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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας‐ 
ηχομέτρηση στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ Βασιλείου με την 
επωνυμία  “CHICKEN BAR”, στην Λευκάδα. 

               
 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
1.Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7‐6‐2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
2.Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27‐12‐2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως 
ισχύει. 
3.Το αριθμ. Οικ.79622/32412/14‐10‐2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων “Παράταση 
θητείας  Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών  και ορισμός νέων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”. 
4.Η αριθμ. Οικ. 106882/43537/28‐12‐2021 (ΦΕΚ 6411Β΄/2021) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων ¨Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” 
5.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”. 
6.Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 
7.Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α’ 293/06.10.1981) «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της 
ιδρύσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως Περιβάλλοντος εν γένει» 
8.Η αριθμ. Α5/3010/1985 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 593/2.10.1985) «Μέτρα προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. 
9.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. 



10.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. 
1.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», ...». 
2.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. 
3.Η  Υ.Α.  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022  (ΦΕΚ  776  Β΄/  21‐2‐2022)  «Μοντέλο  Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις». 
4.Η από αίτηση 12‐12‐2022 αίτηση του κ. Παρούση Οδυσσέα. 
5.Το  αριθμ. Πρωτ. 1020/14805/8/12‐12‐2022 έγγραφο του Α.Τ. Λευκάδας 
6.Η με ημερομηνία 14/12/2022 έκθεση αυτοψίας. 
7.Η προσωρινή  έκθεση  ελέγχου  η  οποία  διαβιβάσθηκε  στον  κ. Φατούρο Βασίλειο  με  το αριθμ. 
Πρωτ.  101557/15385/22/13‐01‐2023  έγγραφο,  στο  οποίο  συμπεριλαμβάνονταν  κλήση  σε 
απολογία. 
8.Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

Στις  14/12/2022  πραγματοποιήθηκε  έκτακτος  μερικός  έλεγχος‐ηχομέτρηση  από  την  Ανυφαντή 
Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού 
Π.Ε. Λευκάδας και  τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 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. 
93993/40550/18‐11‐2022  Απόφαση  Θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη  Περ/ντος,  Ενέργειας  & 
Χωροταξίας,  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων,  στο  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  του  κ. 
Φατούρου  Βασιλείου  με  την  επωνυμία  “CHICKEN  BAR”,  επί  της  οδού  Ηρώων  Πολυτεχνείου  21, 
κατόπιν  του  αριθμ.  Πρωτ.  1020/14805/8/12‐12‐2022  εγγράφου  του  Αστυνομικού  Τμήματος 
Λευκάδας και της από 12‐12‐2022 αίτησης του κ. Παρούση Οδυσσέα, προκειμένου να  μετρηθεί ο 
θόρυβος ο οποίος προέρχεται από το απαγωγικό σύστημα του ανωτέρω καταστήματος. 
    Κατά την διάρκεια του ελέγχου υπήρχε στον χώρο o υπεύθυνος του καταστήματος. 
    Συντάχθηκε  επί  τόπου  έκθεση  αυτοψίας  η  οποία  υπογράφθηκε  από  τους  προαναφερόμενους 
υπαλλήλους του  Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας  
και από τον υπεύθυνο του καταστήματος με την επωνυμία  “CHICKEN BAR”, κ. Φατούρο Βασίλειο. 

    Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον κ. Φατούρο Βασίλειο  με το 
αριθμ. Πρωτ. 101557/15385/22/13‐01‐2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν   και κλήση 
σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 11γ) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021. 

Σύμφωνα με την ενότητα ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, 
διαπιστώθηκε  ότι  κατά  τον  χρόνο  ελέγχου  ο  εκπεμπόμενος  θόρυβος  από  τη  λειτουργία  του 
απαγωγικού  συστήματος  της  ελεγχόμενης  δραστηριότητας  σε  ταχύτητα  με  ενδείξεις  Inverter 
μεγαλύτερες των 37,6Hz , είναι μεγαλύτερος των ορίων που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του 
Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6‐10‐81) και συγκεκριμένα: 
1) κατά την  λειτουργία του απαγωγικού συστήματος (με ένδειξη Inverter 37,6Hz) εντός της οικίας του 
κ.  Παρούση  ήταν  50,1  dB(A),  τιμή  μεγαλύτερη  κατά  5,1  (dBA)  του  ορίου  των  45  (dBΑ),    κατά 
παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6‐10‐81). 



