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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΘΕΜΑ:  Έκτακτος  μερικός  έλεγχος  τήρησης  της  κείμενης  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας  σε  
υδάτινο  αποδέκτη    και  στο  αποχετευτικό  σύστημα  τουριστικών  καταλυμάτων  στην  Νικιάνα 
Λευκάδας. 

               
 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
1.Η  αριθμ.  Οικ.  22334/9640/13‐3‐2020  (ΦΕΚ  1068Β/2020)  απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη  Ιονίων 
Νήσων  με  θέμα  “  Παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων 
πράξεων  ¨Με  εντολή  Αντιπεριφερειάρχη”  στους  υπαλλήλους  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”. 

1.Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 
2.Ο  Ν.  4014/2011  (ΦΕΚ  209  Α΄)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 
3.Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος−Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ−Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείρισης  αποβλήτων−Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία 
2008/98/ΕΚ‐Ρύθμιση  θεμάτων  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής», 
όπως ισχύει. 
4.Ο  Ν.  4843/2021  (ΦΕΚ  193  Α’)  «Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/2002  του   Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...». 
5.Ο  Ν.  4964/22  (ΦΕΚ  150  Α/30‐7‐2022):  Διατάξεις  για  την  απλοποίηση  της  περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης,  θέσπιση  πλαισίου  για  την  ανάπτυξη  των  Υπεράκτιων  Αιολικών  Πάρκων,  την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις. 
6.Η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24‐2‐2022  (ΦΕΚ 841 Β΄)  Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση 
της  υπό  στοιχεία  ΔΙΠΑ/οικ.37674/27‐7‐2016  υπουργικής  απόφασης  «Τροποποίηση  και 
κωδικοποίηση  της υπουργικής απόφασης 1958/2012  ‐ Κατάταξη δημοσίων και  ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471). 



7.Η  Υ.Α.  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022  (ΦΕΚ  776  Β΄/  21‐2‐2022)  «Μοντέλο  Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις». 
8.Η Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β` 8.3.2011) “Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την   επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.” 
9.Η  Υ.Α.  οικ.  100079/2015  (ΦΕΚ  135/Β`  22.1.2015)  «Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  20488/2010 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό 
Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του 
Ασωπού (749/Β)» και συναφείς διατάξεις» 
10.Η αριθμ. Πρωτ. Οικ. 145447/23‐06‐2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0‐4) Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ. 
11.Η αριθμ. Πρωτ. Οικ. 205988/14‐12‐2011 (ΑΔΑ: 45Ψ40‐5ΒΙ) Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ. 
12.Το αριθμ. Πρωτ. 63842/9265/08‐08‐2022 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας.   
13.Η με ημερομηνία 24/08/2022 έκθεση αυτοψίας. 
14.Η  από  από  25/08/2022  αίτηση  με  την  οποία  προσκομίσθηκαν  στην  Υπηρεσία  μας  α)  Άδεια 
διάθεσης  λυμάτων  με  ημερομηνία  24/3/2003,β)  Μελέτη  συλλογής  και  διάθεσης  λυμάτων  με 
συνημμένα σχέδια (τομή βόθρου, τοπογραφικό‐κτηματολογικό διάγραμμα ) θεωρημένα από την 
Δ/νση  Υγείας  Ν.Α.  Λευκάδας  στις  30‐01‐2003  γ)  Βεβαίωση    λειτουργίας  του  αποχετευτικού 
συστήματος με ημερομηνία 26‐03‐2003. 
15. Το Ειδικό  σήμα  λειτουργίας  (ΕΟΤ)  για  Σούνδια  Μαύρα  του  Συμεών,  το  Ειδικό  σήμα 
λειτουργίας  (ΕΟΤ)  για  Τόλια  Πιπίνα  του  Θεοδώρου,  Γνωστοποίηση  λειτουργίας  τουριστικού 
καταλύματος (αριθμ. Γνωσ. 1108597) για Χείλαρη Ηλία. (αριθμ πρωτ. Εισερχ. 75304/11160/19‐09‐
2022). 
16.Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στους κ.κ. Χείλαρη Ηλία, Σούνδια Μαύρα, 
Τόλια  Θεόδωρο  με  το  αριθμ.  Πρωτ.  65594/9516/21‐09‐2022  έγγραφο  ,  στο  οποίο 
συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία. 
17.Η από 10‐10‐2022 αίτηση του κ. Τόλια Θεοδώρου με την οποία αιτείται παράταση 
18.Το  από  2‐11‐22  υπόμνημα  των  κ.κ.  Χείλαρη  Ηλία  και  Τόλια  Θεοδώρου  και  το  από  2‐11‐22 
υπόμνημα της κ. Σούνδια Μαύρας με τα οποία υπέβαλαν  τις απόψεις τους.  
19. Το  αριθμ.  Πρωτ.  82094/12216/17‐11‐2022  ερώτημα  της  Υπηρεσίας  μας  προς  την  Δ/νση 
Υδάτων  Ιονίου,  σχετικά  με  την  υποχρέωση  του  ελεγχόμενου  τουριστικού  συγκροτήματος    σε 
έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β` 8.3.2011). 
20. Το  αριθμ.  Πρωτ.  172464/05‐12‐2022  έγγραφο  της  Δ/νσης  Υδάτων  Ιονίου,  σύμφωνα  με  το 
οποίο  “  Από  την  επισυναπτόμενη Μελέτη  Διάθεσης  ......προκύπτει  ότι  η  διαστασιολόγηση  του 
συστήματος  διάθεσης  των  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  έχει  πραγματοποιηθεί  για 
ισοδύναμο πληθυσμό 100 άτομα/ημέρα, συνεπώς η δραστηριότητα‐εφ΄όσον έως σήμερα δεν έχει 
αλλάξει  ο  σχεδιασμός  του  συστήματος  διάθεσης  των  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων‐θα 
πρέπει να προχωρήσει στην διαδικασία υποβολής φακέλου (ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με 
την    ΚΥΑ  145116/2011),  σε  τέσσερα  (4)  αντίγραφα  στην  Δ/νση  Υδάτων  Ιονίου,  για  την  έκδοση 
άδειας επαναχρησιμοποίησης”  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 Κατόπιν  του  αριθμ.  Πρωτ.  63842/9265/08‐08‐2022  εγγράφου  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  & 
Κοινωνικής  Μέριμνας  ΠΕ  Λευκάδας,  σχετικά  με  δυσοσμία  και  λιμνάζοντα  υγρά  στον  υδάτινο 
αποδέκτη στην Νικιάνα Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτού που διέρχεται δίπλα 
από  το  συγκρότημα  κατοικιών  Σάντα,  η  Ανυφαντή  Όλγα,  Χημικός,  Προϊσταμένη  του  Τμήματος 
Περιβάλλοντος  –Υδροοικονομίας &  Χωρικού  Σχεδιασμού Π.Ε.  Λευκάδας  και  ο Θωμάς  Καββαδάς, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & 



Χωρικού  Σχεδιασμού  ΠΕ  Λευκάδας,  οι  οποίοι  είναι  μέλη  τoυ  Κλιμακίου  Ελέγχου  Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. Οικ. 65755/28141‐09/08/22/08‐08‐2022 
Απόφαση  Θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη  Περ/ντος,  Ενέργειας  &  Χωροταξίας  Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων,  διενήργησαν  στις  24/08/2022  έκτακτο  περιβαλλοντικό  έλεγχο  αρχικά  στον  υδάτινο 
αποδέκτη που βρίσκεται στην Νικιάνα Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτού από το 
Ξενοδοχείο THEODORA έως την παραλία, και εν συνεχεία πραγματοποίησαν έκτακτο μερικό έλεγχο 
στο  αποχετευτικό  σύστημα  των  τουριστικών  καταλυμάτων  ιδιοκτησίας  των  Μαύρα  Σούνδια  ,  
Χείλαρη Ηλία, Τόλια Θεοδώρου. 
 Συντάχθηκε  έκθεση  αυτοψίας  η  οποία  υπογράφθηκε  από  τους  προαναφερόμενους  υπαλλήλους 
του  Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και από την 
κ.  Χείλαρη Ελένη. 
  Συντάχθηκε  προσωρινή  έκθεση  ελέγχου  η  οποία  διαβιβάσθηκε  στους  Χείλαρη  Ηλία,  Σούνδια 
Μαύρα,  Τόλια  Θεόδωρο  με  το  αριθμ.  Πρωτ.  65594/9516/21‐09‐2022  έγγραφο,  στο  οποίο 
συμπεριλαμβάνονταν    και  κλήση σε απολογία σύμφωνα με  την παρ.  11γ)  του άρθρου 50  του Ν. 
4843/2021. 
    Οι Χείλαρης Ηλίας, Σούνδια Μαύρα, Τόλιας Θεόδωρος   με τα από 2‐11‐2022 υπομνήματά τους 
υπέβαλαν εμπρόθεσμα  τις απόψεις τους.  
  
