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Αξιότιµε κ. Γενικέ, 

Είναι γνωστό ότι είναι οξύτατο το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στις σύγχρονες πόλεις και 

δη στους τουριστικούς προορισµούς. Επίσης, είστε ενήµερος για την πρωτοποριακή δράση εδώ και χρόνια 

του ∆ήµου Χερσονήσου στο φλέγον αυτό ζήτηµα για τη χώρα µας, για την οποία  µάλιστα, πολλάκις, έχει 

βραβευτεί. ‘Εµπρακτα, πριν από κάθε Καποδιστριακή ή Καλλικρατική επιταγή, µέσα από τα Συµβούλια 

Περιοχής, οι τοπικές κοινωνίες –όχι αβίαστα και χωρίς διάλογο - µπόρεσαν να ξεπεράσουν εµπόδια, 

σκοπιµότητες, µικρότητες και συµφέροντα. Ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων τελικά λειτουργεί 

από το 2003,  σε απόσταση 800 µέτρων από το µοναδικό golf club στην Κρήτη και 700 µέτρων από τις 

παρυφές του οικισµού της Άνω Χερσονήσου, που φιλοξενεί κάθε χρόνο πλήθος τουριστών, σε ένα από τους 

πιο δηµοφιλείς τουριστικούς ∆ήµους της χώρας.  

∆εν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι δεν ήµασταν ποτέ θεατές σε ζητήµατα που αφορούν στην προστασία 

του περιβάλλοντος και στη δηµόσια υγεία, αλλά επιλέξαµε να διαµορφώνουµε τα πράγµατα και όχι να 

εξωθούµαστε σε βεβιασµένες λύσεις ανάγκης. Είναι επίσης επιβεβαιωµένη η βούλησή µας να δίνουµε 

λύσεις στο µείζον αυτό πρόβληµα, καθώς κατά καιρούς δεχόµαστε απορρίµµατα από γειτονικούς δήµους, 

που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν.  

Όµως η καλή µας πρόθεση, πάντα διατυπωµένη µε υπευθυνότητα, στην περίπτωση της διαχείρισης του 

προβλήµατος των απορριµµάτων των περιοχών της Σαντορίνης και της Μήλου δεν αρκεί. Με αγωνία 



συµµετείχαµε στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε  στο Υπουργείο Εσωτερικών πριν από δέκα ηµέρες για 

τα απορρίµµατα των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όµως η λύση που προκρίθηκε δε συνεκτιµά 

ρεαλιστικές παραµέτρους και δεν είναι ορθολογική, καθώς δε λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα δεδοµένα, 

τουλάχιστον όσον αφορά στην περιοχή µας: 

• η  χωρητικότητα του ΧΥΤΑ  Χερσονήσου βρίσκεται σε οριακά επίπεδα, µε µόλις  έξι (6) µήνες 

ζωής του Β’ κυττάρου – το οποίο κατασκευάστηκε και λειτουργεί από το 2008. (βλ. 

επισυναπτόµενο πίνακα). 

• Από το 2012 έχει σχεδιαστεί  και αδειοδοτηθεί εργοστάσιο µηχανικής διαλογής και 

κοµποστοποίησης του οργανικού και επέκταση του υπάρχοντος ΧΥΤΑ µε κατασκευή Γ’ κυττάρου 

υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Μέχρι σήµερα τα έργα αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί µε τον 

µεγάλο κίνδυνο να βρεθεί η ευρύτερη περιοχή σε αδιέξοδο µε τον κορεσµό του ΧΥΤΑ 

Χερσονήσου. 

• Οι ποσότητες των απορριµµάτων που εναποτίθενται στο ΧΥΤΑ τους καλοκαιρινούς µήνες είναι 

πολλαπλάσιες σε σχέση µε τους χειµερινούς µήνες.  Όσον δε αφορά στα απορρίµµατα της Μήλου 

και της Σαντορίνης δεν υπήρξε καµία πρακτική ενηµέρωση στο σχεδιασµό για τις ποσότητες και για 

τη συχνότητα αποστολής των απορριµµάτων. 

• Εγείρονται σοβαρά τεχνικά ζητήµατα ανασταλτικά για το εν λόγω εγχείρηµα: σε καµία περίπτωση ο 

εξοπλισµός και το προσωπικό του φορέα δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν σε 100% αύξηση των 

ποσοτήτων των απορριµµάτων.  

• Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασµός Κρήτης προβλέπει την ενσωµάτωση στη χωρική µας ενότητα 

διαχείρισης απορριµµάτων των ∆ήµων Αγίου Νικολάου, Βιάννου, Οροπεδίου Λασιθίου (του οποίου 

και σήµερα παραλαµβάνουµε) και το σύνολο των απορριµµάτων του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδος.  

• Στην πρόταση του ΓΓΑ∆ Αιγαίου απουσιάζει το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για τα προβλεπόµενα 

έργα στα νησιά, όπου αναφέρονται τα στάδια υλοποίησής τους. 

Επιπλέον, στις όποιες συζητήσεις έχουν γίνει, οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί θεωρώ ότι έχουν 

ανεπίσηµο χαρακτήρα, καθώς δεν έχει ζητηθεί η σύµφωνη γνώµη του κορυφαίου συλλογικού οργάνου, του 

∆ηµοτικού µας Συµβουλίου. Προσωπικά, δηλώνω την έκπληξή µου για το γεγονός ότι το υπουργείο υιοθετεί 

το προτεινόµενο Σχέδιο ∆ράσης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, χωρίς να 



ζητά τη σύµφωνη γνώµη ή έστω τις παρατηρήσεις του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Κρήτης, καθώς η σύνταξη και η οργάνωση του σχεδιασµού που υποδεικνύεται θα έπρεπε πρωτίστως να 

ανήκει στους ∆ήµους υποδοχής και τους Φορείς ∆ιαχείρισης. 

Με παρόµοιες αποφάσεις, οι παθογένειες του συστήµατος παραµένουν και οι δράσεις (και όχι λύσεις) που 

σήµερα προκρίνονται δε συνιστούν διαχείριση απορριµµάτων, αλλά αποσπασµατικές, σπασµωδικές και, 

δυστυχώς, µη βιώσιµες προσπάθειες µετακύλισης του προβλήµατος.  

Η ύπαρξη ενός ορθολογικού συστήµατος διαχείρισης των απορριµµάτων µε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

οικονοµικά οφέλη είναι κοινό µας µέληµα. Σας διαβεβαιώνω ακόµα µία φορά ότι έχουµε τη βούληση, όχι 

όµως τα εργαλεία για να αντιµετωπίσουµε το µείζον αυτό περιβαλλοντικό πρόβληµα. Θα ήταν τιµή µας να 

µας επισκεφθείτε για να αποκτήσετε ιδία αντίληψη των ζητηµάτων που σας προανέφερα και να γνωρίσετε 

την πολιτική µας γύρω από τη διαχείριση των απορριµµάτων και τις εγκαταστάσεις µας. 

Ευελπιστούµε στην άµεση ανταπόκριση και συνεργασία µας. Καλή δύναµη στο δύσκολο έργο σας, στο 

οποίο είµαστε αρωγοί. 

Με εκτίµηση, 

Γιάννης  Μαστοράκης 

 

∆ήµαρχος Χερσονήσου 

Πρόεδρος ΕΣ∆ΑΚ 
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