2) κατά την  λειτουργία του απαγωγικού συστήματος (με ένδειξη Inverter 44,5Hz) εντός της οικίας του 
κ.  Παρούση  ήταν  55,5  dB(A),  τιμή  μεγαλύτερη  κατά  10,5(dBA)  του  ορίου  των  45  (dBΑ)  κατά 
παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6‐10‐81). 
3)κατά  την    λειτουργία  του  απαγωγικού  συστήματος  (με  ένδειξη  Inverter  44,5Hz)  στα  όρια  του 
ακινήτου  επί  του  οποίου  βρίσκεται    η  δραστηριότητα  ήταν  65,9  dB(A),  τιμή  μεγαλύτερη  κατά 
15,9(dBA) του ορίου των 50 (dBΑ) κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 
293Α/6‐10‐81) 

    Ο κ. Φατούρος Βασίλειος δεν υπέβαλε τις απόψεις του επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου. 
 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 17) , διαπιστώθηκε η 
κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας: 
 

Παράβαση    
Πρόκληση  ηχορύπανσης  λόγω  υπέρβασης  του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  θορύβου  κατά 
παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6‐10‐81) .     

 
Αξιολόγηση παράβασης: 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ.13) και της ενότητας 
(ΙΑ)  του  εν  λόγω  παραρτήματος  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. 

 Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) 
 

A/A 
Διαπιστωθείσα 
παράβαση 

Απαιτούμενες 
διορθωτικές ενέργειες 

Αξιολόγηση 
Σοβαρότητας 

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης από 
την παραλαβή του 

παρόντος 
1 Πρόκληση  ηχορύπανσης 

λόγω  υπέρβασης  του 
ανώτατου 
επιτρεπόμενου  ορίου 
θορύβου κατά παράβαση 
της παρ. 5  του άρθρου 2 
του  ΠΔ  1180/81(ΦΕΚ 
293Α/6‐10‐81) . 

    Λήψη των  
απαραίτητων μέτρων για 
την μείωση του θορύβου  
στα νόμιμα πλαίσια όπως 
αυτά ορίζονται στην παρ. 
5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 
1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6‐10‐
81). 

χαμηλή Δύο μήνες από την 
παραλαβή του 

παρόντος 

 
   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  που  δεν  υπάρξει  υποβολή  Δήλωσης  Συμμόρφωσης  ή  σε  περίπτωση  μη 
συμμόρφωσης  εντός  του  χρονοδιαγράμματος  του  ΠΔΕ,    ο  φορέας  του  έργου  ή  της 
δραστηριότητας θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις. 

    Το  Πλάνο  Διορθωτικών  Ενεργειών  (ΠΔΕ)  δεν  απαλλάσσει  την  ελεγχόμενη  δραστηριότητα  από 

τυχόν ποινικές ή αστικές  ευθύνες  λόγω μη συμμόρφωσής  του και δεν δικαιολογεί  τη  λειτουργία 

έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
   Λαμβάνοντας   υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο 
συμμόρφωσης  της  δραστηριότητας  που  προκύπτει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  (13)  σχετικής 
είναι:  ΜΕΤΡΙΟ. 
    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.Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας (με συν. οριστική έκθεση ελέγχου)  
3.κ. Παρούση Οδυσσέα (με συν. οριστική έκθεση ελέγχου) 
Ηρώων Πολυτεχνείου 21‐31100 Λευκάδα 



4. Δήμος Λευκάδας – Δ/νση Πολεοδομίας 
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) 
 
 
 
 
 


	1. 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», ...».
	2. 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.
	3. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β΄/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
	4. Η από αίτηση 12-12-2022 αίτηση του κ. Παρούση Οδυσσέα.
	6. Η με ημερομηνία 14/12/2022 έκθεση αυτοψίας.
	7. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον κ. Φατούρο Βασίλειο με το αριθμ. Πρωτ. 101557/15385/22/13-01-2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
	8. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία

