά και καρότσια. 

Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 
Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται μικροποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) από την χρήση 
ορισμένων οικιακών προϊόντων που περιέχουν 14 επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας (αρσενικό, 
μόλυβδος, κάδμιο, χρώμιο, χαλκός, νικέλιο, υδράργυρος, ψευδάργυρος, πολυχλωριωμένα διφαινύλια/ 
τριφαινύλια, βενζόλιο, τετραχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωρομεθάνιο, κυανιούχο 
νάτριο). Τα σχετικά οικιακά προϊόντα που τις περιέχουν είναι τα εξής: 

 Φιάλες αεροζόλ (εφόσον περιέχουν αναφλέξιμα ή χημικώς ασταθή υλικά) 

 Βερνίκια/χρώματα (εφόσον περιλαμβάνουν διαλύτες/βαρέα μέταλλα) 

 Γεωργικά φάρμακα (παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μηκυτοκτόνα), εντομοκτόνα και 
εντομοαπωθητικά (συμπεριλαμβανόμενων και των συσκευασιών τους) 

 Καθαριστικά /συντηρητικά /γυαλιστικά ξύλου 

 Κόλλες /ρητίνες 

 Λάμπες/λαμπτήρες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

 Μελάνια 

 Διαλύτες αφαίρεσης χρωμάτων 

 Φάρμακα 

 Μπαταρίες μιας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες 

 Προϊόντα καθαρισμού/αποφρακτικά εφόσον περιέχουν διαβρωτικά οξέα ή καυστικά αλκάλεα. 

 Υλικά απολύμανσης 
 

4.2 Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζεται ακολούθως η ποιοτική σύνθεση των ΑΣΑ, οι ετήσιες 
ποσότητες για τα ρεύματα ΑΣΑ που συλλέχθηκαν χωριστά κατά την πενταετία 2016 – 2020, 
αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση σε σύγκριση με τους τεθέντες στόχους στο ΤΣΔΑ 2016 και 
παρουσιάζεται η υφιστάμενη διάρθρωση των εμπλεκόμενων -στη διαχείριση των ΑΣΑ- υπηρεσιών του 
Δήμου και λοιπών φορέων. 

4.2.1 Σύνθεση και Ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων 

4.2.1.1 Σύνθεση και εκτιμηθείσες ποσότητες παραγομένων ΑΣΑ στο ΤΣΔΑ 2016 / ΠΕΣΔΑΚ 2016 

Τα στοιχεία για την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων, δηλαδή του ποσοστού κ.β. που καταλαμβάνει 

κάθε ρεύμα στο σύνολο των ΑΣΑ, στην Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης 

φαίνονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί και βασίζονται στη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης «Τελική 

Έκθεση Αποτελεσμάτων: Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση των Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης» 

(2004).  
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Πίνακας 12. Σύνθεση αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης [ΠΕΣΔΑΚ 2016] 

Εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης 

Υλικό  Ποσοστό στα ΑΣΑ (% κ.β.) 

Βιοαπόβλητα 39,15% 

Χαρτί-Χαρτόνι 19,94% 

Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 4,98% 

Χαρτί Έντυπο 6,98% 

Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα) 7,98% 

Πλαστικά 16,85% 

Πλαστικά Συσκευασίας 11,80% 

Πλαστικά Λοιπά 5,05% 

Γυαλί 5,33% 

Γυαλί Συσκευασίας 5,06% 

Γυαλί Λοιπά  0,27% 

Μέταλλα 4,95% 

Μέταλλα (σιδηρούχα) συσκευασίας 2,81% 

Μέταλλα (σιδηρούχα) μη συσκευασίας 0,70% 

Αλουμίνιο συσκευασίας 1,15% 

Αλουμίνιο μη συσκευασίας 0,29% 

Υπόλοιπα 13,78% 

Ξύλο Συσκευασίας* 1,57% 

Δ-Υ-Λ 3,67% 

Λοιπά** 8,54% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 
*Η εκτίμηση έγινε μετά από διαχωρισμό της κατηγορίας Δέρμα-Ξύλο-Ύφασμα-Λάστιχο. 
**Στα "Λοιπά" συμπεριλαμβάνονται, ογκώδη, αδρανή, μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μπαταρίες, ΜΠΕΑ 
Πηγή: ΠΕΣΔΑΚ 2016 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12,  

 τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα είναι περίπου 60% (βιοαπόβλητα ~39%, χαρτί / χαρτόνι ~20% 
και ξύλο ~1,6%),  

 το σύνολο των συσκευασιών υπολογίζεται περίπου στο 27%, 

 τα ανακυκλώσιμα υπολογίζονται περίπου στο 44% [~27% συσκευασίες και  έντυπο χαρτί (~7%), 
πλαστικά μη συσκευασίες (~5%), ΔΕΞΥΛ (3,6%) και μέταλλα μη συσκευασίες (~1%)]. 

Βάσει των ανωτέρω, κατά την εκπόνηση των ΤΣΔΑ στην Περιφέρεια Κρήτης κατά το έτος 2016 και την 
ενσωμάτωσή τους στο ΠΕΣΔΑ Κρήτης, πραγματοποιήθηκε επιμερισμός της παραγωγής των ΑΣΑ στα 
εξής διακριτά ρεύματα: 

• Βιοαπόβλητα (~39%) 
• Ανακυκλώσιμα απόβλητα (~44%) 
• Υπόλοιπα ΑΣΑ (~17%) 

και εκτιμήθηκε η εξέλιξη της παραγωγής τους.  

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται η εκτίμηση που είχε πραγματοποιηθεί το έτος 2016 κατά την εκπόνηση 
του ΤΣΔΑ του Δήμου Γαύδου για τις ποσότητες των ΑΣΑ συνολικά. 

Πίνακας 13.Εκτιμηθείσα παραγωγή ΑΣΑ στον Δήμο Γαύδου για τα έτη 2016-2020 

Έτος 2016 2017 2018 2019 2020 

Εκτιμηθείσα Παραγωγή ΑΣΑ (t) 111 111 112 112 113 

Πηγή: ΤΣΔΑ Δήμου Γαύδου 2016, έκδοση 3η, Πίνακας 13  

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη σύνταξη των ΤΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑΚ το έτος 2016 είχε επισημανθεί ότι η 
παραγωγή αποβλήτων παρουσίαζε τάσεις σταθεροποίησης ή και μείωσης, λόγω οικονομικής ύφεσης 
στην Ελλάδα, αλλά και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα 
όμως, η προσδοκώμενη οικονομική ανάκαμψη και η αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη της 
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Περιφέρειας αναμενόταν να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής των ΑΣΑ. Συνεκτιμώντας όλα τα 
παραπάνω, είχε θεωρηθεί ετήσια αύξηση της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων της τάξης του 
1,0%. 

4.2.1.2 Σύνθεση και Παραγωγή ΑΣΑ ετών 2016 - 2020 

Για τον προσδιορισμό της ποιοτικής σύστασης (σύνθεση) των ΑΣΑ, λόγω έλλειψης νεότερων στοιχείων, 
υιοθετείται η προσέγγιση του ΠΕΣΔΑΚ 2016 (Πίνακας 12), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και του 
εμποροβιομηχανικού τύπου (ΒΕΑΣ) ανακυκλώσιμα που δεν οδηγούνται προς ανακύκλωση μέσω άλλης 
οδού στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Στο Δήμο Γαύδου πραγματοποιείται Διαλογή στην Πηγή/προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση στα εξής ρεύματα ΑΣΑ: 
 Μεικτό ρεύμα ανακυκλώσιμων συσκευασιών πλην γυάλινων,  
 Γυάλινες συσκευασίες (από το έτος 2020), 
 Χαρτί/χαρτόνι, 
 Μεταλλικές συσκευασίες (κυρίως αλουμινίου), 
 Πλαστικά μπουκάλια PET νερού (χωριστά από τις υπόλοιπες πλαστικές συσκευασίες), 
 Πλαστικά καπάκια μπουκαλιών, 
 Απόβλητα τροφών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις που προορίζονται ως ζωοτροφή, 

ενώ δεν πραγματοποιείται μέχρι σήμερα οργανωμένη μέσω ΣΣΕΔ ή ιδιώτη φορέα χωριστή συλλογή 
κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων, ΜΠΕΑ, Ηλεκτρικών Συσκευών, Απόβλητα Ειδών Ηλεκτρικού & 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων. 

Στο Δήμο Γαύδου παρατηρείται πολύ μεγάλη διακύμανση στην αποκομιδή ΑΣΑ ανά έτος, η οποία κατά 
το έτος 2018, που παρουσίασε ιδιαίτερα αυξημένη ποσότητα, αποδίδεται σε εκτεταμένες δράσεις 
καθαρισμού που εφαρμόστηκαν στο νησί. Η παραγωγή ΑΣΑ κατά το έτος 2020, παρά την πανδημία 
COVID 19, παρουσίασε μικρή μείωση -της τάξης του 7%- καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν 
ως τόπο παραμονής τους τη Γαύδο για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
γεγονός που λειτούργησε σταθεροποιητικά στην παραγωγή ΑΣΑ, ενώ λειτούργησε πρόγραμμα ΔσΠ και 
επιτόπιας αξιοποίησης των αποβλήτων τροφών καθόλο το έτος, γεγονός που λειτούργησε μειωτικά 
στην παραγωγή ΑΣΑ. 

Πίνακας 14. Ποσοτικά δεδομένα ΑΣΑ ανά ρεύμα συλλογής Δήμου Γαύδου για τα έτη 2016-2020 (σε t) 

Ρεύμα ξεχωριστής συλλογής ΑΣΑ 2016 2017 2018 2019 2020 

Σύμμεικτα 12,6 13,4 201,2 60,8 30,4 

Ανακυκλώσιμα 0,0 0,0 61,2 69,9 91,0 

Σύνολο  12,6 13,4 262,4 130,7 121,4 

% μεταβολή - +6,3 +1.859,4 -50,2 -7,1 

Πηγή στοιχείων: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η παραγωγή αποβλήτων στον Δήμο Γαύδου κατά την πενταετία 
2016-2020 αποτυπώνεται συνοπτικά στον Πίνακα 15 που ακολουθεί, ενώ η εξέλιξη της Διαλογής στην 
Πηγή (ξηρό κλάσμα) ΑΣΑ προς ανακύκλωση για το ίδιο χρονικό διάστημα αποτυπώνεται 
διαγραμματικά στο Διάγραμμα 4. 
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Πίνακας 15. Παραγωγή ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου τα έτη 2016 - 2020 

Έτος Σύμμεικτα σε t Προδιαλεγμένα προς Ανακύκλωση σε t 
Σύνολο  

Παραγωγής σε t 
%  

Ανακύκλωση 

2016 12,6 0,0 12,6 0,0% 

2017 13,4 0,0 13,4 0,0% 

2018 201,2 61,2 262,4 23,3% 

2019 60,8 69,9 130,7* 53,5%* 

2020 30,4 91,0 121,4* 75,0%* 
* διευκρινίζεται ότι στις ποσότητες της συνολικής παραγωγής των ετών 2019 και 2020: 130,7t και 121,4t δεν 
συμπεριλαμβάνεται μεγάλη ποσότητα από τα παραγόμενα βιοαπόβλητα που επαναχρησιμοποιούνται επιτόπια αλλά δεν 
είναι καταμετρημένη, συνεπώς η επί τοις εκατό αναλογία που εμφανίζεται για τα Ανακυκλώσιμα Απόβλητα είναι 
πλασματική καθώς δεν είναι γνωστή, ούτε μπορεί να εκτιμηθεί, η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ εν προκειμένω. 

 

 

Διάγραμμα 4. Εξέλιξη ποσοστού ανακύκλωσης τα έτη 2016-2020 
Διευκρινίζεται ότι η επί τοις εκατό αναλογία που εμφανίζεται για τη ΔσΠ των Ανακυκλώσιμων Απόβλητων είναι πλασματική, 
καθώς στις ποσότητες της συνολικής παραγωγής των ετών 2019 και 2020: 130,7t και 121,4t δεν συμπεριλαμβάνεται μεγάλη 
ποσότητα από τα παραγόμενα βιοαπόβλητα που επαναχρησιμοποιούνται επιτόπια αλλά δεν είναι καταμετρημένη. 

Ως βάση για τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων του Δήμου Γαύδου θα θεωρηθεί η παραγωγή ΑΣΑ κατά το έτος 2019. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του Δήμου Γαύδου, το 
2019 η παραγωγή ΑΣΑ που συλλέχθηκε με ευθύνη του Δήμου, ανήλθε σε 130,7 τόνους. Σημειώνεται 
ότι τα ανακυκλώσιμα απόβλητα αποτέλεσαν το 54% περίπου του συνόλου των ΑΣΑ που συλλέχθηκαν 
το 2019. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 14, το έτος 2019 παρατηρείται μείωση κατά 70% περίπου στην 
παραγωγή σύμμεικτων αποβλήτων, ενώ σημειώθηκε αύξηση 14,3% στη συλλογή ανακυκλώσιμων 
υλικών (συσκευασίες και χαρτί) μέσω των δικτύων συλλογής, σε σύγκριση με το έτος 2018. Η μείωση 
των σύμμεικτων ΑΣΑ, μεταξύ άλλων, οφείλεται και σε μία πρακτική χωριστής διαλογής στην πηγή των 
βιοαποβλήτων (συγκεκριμένα τα απόβλητα τροφών) που εφαρμόζεται από το Δήμο και 
χρησιμοποίησης τους ως ζωοτροφή, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανάλογη μείωση του οργανικού 
κλάσματος των ΑΣΑ. 

Στον Πίνακα 16. παρουσιάζονται τα μηνιαία στοιχεία για τις ποσότητες των συλλεχθέντων ΑΣΑ, ανά 
ρεύμα χωριστής συλλογής και ανά μήνα για το έτος 2019.Διευκρινίζεται ότι το Μεικτό ρεύμα 
ανακυκλώσιμων συμπεριλαμβάνει τα χωριστά συλλεγέντα επιμέρους ρεύματα ανακυκλώσιμων. 
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Πίνακας 16. Ποσοτικά δεδομένα παραγόμενων ΑΣΑ μηνιαίως ανά ρεύμα χωριστής συλλογής Δήμου Γαύδου για το έτος 2019 

Ρεύμα χωριστής συλλογής Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Σύνολο(t) 

Σύμμεικτο (kg) 0 6.920 0 0 0 0 0 22.920 3.090 27.870 0 0 60,8 

Μεικτό ρεύμα Ανακυκλώσιμων (kg) 0 0 6.360 5.130 9.200 4.560 8.730 17.550 13.440 4.960 0 0 69,9 

Σύνολο (kg) 0 6.920 6.360 5.130 9.200 4.560 8.730 40.470 16.530 32.830 0 0 130,7 

Γενικό Σύνολο Παραγωγής ΑΣΑ έτους 2019 σε t: 130,7 

 

 

Διάγραμμα 5. Χρονική διακύμανση (μηνιαία) απορριμμάτων Δήμου Γαύδου που μεταφέρθηκαν στην ΟΕΔΑ Χανίων κατά το έτος 2019 
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Από τα παραπάνω στοιχεία (Πίνακας 16, Διάγραμμα 5) φαίνεται ότι η παραγωγή των ΑΣΑ κορυφώνεται τον 

μήνα Αύγουστο, γεγονός που σχετίζεται με τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ παρουσιάζεται ότι 

είναι σε πολύ χαμηλά (μηδενικά) επίπεδα τους μήνες Νοέμβριο έως Ιανουάριο, κατά τους οποίους υπάρχει 

δυσχέρεια της μεταφοράς των ΑΣΑ μέσω θαλάσσης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν 

αυτή τη περίοδο, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η μεταφορά των ΑΣΑ προς τη ΟΕΔΑ Χανίων για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. 

Στον Πίνακα 17 που ακολουθεί, παρατίθενται τα συγκεντρωτικά στοιχεία ως προς τη διαχείριση των ΑΣΑ του 

Δήμου Γαύδου για το έτος 2019. 

Πίνακας 17. Παραγωγή και Διαχείριση ΑΣΑ έτους 2019 

Έτος 
Σύμμεικτα (με ευθύνη του Δήμου) 

Προδιαλεγμένα στην πηγή προς 
Ανακύκλωση (με ευθύνη των ΣΣΕΔ) Σύνολο 

Προς ΧΥΤΥ* Προς ΕΜΑΚ* Προς ΚΔΑΥ 

2019 50,75 10,05 69,93 130,73** 

% επί των συνολικών ΑΣΑ 38,82% 7,69% 53,49% 100%  
*Πηγή στοιχείων: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 
**η εμφανιζόμενη διαφορά στα δεκαδικά ψηφία οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 

Παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο 

Το έτος 2014 η συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, 

ανήλθε στους 110 τόνους. Στο ΤΣΔΑ έτους 2016, θεωρώντας ως μόνιμο πληθυσμό τον πληθυσμό που 

απογράφηκε το 2011 στο Δήμο, ο οποίος ήταν 152 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011), εκτιμήθηκε ότι η μέση παραγωγή 

ΑΣΑ ανά (μόνιμο) κάτοικο για το Δήμο Γαύδου ήταν ~724 kg, ενώ θεωρήθηκε ότι συνυπολογίζοντας και την 

τουριστική δραστηριότητα των καλοκαιρινών μηνών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη πολύ μεγάλη αύξηση 

των ισοδύναμων κατοίκων, η ισοδύναμη τιμή για τους μόνιμους κατοίκους ήταν περίπου 400 kg/άτομο και 

έτος (βλέπε Πίνακα 18). 

Πίνακας 18. Ποσοτικά Δεδομένα ΑΣΑ έτους 2015 

Περιοχή Μόνιμος Πληθυσμός 2011 Παραχθέντα ΑΣΑ 2015 (t) kg ΑΣΑ/κάτοικο 

Δήμος Γαύδου 152 110 723,6  

Πηγή στοιχείων: ΤΣΔΑ Δ. Γαύδου 2016 και ΠΕΣΔΑΚ 2016 

Το έτος 2019 η συνολική παραγωγή ΑΣΑ, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, ανήλθε στους 130,7 τόνους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη εξέλιξης του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο Γαύδου που είναι 171 

κάτοικοι (Πίνακας 7), η μέση (ετήσια) παραγωγή ΑΣΑ ανά (μόνιμο) κάτοικο για το Δήμο Γαύδου εκτιμάται σε 

~765 kg (βλέπε Πίνακα 19) ή 2,1 kg ανά ημέρα, τιμή η οποία απέχει κατά +46% από την εκτιμηθείσα από τη 

Eurostat μέση παραγωγή ΑΣΑ για το σύνολο της χώρας το έτος 2019: 524 kg/κάτοικο/έτος18, και κατά +52% 

από τη μέση παραγωγή ΑΣΑ στην Ε.Ε. το έτος 2019 που ήταν 502 kg/κάτοικο/έτος.19 

Πίνακας 19. Ποσοτικά Δεδομένα ΑΣΑ έτους 2019 – Μόνιμος Πληθυσμός 

Περιοχή  Μόνιμος Πληθυσμός 2019 (εκτίμηση) Παραχθέντα ΑΣΑ 2019 (t) kg ΑΣΑ/κάτοικο 

Δήμος Γαύδου 171 130,7 764,5 

Πηγή στοιχείων ΑΣΑ: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Η παραπάνω παραγωγή είναι αρκετά υψηλή και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική, αφού όπως 

προαναφέρθηκε, δεν έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των παραθεριστών-κατασκηνωτών οι οποίοι έχουν 

πολύ μεγάλο αποτύπωμα. 

 

18Πηγή: Eurostat/ Municipal waste by waste management operations [env_wasmun] / Last update: 17-05-2021 
19Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics – ημερομηνία προσπέλασης: 22/06/2021 
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4.2.1.3 Σύγκριση υφιστάμενης κατάστασης με τους τεθέντες στόχους στο ΤΣΔΑ 2016 

Ο στόχος εκτροπής και ανακύκλωσης των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί από το 
Δήμο Γαύδου το έτος 2019, σύμφωνα με το υπό επικαιροποίηση ΤΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑΚ 2016, καθώς και η 
υφιστάμενη κατάσταση το έτος 2019, αποτυπώνονται ακολούθως: 

 

Στόχος ΤΣΔΑ 2016 * 
για το έτος 2019 

Υφιστάμενη κατάσταση  
έτος 2019 

 
t 

% επί των  
παραγόμενων 

t 
% επί των  

παραγόμενων 

Παραγωγή ΑΣΑ (t) 112,0  130,7**  
Εκτροπή βιοαποβλήτων 13,0 30,0% ** ** 

Εκτροπή Ανακυκλώσιμων απόβλητων 22,0 45,0% 69,9 ** 
*Παραδοχές σχεδιασμού ΤΣΔΑ Γαύδου / ΠΕΣΔΑΚ 2016:  
Ανακυκλώσιμα Απόβλητα: 44% επί των ΑΣΑ 

** υπενθυμίζεται ότι στην ποσότητα 130,7t δεν συμπεριλαμβάνεται μεγάλη ποσότητα από τα παραγόμενα βιοαπόβλητα που 
επαναχρησιμοποιούνται επιτόπια αλλά δεν είναι καταμετρημένη, συνεπώς η αναλογία Ανακυκλώσιμα Απόβλητα: 44% επί των 
ΑΣΑ δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εν προκειμένω. 

 

4.2.1.4 Σύνθεση και Παραγωγή ΑΣΑ ετών 2021 - 2025 

Ακολούθως, θα επιχειρηθεί η εκτίμηση των ποσοτικών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων 
ΑΣΑ για τα έτη 2021-2025, ήτοι το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το παρόν Σχέδιο. 

Ειδικότερα, για την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ για το Δήμο 

Γαύδου, θα εξετασθούν δύο σενάρια: 

 1ο: εκτίμηση βάσει της εξέλιξης του μόνιμου πληθυσμού με χρήση της ανηγμένης μέσης (ετήσιας) 

παραγωγής ΑΣΑ ανά (μόνιμο) κάτοικο έτους 2019: 764,5 kg/κάτοικο/έτος. 

 2ο: εκτίμηση με βάση την παραγωγή έτους 2019 και μείωση των παραγόμενων αποβλήτων περί του 

1% ετησίως στην επόμενη πενταετία, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει ανταπόκριση των κατοίκων και του 

εποχικού πληθυσμού στα προγράμματα πρόληψης-επαναχρησιμοποίησης που έχει ήδη αναπτύξει ο 

Δήμος, καθώς και στα νέα προγράμματα που θα αναπτύξει. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η εκτίμηση της εξέλιξης της παραγωγής των ΑΣΑ για το Δήμο Γαύδου για τα 

έτη 2021 – 2025 σύμφωνα με τα παραπάνω σενάρια. 

Πίνακας 20. Εκτιμήσεις ετήσιας παραγωγής ΑΣΑ σε t για τα έτη 2021 – 2025 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 

Σενάριο 1 136,35 139,22 142,08 144,95 147,82 

Σενάριο 2 129,39 128,10 126,82 125,55 124,29 

Εντέλει, επιλέχθηκε το σενάριο 2, το οποίο εκφράζει την μείωση της παραγωγής αποβλήτων από το 2021 έως 

το 2025 με ρυθμό μεταβολής της τάξης του -1,0% με βάση τη παραγωγή έτους 2019, λαμβάνοντας υπόψη 

την απόδοση των μέτρων και δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Συνεπώς, η εκτίμηση της 

εξέλιξης της παραγωγής των ΑΣΑ για το Δήμο Γαύδου για τα έτη 2021 – 2025 δίνεται στον Πίνακα 21, που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 21. Εκτίμηση Ετήσιας Παραγωγής ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου για τα έτη 2021 - 2025 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 

Παραγωγή ΑΣΑ σε t 129,39 128,10 126,82 125,55 124,29 
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Στο Διάγραμμα 6 αποτυπώνεται η εξέλιξη της παραγωγής ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου, απολογιστικά για τα έτη 

2016 – 2020 και σύμφωνα με τις προβλεφθείσες ποσότητες για τα έτη 2021 – 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6. Πρόβλεψη ποσοτήτων παραγόμενων ΑΣΑ Δήμου Γαύδου  

Σημειώνεται ότι, καθώς  
1. η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα στον Δήμο Γαύδου, οδηγεί σε ιδιαιτέρως μεγάλη εποχικότητα 

και επιδρά αυξητικά στην παραγωγή ΑΣΑ και ο τουρισμός αποτελεί ένα ευμετάβλητο «προϊόν», 
μπορεί αφενός να ανατραπεί ο σχεδιασμός εκτίμησης των ποσοτήτων από αστάθμητους παράγοντες, 
και, αφετέρου, 

2. η ΔσΠ και επιτόπια αξιοποίηση των βιοαποβλήτων (για την οποία δεν πραγματοποιείτο σχετική 
καταμέτρηση) που εντάθηκε από τον Σεπτέμβριο του έτους 2019 και εφεξής, καθιστά αβέβαια τόσο 
την εκτίμηση των συνολικά παραγόμενων ΑΣΑ, όσο και την εκτίμηση των ποσοτήτων των επιμέρους 
ρευμάτων των ΑΣΑ – ήτοι, την ποιοτική σύνθεση των παραγομένων ΑΣΑ. 

Η σύνθεση των παραγόμενων ΑΣΑ, σύμφωνα με την προσέγγιση του ΠΕΣΔΑΚ 2016 (Πίνακας 12) και την 
προσέγγιση με τις εκτιμηθείσες ποσότητες με ρυθμό μεταβολής της τάξης του -1,0% με βάση τη παραγωγή 
έτους 2019 (Πίνακας 21), σχετικά με τα είδη των απορριμμάτων που αναμένεται να παραχθούν κατά την 
πενταετία 2021 - 2025 σε απόλυτες ποσότητες (t), δίνονται στον Πίνακα 22. Στον ίδιο Πίνακα έχουν αναλυθεί 
σε επιμέρους ρεύματα τα «Βιοαπόβλητα» και τα «Λοιπά», υιοθετώντας τα δεδομένα και τις παραδοχές του 
ΕΣΔΑ 2020-203020, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα για την Περιφέρεια Κρήτης. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ 2020-2030, τα βιοαπόβλητα αποτελούνται από απόβλητα κουζίνας κατά 
87%, απόβλητα κήπων/πράσινα κατά 10% και βρώσιμα λίπη και έλαια κατά 3%, ενώ στα Λοιπά 
συγκαταλέγονται τα ΑΗΗΕ που αποτελούν το 2% των παραγόμενων ΑΣΑ, τα Ογκώδη που αποτελούν το 2% 
των παραγόμενων ΑΣΑ, τα ΜΠΕΑ που αποτελούν το 0,1% των παραγόμενων ΑΣΑ και τα Υφάσματα (Κ/Υ 
Απόβλητα) που αποτελούν το 2% των παραγόμενων ΑΣΑ. 

  

 

20 Σελ. 10471, §1.17 Περιφέρεια Κρήτης / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Αναλυτικά δεδομένα κατάστρωσης κεντρικού ισοζυγίου ΑΣΑ/ ΕΣΔΑ 2020-2030 (ΦΕΚ Α 185/2020) 
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Πίνακας 22. Εκτίμηση Ποιοτικής Σύνθεσης Παραγόμενων ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου για τα έτη 2021 - 2025 

Ρεύμα Αποβλήτου Ποσοστό στα ΑΣΑ (% κ.β.) 2021 2022 2023 2024 2025 

Βιοαπόβλητα 39,15% 50,66 50,15 49,65 49,15 48,66 

Απόβλητα κουζίνας 34,06% 44,07 43,63 43,19 42,76 42,33 

Απόβλητα κήπων/πράσινα 3,92% 5,07 5,02 4,97 4,92 4,87 

Βρώσιμα λίπη και έλαια 1,17% 1,51 1,50 1,48 1,47 1,45 

Χαρτί-Χαρτόνι 19,94% 25,80 25,54 25,29 25,03 24,78 

Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 4,98% 6,44 6,38 6,32 6,25 6,19 

Χαρτί Έντυπο 6,98% 9,03 8,94 8,85 8,76 8,68 

Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα) 7,98% 10,33 10,22 10,12 10,02 9,92 

Πλαστικά 16,85% 21,80 21,58 21,37 21,16 20,94 

Πλαστικά Συσκευασίας 11,80% 15,27 15,12 14,96 14,81 14,67 

Πλαστικά Λοιπά 5,05% 6,53 6,47 6,40 6,34 6,28 

Γυαλί 5,33% 6,90 6,83 6,76 6,69 6,62 

Γυαλί Συσκευασίας 5,06% 6,55 6,48 6,42 6,35 6,29 

Γυαλί Λοιπά  0,27% 0,35 0,35 0,34 0,34 0,34 

Μέταλλα 4,95% 6,40 6,34 6,28 6,21 6,15 

Μέταλλα (σιδηρούχα) συσκευασίας 2,81% 3,64 3,60 3,56 3,53 3,49 

Μέταλλα (σιδηρούχα) μη συσκευασίας 0,70% 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 

Αλουμίνιο συσκευασίας 1,15% 1,49 1,47 1,46 1,44 1,43 

Αλουμίνιο μη συσκευασίας 0,29% 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 

Υπόλοιπα 13,78% 17,83 17,65 17,48 17,30 17,13 

Ξύλο Συσκευασίας 1,57% 2,03 2,01 1,99 1,97 1,95 

Δ-Λ 1,67% 2,59 2,56 2,54 2,51 2,49 

Λοιπά* 10,54% 2,16 2,14 2,12 2,10 2,08 

ΑΗΗΕ 2,00% 11,05 10,94 10,83 10,72 10,61 

Ογκώδη 2,00% 2,59 2,56 2,54 2,51 2,49 

ΜΠΕΑ 0,10% 2,59 2,56 2,54 2,51 2,49 

Υφάσματα 2,00% 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 

Λοιπά υπόλοιπα 4,44% 5,75 5,69 5,63 5,57 5,52 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 129,39 128,10 126,82 125,55 124,29 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 27,37% 35,41 35,06 34,71 34,36 34,02 
*Στα "Λοιπά" συμπεριλαμβάνονται, ογκώδη, αδρανή, μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, μπαταρίες, ΜΠΕΑ. 
**Στα «ΜΠΕΑ» συμπεριλαμβάνονται συσκευασίες πλήρεις ή εν μέρει πληρωμένες με καθαριστικά, υλικά απολύμανσης, 

εντομοαπωθητικά, καθώς και μπαταρίες (ΗΣ), λαμπτήρες, μελάνια, κ.λπ. - οργανωμένη διαχείριση μέσω ΣΕΔ γίνεται μόνο για 
τους λαμπτήρες φθορισμού και τις μπαταρίες (ΗΣ), όμως όχι για τα υπόλοιπα υλικά.  

Επισημαίνεται ότι, καθώς κατά τη ΔσΠ και επιτόπια αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, που εντάθηκε από τον 
Σεπτέμβριο του έτους 2019 και εφεξής, δεν πραγματοποιείτο σχετική καταμέτρηση, η εκτίμηση των συνολικά 
παραγόμενων ΑΣΑ, καθώς και η εκτίμηση των ποσοτήτων των επιμέρους ρευμάτων των ΑΣΑ – ήτοι, η 
ανωτέρω εκτίμηση της ποιοτικής σύνθεσης των παραγομένων ΑΣΑ, περιέχει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, 
όπως ήδη έχει αναφερθεί. 
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Επίσης, ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα των παραγομένων ΑΣΑ προέρχεται από τους επισκέπτες/τουρίστες που 
διαμένουν στη Γαύδο, γεγονός που δυνητικά επηρεάζει την ποιοτική σύνθεση των παραγόμενων ΑΣΑ, ιδίως  
για το ρεύμα «Υπόλοιπα» και τα επιμέρους ρεύματα που περιλαμβάνει – γεγονός που και αυτό συνηγορεί 
στο ότι η ανωτέρω εκτίμηση της ποιοτικής σύνθεσης των παραγομένων ΑΣΑ, περιέχει μεγάλο βαθμό 
αβεβαιότητας. 

4.2.2 Διαχείριση των ΑΣΑ 
Στην παρούσα ενότητα γίνεται μία σύντομη περιγραφή του συστήματος συλλογής και διαχείρισης ΑΣΑ στο 
Δήμο Γαύδου.  

Η προσωρινή (πρωτογενής) αποθήκευση των αστικών απορριμμάτων και η εφαρμοζόμενη Διαλογή στην 
Πηγή που ακολουθείται στο Δήμο Γαύδου από το έτος 2020 αποτυπώνεται στην εικόνα 3 και παρουσιάζεται 
ακολούθως ανά ρεύμα ΑΣΑ. Λόγω των τοπικών συνθηκών και της εποχικότητας η διαχείριση παρουσιάζει 
μικρή διαφοροποίηση ανά περιοχή. 

 
Εικόνα 3: Διαλογή στην Πηγή στο Δήμο Γαύδου 

Πηγή: Δήμος Γαύδου (https://gavdos.gr) 
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Σύμμεικτα ΑΣΑ  
Για την προσωρινή αποθήκευση των σύμμεικτων απορριμμάτων σε όλες τις περιοχές του νησιού πλην του 
Σαρακήνικου, χρησιμοποιούνται ως μέσα συλλογής τροχήλατοι πράσινοι πλαστικοί κάδοι (χωρητικότητας 
1.100 L) και ξύλινοι κάδοι μικροαπορριμμάτων στις παραλίες. Στη περιοχή του Σαρακήνικου οι παραθεριστές 
και οι επιχειρηματίες εναποθέτουν σε συγκεκριμένο σημείο δεμένες σακούλες με τα σύμμεικτα 
απορρίμματα από όπου και αποκομίζονται. 

Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ – ξηρό κλάσμα 
Για την προσωρινή αποθήκευση του μεικτού ρεύματος ανακυκλώσιμων (χαρτί και συσκευασίες πλην 
γυάλινων) χρησιμοποιούνται ως μέσα συλλογής τροχήλατοι μπλε πλαστικοί κάδοι (χωρητικότητας 1.100 L) 
ιδιοκτησίας του ΣΣΕΔ «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε.», οι οποίοι έχουν 
τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια από το Δήμο και τους 
κατοίκους να εφαρμόζεται περαιτέρω διαλογή στην πηγή από το έτος 2020.  
Ειδικότερα, σε αρκετά σημεία του νησιού έχουν τοποθετηθεί μεταλλικοί (συρμάτινοι) κλωβοί συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών επισημασμένοι ανάλογα, που κατασκευάστηκαν από τους εργαζόμενους του Δήμου, 
χωρητικότητας περίπου 250 L, ώστε να επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή των εξής ρευμάτων: συσκευασίες 
από αλουμίνιο και λοιπά μέταλλα (αφού συμπιεστούν) και πλαστικά μπουκάλια PET νερού χωρίς πώματα 
(καπάκια). 

Για το ρεύμα των γυάλινων συσκευασιών χρησιμοποιούνται 7 μπλε κάδοι χωρητικότητας 360L, οι οποίοι 
είναι τοποθετημένοι σε επιλεγμένα σημεία του νησιού. 

Επιπλέον, ο Δήμος Γαύδου έχει μεριμνήσει τη συλλογή χωριστά των πλαστικών πωμάτων (καπάκια) των 
μπουκαλιών και τον Νοέμβρη του 2021 παρέδωσε 160kg από αυτά στον Ερυθρό Σταυρό. 

 
Εικόνα 4: Δεματοποίηση πλαστικών μπουκαλιών PET νερού και χάρτινων συσκευασιών & προσωρινή τους 

αποθήκευση 

Πηγή: https://gavdos.gr/  

Βιοαπόβλητα 
Στο Δήμο Γαύδου πραγματοποιείται Διαλογή στην Πηγή των υπολειμμάτων τροφών για επαναχρησιμοποίη-
ση τους ως ζωοτροφή ως έχουν. Ειδικότερα, μέρος των κατοίκων (συμπεριλαμβανομένων και των 
επιχειρήσεων εστίασης) συγκεντρώνουν τα υπολείμματα τροφών σε ειδικές κόκκινες σακούλες τις οποίες 
παρέχει ο Δήμος, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται με ειδικό όχημα (τρίκυκλο) του Δήμου και διανέμονται 

https://gavdos.gr/
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στους κτηνοτρόφους. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες ακολουθούν την οδηγία κατά την οποία τα 
βιοαπόβλητα δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες από πλαστικό ή οτιδήποτε άλλο πέραν των υπολειμμάτων 
τροφών. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί μεταλλικοί κάδοι με ανάλογη επισήμανση σε επιλεγμένα σημεία όπου 
υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση για τη συλλογή των βιοαποβλήτων – αποβλήτων τροφών των επισκεπτών. 

Συγχρόνως, κάποια νοικοκυριά αξιοποιούν τα βιοαπόβλητα – υπολείμματα τροφών ως ζωοτροφή στα 
οικόσιτα ζώα τους, ενώ άλλα νοικοκυριά πραγματοποιούν οικιακή κομποστοποίηση. 

Τα πράσινα δημοτικά απόβλητα συλλέγονται από τον Δήμο, θρυμματίζονται και κατόπιν είτε διασπείρονται 
στο έδαφος προς εμπλουτισμό της οργανικής ουσίας, είτε οδηγούνται προς κομποστοποίηση στους 
οικιακούς κομποστοποιητές, είτε διανέμονται προς καυσόξυλα στους κατοίκους (τα μεγάλου μεγέθους). 

Ογκώδη Απόβλητα 
Για τα ογκώδη απόβλητα η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται είναι οι κάτοικοι μετά από συνεννόηση με 
το Δήμο πραγματοποιούν με ίδια μέσα τη μεταφορά τους σε κεντρικό σημείο αποθήκευσής τους, όπου 
πραγματοποιείται τεμαχισμός χειρωνακτικά και διαλογή με προκύπτοντα κλάσματα: μέταλλα, ξύλο και λοιπά 
υπολείμματα. Τα λοιπά υπολείμματα ο Δήμος τα διαχειρίζεται ως σύμμεικτα απορρίμματα, ενώ το ξύλο το 
διανείμει στους κατοίκους προς καύση, εάν είναι κατάλληλο.   

Λοιπά Απόβλητα 
Στο Δήμο Γαύδου δεν πραγματοποιείται μέχρι στιγμής χωριστή συλλογή σε Κλωστοϋφαντουργικά Απόβλητα 
(Κ/Υ), Ηλεκτρικές Συσκευές (ΗΣ), Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μπαταρίες, ενώ 
την τελευταία πενταετία δεν έχουν κατασκευαστεί νέες οικοδομές για να προκύψουν Απόβλητα Εκσκαφών 
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 
 
Η αποκομιδή των δημοτικών απορριμμάτων γίνεται με το σύστημα της μηχανικής αποκομιδής ή 
χειρωνακτικά με το σύστημα πόρτα-πόρτα. Η αποκομιδή των ΑΣΑ στη νήσο πραγματοποιείται με ευθύνη και 
επιμέλεια του Δήμου Γαύδου και γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, με πρόγραμμα που 
καταρτίζεται από το Δήμο σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του και τους κατοίκους, ενώ για το έργο της 
αποκομιδής απασχολούνται δύο απορριμματοφόρα οχήματα, ένα τρίκυκλο ηλεκτροκίνητο (από το έτος 2022 
θα είναι δύο τρίκυκλα), ένα μικρό φορτηγό και ένα ημιφορτηγό/αγροτικό όχημα για την αποκομιδή της 
ημερήσιας παραγωγής απορριμμάτων.  
Η περισυλλογή – αποκομιδή όλων των ρευμάτων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των όποιων περιβαλλοντικών και υγειονομικών οχλήσεων. Κατά τους μήνες που 
αποτελούν την τουριστική περίοδο του Δήμου Γαύδου (Ιούνιος έως και Οκτώβριος) ενισχύεται το πρόγραμμα 
αποκομιδής με επιπλέον -ειδικά σχεδιασμένα – δρομολόγια. 

Η μεταφορά τους προς διαχείριση (επεξεργασία και τελική διάθεση υπολειμμάτων) πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το Δήμο Σφακίων, τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και την ΕΕΑΑ Α.Ε. Ειδικότερα, η μεταφορά των ΑΣΑ 
προς επεξεργασία (πλην των βιοαποβλήτων) αρχικά πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης μέσω των 
δρομολογίων της ΑΝΕΝΔΥΚ Α.Ε. προς τα Σφακιά και στη συνέχεια το ρεύμα σύμμεικτων μεταφορτώνεται 
στον κινητό ΣΜΑ Σφακίων – Γαύδου και κατόπιν ο συρμός του κινητού ΣΜΑ οδηγείται με επιμέλεια του 
Δήμου Σφακίων στην ΟΕΔΑ Χανίων, ενώ το ρεύμα του ξηρού κλάσματος ανακυκλώσιμων οδηγείται 
απευθείας στην ΟΕΔΑ Χανίων με επιμέλεια της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) βάσει τριμερούς προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ ΕΕΑΑ Α.Ε. – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) – Δήμου Γαύδου.  

Στην Εικόνα 3 φαίνεται η διαδρομή μεταφοράς των ΑΣΑ από το λιμάνι της Γαύδου προς το ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ 
Χανίων, από θαλάσσης (41 χλμ. περίπου) και οδικώς (84 χλμ. περίπου). 

 

Επίσης, ο Δήμος ασχολείται με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις 
εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που ευρίσκονται σε οδούς, 
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κοινόχρηστους χώρους και παραλίες και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι 
καθαρισμού καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5: Ενδεικτική διαδρομή ΑΣΑ προς τον ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ Χανίων 

Πηγή: Google Earth και επεξεργασία από τους συντάκτες. 

 

4.2.2.1 Φορείς/εγκαταστάσεις υποδοχής των προς διαχείριση ΑΣΑ 

Η πλειονότητα των ΑΣΑ των Δήμων της Π.Ε. Χανίων συλλέγονται και μεταφέρονται στην Ολοκληρωμένη 
Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), η οποία βρίσκεται στην Κορακιά της 
Δ.Ε. Ακρωτηρίου στο Δήμο Χανίων και εκτείνεται σε χώρο 235 στρεμμάτων περίπου. Ειδικότερα, η ΟΕΔΑ 
Χανίων υποδέχεται από τους ΟΤΑ α’ βαθμού της Π.Ε. Χανίων τα εξής ρεύματα μη επικινδύνων ΑΣΑ: 
σύμμεικτα, βιοαπόβλητα -συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων-, απόβλητα συσκευασιών, απόβλητα 
χαρτιού, ογκώδη απόβλητα. 

Η ΟΕΔΑ αποτελείται από το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Χανίων και το χώρο υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χανίων, με έκταση ~130 στρέμματα και χωρητικότητα 986.379,27 m3, ο οποίος 
επεκτάθηκε πρόσφατα κατά 1.007.000 m3 συμπεριλαμβανομένων των ενδιαμέσων προσωρινών καλύψεων 
σε γήπεδο (γεωτεμάχιο) έκτασης ~68,7 στρεμμάτων.  

Στην ΟΕΔΑ Χανίων πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες επεξεργασίας/διαχείρισης των ΑΣΑ: 

• Μηχανική διαλογή με χρήση και οπτικών διαχωριστών NIR (Near Infrared Light), χειροδιαλογή 
απομάκρυνσης προσμίξεων (αρνητική χειροδιαλογή), συμπίεση κ.ά. εργασίες διαλογής. 

• Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων. 

• Κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος σύμμεικτων ΑΣΑ. 

• Κομποστοποίηση ΔσΠ βιοαποβλήτων. 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαύδου  

Σελίδα 57 | 94 

• Υγειονομική ταφή υπολειμμάτων. 

Όπως αναφέρθηκε, στο Δήμο Γαύδου δε συλλέγονται ΗΣ, ΗΗΕ και Κ/Υ απόβλητα και συνεπώς δεν 
δραστηριοποιούνται Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), ούτε δίκτυο συλλογής ειδών 
ρουχισμού/υπόδησης. Στον Πίνακα 23 που ακολουθεί φαίνονται οι εγκαταστάσεις ή/και οι φορείς υποδοχής 
των προς διαχείριση ΑΣΑ ανά ρεύμα αποβλήτων. 

Πίνακας 23. Εγκατάσταση υποδοχής ανά ρεύμα ΑΣΑ 

Ρεύμα ΑΣΑ Εγκατάσταση/Φορέας Υποδοχής 

Σύμμεικτα ΑΣΑ ΟΕΔΑ Χανίων / ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ) 

Συσκευασίες ΟΕΔΑ Χανίων / ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ) 

Χαρτί (μέσω του μπλε κάδου) ΟΕΔΑ Χανίων / ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ) 

Βιοαπόβλητα 

Δήμος Γαύδου 
Επιτόπια επαναχρησιμοποίηση ως ζωοτροφή και αξιοποίηση 

(κομποστοποίηση και εμπλουτισμός εδάφους) 

 

4.2.2.2 Κανονισμός Καθαριότητας 

Στο Δήμο Γαύδου δεν έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα Κανονισμός Καθαριότητας. Συνεπώς, κρίνεται σημαντικό 
να συγκροτηθεί Κανονισμός Καθαριότητας, καθώς αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο καθορίζει και 
ρυθμίζει τη σχέση του Δήμου με τους δημότες του. 

Το περιεχόμενο του Κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τις σύγχρονες καλές πρακτικές που θα 
εφαρμόζουν οι κάτοικοι και τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου σε θέματα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Παράλληλα, θα πρέπει να συμπεριλάβει τις 
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δίνοντας έμφαση σε θέματα πρόληψης, 
διαλογής στην πηγή και επαναχρησιμοποίησης. 

Στην περίπτωση της Γαύδου οι κάτοικοι είναι ήδη αρκετά ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα 
πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και ΔσΠ. Παρ’ όλα αυτά, μετά την έγκριση του Κανονισμού κρίνεται 
σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να προκριθεί 
η επί της ουσίας εφαρμογή του. 

 

4.2.2.3 Λοιπές Δράσεις σχετικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου 

Ο Δήμος Γαύδου έχοντας ως σκοπό την ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή των αστικών 
στερεών αποβλήτων, συμμετέχει και υλοποιεί δράσεις με κύριους άξονες σχεδιασμού την πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων, τη χωριστή διαλογή, την επαναχρησιμοποίηση και την αξιοποίηση των 
παραγόμενων ΑΣΑ. 

Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζονται και καινοτόμες πρακτικές όπως η παρακάτω. 

Ανάρτηση ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του Δήμου σχετικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ στη Γαύδο. 
Το καλοκαίρι του 2020 ο Δήμος Γαύδου δημιούργησε και στη συνέχεια ανάρτησε στην ιστοσελίδα του 
(https://gavdos.gr/) ερωτηματολόγιο σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του. Το 
ερωτηματολόγιο διατίθεται προς το παρόν μόνο στα ελληνικά και απευθύνεται κυρίως στους επισκέπτες του 
νησιού, αλλά και στους κατοίκους του. Κύριος στόχος του Δήμου μέσω της δράσης αυτής είναι αφενός η 
βελτίωση της υφιστάμενης διαχείρισης ΑΣΑ μέσα από τις καταγραφές των απόψεων των επισκεπτών του 
νησιού και, αφετέρου, η ενημέρωση των επισκεπτών για το σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ που εφαρμόζεται στο 
νησί μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτήσεων. 

https://gavdos.gr/
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Εικόνα 6: Ενδεικτικά Αποτελέσματα ερωτηματολογίου σχετικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ στη Γαύδο 

Πηγή: Δήμος Γαύδου  

 

4.3. Υφιστάμενες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό 

Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις για την υπηρεσία καθαριότητας στο Δήμο Γαύδου περιορίζονται σε μία αποθήκη 
στην οποία φυλάσσονται τα εργαλεία καθαριότητας. Επιπλέον 
 στη θέση «Κατσαμπί» έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί «Εγκατάσταση Αποθήκευσης σε κοντέινερ 

(Μεταφόρτωση) Ανακυκλώσιμων ΑΣΑ», με εμβαδό 1.276 τ.μ. για την προσωρινή εναπόθεση 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (ξηρό κλάσμα). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο (2) στεγανά 
containers στα οποία συγκεντρώνονται τα ανακυκλώσιμα ρεύματα αποβλήτων, όπως μεικτό ρεύμα 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών, και γυάλινες συσκευασίες και θέσεις εναπόθεσης με κατάλληλη 
σήμανση για τη χωριστή συλλογή των εξής ρευμάτων αποβλήτων: ξύλα, μέταλλο και ογκώδη 
αντικείμενα και είναι περιφραγμένη. Για την εγκατάσταση έχει εκδοθεί απαλλαγή από τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης το έτος 2016 από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. 

 στη θέση «Γεώτρηση» στο Σαρακήνικο έχει διαμορφωθεί περιφραγμένος χώρος εμβαδού 400τ.μ. 
περίπου με διαμερισματοποίηση για την προσωρινή αποθήκευση ξεχωριστών ρευμάτων 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ, στεγασμένο χώρο όπου έχει εγκατασταθεί ηλεκτρικός δεματοποιητής και 
«πρόχειρο» κλειστό χώρο προσωρινής αποθήκευσης δεμάτων (παλαιό λεωφορείο) (Εικόνα 4). Το 
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2021 ο Δήμος προμηθεύτηκε 3 σκάφες βαρέος τύπου, χωρητικότητας 7 m3, οι οποίες τοποθετήθηκαν 
στο χώρο αυτό και στις οποίες συλλέγονται χωριστά τα εξής ρεύματα: πλαστικές συσκευασίες από 
σκληρό πλαστικό (καφάσια), ξύλινες συσκευασίες κ.λπ. ξύλα και γυάλινες συσκευασίες. Επιπλέον στη 
εγκατάσταση υπάρχει ένα (1) στεγανό container ανοικτού τύπου για το μικτό ρεύμα ανακυκλωσίμων 
και το χαρτί προς ανακύκλωση. Τα ρεύματα πλαστικές συσκευασίες, πλαστικά μπουκάλια PET νερού, 
μεταλλικές συσκευασίες & συσκευασίες αλουμινίου και χαρτί/χάρτινες συσκευασίας 
δεματοποιούνται χωριστά, αλλά τοποθετούνται στο ίδιο container μεταφοράς, με αποτέλεσμα να 
εισέρχονται στην ΟΕΔΑ Χανίων ως ενιαίο ρεύμα. Για την εγκατάσταση εκκρεμεί η υποβολή αιτήματος 
(και κατόπιν η έκδοση) απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την 
αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς διαθέτει 
μόνο έναν μόνιμο διοικητικό υπάλληλο. Ο Δήμος για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του στον τομέα της 
καθαριότητας κάνει χρήση προγραμμάτων όπως η κοινωφελής εργασία, προγράμματα του ΟΑΕΔ και -κυρίως- 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, όπου ο πληθυσμός του νησιού λόγω 
τουρισμού αυξάνεται ραγδαία.  

Για την υπό εξέταση περίοδο, στην συλλογή-μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ εργάστηκαν δύο άτομα με 
Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου από τον 5ο έως και τον 12ο του 2020, ένας με ειδικότητα εργάτη και ένας 
οδηγός. Παράλληλα, για τη συλλογή και διαλογή των ανακυκλώσιμων το 2020 απασχολήθηκαν οκτώ (8) 
εργάτες καθαριότητας μέσω προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας.  

 Πέραν των παραπάνω, σημαντικό ρόλο στην αποκομιδή και διαλογή των απορριμμάτων παίζουν και 
οι κάτοικοι και οι αιρετοί του νησιού, που απασχολούνται σε εθελοντικό επίπεδο σχεδόν καθημερινά. 

Πίνακας 24. Ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείριση των ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου 

2019 

Τύπος εργασιακής σχέσης Άνδρες Γυναίκες 

Δημόσιου Δικαίου και ΙΔΑΧ  - - 

Σύνολο - 

ΙΔΟΧ 2 - 

Σύνολο 2 

Άλλες μορφές απασχόλησης* 8 - 

Σύνολο 8 

Σύνολο εργαζομένων 10 

*Σύμβαση έργου, Κοινωφελής εργασία, Πρακτική εξάσκηση κ.λπ. 

Μέσα συλλογής 
Ο Δήμος Γαύδου διαθέτει 39 πράσινους πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1.100L για τη συλλογή των 
σύμμεικτων απορριμμάτων. 

Για το μεικτό ρεύμα ανακυκλώσιμων αποβλήτων πλην των γυάλινων συσκευασιών, ο Δήμος διαθέτει 29 μπλε 
πλαστικούς τροχήλατους κάδους χωρητικότητας 1.100L και για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών 7 μπλε 
πλαστικούς τροχήλατους κάδους χωρητικότητας περίπου 360 L, ιδιοκτησίας του ΣΣΕΔ ΕΕΑΑ Α.Ε. Οι παραπάνω 
κάδοι αποτελούν το μέρος των κάδων που παραμένουν λειτουργικοί από το σύνολο αυτών που είχαν 
διατεθεί από το ΣΣΕΔ ΕΕΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2015-2016 (35 μπλε πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας 
1.100L συν 15 μπλε πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας 360 L). 

Ο Δήμος διαθέτει επιπλέον 3 σκάφες βαρέος τύπου (κοντέινερ ανοικτού τύπου), χωρητικότητας 7 m3 για την 
προσωρινή αποθήκευση των εξής ρευμάτων: ξύλο, συσκευασίες από σκληρό πλαστικό (καφάσια) και 
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γυάλινες συσκευασίες, τις οποίες προμηθεύτηκε το έτος 2021 με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, ενώ, μέσω της 
τριμερούς προγραμματικής σύμβασης Δήμος Γαύδου – ΕΕΑΑ Α.Ε. – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και του εκάστοτε 
ανάδοχου του έργου «Μεταφορά ανακυκλώσιμων Υλικών από το Δήμο Γαύδου», βρίσκονται στη διάθεση 
του Δήμου δύο (2) κοντέινερ χωρητικότητας 40 m3.  

Επιπλέον, κατά τα έτη 2020 και 2021 κατασκευάστηκαν από το Δήμο και τους κατοίκους 50 συρμάτινα 
καλάθια για τη συλλογή ξεχωριστά των πλαστικών μπουκαλιών νερού- PET και των μεταλλικών/αλουμινένιων 
συσκευασιών βρώσιμων υγρών χωρητικότητας περίπου250 L, τα οποία τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα 
σημεία. 

Τέλος, ο Δήμος διαθέτει 20 μεταλλικά κυτία για την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων – αποβλήτων τροφών 
των επισκεπτών/κατασκηνωτών και διανέμει δωρεάν στα νοικοκυριά και στα καταστήματα μαζικής εστίασης 
σακούλες κόκκινου χρώματος για τη συλλογή βιοαποβλήτων – αποβλήτων τροφών προς 
επαναχρησιμοποίησή τους ως έχουν ως ζωοτροφή. 

Πέραν των ανωτέρω, έχουν διανεμηθεί περί των 20 οικιακών κομποστοποιητών από τους 40 που διαθέτει ο 
Δήμος.   

Οχήματα/Μηχανήματα 
Ο Δήμος Γαύδου έχει στη διάθεσή του 9 οχήματα, εκ των οποίων τα 3 είναι απορριμματοφόρα. Τα στοιχεία 
των οχημάτων φαίνονται στον Πίνακα 25. 

Πίνακας 25. Εξοπλισμός Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Γαύδου 

Α/Α Έτος 1ης Κυκλοφορίας Αρ. Κυκλοφορίας Μάρκα Πλαισίου Είδος Οχήματος 

1 2002 ΚΗΙ 7760 MERCEDES Φορτηγό 

2 2002 ΚΗΙ 7770 MAZDA Αγροτικό  

3 2002 ΚΗΙ 2429 MERCEDES Απορριμματοφόρο όχημα με αλυσιδάκι 

4 2002 ΚΗΥ 7769 FORD Κλειστό Φορτηγό κάτω των 3,5t 

5 2008 ΚΗΙ 9781 IVECO Φορτηγό απορριμματοφόρο 

6 2021 ΟΚΝ 231 WUZHENG 
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοιχτό, τύπου pick 
up, κατηγορίας L5 - Ηλεκτροκίνητο 

7 2021 ΤΥΧ 676 WUZHENG 
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοικτό, τύπου pick 
up, κατηγορίας L5 - Ηλεκτροκίνητο 

8 2021 ΚΗΗ 8084 MERCEDES Φορτηγό απορριμματοφόρο 12 m3 

9 2020 ΜΕ-141937ΙΧ JCB Φορτωτής-Εκσκαφέας 

10 2021 - ISEKI Αγροτικό μηχάνημα 

Πηγή στοιχείων: Δήμος Γαύδου  
 
Επιπλέον διαθέτει τα εξής μηχανήματα: 

• 1 ηλεκτροϋδραυλικό δεματοποιητή ανακυκλώσιμων συσκευασιών, με έτος απόκτησης το 2020 

• 1 ηλεκτροϋδραυλικό press container για τα σύμμεικτα απορρίμματα που απομένουν μετά τη 
διαλογή στην πηγή, με έτος απόκτησης το 2020, 

• 1 θρυμματιστή κλαδιών (παραχώρηση ορισμένου χρόνου από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης) από το έτος 2021 και 

• 1 τεμαχιστή πράσινων κ.ά. αποβλήτων – αλεστικό μηχάνημα, με έτος απόκτησης το 2021. 
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4.4 Λειτουργικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ 

Το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου περιλαμβάνει: 

• Κόστος προσωπικού 16.437,43 € (αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, λοιπές παροχές) 

• Κόστος συλλογής-μεταφοράς, που περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας των οχημάτων (καύσιμα, 
ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, ανταλλακτικά, λιπαντικά), δαπάνες ενοικίασής εξοπλισμού συλλογής 
και μεταφοράς ΑΣΑ 16.973,56 € μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους του αναλογούντος 
προσωπικού. 

• Εισφορά/Τέλος προς ΦΟΔΣΑ [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] για τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Χανίων, 
που είναι μηδενική στην περίπτωση της Γαύδου. 

• Λοιπά κόστη που αφορούν σε διάφορα έξοδα (προμήθεια σακουλών και αξία ηλεκτρικού ρεύματος 
για τη λειτουργία της πρέσας και του presscontainer) και δαπάνες ΠΟΕ. 

• Κόστος Διοίκησης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας που αφορούν τη διαχείριση των ΑΣΑ 
για τα έτος 2020, με βάση τα στοιχεία του Δήμου Γαύδου. 

Πίνακας 26. Δαπάνες για τη διαχείριση των ΑΣΑ έτους 2020 
Περιγραφή Δαπάνης 2020 

Κόστος προσωπικού για εργασίες διαλογής και δεματοποίησης 3.287,49 € 

Κόστος συλλογής-μεταφοράς  
(συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που απασχολείται στη συλλογή – μεταφορά των ΑΣΑ) 30.123,50 € 

Λοιπά κόστη 2.079,00 € 

Σύνολο σε € 35.489,99 € 

Διοικητικά έξοδα 10% 3.549,00 € 

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένων διοικητικών εξόδων) σε € 39.038,99 € 

Κόστος/ Διαχειριζόμενο τόνο ΑΣΑ (€/t) 298,62 € 

Πηγή στοιχείων Δήμος Γαύδου 

• Σχετικά με τα έξοδα του προσωπικού από το απολογιστικό φύλλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, οι δαπάνες που αφορούν στη συλλογή-μεταφορά των ΑΣΑ θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν στο 
50% του συνολικού κόστους, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό απασχολείται και στη διαλογή και 
δεματοποίηση των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων ΑΣΑ το υπόλοιπο 50% του χρόνου απασχόλησής 
του. 

• Το κόστος συλλογής και μεταφοράς εμπεριέχει, έκτος από το κόστος της λειτουργίας και συντήρησης 
των απορριμματοφόρων οχημάτων, και δαπάνες ενοικίασης εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων, καθώς και το κόστος του αναλογούντος προσωπικού που αναφέρθηκε 
ανωτέρω. 

• Για τον υπολογισμό του πραγματικού συνολικού ετήσιου κόστους που αφορά στην υφιστάμενη 
διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου λήφθηκαν υπόψη οι δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά την 
καθαριότητα από τους κωδικούς «Υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», του 
Απολογιστικού Πίνακα Δαπανών του Δήμου του Οικονομικού έτους 2020. 

• Επιπρόσθετα, έγινε προσαύξηση του συνολικού κόστους κατά 10% ώστε να συμπεριληφθούν τα 
διοικητικά έξοδα (κόστη διοικητικού προσωπικού, αμοιβές δημάρχου, αντιδημάρχου, γραφικής ύλης 
κ.α.). 

Το κόστος συλλογής-μεταφοράς εκτιμάται σε 230,43 €/t ΑΣΑ περίπου μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος διοικητικού κόστους. 

Τελικά, το συνολικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ για το 2020 ανήλθε σε 39.038,99 € και το συνολικό ανηγμένο 
κόστος διαχείρισης αντιστοιχεί σε 299 €/t περίπου. 
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Ακολούθως παρουσιάζεται ο επιμερισμός του κόστους σε σχηματική απεικόνιση για το 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7. Επιμερισμός κόστους διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Γαύδου έτους 2020 

Διευκρινίζεται ότι στο κόστος συλλογής – μεταφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς εκτός 
της νήσου Γαύδος. 

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων δαπάνες για αγορές παγίων (εξοπλισμού) και λοιπές εργασίες, οι οποίες δεν έχουν 
συνυπολογισθεί στις Δαπάνες διαχείρισης των ΑΣΑ, καθώς δεν αφορά σε επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Οι 
δαπάνες αυτές ήταν συνολικού ύψους 70.804,00€ και ήταν: 

 Προμήθεια Δεματοποιητή Ανακυκλωσίμων (χρηματοδότηση από το ΠΔΕ) 24.180,00€ 
 Προμήθεια Pressconteiner (χρηματοδότηση από το ΠΔΕ) 24.428,00€ 
 Εργασίες περίφραξης & διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑΥ (χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ/ΠΔΕ) 22.196,00€ 

 

  

   %

    %

   %

     ρ                    ρ     Α Α           

 όστος προσωπικού για
εργασ ες διαλογής

 όστος συλλογής μετα οράς

 οιπά κόστ 
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5 Στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι επικαιροποιημένοι στόχοι πρόληψης παραγωγής, 
επαναχρησιμοποίησης, εκτροπής και ανακύκλωσης των ΑΣΑ, που θα πρέπει να επιτυγχάνει ο Δήμος Γαύδου 
για την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. Οι εν λόγω στόχοι, θα 
αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση των απαιτούμενων δράσεων που θα αναλυθούν σε επόμενη 
ενότητα (Ενότητα 6). 

Ειδικότερα, οι στόχοι του παρόντος ΤΣΔΑ είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

και τους στόχους που τίθενται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020 – 2030, σύμφωνα με τους 

οποίους για το 2025 απαιτείται να επιτευχθεί ο γενικός στόχος του να υλοποιείται προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση του 55% κ.β. των παραγόμενων ΑΣΑ (Πίνακας 27). 

Πίνακας 27. Γενικός Στόχος για τη διαχείριση ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου για το έτος 2025 

 2025 

Παραγωγή ΑΣΑ σε t 124,29 

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Στόχος: 55% t: 68,36 

Συνεπώς: 

 Ο Δήμος Γαύδου το έτος 2025 καλείται να προωθεί προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
περίπου 68 t ΑΣΑ σε σύνολο 124 t. 

Ο Δήμος Γαύδου, λόγω των πρακτικών που εφαρμόζει, επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά διαλογής στην 
πηγή και ανακύκλωσης, ενώ κατάφερε την επίτευξη του στόχου του ΕΣΔΑ 2015-2020 την περίοδο 2018-2020 
στη συνολική διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση (65% τουλάχιστον) των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ μέχρι το 2020. 

Ως εκ τούτου, οι στόχοι του ΕΣΔΑ 2020-2030 με τις σωστές ενέργειες ευαισθητοποίησης και τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων θεωρείται πως είναι εφικτό να επιτευχθούν.  

 

5.1 Στόχοι Ανακύκλωσης 

Ο Δήμος Γαύδου αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του, 
στοχεύει (και) μέσω του παρόντος Σχεδίου στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και στην ενίσχυση της 
ανακύκλωσης στα διοικητικά του όρια, μέσω ενίσχυσης της διαλογής στην πηγή, δράσεων πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων και ευαισθητοποίησης του κοινού.  

Αναλυτικά οι στόχοι του ΤΣΔΑ του Δήμου Γαύδου, σύμφωνα με τις επιταγές του ΕΣΔΑ 2020 -2030, είναι: 

Συσκευασίες 

Όσον αφορά τις συσκευασίες στον ΕΣΔΑ 2020 -2030 προβλέπεται να γίνεται ανακύκλωση τους σε ποσοστό 
65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως το 2030. Τους στόχους αυτούς υποχρεούνται να τους επιτύχουν τα 
αρμόδια ΣΣΕΔ. 

Στο Δήμο Γαύδου η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί τη ΔσΠ των ποσοτήτων ανά υλικό συσκευασίας που 
αναφέρονται στον Πίνακα 28 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 28. Στόχοι Ανακύκλωσης Συσκευασιών στο Δήμο Γαύδου για το έτος 2025 

Τύπος αποβλήτου Έως 31/12/25 Ποσότητα σε t 

Σύνολο Αποβλήτων Συσκευασίας έτους 2025: 37,98 t (27,37% των ΑΣΑ) 65% κ.β. 22,11 

Πλαστικά 50% κ.β. 7,33 

Ξύλο  25% κ.β. 0,49 

Σιδηρούχα μέταλλα  70% κ.β. 2,44 

Αλουμίνιο  50% κ.β. 0,71 

Γυαλί  70% κ.β. 4,40 

Χαρτί και χαρτόνι  75% κ.β. 4,64 

 Σύνολο: 20,03 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 28, στην περίπτωση επίτευξης των κατ’ ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης 
ανά υλικό στις συσκευασίες, επιτυγχάνεται η ανακύκλωση 22,11 t και υπολείπονται 2,08 t για την επίτευξη 
του συνολικού στόχου για την ανακύκλωση των συσκευασιών κατά 65% κ.β. Συνεπώς, σε κάποιο/α, εάν όχι 
σε όλα, είδος/η (υλικό) συσκευασίας είναι αναγκαίο να επιτευχθεί υψηλότερη ποσότητα ανακύκλωσης από 
αυτήν που προκύπτει σύμφωνα με τον ελάχιστο στόχο κ.β. που θέτει ανά επιμέρους υλικό συσκευασίας το 
ΕΣΔΑ 2020 - 2030. 
Οι ανωτέρω ποσότητες ανακύκλωσης διευκρινίζεται ότι δύναται να επιτευχθούν τόσο με διαλογή στην πηγή 
και ξεχωριστή συλλογή, όσο και με ανάκτηση από το μεικτό ρεύμα ανακυκλώσιμων μέσω του μπλε κάδου, 
καθώς και με ανάκτηση από τα σύμμεικτα απορρίμματα κατόπιν επεξεργασίας τους στην ΟΕΔΑ Χανίων. Στις 
ανωτέρω ποσότητες συμπεριλαμβάνονται και τυχόν ΒΕΑΣ, όμως στην περίπτωση της Γαύδου δεν παράγεται 
το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων. 

Στόχοι ανακύκλωσης/προδιαλογής για τα διάφορα ρεύματα των οικιακών ΑΣΑ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι ανακύκλωσης/προδιαλογής για τα διάφορα ρεύματα των 
οικιακών ΑΣΑ, σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ 2020 – 2030 και την κατηγοριοποίηση των ρευμάτων ΑΣΑ που έχει 
υιοθετηθεί στον ΕΣΔΑ 2020-2030 και το σχετικό ισοζύγιο για την Π.Ε. Χανίων, για το έτος 2025.  



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαύδου 

Σελίδα 65 | 94 

Πίνακας 29. Στόχοι χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου για το έτος 2025 βάσει του ΕΣΔΑ 2020-2030 
Εκτιμηθείσα Παραγωγή ΑΣΑ (2025) σε t 124,29 Στόχοι ΔσΠ/ Ξεχωριστής Συλλογής 

Ρεύμα Αποβλήτου 

Ποσοστό 
στα ΑΣΑ 

(κ.β.) 

Απόλυτη 
ποσότητα 

σε t 
Ρεύμα ΔσΠ/Ξεχωριστής Συλλογής σύμφωνα με 

τα ισοζύγια του ΕΣΔΑ 2020-2030 

Ποσοστό επί των 
παραγομένων 

(κ.β.) 

Απόλυτη 
ποσότητα  

σε t 

Συσκευασίες - στόχοι  
ανακύκλωσης σύμφωνα 
με τον ΕΣΔΑ 2020-2030 

Απόλυτη 
ποσότητα  

σε t 

Βιοαπόβλητα 39,15% 48,66  41,85% 20,36      
Απόβλητα κουζίνας 34,0605% 42,34 Κάδος οργανικού (καφέ) 35,00% 14,82      

Απόβλητα κήπων/πράσινα 3,9150% 4,87 Πράσινα/Απόβλητα Κήπων 50,00% 2,43      

Βρώσιμα λίπη και έλαια 1,1745% 1,46 Βρώσιμα λίπη και έλαια 80,00% 1,17      
     Οικιακή Κομποστοποίηση 4,00% 1,95      

Χαρτί-Χαρτόνι 19,94% 24,78 Χαρτί 22,00% 5,45      

Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας 4,98% 6,19      75,0% 4,64 
Χαρτί Έντυπο 6,98% 8,68 Κάδος έντυπου χαρτιού 51,00% 4,42    

Χαρτί λοιπά (μη ανακυκλώσιμα) 7,98% 9,92        

Πλαστικά 16,85% 20,94 Πλαστικό 46,00% 9,63    
Πλαστικά Συσκευασίας 11,80% 14,67        50,0% 7,33 

Πλαστικά Λοιπά 5,05% 6,28           

Γυαλί 5,33% 6,62 Γυαλί 21,00% 1,39    
Γυαλί Συσκευασίας 5,06% 6,29 Κάδος Γυαλιού 45,00% 2,83 70,0% 4,40 

Γυαλί Λοιπά  0,27% 0,34         

Μέταλλα 4,95% 6,15         
     Μέταλλα Fe 66,00% 2,88    

Μέταλλα (σιδηρούχα) συσκευασίας 2,81% 3,49        70,00% 2,44 

Μέταλλα (σιδηρούχα) μη συσκευασίας 0,70% 0,87           
      Μέταλλα Al 46,00% 0,82    

Αλουμίνιο συσκευασίας 1,15% 1,43      50,00% 0,71 

Αλουμίνιο μη συσκευασίας 0,29% 0,36         
Υπόλοιπα (Ξύλο,Υφασμα, Δ-Λ, Λοιπά) 13,78% 17,13         

Ξύλο Συσκευασίας 1,57% 1,95      25,00% 0,49 

Υφάσματα 2,00% 2,08        
Δ-Λ 1,67% 10,61           

Λοιπά (ΑΑΗΕ, Ογκώδη, ΜΠΕΑ, Υφάσματα, Λοιπά 
υπόλοιπα) 8,54% 2,49           

ΑΗΗΕ 2,00% 2,49           
Ογκώδη 2,00% 0,12           

ΜΠΕΑ 0,10% 2,49           

Λοιπά υπόλοιπα 4,44% 5,52           
       Ογκώδη, Υφάσματα, Ξύλο σε ΠΣ 30,00% 2,08    

       
ΜΠ ανακυκλωσίμων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, 
μέταλλο) σε ΠΣ και σημεία συλλογής ΣΣΕΔ 4,00% 2,61      

       ΜΠΕΑ και ΑΗΗΕ σε ΠΣ & σημεία συλλογής ΣΣΕΔ 85,00% 2,48      
ΣΥΝΟΛΑ 100,00% 124,29   43,80% 54,44 16,11% 20,03 
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Επισημάνσεις / επεξηγήσεις επί των στοιχείων του Πίνακα 29 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο Δήμος Γαύδου το έτος 2025 καλείται να προωθεί προς επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση περίπου 68 t ΑΣΑ σε σύνολο ~124 t, ήτοι το 55% κ.β. των ΑΣΑ που διαχειρίζεται. 
Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει και τις ποσότητες των υλικών που θα οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση. 
Ως εκ τούτου ο Δήμος Γαύδου θα πρέπει να προωθήσει ή/και να υιοθετήσει και δράσεις 
επαναχρησιμοποίησης, οι οποίες θα δρουν συμπληρωματικά με την ανακύκλωση και τα προγράμματα ΔσΠ 
γενικότερα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. 
Επίσης, στην ποσότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα σύμμεικτα 
απορρίμματα του Δήμου που θα πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ Χανίων και για το έτος 2025 θα είναι της 
τάξης του 7% (6,92%), σύμφωνα με το σχετικό ισοζύγιο παραγωγής ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης του ΕΣΔΑ 
2020-203021. Ειδικότερα, θεωρώντας ότι το 7% αφορά ισομερώς τα σύμμεικτα ΑΣΑ όλων των Δήμων που 
υποδέχεται η ΟΕΔΑ Χανίων, η ανάκτηση αφορά στα υλικά: Χαρτί με ανάκτηση 10% επί της παραγόμενης 
ποσότητας, Πλαστικό 21,6% επί της παραγόμενης ποσότητας, Σίδηρος 33,4% επί της παραγόμενης 
ποσότητας και Αλουμίνιο 43,1% επί της παραγόμενης ποσότητας. 

Ακολούθως πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση των στόχων σε κάποια ρεύματα. 

Στόχοι ανακύκλωσης/προδιαλογής για τις Συσκευασίες 

Οι στόχοι ανακύκλωσης Συσκευασιών με ΔσΠ είναι διακριτοί και ρητοί σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ 2020-2030 
και το αρθρ. 82 του Ν. 4819/2021, συνεπώς πρέπει να επιτευχθεί συνολικά ΔσΠ 24,69 t συσκευασιών το 
έτος 2025 και ανά υλικό όπως αποτυπώνεται στους Πίνακες 28 και 29. 
 Διευκρινίζεται ότι οι ποσοστιαίοι στόχοι περιλαμβάνουν και τα ΒΕΑΣ (Βιομηχανικά και Εμπορικά 

Απόβλητα Συσκευασίας), τα οποία οδηγούνται προς ανακύκλωση, μέσω άλλης οδού, στο πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τις ποσότητες των οποίων πληροφόρηση ή/και πιστοποίηση 
ανά γεωγραφική προέλευση δεν μπορεί να παρασχεθεί μέχρι σήμερα από το αρμόδιο ΣΣΕΔ 
(ΕΕΑΑ)22.. Πάντως δεν αναμένεται παραγωγή ΒΕΑΣ στο Δήμο Γαύδου. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΣΔΑ 2020 -2030 και το αρθρ. 86 του Ν. 4819/2021, από 
05.01.2023, θα λειτουργούν ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας με σκοπό την 
εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης (Deposit-Refund Schemes) για τις συσκευασίες ποτών από 
αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λίτρο και από γυαλί μιας χρήσεως έως και τρία (3) λίτρα, γεγονός που θα 
συνεισφέρει στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων χωριστής συλλογής, προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των συσκευασιών. 
Ειδικά για τις γυάλινες συσκευασίες και το ρεύμα «Γυαλί», σημειώνεται ότι αφορά στις γυάλινες 
συσκευασίες, καθώς το ποσοστό για το «γυαλί» στο ισοζύγιο του ΕΣΔΑ 2020-2030 αντικατοπτρίζει τις 
γυάλινες συσκευασίες που συλλέγονται στους μπλε κάδους στην υπόλοιπη χώρα, ενώ στην ΠΕ Χανίων (και 
Ρεθύμνης) ουδέποτε υποδέχθηκαν οι μπλε κάδοι μεικτού ρεύματος ανακυκλώσιμων το ρεύμα του γυαλιού 
(γυάλινες συσκευασίες). 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, το μεικτό ρεύμα ανακυκλώσιμων που περιλαμβάνει τις συσκευασίες πλην τις 
γυάλινες και συλλέγεται μέσω του «μπλε κάδου» στους Δήμους της Π.Ε. Χανίων θα πιστοποιείται ετησίως 
όσον αφορά τη σύνθεσή του ανά επιμέρους υλικό από την ΟΕΔΑ Χανίων κατόπιν σχετικής ποιοτικής 
ανάλυσης που θα πραγματοποιείται στα εισερχόμενα φορτία. 
Τέλος, σημειώνεται ότι στις ποσότητες ανακύκλωσης συσκευασιών συνυπολογίζεται και η ανάκτηση από 
τα σύμμεικτα απορρίμματα κατόπιν επεξεργασίας τους στην ΟΕΔΑ Χανίων. 

Στόχοι ανακύκλωσης/προδιαλογής για τα Βιοαπόβλητα 

Σχετικά με τα βιοαπόβλητα κρίνεται απαραίτητο να γίνει μελέτη συστήματος μέτρησης των αποβλήτων 
τροφής που ήδη συλλέγονται χωριστά και προορίζονται ως ζωοτροφή, καθώς και των ποσοτήτων των 

 

21Επεξεργασία στοιχείων που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ 2020-2030, Παράρτημα VII: Αναλυτικά  δεδομένα κατάστρωσης κεντρικού ισοζυγίου ΑΣΑ, §1.17 Παραγωγή 
ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, Σελ. 10485 Πίνακας 491: Ποσότητες ΕΜΑΚ Χανίων (ΦΕΚ Α 185/2020). 

22 Οι ποσότητες των ΒΕΑΣ καταγράφονται έως σήμερα από το αρμόδιο ΣΣΕΔ σε επίπεδο χώρας – πηγή: ΕΕΑΑ Α.Ε. 
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πράσινων και των αποβλήτων κήπων που συλλέγονται και θρυμματίζονται στη γεωγραφική επικράτεια του 
Δήμου. Ο Δήμος Γαύδου οφείλει να εκτρέψει από τα σύμμεικτα τουλάχιστον 20,36 t βιοαποβλήτων το έτος 
2025 (σε σύνολο παραγόμενων ΑΣΑ 124,29 t). Στην ποσότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται 1,17 t 
χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών. 

Στόχοι ανακύκλωσης/προδιαλογής για τα Ογκώδη, Υφάσματα, Ξύλο  

Από 01/01/2024 αναμένεται να λειτουργούν ΣΕΔ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα στρώματα 
ύπνου, τα είδη επίπλωσης, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό, τα οποία όμως δεν είναι θεσμικά 
απαιτητό ρητώς, ούτε γνωστό εάν θα είναι όλα ή κάποια από αυτά πανελλαδικής εμβέλειας, παρά μόνο ότι 
θα αφορούν το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά οι παραγωγοί των προϊόντων αυτών 
(άρθρ. 10 του Ν. 4819/2021), συνεπώς ο σχεδιασμός του Δήμου δεν δύναται να βασιστεί στην πρόβλεψη 
ύπαρξης των εν λόγω ΣΕΔ, αλλά δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα. 

Στόχοι ανακύκλωσης/προδιαλογής για ΜΠΕΑ και ΑΗΗΕ σε ΠΣ & σημεία συλλογής ΣΣΕΔ 

Για το ρεύμα των ΜΠΕΑ που εμπεριέχονται στα οικιακά στερεά απόβλητα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο Ν. 4819/2021, ο Δήμος οφείλει από την 01/01/2024 να μεριμνήσει για τη χωριστή συλλογή τους, όπως 
επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα οργανικού διαλύτη, βερνίκια, διαλύτες, μελάνια ή προϊόντα 
καθαρισμού (άρθρ. 46 Ν. 4819/2021), καθώς και αμιαντούχα υλικά από οικίες (μη εύθρυπτου αμίαντου 
οικιακής προέλευσης υπό την προϋπόθεση να είναι κατάλληλα συσκευασμένος) (άρθρ. 48 Ν. 4819/2021). 
Η χωριστή συλλογή κάποιων ρευμάτων από αυτά δύναται να γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. 
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος, θα υποδεικνύεται από τον οικείο 
ΦοΔΣΑ [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ)] κατάλληλα αδειοδοτημένος χώρος. Η μετέπειτα διαχείριση των επικινδύνων 
αποβλήτων θα πραγματοποιείται από το Δήμο ή τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σε συνεργασία με κατάλληλα 
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη της ευθύνης των οικείων ΣΕΔ. Ειδικά για τα αμιαντούχα 
υλικά από οικίες το σχετικό κόστος βαρύνει τον κάτοχο του αποβλήτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (που 
θα πρέπει να αναφέρονται στον νέο Κανονισμό Καθαριότητας) από τον οικείο Δήμο (Γαύδου). 

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν χρωματοπωλεία στη γεωγραφική επικράτεια του Δήμου, ούτε φαρμακεία, 
αλλά δύναται, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την 7η ΥΠΕ Κρήτης, τουλάχιστον τα φαρμακευτικά 
προϊόντα οικιακής χρήσης να συλλέγονται στο περιφερειακό ιατρείο Γαύδου. 

Για το ρεύμα των ΑΗΗΕ ο Δήμος θα αιτηθεί από τα αρμόδια ΣΣΕΔ σχετική συνεργασία και υποστήριξη. 

5.2 Στόχοι  ρόληψης και  παναχρησιμοποίησης 

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, οι ΟΤΑ οφείλουν να προωθούν 
μέτρα και δράσεις για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών 
της διαχείρισης αποβλήτων. Άλλωστε, «Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων.23». 

Ως «Πρόληψη» νοούνται: «Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται προτού μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν 
απόβλητα, και τα οποία μειώνουν: 

α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων, 
β) τις αρνητικές συνέπειες των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ή 
γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.»24 

 

23 Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,  
προοίμιο, §29, εδάφιο 1ο. 

24 §12, άρθρ. 3 Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/2021). 
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Ως «Επαναχρησιμοποίηση» νοείται: «Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν 
είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.»25 

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα και οι δράσεις που θα υιοθετηθούν από το Δήμο θα πρέπει να στοχεύουν: 
 Στη βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων. 
 Στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων. 
 Στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, καθώς αποτελεί την κατεξοχήν μορφή 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων μετά τη μείωση παραγωγής. 

Βάσει των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ο Δήμος Γαύδου έως και 
το 2025 με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, θα υλοποιήσει: 

✓ Συντονισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και επίβλεψη όλων των δράσεων και μέτρων πρόληψης 
που προβλέπονται στο παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) στην Ενότητα 6. 

✓ Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας των δράσεων πρόληψης που 
προβλέπονται στο παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). 

✓ Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη σε τοπικό 
επίπεδο, με έμφαση στην πρόληψη για τα ρεύματα προτεραιότητας του ΕΠΠΔΑ 2021-2030. 

✓ Δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και έντυπου χαρτιού. 
✓ Ψηφιοποίηση υπηρεσιών, με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή της 

ιστοσελίδας του Δήμου (π.χ. έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, εγκρίσεων). 
✓ Ευαισθητοποίηση των δημοτών του σε θέματα επιδιόρθωσης και ανταλλαγής ενδυμάτων, 

υποδημάτων, ΗΗΕ, επίπλων και ενθάρρυνσή τους για χρήση του/των ΚΔΕΥ, που θα υλοποιηθούν 
και λειτουργούν στην Π.Ε. Χανίων. 

✓ Διάδοση καλών πρακτικών και προγράμματα ενημέρωσης για τα συστήματα εγγύησης – επιστροφής 
σε συνεργασία με τα ΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ. 

✓ Χρήση περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση των 
προσφορών για την προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών ή εργασιών και έργων σύμφωνα το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2023. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
(ΕΠΠΔΑ) 2021-2030 που είχε τεθεί σε διαβούλευση26, τις προβλέψεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/2021), 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 2021 – 2023 (ΦΕΚ Β 466/2021) και τις 
δυνατότητες υλοποίησης των δράσεων, στον Πίνακα 30 που ακολουθεί, συνοψίζονται τα κύρια μέτρα και 
οι σχετικές δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης που αφορούν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού και 
υιοθετούνται στο ΤΣΔΑ του Δήμου Γαύδου. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Γαύδος δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» 
έως το 2025 βάσει των πληθυσμιακών κριτηρίων του άρθρ. 37 του Ν.4819/2021. 

Επίσης σημειώνεται πως δεν υπάρχουν πλατείες, παιδικές χάρες και δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

25 §12, άρθρ. 3 Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/2021). 
26 Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030 έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται η δημοσίευση του σε ΦΕΚ. 
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Πίνακας 30. Μέτρα και Δράσεις για την προώθηση της Πρόληψης / Επαναχρησιμοποίησης ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου έως το έτος 2025 
Ρεύμα προτεραιότητας Μέτρο Δράσεις Χρονοδιάγραμμα 

Απόβλητα τροφίμων Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νοικοκυριών 
και της εστίασης για την αλλαγή συμπεριφοράς 
στην κατανάλωση και τη διαχείριση τροφίμων 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης με ξεκάθαρο μήνυμα και συγκεκριμένο κοινό-
στόχο 

2022 και μετά 

Χαρτί Παροχή συμβουλών για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, για την πρόληψη και την 
οικολογικά υπεύθυνη κατανάλωση χαρτιού 

Προώθηση μικρών καθημερινών αλλαγών στο σπίτι ως προς τις συνήθειες 2022 και μετά 

Περαιτέρω προώθηση της αντίληψης για μείωση 
κατανάλωσης χαρτιού και ενθάρρυνση της 
επαναχρησιμοποίησής του 

Δράσεις μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού γραφείου στον ιδιωτικό και το 
δημόσιο τομέα 

2022 και μετά 

Ψηφιοποίηση όλων ή μέρους των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη 2022 και μετά 

Ευαισθητοποίηση ομάδων – στόχων όπου 
εντοπίζεται μεγάλη και άσκοπη κατανάλωση 
χαρτιού για τις δυνατότητες/ ευκαιρίες που 
προσφέρει η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 
χαρτιού, τόσο στην προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης πόρων, 
όσο και στη μείωση του λειτουργικού κόστους 
των επιχειρήσεων 

Ενθάρρυνση της υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς 2022 και μετά 

Σύνταξη Δελτίων Τύπου αναφορικά με δράσεις εξοικονόμησης χαρτιού 2022 και μετά 

Διάδοση στο ευρύ κοινό του επικοινωνιακού μηνύματος της πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού, μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ 

2022 και μετά 

Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας 
(ΑΣ) 

Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 
συσκευασιών 

Προώθηση νέας καταναλωτικής καθημερινής συμπεριφοράς αναφορικά με 
τη χρήση συσκευασιών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

2022 και μετά 

Ενθάρρυνση του περιορισμού της συσκευασίας και της πολυσυσκευασίας 2022 και μετά 

Πλαστικά Προϊόντα Μιας 
Χρήσης (ΠΜΧ)  

Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης Προώθηση των δημόσιων βρυσών για την αποτροπή της χρήσης πλαστικών 
φιαλών 

2022 και μετά 

Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή 
σε ειδικές ομάδες καταναλωτών 

Υλοποίηση εκστρατείας με τρόπους για να επαναχρησιμοποιηθεί ένα 
πλαστικό δοχείο πριν πεταχτεί 

2022 και μετά 

Ογκώδη απόβλητα – Έπιπλα Μείωση των αποβλήτων επίπλων Ενθάρρυνση της συλλογής για επαναχρησιμοποίηση 2022 και μετά 

Ογκώδη απόβλητα – 
Στρώματα 

Μείωση ή/και αξιοποίηση των αποβλήτων 
στρωμάτων 

Ενθάρρυνση της συλλογής για επαναχρησιμοποίη-ση ή/και αξιοποίηση τους 2024 και μετά 

ΜΠΕΑ Εκτροπή τους από τα σύμμεικτα και 
ανακυκλώσιμα απόβλητα 

Ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες ξεχωριστής συλλογής τους στα 
σημεία συλλογής των ΣΣΕΔ, του ΙΦΕΤ, το ΚΠΣ/ΠΣ. 

2022 και μετά 
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6 Προτεινόμενα μέτρα, δράσεις και υποδομές για την επίτευξη των στόχων 

Για την επίτευξη των τεθέντων στόχων απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συνόλου 
εξειδικευμένων δράσεων με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, μέσω των οποίων θα βελτιωθεί η 
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων27,καθώς και η ανακύκλωση αποβλήτων για τα οποία δεν έχει 
θεσπιστεί ΠΔΕΠ28, ενώ θα ενισχυθεί και η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Γαύδου. 
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς για 
την επίτευξη των στόχων του Δήμου και του παρόντος ΤΣΔΑ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
ενεργός συμμετοχή των κατοίκων, μόνιμων και εποχικών, καθώς και των επαγγελματιών στις 
σχεδιαζόμενες δράσεις. 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του σχεδιασμού των εξειδικευμένων δράσεων, τόσο για την 
πρόληψη, όσο και για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στο Δήμο Γαύδου. Σημειώνεται ότι 
η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει και ευρύτερες αλλαγές ή ενέργειες τρίτων, όπως: 

• Ύπαρξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων εν ευθέτω χρόνω για τη χρηματοδότηση αναγκαίων 
επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό, καθώς και των απαραίτητων δράσεων 
ευαισθητοποίησης. 

• Θεσμοθέτηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4819/2021 εν ευθέτω χρόνω. 

• Λειτουργία των προβλεπόμενων νέων ΣΕΔ στο Ν. 4819/2021 και ΕΣΔΑ 2020 – 2030. 

• Αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο 
Δήμο. 

 

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Γαύδου έχουν προχωρήσει σε θέματα διαλογής στην πηγή 
περισσότερων ρευμάτων από όσα ήταν θεσμικά υποχρεωτικό από το έτος 2019. Η προσπάθεια αυτή 
πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων (και των αιρετών). Σύμφωνα με την 
άποψη μιας επισκέπτριας της νήσου Γαύδου: 

“Για μας που η Γαύδος είναι ο αγαπημένος τόπος διακοπών, η διαχείριση των 
απορριμμάτων από το Δήμο τα δύο τελευταία χρόνια είναι μια ευχάριστη έκπληξη! Το νησί 
είναι πλέον πεντακάθαρο! Όμως ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται μόνο για την καθαριότητα στα 
όρια του νησιού. Διαχειρίζεται τα απορρίμματα με περιβαλλοντική υπευθυνότητα 
συμβάλλοντας με όλες του τις δυνάμεις στον σωστό διαχωρισμό τους. Η Διαλογή στην Πηγή 
σε 4 ρεύματα ανακυκλώσιμων, η χωριστή συλλογή οργανικών και η δραστική μείωση των 
σύμμεικτων που εξακολουθούν να παραμένουν στα χαρτιά ακόμα και για τους 
μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, στη Γαύδο έγιναν πράξη ! Σε μια χώρα με τις χειρότερες 
επιδόσεις στην ανακύκλωση. Ο μικρότερος Δήμος μας δείχνει το δρόμο! “, Βαγγελιώ 
Σωτηροπούλου, επισκέπτρια της Γαύδου από το 199329. 

6.1 Πρόληψη ‐ επαναχρησιμοποίηση 

Η πρόληψη των αποβλήτων μπορεί να επιτευχθεί με τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης, 
αλλά και με το σχεδιασμό και την αύξηση της αποδοτικότητας προϊόντων που παράγουν λιγότερα 
απόβλητα. Η παράταση της ζωής ενός προϊόντος ή η εξέταση εναλλακτικών επιλογών, όπως είναι η 

 

27 «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων»: Οι εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και οι εργασίες μεταφοράς, 
μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων 
συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και προϊόντων για τα οποία έχει θεσπιστεί ΠΔΕΠ (σημείο 24 άρθρ. 3 Ν. 
4819/2021, όπως ισχύει). 

28 «Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)»: Δέσμη κανόνων, με τους οποίους διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν 
οικονομική ευθύνη ή οικονομική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο 
(σημείο 23 άρθρ. 3 Ν. 4819/2021, όπωςισχύει). 

29 Πηγή: https://gavdos.gr/dimos-gavdou-dinontas-enan-xechoristo-agona-gia-ena-katharo-nisi-to-paradeigma-pou-teinei-na-ginei-moda/ 
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επαναχρησιμοποίηση αποτελούν μορφές πρόληψης μέσω της εκτροπής από το ρεύμα των 
αποβλήτων30. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως προς την πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση ειδών τα οποία θα κατέληγαν στα 
απορρίμματα, προτείνονται οι παρακάτω δράσεις: 

✓ Διακριτή ενημέρωση των κατοίκων και επαγγελματιών του Δήμου για την πρόληψη 
παραγωγής απορριμμάτων και ανά ρεύμα ΑΣΑ (μείωση σπατάλης, μείωση χρήσης 
συσκευασιών, ανταλλαγή, επιδιόρθωση όπου αρμόζει), καθώς και τρόπους επίτευξης της 
στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων ευαισθητοποίησης που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο 
Δήμος Γαύδου. 

✓ Συντήρηση και σήμανση υπάρχοντος δικτύου κοινόχρηστων βρυσών και επέκταση του για 
την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ΠΜΧ. 

✓ Προμήθεια και δωρεάν διανομή στους κατοίκους επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών 
ροφημάτων ή/και παγουριών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ΠΜΧ. 

✓ Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 
συσκευασιών ή/και τροφίμων (κυρίως σε εστίαση, υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων). 

✓ Ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου, με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της 
πλατφόρμας gov.gr ή της ιστοσελίδας του Δήμου (π.χ. έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων, εγκρίσεων), με σκοπό την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού. 

✓ Διάδοση καλών πρακτικών και προγραμμάτων ενημέρωσης για τα συστήματα εγγύησης – 
επιστροφής σε συνεργασία με τα ΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ. 

o Η ανωτέρω δράση θα έχει κόστος που δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, ενώ 
εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΝ ή/και τον ΕΟΑΝ31. 

✓ Ενσωμάτωση «πράσινων κριτηρίων» στις Δημόσιες Συμβάσεις (Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις) κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 
προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών ή εργασιών και έργων σύμφωνα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2023. 

o Μέσω αυτών, θα διασφαλίζονται οι μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αγαθών, των υπηρεσιών και των έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους, ενώ η σύναψη τέτοιων συμβάσεων αναμένεται να συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου και στην 
προστασία του περιβάλλοντος εν γένει. Παραδείγματα: α)σε σχεδιαζόμενη 
προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών να προδιαγράφεται στην προκήρυξη και η 
απαίτηση της Δυνατότητας επισκευής και αντικατάστασης κατασκευαστικών 
στοιχείων και μερών: συνεχής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, σχεδιασμός με 
γνώμονα τη δυνατότητα επισκευής και ευκολία αντικατάστασης επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών και β) την προμήθεια λιπαντικών προερχόμενων από αναγεννημένα 
βασικά έλαια, καθώς και από βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά. 

✓ Σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Χανίων για τη χρήση του Κέντρου 
Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) το οποίο θεσμικά υποχρεούται να 
δημιουργήσει και να λειτουργήσει (άρθρ. 18 Ν. 4819/2021) 

o Το ΚΔΕΥ θα είναι οργανωμένος χώρος, στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να 
αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και 
κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα αυτά θα ταξινομούνται και θα 
επιδιορθώνονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.  

 

30 EC, DG Environment (2012), “Preparing a Waste Prevention Program – Guidance document” 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf)   

31ΣχέδιοΕΠΠΔ 2021-2030 και αρθρ. 99 του Ν. 4819/2021. 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαύδου 

Σελίδα 72 | 94 

o Με τη λειτουργία του ΚΔΕΥ επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα 
επιδιόρθωσης και ανταλλαγής ενδυμάτων, υποδημάτων, ΗΗΕ, επίπλων και η 
ενθάρρυνσή τους για τη χρήση του ΚΔΕΥ. 

Οι ανωτέρω δράσεις θα δρουν συνδυαστικά - για παράδειγμα, για το στόχο της μείωσης της 
κατανάλωσης χαρτιού, ο Δήμος Γαύδου θα υλοποιήσει ενημερωτική δράση για τους τρόπους 
μείωσης της σπατάλης χαρτιού, ενώ επιπλέον θα επιδιώξει τη διάδοση στο ευρύ κοινό του 
επικοινωνιακού μηνύματος της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού. Για τον ίδιο σκοπό 
επίσης, ο Δήμος θα προχωρήσει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση υπηρεσιών του. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια προϊόντα για τα οποία αν εφαρμοστούν πρακτικές πρόληψης και 
επαναχρησιμοποίησης αποφεύγεται η μετατροπή τους σε απόβλητα: 
▪ Απόβλητα τροφίμων 
▪ Συσκευασίες 
▪ Πλαστικά μιας χρήσης 
▪ Βιβλία – Χαρτικά – Είδη γραφείου – Γραφική ύλη 
▪ Οικιακά σκεύη (πιάτα, ποτήρια, μαγειρικά σκεύη, κ.λπ.) 
▪ Είδη οικιακής χρήσης-Διακοσμητικά-Εποχιακά είδη (χριστουγεννιάτικα κ.λπ.) 
▪ Λευκά ειδή (πετσέτες, σεντόνια, κ.λπ.) 
▪ Εργαλεία (παντός τύπου) 
▪ Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, μικροσυσκευές, κ.λπ.) 
▪ Είδη ένδυσης – Υπόδησης – Αξεσουάρ – Είδη ταξιδιού 
▪ Είδη επίπλωσης (καρέκλες, τραπέζια, καναπέδες, σύνθετα, κ.λπ.) 
▪ Είδη χόμπι-Δραστηριοτήτων- Παιχνίδια  
▪ Παιδικά είδη (είδη βρεφοανάπτυξης, παιδικά καθίσματα, κ.λπ.) 
▪ CD/DVD (ταινιών, μουσικής, παιχνιδιών, κ.λπ.) 
▪ Είδη για κατοικίδια ζώα (σπίτια, κλουβιά, είδη περιποίησης, κ.λπ.) 

6.2 Δραστηριότητες Διαλογής στην Πηγή 

Προτείνονται οι ακόλουθες νέες ενέργειες ενίσχυσης της Διαλογής στην Πηγή, με σκοπό τη βελτίωση 
Διαλογής στην Πηγή που εξασφαλίζει υψηλή καθαρότητα: 
 Στοχευμένο πρόγραμμα διαλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών. 
 Δράσεις ΔσΠ σε επιπλέον ρεύματα των ΑΣΑ, όπως έντυπο χαρτί, κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, 

αδρανή απόβλητα από μικρής κλίμακας κτιριακές επισκευές κ.ά. 
 Ενίσχυση της ΔσΠ σε διακριτά ρεύματα: συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, μέταλλο και πλαστικό κατ’ 

ελάχιστον στους υπόχρεους φορείς / εγκαταστάσεις βάσει του Ν. 4818/2021. 
 Δημιουργία προγράμματος διαχείρισης ΜΠΕΑ (χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των 

αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά). 
Οι προτεινόμενες δράσεις ανά ρεύμα αποβλήτων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 

6.2.1 Βιοαπόβλητα 
Σύμφωνα με το ισχύων ΠΕΣΔΑ Κρήτης (2016), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 62/2016 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης (κύρωση: ΦΕΚ 
Β’3196/05.10.2016) ο Δήμος Γαύδου αποτελεί τη 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης 
αναφορικά στα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα με προβλεπόμενη τοπική διαχείριση αυτών 
(οικιακή/συνοικιακή κομποστοποίηση). 

ΔσΠ και επαναχρησιμοποίηση βιοαποβλήτων – αποβλήτων τροφών 

Στο Δήμο Γαύδου η πλειονότητα των βιοαποβλήτων των νοικοκυριών και των καταστημάτων μαζικής 
εστίασης «αξιοποιούνται» με χρήση τους ως ζωοτροφή, δηλ. τα βιοαπόβλητα διατίθενται σε 
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οικόσιτα ζώα ή διανέμονται σε κτηνοτρόφους για χρήσης τους ως ζωοτροφή ώ έχουν και δεν 
καταλήγουν στους κοινόχρηστους κάδους συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων.  
Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται ως εξής: οι κάτοικοι (συμπεριλαμβανομένου και των 
επιχειρήσεων εστίασης) συγκεντρώνουν τα υπολείμματα τροφών σε σακούλες που τους έχει 
προμηθεύσει ο Δήμος, ο οποίος στη συνέχεια τις συλλέγει και τις διανέμει στους κτηνοτρόφους 
ώστε να  (επανα)χρησιμοποιηθούν τα υπολείμματα τροφίμων ως ζωοτροφή ως έχουν. Με αυτή τη 
διαδικασία ήδη στο Δήμο Γαύδου στην περίπτωση των βιοαποβλήτων έχει γίνει πράξη η αρχή της 
κυκλικότητας, καθώς δεν σπαταλούνται νέοι πόροι για τη σίτιση των ζώων που άλλως θα έπρεπε να 
αντληθούν με οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.  
Επομένως η διαχείριση των περισσευμάτων τροφών που εφαρμόζεται στο Δήμο Γαύδου είναι πιο 
ψηλά στην πυραμίδα ιεράρχησης στόχων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ (άρθρο 4, §1), όπως υποδηλώνει και το ακόλουθο σκίτσο, που έχει αναπτυχθεί για να 
χρησιμοποιηθεί στην καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων – αποβλήτων 
τροφών στην Π.Ε. Χανίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7: Σκίτσο προτεραιοποίησης διαχείρισης βιοαποβλήτων – αποβλήτων τροφών 

Πηγή: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)  

Σημειώνεται πως η ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων που διατίθενται ως ζωοτροφή γίνεται κατά 
ένα ποσοστό μη μετρήσιμο, γεγονός που κατά τη διάρκεια του παρόντος ΤΣΔΑ θα διερευνηθεί κατά 
πόσο μπορεί να «μετρηθεί» η ποσότητα εκτροπής, τόσο από τα νοικοκυριά, όσο και από τα 
καταστήματα μαζικής εστίασης (που θα είναι υπόχρεοι χωριστής συλλογής) δυνητικά ακολουθώντας 
τα προβλεπόμενα στην Απόφαση (ΕΕ) 2019/1597 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2019 για τη 
συμπλήρωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για την ομοιόμορφη 
μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι από το έτος 2022 οι πλαστικές σακούλες που διανείμει ο Δήμος θα 
αντικατασταθούν με βιοαποδομήσιμες. 

Οικιακή Κομποστοποίηση 

Ο Δήμος έχει διανείμει και οικιακούς κομποστοποιητές, ελάχιστοι όμως είναι σε χρήση, καθώς η 
επαναχρησιμοποίηση των βιοαποβλήτων – αποβλήτων τροφών ως ζωοτροφή έχει κριθεί από την 
τοπική κοινωνία ως η πλέον βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, η οποία επιφέρει οφέλη 
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στην τοπική κοινωνία. Εν αντιθέσει η οικιακή κομποστοποίηση απαιτεί κάποιες φορές τη 
διαθεσιμότητα και χρήση πόσιμου νερού (όχι υφάλμυρου), που για τη νήσο Γαύδο αποτελεί έναν 
φυσικό πόρο σε έλλειψη.   
Παρόλα αυτά, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ο Δήμος θα διανείμει έναν οικιακό κομποστοποιητή και 
στη σχολική του μονάδα από τη σχολική χρονιά 2022-2023. Ακόμη, ο Δήμος θα διανείμει δύο 
οικιακούς κομποστοποιητές στους κτηνοτρόφους, στους οποίους θα οδηγούνται οι 
βιοαποδομήσιμες σακούλες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των βιοαποβλήτων- αποβλήτων 
τροφών προς κομποστοποίηση μαζί με θρυμματισμένα κλαδοκάθαρα. 

Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση δύο – τεσσάρων κομποστοποιητών και η τοποθέτηση 
ισάριθμων πινακίδων με σχετικές οδηγίες για τη χρήση τους σε απομακρυσμένες παραλίες όπου δεν 
είναι δυνατή η συλλογή των βιοαποβλήτων – αποβλήτων τροφών μέσω του υπάρχοντος δικτύου 
συλλογής, σε απάνεμα σημεία ει δυνατόν. 

Διαλογή στην Πηγή χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων 

Σχετικά με τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λίπη και έλαια, ο Δήμος ξεκίνησε το έτος 2021 τη χωριστή 
συλλογή τους, την οποία θα εντείνει με περισσότερη ευαισθητοποίηση των κατοίκων και 
επαγγελματιών. 

Χωριστή συλλογή και αξιοποίηση πράσινων αποβλήτων 

Αναφορικά στη Διαλογή στην Πηγή και τη χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων και την 
επιτόπια αξιοποίησή τους, που ήδη πραγματοποιείται (βλέπε ενότητα 4.2.2) θα διερευνηθεί κατά 
πόσο μπορεί να «μετρηθεί» η ποσότητα εκτροπής.  

6.2.2 Έντυπο Χαρτί 
Ήδη στο Δήμο Γαύδου μέσω του μπλε κάδου συλλέγεται κυρίως το χαρτί, χάρτινες συσκευασίες και 
έντυπο χαρτί από κοινού. 

Για την επίτευξη των στόχων ΔσΠ για το έντυπο χαρτί ο Δήμος θα εντάξει στο σχεδιασμό του: 

• την υποστήριξη για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση έντυπου χαρτιού στη σχολική 
μονάδα με ημερομηνία έναρξης την 01.09.2022, καθώς και 

• την οργάνωση χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού εντός του κτιρίου του Δήμου κ.λπ. 
κτιρίων για τα οποία φέρει την ευθύνη λειτουργίας το Δήμος από την 01.01.2022, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4819/2021 άρθρο 27. 
Επιπρόσθετα, ο Δήμος Γαύδου θα μεριμνήσει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των 
φορέων που έχουν υποχρέωση Διαλογής στην Πηγή, γνωστοποιώντας τους τα κοινόχρηστα σημεία 
συλλογής (κάδοι) ή μεριμνώντας για τη συλλογή με το σύστημα πόρτα-πόρτα από τους Φορείς 
αυτούς: Αστυνομικός Σταθμός, Πυροσβεστικός Σταθμός Λιμενικός Σταθμός (θερινή περίοδος) και 
Κέντρο Υγείας Γαύδου. 
Στα ανωτέρω σημεία προτείνεται η διανομή εσωτερικών κάδων μικρού μεγέθους ~50 L, οι οποίοι 
θα αδειάζονται σε εξωτερικούς κάδους αποκομιδής (κοινόχρηστους) χωρητικότητας 240 L ή 1.100 
L. Βεβαίως, στο πλαίσιο της μη κατασπατάλησης πόρων, ως εσωτερικοί κάδοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ιδιοκατασκευές σε όλους τους ανωτέρω φορείς. 
  



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαύδου 

Σελίδα 75 | 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8: Ενδεικτικά ιδιοκατασκευασμένα μέσα συλλογής 

Πηγή: https://blogs.sch.gr/chrysafopk/2017/06/24 κατασκευή-κάδων-ανακύκλωσης/#prettyPhoto[93]/0/ 

Παράλληλα, θα πρέπει να τοποθετηθούν κοινόχρηστοι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι χρώματος μπλε 
με καπάκι χρώματος κίτρινου, χωρητικότητας 280L σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. 

6.2.3 Συσκευασίες 
Στο Δήμο Γαύδου, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και την 
επιδιωκόμενη εκτροπή αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, δίνεται μεγάλη σημασία στην 
ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή και ήδη πραγματοποιείται ξεχωριστή συλλογή τεσσάρων (4) 
ρευμάτων συσκευασιών προς ανακύκλωση, όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα 4.2.2. Για την 
ενίσχυση των παραπάνω, οι αναπτυσσόμενες δράσεις είναι: 
 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής γυάλινων συσκευασιών που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 

2021. 
 Χωριστή συλλογή σε διακριτά ρεύματα ανά υλικό στη σχολική μονάδα με ημερομηνία 

έναρξης 01.09.2022. 

6.2.4 Πλαστικά μίας Χρήσης 
Η χρήση της πλαστικής ύλης για παραγωγή προϊόντων είναι ευρέως διαδεδομένη καθώς πρόκειται 
για ένα «προϊόν» αρκετά λειτουργικό και σχετικά χαμηλού κόστους. «Ενώ η πλαστική ύλη 
διαδραματίζει χρήσιμο ρόλο στην οικονομία και έχει σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς, η 
αυξανόμενη χρήση της σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για 
επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα πρότυπα παραγωγής και 
κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά.32». Επιπλέον, «Στην 
Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων που καταμετρούνται στις παραλίες είναι 
πλαστικά, ενώ τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης αντιστοιχούν στο 50% και τα είδη αλιείας στο 
27% του συνόλου.33» και «Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα 
από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα σε παραλίες στην Ένωση.34», 
ενώ «Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα 
εσφαλμένης διάθεσης μέσω του αποχετευτικού συστήματος ή άλλης ακατάλληλης απόρριψης στο 

 

32 Σημείο 1 προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

33 Σημείο 5 προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 
34 Σημείο 27 προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 
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περιβάλλον. Η απόρριψη μέσω του αποχετευτικού συστήματος μπορεί επιπρόσθετα να προκαλέσει 
σημαντικές οικονομικές ζημίες στα αποχετευτικά δίκτυα φράσσοντας αντλίες και αγωγούς.35» 
Συνεπώς, η πρόληψη, ο περιορισμός της χρήσης και η αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων από τα 
ΠΜΧ αποτελούν μονόδρομο (και) για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι δράσεις που προτείνονται για τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 
στο Δήμο Γαύδου είναι οι εξής: 

 Συντήρηση, επέκταση και κατάλληλη σήμανση δικτύου κοινόχρηστων βρυσών προς δωρεάν 
διάθεση πόσιμου νερού με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων 
μιας χρήσης (σε συμμόρφωση με το άρθρο 106 του ν. 4819/2021 ΦΕΚ Α 129/2021). 
Ειδικότερα, θα επισκευασθούν/συντηρηθούν οι υπάρχουσες βρύσες παροχής πόσιμου 
νερού στους οικισμούς Καστρί, Άμπελο, Άγιο Παύλο και Σαρακήνικο, ήτοι συνολικά τέσσερεις 
(4) κοινόχρηστες βρύσες και θα κατασκευασθούν δύο (2) νέες στους οικισμούς Βατσιανά και 
Καραβέ (το λιμάνι της Γαύδου). Στις βρύσες θα τοποθετηθεί σήμανση «Πόσιμο νερό» στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, προς ενημέρωση των πολιτών. Παράλληλα, στη σήμανση θα 
περιλαμβάνεται κατάλληλο μήνυμα με εικόνες ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση 
επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού (βλέπε εικόνα 9). 
Συνολικά, για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται η κατασκευή δύο (2) επιπλέον βρυσών 
και η σήμανση 6 κοινόχρηστων βρυσών. 

 Η προμήθεια και δωρεάν διανομή στους κατοίκους και μέρος των επισκεπτών 
επαναχρησιμοποιούμενων πο 

 τηριών ροφημάτων (ή/και παγουριών/θερμός) κατά την υλοποίηση ενημερωτικών 
εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια 1000 επαναχρησιμοποιού-
μενων ποτηριών θερμός χωρητικότητας 0,33 L και 1000 παγουριών χωρητικότητας 0,33 L, 
τα οποία θα διανεμηθούν στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση 
του κοινού. 

 Η προμήθεια βιοδιασπώμενων σακουλών για την συλλογή των βιοαποβλήτων - αποβλήτων 
τροφών, προς αντικατάσταση των ειδικών κόκκινων σακουλών που διένειμε ο Δήμος έως 
σήμερα, ώστε όταν αδειάζονται οι σακούλες να γίνεται απευθείας απόρριψή τους στους 
οικιακούς κομποστοποιητές, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία επιπλέον απόβλητου. 

 Η προμήθεια των καταστημάτων μαζικής εστίασης με αυτοκόλλητα που θα φέρουν 
κατάλληλο μήνυμα με εικόνες και μήνυμα σε δύο γλώσσες (ελληνική και αγγλική) ώστε να 
ενθαρρύνεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών θερμός (βλέπε εικόνα 9). 

 

 

  

 

35 Σημείο 20 προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 

Φέρε το δικό 

σου κύπελλο! 
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Εικόνα 9: Ενδεικτική σήμανση ενθάρρυνσης χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων 

Πηγές https://www.dreamstime.com/ και https://www.shutterstock.com/ 

6.2.5 Ογκώδη 
Ο Δήμος Γαύδου επιδιώκει τη χωριστή συλλογή των ογκωδών αποβλήτων και την διαλογή 
αξιοποιήσιμων υλικών από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος έχει ήδη προβλέψει ειδικές θέσεις για 
τη προσωρινή αποθήκευση των ογκωδών αποβλήτων, των ξύλων και των μετάλλων στην 
«Εγκατάσταση Αποθήκευσης σε κοντέινερ (Μεταφόρτωση) Ανακυκλώσιμων ΑΣΑ» και 
πραγματοποιεί διαλογή αξιοποιήσιμων υλικών από αυτά (βλέπε ενότητες 4.2.2 και 4.2.3).  

Καθώς η δράση αυτή έχει ήδη επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (εξάλειψη της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης ογκωδών αποβλήτων) ο Δήμος Γαύδου δεν προβλέπεται κάποια περαιτέρω δράση για τη 
συλλογή τους, παρά μόνο την ενίσχυση του διατιθέμενου εξοπλισμού με επιπλέον εξοπλισμό 
προσωρινής αποθήκευσης (ανοικτό Container/σκάφη) και εξοπλισμό ζύγισης των προκυπτόντων 
αξιοποιήσιμων υλικών μετά τον χειρωνακτικό τεμαχισμό και τη διαλογή. 

6.2.6 ΜΠΕΑ  
Οι μικροποσότητες επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται στα νοικοκυριά, 
συμπεριλαμβανομένου των ληγμένων ή μη φαρμάκων και των μολυσματικών που προκύπτουν από 
κατ’ οίκον νοσηλεία, απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απορρίμματα με αποτέλεσμα να είναι 
υπαρκτοί οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, π.χ. όταν καταλήγουν στους χώρους 
υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλούν βλαβερές συνέπειες λόγω αθροιστικού 
αποτελέσματος στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς οι τοξικές ή/και μολυσματικές ή/και 
φαρμακευτικές (δραστικές) ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω 
της τροφικής αλυσίδας. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 4, μέχρι σήμερα δε πραγματοποιείται χωριστή συλλογή ΜΠΕΑ 
στο Δήμο Γαύδου. Από την 01.01.2024 καθιερώνεται με μέριμνα του Δήμου η χωριστή συλλογή για 
μέρος από τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα 
από χρώματα οργανικού διαλύτη, μελάνια ή προϊόντα καθαρισμού (σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 
4819/2021), καθώς και απόβλητα μη εύθρυπτου αμίαντου οικιακής προέλευσης υπό προϋποθέσεις 
(κατάλληλα συσκευασμένα).  

Για τα ληγμένα ή μη φάρμακα (φαρμακευτικά προϊόντα οικιακής χρήσης) προτείνεται η συλλογή 
τους να γίνεται στο περιφερειακό ιατρείο Γαύδου στο Καστρί, εφόσον ληφθεί η σχετική «άδεια» από 
την αρμόδια ΥΠΕ (7η ΥΠΕ Κρήτης). 

Πέραν αυτών προτείνεται η διερεύνηση από κοινού με τον αρμόδιο ΦοΔΣΑ [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] της 
διαδικασίας χωριστής συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και θαλάσσιας μεταφοράς πρωταρχικά 
προς την νήσο Κρήτη των τυχόν ΜΠΕΑ που προκύπτουν στο Δήμο και διαμόρφωση και αποτύπωση 
της σχετικής δραστηριότητας σε μελλοντικό χρόνο κατά την ετήσια επικαιροποίηση του παρόντος 
ΤΣΔΑ. 

6.2.7 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα/υλικά 
Σχετικά με την ανάπτυξη Διαλογής στην Πηγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προτείνεται από 
01/01/2024 η συνεργασία εφόσον αυτό κριθεί ότι θα φέρει αποτελέσματα με το/τα ΣΕΔ που θα 
δημιουργηθούν για τα Κ/Υ προϊόντα βάσει του άρθρ.10 του Ν. 4819/2021. 

6.3 Διαχείριση Σύμμεικτων 

Η διαχείριση των υπολειμμάτων που μένουν μετά τη διαλογή στην πηγή, τα σύμμεικτα, προτείνεται 
να παραμείνει ως έχει, ήτοι να συλλέγονται και να μεταφέρονται στο ΣΜΑ Σφακίων – Γαύδου στα 
Σφακιά και κατόπιν στην ΟΕΔΑ Χανίων. Ο Δήμος απέκτησε πρόσφατα καινούργιο απορριμματοφόρο 
για τη συλλογή τους και μεταφορά των σύμμεικτων στο ΣΜΑ Σφακίων – Γαύδου και αναμένει την 
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παραλαβή έξι (6) μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1.100L για ενίσχυση του δικτύου συλλογής και 
αντικατάσταση των όποιων φθαρμένων κάδων. Η επιπλέον ενέργεια που προτείνεται είναι η 
ενίσχυση του υφιστάμενου εξοπλισμού με εξοπλισμό ζύγισης, καθώς ο ΣΜΑ δεν διαθέτει. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύων ΠΕΣΔΑ Κρήτης (2016), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 

62/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης (κύρωση: ΦΕΚ 

Β’3196/05.10.2016) ο Δήμος Γαύδου αποτελεί τη 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης 

αναφορικά στα σύμμεικτα ΑΣΑ με προβλεπόμενη τοπική διαχείριση αυτών (ΧΥΤΥ). 

 Κατά συνέπεια θα πρέπει στο υπό εκπόνηση ΠΕΣΔΑ Κρήτης, να επικαιροποιηθεί το είδος της 
διαχείρισης σύμμεικτων που προβλέπεται για τη 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας 
Κρήτης (ουσιαστικά ο Δήμος Γαύδου να ανήκει στην 1η Διαχειριστική Ενότητα μαζί με τους 
υπόλοιπους Δήμους της Π.Ε. Χανίων με προβλεπόμενη διαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ στην 
ΟΕΔΑ Χανίων). 

6.4  οιπά Απόβλητα 

Ο Δήμος αναφορικά με λοιπά απόβλητα που είτε συγκαταλέγονται στα ΑΣΑ, είτε αποτελούν ρεύματα 
ΣΣΕΔ, σκοπεύει στην προώθηση της ΔσΠ με τη δημιουργία νέων δικτύων συλλογής, εφόσον 
διασφαλισθεί η δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς τους στη νήσο Κρήτη. 

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση από κοινού με τον αρμόδιο ΦοΔΣΑ [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
(ΟΤΑ)] της διαδικασίας χωριστής συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και θαλάσσιας μεταφοράς 
πρωταρχικά προς την νήσο Κρήτη των ΑΗΗΕ συμπεριλαμβανομένου των λαμπτήρων και των 
μελανοδοχείων, καθώς και των ΗΣ που προκύπτουν στο Δήμο και διαμόρφωση και αποτύπωση της 
σχετικής δραστηριότητας σε μελλοντικό χρόνο κατά την ετήσια επικαιροποίηση του παρόντος ΤΣΔΑ. 

Σχετικά με τα ΟΤΚΖ, τους ο Δήμος σκοπεύει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οχημάτων για τα αποσυρόμενα ή εγκαταλελειμμένα 
οχήματα. 

Όσον αφορά τα ΑΕΚΚ, εάν και όταν προκύψουν ο Δήμος θα μεριμνήσει ώστε να συλλέγονται σε 
ειδικό μέσο συλλογής στην «Εγκατάσταση Αποθήκευσης σε κοντέινερ (Μεταφόρτωση) 
Ανακυκλώσιμων ΑΣΑ».   
Παράλληλα, θα φροντίζει για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση τυχόν ΑΕΚΚ που προκύπτουν από 
τα έργα και τις δραστηριότητές του. 

6.5 Δράσεις ενημέρωσης ‐ ευαισθητοποίησης του κοινού 

Οι σχεδιαζόμενες και προτεινόμενες δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και 
των επισκεπτών της νήσου Γαύδου, είναι οι ακόλουθες: 
 Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας Περιβάλλοντος (μία κατ’έτος), με 

στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη και τους τρόπους μείωσης της χρήσης πλαστικών 
μιας χρήσης και αποτροπής δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και δωρεάν διανομή 
επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών (ή/και θερμός). 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα προαχθεί η επιθυμητή νέα καταναλωτική καθημερινή 
συμπεριφορά αναφορικά στη χρήση συσκευασιών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ενώ 
θα επιδειχθούν στους πολίτες ευφάνταστοι τρόποι για να επαναχρησιμοποιηθεί ένα 
πλαστικό δοχείο πριν πεταχτεί. Παράλληλα, ο Δήμος θα ενημερώνει για την αναγκαιότητα 
του περιορισμού της χρήσης συσκευασίας και πολυσυσκευασίας. 
Για την ενημέρωση και προσέλκυση του κοινού να συμμετάσχει στην εκδήλωση θα 
προηγείται καμπάνια ενημέρωσης σε τοπικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο κ.λπ.), καθώς 
και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, κ.λπ.). 
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 Ενημερωτική δράση (αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής) για μείωση της σπατάλης και τη 
χωριστή συλλογή χαρτιού προς όλους τους φορείς που έχουν υποχρέωση Διαλογής στην 
Πηγή έντυπου χαρτιού, με γνωστοποίηση των κοινόχρηστων σημείων συλλογής (κάδοι). 
Μέσω της δράσης θα επιδιώκεται περαιτέρω προώθηση της αντίληψης για μείωση 
κατανάλωσης χαρτιού και ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης του, με έμφαση στη 
μείωση της κατανάλωσης χαρτιού γραφείου. Συγχρόνως θα επισυνάπτονται και σχετικοί 
«Οδηγοί» όπως: Ο «Οδηγός Πρόληψης Α̟ποβλήτων στο Χώρο Εργασίας» που αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος  WASP–Tool (LIFE10 ENV/GR/622) που συμμετείχε η ΔΕΔΙΣΑ 
Α.Ε. (ΟΤΑ), ο «Πρακτικός οδηγός πρόληψης παραγωγής αποβλήτων για πολίτες» του ΥΠΕΝ 
κ.ά. για μια πιο ολιστική προσέγγιση του ζητήματος. 

 Ενημερωτική Δράση για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφών σύμφωνα με το άρθρο 
20 του ν. 4819/2021 δυνητικά και με τη συνεργασία της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ). 
Η δράση θα απευθύνεται στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις εστίασης και θα έχει ως 
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς στην 
κατανάλωση και στη διαχείριση τροφίμων. 

Τέλος, ο Δήμος Γαύδου θα συμμετάσχει ενεργά στη Διάδοση καλών πρακτικών και προγραμμάτων 
ενημέρωσης για τα συστήματα εγγύησης – επιστροφής σε συνεργασία με τα αρμόδια ΣΕΔ, όταν αυτά 
δημιουργηθούν και τον ΕΟΑΝ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από τον ΕΟΑΝ και 
εφόσον βέβαια τα συστήματα εγγύησης – επιστροφής δραστηριοποιηθούν στη νήσο Γαύδου. 

6.6 Θέσπιση  ανονιστικών Διατάξεων 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4, στο Δήμο Γαύδου δεν έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα Κανονισμός 
Καθαριότητας. Ο Δήμος προτίθεται να θεσπίσει Κανονισμό Καθαριότητας έως το έτος 2025 
σύμφωνα με τη δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο που θεσπίστηκε πρόσφατα μέσω ΚΥΑ των 
Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας36, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
τοπικές συνθήκες. 

Ο Κανονισμός Καθαριότητας είναι μια τοπική κανονιστική απόφαση, βάσει των αρθρ. 75 και 79 του 
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» όπως ισχύει, που διέπει τις σχέσεις του 
Δήμου με τους δημότες και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου σε θέματα Καθαριότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ευταξίας 
κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων. 

Ο Κανονισμός και η πολιτική συνεργασία του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους, τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, τους επισκέπτες 
και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, οφείλει να διέπεται από τις εξής βασικές 
αρχές: 

 την αρχή της Πρόληψης, 
 την αρχή της Ευθύνης,  
 την αρχή της Ανακύκλωσης, 
 την αρχή της Δημοσιότητας, καθώς και  
 την αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει», 

καθώς και να βασίζεται στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, που είναι κατά σειρά η 
πρόληψη - μη παραγωγή αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και ακολουθεί η αξιοποίηση, μέσα 
από ανακύκλωση, ανάκτηση, κομποστοποίηση ή τελικά παραγωγή ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός θα πρέπει να οριοθετεί τις αρμοδιότητες εφαρμογής του Κανονισμού, 
καθώς και της επιβολής κυρώσεων. Μέσω του κανονισμού οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται 

 

36 ΚΥΑ υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429 (ΦΕΚ Β 5888-15.12.2021) 
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ως μέλη μιας κοινωνίας πολιτών που πρέπει να συμμετέχουν υπεύθυνα και ισότιμα. Οι παραβάτες 
πρέπει να τιμωρούνται χωρίς διακρίσεις, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα πρόστιμα. Πριν την επιβολή 
προστίμων ο Δήμος δύναται να θεσπίσει -μέσω του Κανονισμού- την ενημέρωση/προειδοποίηση 
των παραβατών εγγράφως. 

Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την ιδιάζουσα σημασία του Κανονισμού Καθαριότητας για την επίτευξη 
των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του ΤΣΔΑ και επομένως του οικείου ΠΕΣΔΑ και κατ’ επέκταση 
του ΕΣΔΑ, καθορίσε νομοθετικά37 τη δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού 
καθαριότητας μέσω ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ήδη 
αναφέρθηκε. 
Επιπλέον, η Πολιτεία για τρεις παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας περί διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (§5 αρθρ. 46 περί φαρμακευτικών προϊόντα οικιακής χρήσης, §2 αρθρ. 50 και §4 αρθρ. 
50 περί βιοαποβλήτων του Ν. 4819/2021/ΦΕΚ Α 129 – αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ), θέσπισε 
κυρώσεις που κατισχύουν των αντίστοιχων ρυθμίσεων κανονισμών των Δήμων, ήτοι δεν είναι πλέον 
στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων να διαμορφώσουν διαφορετικά από τα προβλεπόμενα πρόστιμα 
για τις παραβάσεις αυτές μέσω του Κανονισμού Καθαριότητας, και, σύμφωνα με την περίπτωση γ) 
της §11 του άρθρ. 66 του Ν. 4819/2021, όπως ισχύει, «Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των 
παραβάσεων είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας ή Περιβάλλοντος του Δήμου, ή οποιοδήποτε άλλο 
διοικητικό όργανο του Δήμου. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή της προβλεπόμενης για την κάθε 
παράβαση κύρωσης είναι ο δήμαρχος.». 
Επιπρόσθετα των ανωτέρω τριών παραβάσεων θεσπίστηκαν διοικητικές κυρώσεις για 19 ακόμη 
περιπτώσεις ρύπανσης (Παράρτημα IΧ του Μέρους Β του Ν. 4819/2021/ΦΕΚ Α 129 -αναλυτικά στο 
Παράρτημα IΙΙ του παρόντος) οι οποίες κατισχύουν αντίστοιχων ρυθμίσεων κανονισμών των Δήμων 
και οι υφιστάμενοι κανονισμοί εφαρμόζονται για όσες παραβάσεις δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα IΧ του Μέρους Β. Για τις παραβάσεις αυτές οι Δήμοι δύνανται να αυξάνουν το ύψος των 
προστίμων και να ορίζουν επιπλέον παραβάσεις προβλέποντας την επιβολή ανάλογων διοικητικών 
κυρώσεων με την έκδοση ή τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας [§ε) 11 του Ν. 
4819/2021/ΦΕΚ Α 129].  

  

 

37 ΚΥΑ υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429 (ΦΕΚ Β 5888-15.12.2021). 
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7 Οικονομικά Στοιχεία ‐ Χρηματοδότηση 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το αναμενόμενο κόστος των επιμέρους δράσεων για την 
υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Γαύδου, και οι δυνητικές πηγές 
χρηματοδότησής τους. 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων του ΤΣΔΑ απαιτείται η προμήθεια 
υπηρεσιών και εξοπλισμού που δίνεται στον Πίνακα 31 και το ενδεικτικό κόστος αυτών. 

Πίνακας 31. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπανών για την υλοποίηση του ΤΣΔΑ Δήμου Γαύδου  

Α/Α Απόβλητα - Στόχος Είδος προς προμήθεια /παροχή υπηρεσιών Μ.Μ. 
Ποσότη

-τα 
Τιμή 

Μονάδας (€) 
Αξία (€) 

1 
Βιοαπόβλητα / 
Πλαστικά Μίας Χρήσης 

Βιοαποδομήσιμες σακούλες 60/80L (για 4 έτη) τεμ. 30.000 0,60 18.000,00 

2 Βιοαπόβλητα 
Συνοδός εξοπλισμός κομποστοποιητών 
(θερμόμετρο και αναδευτήρας) 

τεμ. 10 60,00 600,00 

3 Βιοαπόβλητα 
Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοιχτό, τύπου pick 
up, κατηγορίας L5 - Ηλεκτροκίνητο 

τεμ. 1 12.090,00 12.090,00 

4 Βιοαπόβλητα 
Δοχεία συλλογής χρησιμοποιημένων 
βρώσιμων ελαίων & λιπών (inox 20L) 

τεμ. 30 40,00 1.200,00 

5 Συσκευασίες 
Κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών μπλε 
πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 1.100L 

τεμ. 30 200,00 6.000,00 

6 Συσκευασίες 
Κάδοι συλλογής γυάλινων συσκευασιών 
γαλάζιοι πλαστικοί τροχήλατοι χωρ/τας 360L 

τεμ. 10 75,00 750,00 

7 
Συσκευασίες / Έντυπο 
χαρτί 

Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοιχτό, τύπου pick 
up, κατηγορίας L5 - Ηλεκτροκίνητο 

τεμ. 1 12.090,00 12.090,00 

8 Έντυπο Χαρτί Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 50L  τεμ. 10 25,00 250,00 

9 Έντυπο Χαρτί Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 240L  τεμ. 10 50,00 500,00 

10 Πλαστικά Μίας Χρήσης 
Πινακίδες με τη σήμανση «Πόσιμο Νερό» και 
ενθάρρυνσης χρήσης επαναχρησιμοποιού-

μενων δοχείων νερού  20x20cm 
τεμ. 10 50,00 500,00 

11 Πλαστικά Μίας Χρήσης 
Επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια (1.000) 

και ποτήρια (1.000) θερμός 0,33 -0,50 L 
τεμ. 2.000 5,00 10.000,00 

12 Πλαστικά Μίας Χρήσης 
Αυτοκόλλητα/Ετικέτες Βιτρίνας για 
ενθάρρυνση χρήσης επαναχρησ/νων δοχείων 

τεμ. 100 1,60 160,00 

13 Ογκώδη ΑΣΑ Απορριμματοκιβώτιο χωρητικότητας 30m3 τεμ. 1 20.000,00 20.000,00 

14 Σύμμεικτα ΑΣΑ Φορτηγό απορριμματοφόρο 12 m3 τεμ. 1 120.000,00 120.000,00 

15 Σύμμεικτα ΑΣΑ 
Τροχήλατοι μεταλλικοί κάδοι με ποδομοχλό 
χωρητικότητας 1.100L 

τεμ. 6 533,00 3.198,00 

16 ΑΣΑ 
Πλατφόρμα /Γεφυροπλάστιγγα επιφανειακή & 
συνοδός εξοπλισμός 

τεμ. 1 20.000,00 20.000,00 

17 ΑΣΑ Ηλεκτρονική Ζυγαριά Πλατφόρμας 600kg τεμ. 2 1.200,00 2.400,00 

18 ΑΣΑ 

Φάκελος αιτήματος απαλλαγής από τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ή 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης) για τον 
περιφραγμένο χώρο στη θέση «Γεώτρηση»  

Κατ 
αποκοπή 

1 2.000,00 2.000,00 

19 ΑΕΚΚ Απορριμματοκιβώτιο χωρητικότητας 30m3 τεμ. 1 20.000,00 20.000,00 

20 ΑΣΑ Τεμαχιστής πράσινων κ.ά. αποβλήτων  τεμ. 1 10.483,87 10.483,87 

21 ΑΣΑ Περενοφόρο ανυψωτικό και ζυγιστικό τεμ. 1 35.000,00 35.000,00 

22 ΑΣΑ Δράσεις Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης   2.000,00 2.000,00 

Σύνολο 297.221,87  

Φ.Π.Α. (24%) 71.333,25  

Γενικό Σύνολο (€) 368.555,12 
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Το κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου 
Γαύδου, καθώς και οι εν δυνάμει πηγές χρηματοδότησής τους ανά δράση παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά στον επόμενο πίνακα. 

Σημειώνεται ότι στο κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το τυχόν λειτουργικό και διοικητικό 
κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση κάθε δράσης. 

Πίνακας 32. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπανών για την υλοποίηση του ΤΣΔΑ Δήμου Γαύδου και 

(Δυνητικές) Πηγές Χρηματοδότησης τους 
Α/Α Απόβλητα - Στόχος Είδος προς προμήθεια /παροχή υπηρεσιών Κόστος (€) Δυνητική Πηγή 

Χρηματοδότησης 

1 Βιοαπόβλητα Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοιχτό, τύπου pick 
up, κατηγορίας L5 - Ηλεκτροκίνητο 

14.991,60 Ίδιοι Πόροι 

2 Σύμμεικτα ΑΣΑ Φορτηγό απορριμματοφόρο 12 m3 148.800,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

3 Σύμμεικτα ΑΣΑ Τροχήλατοι μεταλλικοί κάδοι με ποδομοχλό 
χωρητικότητας 1.100L 

3.965,52 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

4 ΑΣΑ Τεμαχιστής πράσινων κ.ά. αποβλήτων 13.000,00 Ίδιοι Πόροι 

5 Βιοαπόβλητα Δοχεία συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων 
ελαίων & λιπών (inox 20L) 

1.488,00 Ίδιοι Πόροι 

6 Βιοαπόβλητα Συνοδός εξοπλισμός κομποστοποιητών 
(θερμόμετρο και αναδευτήρας) 

744,00 Ίδιοι Πόροι 

7 Έντυπο Χαρτί Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 50L  310,00 ΠΔΕ 

8 Έντυπο Χαρτί Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 240L  620,00 ΠΔΕ 

9 Πλαστικά Μίας Χρήσης Επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και 

παγούρια θερμός χωρητικότητας   0,33 -0,50 L 

12.400,00 Ίδιοι Πόροι / 
Πράσινο Ταμείο 

/Πρόγραμμα LIFE 

10 Πλαστικά Μίας Χρήσης Αυτοκόλλητα/Ετικέτες Βιτρίνας για ενθάρρυνση 
χρήσης επαναχρησ/νων δοχείων 

198,40 Ίδιοι Πόροι 

11 ΑΣΑ Πλατφόρμα /Γεφυροπλάστιγγα επιφανειακή 24.800,00 ΠΔΕ/ΣΑΤΑ 

12 ΑΣΑ Ηλεκτρονικές  Ζυγαριές 600kg 2.976,00 ΠΔΕ/ΣΑΤΑ 

13 ΑΣΑ Προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήματος 
απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (ή περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης) για τον περιφραγμένο χώρο στη 
θέση «Γεώτρηση» στο Σαρακήνικο. 

2.480,00 Ίδιοι Πόροι 

14 Πλαστικά Μίας Χρήσης Πινακίδες με τη σήμανση «Πόσιμο Νερό» και 
ενθάρρυνσης χρήσης επαναχρησιμοποιού-

μενων δοχείων νερού  20x20cm 

620,00 Ίδιοι Πόροι 

15 Βιοαπόβλητα / Πλαστικά 
Μίας Χρήσης 

Βιοαποδομήσιμες σακούλες 60/80L (για 4 έτη) 22.320,00 Ίδιοι Πόροι 

16 ΑΣΑ Δράσεις Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης 2.480,00 Ίδιοι Πόροι / 
Πράσινο Ταμείο 

/Πρόγραμμα LIFE 

17 Συσκευασίες / Έντυπο χαρτί Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοιχτό, τύπου pick 
up, κατηγορίας L5 - Ηλεκτροκίνητο 

14.991,60 ΠΔΕ 

18 Ογκώδη ΑΣΑ Απορριμματοκιβώτιο χωρητικότητας 30m3 24.800,00 ΠΔΕ/ΣΑΤΑ 

19 Συσκευασίες Κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών μπλε 
πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 1.100L 

7.440,00 ΠΔΕ/ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ 

2 Συσκευασίες Κάδοι συλλογής γυάλινων συσκευασιών 
γαλάζιοι πλαστικοί τροχήλατοι χωρ/τας 360L 

930,00 ΠΔΕ/ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ 

21 ΑΣΑ Περενοφόρο ανυψωτικό ζυγιοστικό 43.400,00 ΠΔΕ/ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ 

25 ΑΕΚΚ Απορριμματοκιβώτιο χωρητικότητας 30m3 24.800,00 ΠΔΕ/ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ 
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8 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης / Παρακολούθηση 

Στην ενότητα αυτή δίνονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του ΤΣΔΑ, η 
αναμενόμενη απόδοση των προβλεπόμενων δράσεων, καθώς και βασικοί δείκτες παρακολούθησης 
της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Γαύδου. 

8.1  ρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΤΣΔΑ 

Πίνακας 33: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του ΤΣΔΑ 
Α/Α Απόβλητα - Στόχος Είδος προς προμήθεια /παροχή 

υπηρεσιών 
Κόστος (€) Είδος Δράσης Έναρξη Ολοκλήρωση/ 

Λειτουργία 

1 Βιοαπόβλητα Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοιχτό, 
τύπου pick up, κατηγορίας L5 - 
Ηλεκτροκίνητο 

14.991,60 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2021 2021 

2 Σύμμεικτα ΑΣΑ Φορτηγό απορριμματοφόρο 12 m3 148.800,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2021 2021 

3 Σύμμεικτα ΑΣΑ Τροχήλατοι μεταλλικοί κάδοι με 
ποδομοχλό χωρητικότητας 1.100L 

3.965,52 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2021 2022 

4 ΑΣΑ Τεμαχιστής πράσινων κ.ά. αποβλήτων  13.000,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2021 2022 

5 ΑΣΑ Διερεύνηση και ενσωμάτωση 
«πράσινων κριτηρίων» στις Δημόσιες 
Συμβάσεις  

- Οργανωτική 2021 2023 

6 Βιοαπόβλητα Δοχεία συλλογής χρησιμοποιημένων 
βρώσιμων ελαίων & λιπών (inox 20L) 

1.488,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

7 Βιοαπόβλητα Συνοδός εξοπλισμός 
κομποστοποιητών (θερμόμετρο και 
αναδευτήρας) 

744,00 Συνεργασίες / 
Οργανωτική 

2022 2022 

8 Έντυπο Χαρτί Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 50L  310,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

9 Έντυπο Χαρτί Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 240L  620,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

10 Πλαστικά Μίας 
Χρήσης 

Επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και 
παγούρια θερμός @ 0,33 -0,50 L 

12.400,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

11 Πλαστικά Μίας 
Χρήσης 

Αυτοκόλλητα/Ετικέτες Βιτρίνας για 
ενθάρρυνση χρήσης επαναχρησ/νων 
δοχείων 

198,40 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

12 ΑΣΑ Πλατφόρμα /Γεφυροπλάστιγγα 
επιφανειακή 

24.800,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

13 ΑΣΑ Ηλεκτρονικές  Ζυγαριές 600kg 2.976,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

14 ΑΣΑ Προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αιτήματος απαλλαγής από τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης (ή περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης) για τον περιφραγμένο 
χώρο στη θέση «Γεώτρηση» στο 
Σαρακήνικο. 

2.480,00 Μελέτη - 
Παροχή 

Υπηρεσιών 

2022 2022 

15 Πλαστικά Μίας 
Χρήσης 

Πινακίδες με τη σήμανση «Πόσιμο 
Νερό» και ενθάρρυνσης χρήσης 
επαναχρησιμοποιού-μενων δοχείων 
νερού @ 20x20cm 

620,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2022 

16 Βιοαπόβλητα / 
Πλαστικά Μίας 
Χρήσης 

Βιοαποδομήσιμες σακούλες 60/80L 
(για 4 έτη) 

22.320,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2022 2025 
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(Συνέχεια 1/1 Πίνακα 33) 

Α/Α Απόβλητα - Στόχος Είδος προς προμήθεια /παροχή 
υπηρεσιών 

Κόστος (€) Είδος Δράσης Έναρξη Ολοκλήρωση
/ Λειτουργία 

17 Έντυπο Χαρτί Ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου, 
με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή της 
ιστοσελίδας του Δήμου 

* Οργανωτική 2022 2025 

18 Συσκευασίες Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών 
για την πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων συσκευασιών (κυρίως σε 
εστίαση, υπηρεσίες παροχής 
καταλυμάτων) 

- Συνεργασίες 2022 2025 

19 ΑΣΑ Δράσεις Δημοσιότητας - 
Ευαισθητοποίησης 

2.480,00 Ευαισθητοποίη-
ση 

2022 2025 

20 Συσκευασίες / Έντυπο 
χαρτί 

Μηχανοκίνητο τρίκυκλο ανοιχτό, 
τύπου pick up, κατηγορίας L5 - 
Ηλεκτροκίνητο 

14.991,60 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2023 2023 

21 Ογκώδη ΑΣΑ Απορριμματοκιβώτιο χωρητικότητας 
30m3 

24.800,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2023 2023 

22 Συσκευασίες Κάδοι συλλογής χάρτινων 
συσκευασιών μπλε πλαστικοί 
τροχήλατοι χωρητικότητας 1.100L 

7.440,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2023 2023 

23 Συσκευασίες Κάδοι συλλογής γυάλινων 
συσκευασιών γαλάζιοι πλαστικοί 
τροχήλατοι χωρ/τας 360L 

930,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2023 2023 

24 ΑΣΑ Περενοφόρο ανυψωτικό ζυγιοστικό 43.400,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2023 2024 

25 ΑΕΚΚ Απορριμματοκιβώτιο χωρητικότητας 
30m3 

24.800,00 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

2024 2024 

26 ΑΣΑ Σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας 
με το Δήμο Χανίων για τη χρήση του 
Κέντρου Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ)  

- Συνεργασία 2024 2025 

  Κόστος Υλοποίησης σε € 368.555,12    

 

 

*Δεν μπορεί να εκτιμηθεί επί του παρόντος 
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 2021 2022 2023 2024 2025 

Εκσυγχρονισμός στόλου Οχημάτων Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
 

                    

Συλλογή Ογκωδών Απορριμμάτων 
 

                    

Διαχείριση Βιοαποβλήτων - ξεχωριστή συλλογή Πρασίνων/αποβλήτων κήπων 
 

                    

Διαχείριση Βιοαποβλήτων - ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων & 
λιπών 

                    

Διαχείριση Βιοαποβλήτων - ξεχωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών και οικιακή 
κομποστοποίηση 

                    

ΔσΠ συσκευασιών  4-ρευμάτων                     

ΔσΠ συσκευασιών  4-ρευμάτων από υπόχρεους φορείς 
 

                    

Δίκτυο κάδων συλλογής έντυπου χαρτιού 
 

                    

Πρόληψη χρήσης ΠΜΧ -Δράσεις Ευαισθητοποίησης 
 

                    

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Δήμου 
 

                    

Διαχείριση μικροποσοτήτων ΑΕΚΚ δημοτών 
 

                    

Συλλογή ΜΠΕΑ από οικίες  
 

                    

Διαδημοτική συνεργασία για τη χρήση ΚΔΕΥ  
 

                    

Δίκτυο συλλογής Κ/Υ αποβλήτων 
 

                    

Διάγραμμα 8. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Έναρξης Λειτουργίας βασικών Οργανωτικών Δράσεων Διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Γαύδου  
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8.1 Εκτίμηση ποσοτήτων χωριστής συλλογής /ανακύκλωσης ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου βάσει των σχεδιαζόμενων δράσεων και έργων 

Πίνακας 34. Εκτίμηση ποσοτήτων χωριστής συλλογής /ανακύκλωσης ΑΣΑ στο Δήμο Γαύδου για τα έτη 2021 – 2025 βάσει των ήδη εφαρμοζόμενων και 

των σχεδιαζόμενων δράσεων και έργων 

Είδη ΑΣΑ όπως κατηγοριοποιούνται στην Πλατφόρμα -https://tosdaota.ypen.gov.gr 2021* 2022* 2023* 2024* 

2025* 
         

           
2025 
       

Σύμμεικτα δημοτικά απόβλητα (πλην υπολείμματος ΚΔΑΥ)-20 03 01 83,57 34,77 32,51 30,20 27,37 68,02 

Υπολείμματα από ΚΔΑΥ-19 12 12 0 0 0 0 0 0 

Βιοαπόβλητα οικιακά (καφέ κάδος)-20 01 08, 20 03 02 0 43,63 43,19 42,76 42,34 16,76 

Απόβλητα κηπευτικών εργασιών-20 02 01 5,07 5,02 4,96 4,92 4,87 2,43 

Ανάμεικτα απόβλητα συσκευασίας (μπλε κάδος πλην υπολείμματος ΚΔΑΥ) -15 01 06** 40,76 31,10 29,15 25,68 22,00 6,91 

Γυαλί από χωριστή συλλογή-15 01 07 0,00 1,94 2,14 2,35 3,06 2,83 

Χαρτί από χωριστή συλλογή-15 01 01, 20 01 01 0 0,67 2,21 3,07 5,21 4,44 

Λοιπά ανακυκλώσιμα (πλαστικά ή μέταλλα) από χωριστή συλλογή –20 01 39, 20 01 40 0 9,25 10,80 13,87 17,15 15,68 

Βρώσιμα λίπη και έλαια-20 01 25 0,00 1,20 1,34 1,33 1,31 1,17 

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός-20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 2,08 

Λαμπτήρες-20 01 21, 20 01 35, 20 01 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 

Είδη ένδυσης και υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικά-20 01 10, 20 01 11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,75 

Ογκώδη (έπιπλα, στρώματα κ.ά.)-20 03 07 0,00 0,51 0,51 0,75 0,75 0,75 

Μπαταρίες-20 01 33, 20 01 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,35 

Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων από νοικοκυριά-08 03 17*, 15 01 10*, 20 01 13*,  

20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 27*, 20 01 31* 0,00 0,00 0,00 0,50 0,10 0,11 

Σύνολο ΑΣΑ: 129,39 128,10 126,82 125,55 124,29 124,29 

     77,98% 45,28% 
 
 

 *Στις αναφερόμενες ποσότητες θα «προστίθεται» ετησίως και η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα σύμμεικτα απορρίμματα του Δήμου που θα πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ 
Χανίων που για το έτος 2025 θα είναι της τάξης του 7% (6,92%) σύμφωνα με το σχετικό ισοζύγιο παραγωγής ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης του ΕΣΔΑ 2020-203038. και αφορά στα 
υλικά: χαρτί, πλαστικό, σίδηρο και αλουμίνιο (και θα «αφαιρούνται» οι αντίστοιχες ποσότητες από τα σύμμεικτα ΑΣΑ).  

**Το μεικτό ρεύμα ανακυκλώσιμων που περιλαμβάνει τις συσκευασίες πλην τις γυάλινες και συλλέγεται μέσω του «μπλε κάδου» στους Δήμους της Π.Ε. Χανίων θα πιστοποιείται 
ετησίως όσον αφορά τη σύνθεσή του ανά επιμέρους υλικό από την ΟΕΔΑ Χανίων κατόπιν σχετικής ποιοτικής ανάλυσης που θα πραγματοποιείται στα εισερχόμενα φορτία, ενώ θα 
αφαιρείται η ποσότητα των τυχόν προσμίξεων. 

 
 

 

38Επεξεργασία στοιχείων που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ 2020-2030, Παράρτημα VII: Αναλυτικά δεδομένα κατάστρωσης κεντρικού ισοζυγίου ΑΣΑ, §1.17 Παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, Σελ. 10485 Πίνακας 491: Ποσότητες 
ΕΜΑΚ Χανίων (ΦΕΚ Α 185/2020). 
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Βάσει των ήδη εφαρμοζόμενων και των προβλεπόμενων δράσεων και έργων του παρόντος Σχεδίου και του 
χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης τους, εκτιμήθηκαν οι ποσότητες ανά ρεύμα διαλογής στην πηγή 
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ρευμάτων ΑΣΑ που έχει υιοθετηθεί στον ΕΣΔΑ 2020-2030 και 
αποτυπώθηκαν στον Πίνακα 34 

Όπως διαφαίνεται και στα στοιχεία του Πίνακα 34, η εκτιμώμενη απόδοση της ΔσΠ, εφόσον αναπτυχθούν 
στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες δράσεις του παρόντος Σχεδίου και ανταποκριθούν οι πολίτες, το έτος 
2025 θα είναι της τάξης του 78% κ.β., και στην ποσότητα αυτή θα προστεθεί η ανάκτηση ανακυκλώσιμων 
υλικών από τα σύμμεικτα απορρίμματα του Δήμου που θα πραγματοποιείται στο ΕΜΑΚ Χανίων.  

Σημειώνεται ότι θα απαιτηθεί καθορισμός από τη «πολιτεία» του τρόπου και της διαδικασίας 
καταμέτρησης και πιστοποίησης των ποσοτήτων που θα οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση [κυρίως για 
τα βιοαπόβλητα από τα νοικοκυριά και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (καταστήματα μαζικής εστίασης, 
παντοπωλεία/μανάβικα) που διατίθενται ως ζωοτροφή, για τα πλεονάσματα τροφίμων που δωρίζονται από 
μη υπόχρεους βάσει του άρθρ. 20 του Ν. 4819/2021, όπως ισχύει, κ.ά.], καθώς και  ανάπτυξη της 
διαδικασίας ζύγισης ανά ρεύμα αποβλήτου πριν να οδηγηθεί σε θαλάσσια μεταφορά. 

Επιπρόσθετα, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα διερεύνησης από κοινού με τον αρμόδιο ΦοΔΣΑ [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
(ΟΤΑ)] και τα αρμόδια ΣΣΕΔ (για όσα ρεύματα αποβλήτων υπάρχουν) της διαδικασίας χωριστής συλλογής, 
προσωρινής αποθήκευσης και θαλάσσιας μεταφοράς πρωταρχικά προς την νήσο Κρήτη των τυχόν ΜΠΕΑ και 
ΑΗΗΕ που προκύπτουν στο Δήμο καθώς χρειάζεται να ξεκινήσει η χωριστή συλλογή εντός του χρονικού 
ορίζοντα του παρόντος Σχεδίου των εξής ρευμάτων αποβλήτων: 

 Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός-20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 
 Λαμπτήρες-20 01 21, 20 01 35, 20 01 36 
 Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων από νοικοκυριά-08 03 17*, 15 01 10*, 20 01 

13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 27*, 20 01 31* 
και θα αποτυπωθεί η σχετική δραστηριότητα σε μελλοντικό χρόνο κατά την ετήσια επικαιροποίηση του 
παρόντος ΤΣΔΑ. 
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8.2 Δείκτες παρακολούθησης 

Προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση ενός συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και 

παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται είναι 

αναγκαία η θέσπιση κατάλληλων δεικτών. Οι δείκτες αξιολόγησης αυτοί, είθισται να περιγράφουν 

συγκεκριμένους τομείς του συστήματος διαχείρισης και αποκομιδής, από διοικητικό έως λειτουργικό 

επίπεδο. Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Γαύδου θα γίνεται μέσω της παρακολούθησης των οριζόμενων δεικτών, οι 

οποίοι είναι οι εξής: 

Πίνακας 35.  Ενδεικτικοί Δείκτες παρακολούθησης συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Γαύδου 

Δείκτης Περιγραφή/Τρόπος Υπολογισμού 
2025 

(στόχος) 

Οικονομικοί Δείκτες Παρακολούθησης 

Οικονομικής απόδοσης Δαπάνες για επενδύσεις εξοπλισμού (Σύνολο δαπανών) €  

Στρατηγικοί Δείκτες Παρακολούθησης 

Παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ Ετήσια παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (t/yr)  

Ποσοστό εκτροπής ανακυκλώ-
σιμων υλικών 

Συλλεγόμενη Ετήσια ποσότητα ανακυκλώσιμων (t)/ Παραγομένη 
Ετήσια ποσότητα ΑΣΑ (t) 

 

Ποσοστό εκτροπής βιοαποβλήτων 
Συλλεγόμενη Ετήσια ποσότητα υπολειμμάτων τροφών προς 
ζωοτροφή (t)/ Παραγόμενη Ετήσια ποσότητα ΑΣΑ (t) 

 

Δείκτες Παρακολούθησης ΔσΠ 

Ποσοστό Εκτροπής υλικών 
Συλλεγόμενη Ετήσια ποσότητα υλικών προτεραιότητας (t)/ 
Συνολική ποσότητα ΑΣΑ (t) 

 

Διοικητικοί Δείκτες Παρακολούθησης 

Ενημέρωση, πληροφόρηση των 
δημοτών 

Αριθμός πραγματοποιηθέντων ενημερωτικών προγραμμά-των -
δράσεων/έτος  

Ενημέρωση, κατάρτιση του 
προσωπικού και συνεργατών 

Αριθμός συμμετεχόντων σε σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, 
δράσεις/έτος 

 

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους 
φορείς 

Αριθμός συμβάσεων, συμφωνιών/πενταετία  

Αξιοποίηση νέων πηγών 
χρηματοδότησης ή τεχνογνωσίας 

Αριθμός συμβάσεων, συμφωνιών/πενταετία  

Αριθμός προσωπικού ανά κάτοικο 
Σύνολο προσωπικού καθαριότητας/Σύνολο κατοίκων Δήμου 
Γαύδου 
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Παράρτημα Ι - Κατηγοριοποίηση ΑΣΑ βάσει ΕΚΑ 

 

15. Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και 
πpοστατευτικός ρουχισμός μη προδιαγραφόμενα αλλιώς 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

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 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

15 01 10 * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 

15 01 11 * μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. 
αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση 

20 Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, 
βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανόμενων μερών χωριστά συλλεγέντων 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 13 * διαλύτες 

20 01 14 * οξέα 

20 01 15 * αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17 * φωτογραφικά χημικά 

20 01 19 * ζιζανιοκτόνα 

20 01 21 * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22 αεροζόλ 

20 01 23 * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 26 * έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στo σημείο 20 01 25 

20 01 27 * χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27 

20 01 29 * απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 31 * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0131 

20 01 33 * μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 
03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 
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20 01 35 * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 20 0121 , 20 0123 και 20 0135 

20 01 37 * ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς 
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Παράρτημα II – Επιβαλλόμενες Κυρώσεις από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού βάσει του αρθρ. 66 του Ν. 
4819/2021 

Άρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 
Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις  

(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851) 

….. 
7.Στα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 5 του άρθρου 46, τίθεται προθεσμία 
συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση. 
8.Στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50, που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση χωριστής συλλογής 
των βιοαποβλήτων, τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση 
της οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. 
9.Στους φορείς της παρ. 4 του άρθρου 50, που δεν έχουν συνάψει σύμβαση με κατάλληλα αδειοδοτημένη 
επιχείρηση ανακύκλωσης ή ανάκτησης βιοαποβλήτων, τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) 
ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας επιβάλλεται από τον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού πρόστιμο ύψους 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 
….. 

Άρθρο 46 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 
Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά  

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851) 

1……. 
5.Τα φαρμακευτικά προϊόντα οικιακής χρήσης με ληγμένη ή μη ημερομηνία συλλέγονται υποχρεωτικά στα 
φαρμακεία. Μέχρι την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ από τους παραγωγούς και εισαγωγείς φαρμάκων 
οικιακής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/ 
οικ.2464/9.1.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 11), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Στο ΣΕΔ που οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 δύναται να συμπεριλαμβάνονται και τα 
επιστρεφόμενα φάρμακα ανεξαρτήτως προελεύσεως, καθώς και συναφές υγειονομικό υλικό. 
….. 
 

Άρθρο 50 ΝΟΜΟΣ 4819/2021 
Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) 

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851) 

1. …. 
2.Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 
5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που 
προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ζωικών προϊόντων, 
διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται 
κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της 
γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά την υπ’ αρ. 16228/2017 (Β’ 1723) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει. 
 … 
4.Από 1ης.1.2023:  
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α) οι εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά (κατηγορία Α’ ή Β’ του ν. 4014/2011, Α’ 209) και 
παράγουν απόβλητα τροφίμων φυτικής προέλευσης που ανήκουν στην κατηγορία 02 του ΕΚΑ, όπως οι 
μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, 
β) οι λαχαναγορές κατηγορίας Α ή Β του ν. 4014/2011 (δραστηριότητα με αύξοντα αριθμό 25 της 6ης Ομάδας 
της υπ’ αρ. 37674/2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας), 
γ) οι υπεραγορές τροφίμων (super market) κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 (δραστηριότητα με αύξοντα 
αριθμό 23 της 6ης Ομάδας της υπ’ αρ. 37674/2016 υπουργικής απόφασης), όπως ορίζονται στην παρ. 5.Γ 
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 υπουργικής απόφασης, 
δ) τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4276/2014 (Α’ 155),υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των 
βιοαποβλήτων τους με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 20, με την επιφύλαξη 
της νομοθεσίας για τα ζωϊκά υποπροϊόντα.  
Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται με επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς βιοαποβλήτων που είναι 
καταχωρισμένες στο ΗΜΑ ή με τον οικείο Ο.Τ.Α. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μονάδες των 
περ. α’ έως δ’ εάν δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ 
που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της ΑΕΠΟ της. 
…… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Επιβαλλόμενες Κυρώσεις από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού βάσει του άρθρ. 66 και του 
Παραρτήματος ΙΧ του Β’ μέρους του Ν. 4819/2021 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.07.2021) 

Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ α’ βαθμού 

1. Για τη ρύπανση με μικροαπορρίμματα μνημείων, αγαλμάτων και αρχαιολογικών χώρων, δημοσίων 
κτιρίων και ιερών ναών επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. 

2. Για την μη τήρηση καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται από διοργανωτές 
εκδηλώσεων (πολιτιστικών και αθλητικών) κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτών επιβάλλεται 
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

3. Για την μερική ή ολική καταστροφή των κάδων αποβλήτων ή άλλων μέσων συλλογής και προσωρινής 
αποθήκευσης αποβλήτων συνεπεία βανδαλισμού επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Οι 
υπαίτιοι των παραπάνω παραβάσεων επιβαρύνονται επιπλέον με κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης του μέσου ή του εξοπλισμού. 

4. Για τη ρύπανση με οποιοδήποτε τρόπο των οδών, πεζοδρομίων, κολώνων, κάδων αποβλήτων, 
καλαθιών και λοιπών μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων, όπως ενδεικτικά 
με έντυπα, με αναγραφή συνθημάτων, με επικόλληση αυτοκόλλητων, επιβάλλεται πρόστιμο 
τριακοσίων (300) ευρώ. 

5. Για την αυθαίρετη μετακίνηση κάδου μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής 
αποθήκευσης αποβλήτων και μικροαπορριμμάτων από την θέση που έχει υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία Καθαριότητας του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς και την αυθαίρετη αφαίρεση των 
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των κάδων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

6. Για την εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων 
προσωρινής αποθήκευσης, όπως έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους 
ή πεζοδρόμια, σε δέντρα ή κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) 
ευρώ, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης στο οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΤΣΔΑ). 

7. Για την εναπόθεση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης ή κάδους 
βιοαποβλήτων, βιοαποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης, αποβλήτων ανακύκλωσης σε κάδους 
βιοαποβλήτων ή κάδους σύμμεικτων αποβλήτων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

8. Για την μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, των 
κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά 
καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την 
εναπόθεση τους σε κάδους ανακύκλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το 
οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για Τρίτη συνεχόμενη 
φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω 
δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. 

9. Για την εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής 
και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, 
υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο 
διακοσίων (200) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή 
λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. 

10. Για την εναπόθεση αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου 
χώρου κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχομένων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, 
χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, χωρίς λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών 
και των οχημάτων και χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα 
ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, 
επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. 
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11. Για την εναπόθεση λοιπών ογκωδών αποβλήτων, όπως είδη επίπλωσης, στρώματα ύπνου και άλλα, 
επί του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. 

12. Για την εγκατάλειψη αδρανών υλικών από εργολάβους ή συλλέκτες – μεταφορείς σε κοινόχρηστους 
χώρους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ως 
διοικητική κύρωση η οριστική αφαίρεση της άδειας τους. 

13. Για την μη απομάκρυνση των υλικών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και εν γένει 
οικοδομικών υλικών μετά την πάροδο της οριζόμενης από την οικεία δημοτική αρχή τριήμερης 
προθεσμίας στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας και άλλους φορείς 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα, επιβάλλεται στον εργολάβο του έργου πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.  

14. Για την εναπόθεση βλαστικών (πρασίνων) αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή 
άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, ότι 
τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την απόθεσή τους, 
επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

15. Για την εγκατάλειψη επικινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών, αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή την απόρριψη επικίνδυνων 
υγειονομικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα, 
επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση 
επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας για χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ημερών. 

16. Για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο πεζοδρόμιο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, από λοιπές 
δραστηριότητες πλην των υγειονομικών μονάδων, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ το οποίο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά 
η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. 

17. Για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε κάδους που προορίζονται για αστικά 
απόβλητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ, το οποίο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά 
η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω 
δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. 

18. Για την απόρριψη μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από επιχειρήσεις 
εστίασης στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα απορροής επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) 
ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη 
συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των 
παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. 

19. Για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός των κάδων σύμμεικτων αποβλήτων 
ή των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

 

 

 

 

 