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
Με  βάση  τα  στοιχεία  που  προέκυψαν  κατά  την  αυτοψία  και  τον  έλεγχο  (σχετ.  16)  και 
λαμβάνοντας υπόψη τα απολογητικά υπομνήματα των ελεγχόμενων  (σχετ. 18), διαπιστώθηκε η 
κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας: 
 
Παράβαση 
1. Μη συμμόρφωση με τους όρους και περιορισμούς των 145116/2011 ΚΥΑ και   100079/2015 
ΚΥΑ και συγκεκριμένα του άρθρου 9 της  145116/2011 ΚΥΑ και του άρθρου 2 της  100079/2015 
ΚΥΑ. 
α)  Τα  ελεγχόμενα  τουριστικά  καταλύματα,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  προσκομίσθηκαν 
(σχετ.15)    έχουν  λάβει  τρεις  αδειοδοτήσεις  (γνωστοποίηση‐  ειδικό  Σήμα  λειτουργίας  )  και 
συγκεκριμένα: 

 Γνωστοποίηση λειτουργίας για Χείλαρη Ηλία , με δυναμικότητα 20 κλίνες 
 Ειδικό Σήμα λειτουργίας για  Σούνδια Μαύρα του Συμεών, με δυναμικότητα 18 κλίνες 
 Ειδικό σήμα λειτουργίας για Τόλια Πιπίνα του Θεοδώρου, με δυναμικότητα 20 κλίνες,  

που έχουν όμως έχουν κοινό αποχετευτικό σύστημα και συνεπώς αυτό εξυπηρετεί συνολικά 58 
κλίνες. 
β)  Σύμφωνα με  το 20) σχετικό, η Δ/νση Υδάτων  Ιονίου ως η αρμόδια Υπηρεσία  για  την  έκδοση 
άδειας  επαναχρησιμοποίησης  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ 
145116/2011, μας γνωρίζει ότι το ελεγχόμενο τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να προχωρήσει σε 
έκδοση της εν λόγω άδειας 
γ)Όπως προκύπτει από  την προσκομισθείσα στην Υπηρεσία μας  (σχετ.  14) μελέτη συλλογής και 
διάθεσης λυμάτων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα  με την  Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Υγείας Ν.Α. Λευκάδας στις 30‐01‐2003, το αποχετευτικό σύστημα των 
ελεγχόμενων τουριστικών καταλυμάτων αποτελείται από στεγανή δεξαμενή με τελικό αποδέκτη 
απορροφητικό βόθρο και έχει υπολογισθεί για ισοδύναμο πληθυσμό 100 ατόμων. 
δ)  Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  Οικ.  145447/23‐06‐2011  (ΑΔΑ:  4Α3Υ0‐4)  “...η  επιφανειακή  ή  η 
υπεδάφια διάθεση των υγρών αποβλήτων που προβλέπεται στην Υγειονομική Διάταξη καλύπτεται 
πλέον    από  την  επαναχρησιμοποίηση  μέσω  τροφοδότησης  ή  του  εμπλουτισμού  υπόγειου 



υδροφορέα  που  προβλέπεται  στην    ΚΥΑ  145116/2011.  Στην  τελευταία  περίπτωση  υπάγεται 
προφανώς  και  η  διάθεση  αποβλήτων  μέσω  συστήματος  που  καταλήγει  σε  απορροφητικό 
βόθρο...” 
ε)Σύμφωνα με  την εγκύκλιο οικ.205988/14‐12‐2011  (ΑΔΑ:  45Ψ40‐5ΒΙ)  “..2. Με  το άρθρο 17  της 
ΚΥΑ  145116/2011έχουν  ήδη  καταργηθεί  οι  σχετικές  ρυθμίσεις  της  Ε1β/221/1965  Υγειονομικής 
Διάταξης  που  καλύπτονται  από  την  εφαρμογή  της  145116/2011  ΚΥΑ,  δηλαδή  οι  άδειες  και  οι 
διαδικασίες που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων....” 
στ) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ   100079/2015, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι χρήστες ή 
φορείς  διαχείρισης  όφειλαν  να  συμμορφωθούν  με  τις  απαιτήσεις,  τους  όρους  και  τους 
περιορισμούς της ΚΥΑ 145116/2011  
 
Συνεπώς  το  αποχετευτικό  σύστημα  των  τουριστικών  καταλυμάτων  ιδιοκτησίας    Χείλαρη  Ηλία,  
Σούνδια Μαύρα του Συμεών,   Τόλια Πιπίνα του Θεοδώρου δεν έχει λάβει μέχρι τη σύνταξη του 
παρόντος, άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων κατά παράβαση του 
άρθρου 9 της ΚΥΑ 145116/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 2 της ΚΥΑ   100079/2015. 
 
Αξιολόγηση παράβασης: 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα 3, της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 7) και λαμβάνοντας 
υπόψη  τα  κριτήρια  της  ενότητας  (Ε)  του  προαναφερόμενου  Μ.Ε.Σ.  ,  η  ανωτέρω  παράβαση 
αξιολογείται  ως  χαμηλή  παράβαση,  και  για  την  οποία  ορίζονται  οι  απαιτούμενες  διορθωτικές 
ενέργειες στο Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί (Πίνακας), σύμφωνα με 
την παρ.15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021. 
 
Διάθεση  ανεπεξέργαστων  λυμάτων  σε  απορροφητικό  βόθρο,  γεγονός  που  ενέχει  κίνδυνο 
πρόκλησης  ρύπανσης  και  υποβάθμισης  περιβάλλοντος  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  2  του  Ν. 
1650/1986  (ΦΕΚ  160/Α/16‐10‐1986)  ως  ισχύει,  καθώς  πραγματοποιείται  σε  αυτόν  διοχέτευση 
άνευ  επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με υπεδάφια διάθεση μέσω διήθησης δια  του  εδαφικού 
στρώματος προς το υπόγειο υδατικό σύστημα. 
Επισημαίνεται  ότι    κατά  την  διάρκεια  της  αυτοψίας  δεν  διαπιστώθηκε  μακροσκοπικά  διαρροή 
αποβλήτων στο περιβάλλον. 

 
Αξιολόγηση παράβασης: 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα 2, της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 7) και λαμβάνοντας 
υπόψη  τα  κριτήρια  της  ενότητας  (Ε)  του  προαναφερόμενου  Μ.Ε.Σ.  ,  η  ανωτέρω  παράβαση 
αξιολογείται  ως  χαμηλή  παράβαση,  και  για  την  οποία  ορίζονται  οι  απαιτούμενες  διορθωτικές 
ενέργειες στο Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί (Πίνακας), σύμφωνα με 
την παρ.15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021. 
 
ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ) 

Προσαρτάται  πίνακας  ΠΔΕ  της  περ.  α΄  της  παρ.1  του  άρθρου  21  του  Ν.4014/2011  όπως 
τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  το  οποίο  η  δραστηριότητα  οφείλει  να  εφαρμόσει  εντός  του 
χρονοδιαγράμματος. 

Με  την  πάροδο  του  τεθέντος  χρονοδιαγράμματος  για  την  υλοποίηση  του  ΠΔΕ,  η 
δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης  της παρ.15 του 
άρθρου 20  του Ν.4014/2011,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.  Η Δήλωση  Συμμόρφωσης  για  να 



θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση 
πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ. 

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) : 

  Μετά  την  παρέλευση  της  προθεσμίας  συμμόρφωσης  θα  διενεργηθεί  από  την  Υπηρεσία 
μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο 
Διορθωτικών  Ενεργειών,  σύμφωνα  και  με  τη  σχετική  Δήλωση  Συμμόρφωσης.  Η 
επαλήθευση  της  συμμόρφωσης  μπορεί  να  πραγματοποιείται  και  με  προσκόμιση 
εγγράφων,  παραστατικών,  φωτογραφιών  και  λοιπών  στοιχείων,  αντί  αυτοψίας,  υπό  την 
προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή  ως επαρκών στοιχείων 
για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης 

 Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου 
και  η  Δήλωση  Συμμόρφωσης  αναρτάται  αμελλητί  στο  ΗΠΜ  και  στην  ιστοσελίδα  της 
Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων μέχρι  τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή  της στο ΗΠΜ επέχει 
θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.  

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ,  ο φορέας του 
έργου ή της δραστηριότητας θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι 
προσήκουσες κυρώσεις  
 

 Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) 
 

A/A 
Διαπιστωθείσα 
παράβαση 

Απαιτούμενες 
διορθωτικές ενέργειες 

Αξιολόγηση 
Σοβαρότητας 

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης από 
την παραλαβή του 

παρόντος 
1  Μη  συμμόρφωση  με 

τους  όρους  και 
περιορισμούς  των 
145116/2011  ΚΥΑ  και  
100079/2015  ΚΥΑ  και 
συγκεκριμένα  του 
άρθρου  9  της  
145116/2011  ΚΥΑ  και 
του  άρθρου  2 της  
100079/2015 ΚΥΑ. 

Έκδοση άδειας 
επαναχρησιμοποίησης 
υγρών αποβλήτων 
σύμφωνα με την  
145116/2011 ΚΥΑ 

ή 
Προσωρινή 
αποθήκευση  των 
υγρών  αποβλήτων  σε 
στεγανές 
δεξαμενές/στεγανούς 
βόθρους. 

χαμηλή Τρεις μήνες από την 
παραλαβή του 

παρόντος 

2. Διάθεση 
ανεπεξέργαστων 
λυμάτων  σε 
απορροφητικό βόθρο 

Διακοπή της 
διοχέτευσης 
ανεπεξέργαστων 
λυμάτων στον 
απορροφητικό βόθρο 
δια της αποσύνδεσης 
του αγωγού μεταφοράς 
αυτών από την στεγανή 
δεξαμενή προς τον  
απορροφητικό βόθρο 

χαμηλή Τρεις μήνες από την 
παραλαβή του 

παρόντος 



 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
   Λαμβάνοντας   υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο 
συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (7) σχετικής είναι:  
ΥΨΗΛΟ. 
   Η παρούσα οριστική  έκθεση  ελέγχου διαβιβάζεται  στην Δ/νση  Υδάτων  του  Ιονίου, ως αρμόδια 
Υπηρεσία  για  την  έκδοση  άδειας  επαναχρησιμοποίησης  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011,  κατ΄εφαρμογή της παρ. 15β του άρθρου 20 του Ν.4014, όπως 
ισχύει 
   Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας  για ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2  του άρθρου 7 
του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α). 
Το παρόν κοινοποιείται και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν δικές τους ενέργειες. 

                                                                        Ο Αναπληρωτής Δ/ντής  
                                                                          Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

                                                                               
                             

                                                                      ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
                                                                                      ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄ 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση) 
2.Αποκ/νη Διοίκηση Πελ/νήσου‐Δυτ. Ελλάδας‐Ιονίου 
Δ/νση Υδάτων Ιονίου 
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας‐Αλυκές Ποταμού‐49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
3. Περ/κή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων 
Ριζοσπαστών Βουλευτών Ιονίου Βουλής 7, Κέρκυρα‐49132 ΚΕΡΚΥΡΑ 
4..Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας 
5.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Γεν. Δ/νση Υποδομών &  Μεταφορών 
Γρ. Γενικού Δ/ντή 
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 
6.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού  Σχεδιασμού 
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 
7. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ) 


