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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλκίδα,        13 - 07 - 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Αρ. πρωτ.: οικ. 161424/1115 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ   
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ:. Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού 

 Δήμαρχο Ιστιαίας -Αιδηψού 
 28ης Οκτωβρίου 26 
 ΤΚ 34200 Ιστιαία 
 info@ιstaid.gr   

 
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνά 93 

Ταχ. Κώδικας   : 341 32 
Πληροφορίες    : Ε.Κουρουμπέτση 
                           Παναγιώτης Ντζαμίλης  

Αρ. τηλέφ.        : 2221-3-53442, -449 

Αρ. fax             : 2221-0-36041 
E-mail              :  tperydroik-evo@pste.gov.gr 

     
ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου μετά από έκτακτο έλεγχο, σε Χώρους Ανεξέλεγκτης 

Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Δ.Ε Λιχάδας στον Δήμο Ιστιαίας -Αιδηψού, 
Π.Ε. Εύβοιας» 

 
ΣΧΕΤ.:  

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Οι διατάξεις του Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος»  
3. Οι διατάξεις του Ν. 4819 ΦΕΚ Α 129/23.7.2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. 

4. O N. 4685/20 (ΦΕΚ 92 Α/7-5-2020): Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις 

5. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ 193 Α/20-10-2021): Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 και ιδιαίτερα το 
Μέρος ΣΤ’ αυτού «Αναμόρφωση πλαισίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων». 

6. Η Υ.Α. Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-2-2022): Μοντέλο Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.  

7. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β / 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
και ισχύει 

8. Ο Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ‘Α/19-7-2018)  « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
9. Η υπ’ Αριθμ. (οικ.)272499/6983/3-12-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Εύβοιας 

(ΦΕΚ 6189/23-12-2021,τεύχοςΒ΄) περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας. 

10. Το με αριθμ. πρωτ.219032/19-10-2021 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδας για την διερεύνηση καταγγελίας των συμβούλων της 
Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας για παράνομες χωματερές στη Δ.Ε Λιχάδας 
(Α.Π:239509/1462/26-10-2021) 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 238268/920/25-10-2021 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ευβοίας με το οποίο διαβιβάστηκε έγγραφο που αφορά αυτοψία  της Πυροσβεστικής 
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Υπηρεσίας Ιστιαίας στις χωματερές (πλησίον του γηπέδου Αγ. Γεωργίου & στην τοποθεσία 
Γλυκιές) της Δ.Ε. Λιχάδας του Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού (Α.Π: 238426/1450/25-10-2021) 

12. Η από 1-12-2021 αυτοψία της υπηρεσίας μας  
13. Το αριθμ.239509/1462/7-12-2021 έγγραφό μας προς τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού με το 

οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας η οποία ενέχει και θέση Προσωρινής έκθεσης 
ελέγχου  (αποστολή συστημένου με κωδικό αντικειμένου RE 004658481GR με ημερομηνία 
παράδοσης 20-12-2021). 
 

Α. Ιστορικό 
Κατόπιν των (10) & (11) σχετικών  για παράνομες χωματερές στη Δ.Ε Λιχάδας πραγματοποιήθηκε 
αυτοψία στις 1-12-2021 από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ 
Εύβοιας, προκειμένου για την διερεύνηση των καταγγελλομένων.  
Σύμφωνα με το αριθμ. 5198 Φ.700.1/18-10-2021 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας 
είχε ήδη πραγματοποιηθεί  αυτοψία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας στις 18-10-2021 στις 
χωματερές (πλησίον του γηπέδου Αγ. Γεωργίου & στην τοποθεσία Γλυκιές) της Δ.Ε. Λιχάδας, που 
αντιστοιχούν στις θέσεις Α και Β της αυτοψίας της Υπηρεσία μας. 
 
Στην από 4-10-2021 συνημμένη καταγγελία των συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας η 
οποία συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό, αναφέρεται ότι τα απορρίμματα στις χωματερές 
απορρίπτει ο Δήμος αλλά και κάτοικοι και εργολάβοι που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό ιδιοκτησιών. 
Συγκεκριμένα στην καταγγελία αναφέρεται  « εκτός από καταγγελίες και μαρτυρίες άλλων δημοτών  
πως σε παράνομη χωματερή της Δ.Ε. Λιχάδας μεταφέρονται με δημοτικά οχήματα  και εναποτίθενται , 
οργανικές και άλλες ύλες από άλλες Δημοτικές Ενότητες. Στις 10-8-2021 είδαμε προσωπικά 
αυτοκίνητο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού φορτωμένο με οργανικά απόβλητα (προϊόντα κλαδέματος ) 
αλλά και άλλα απορρίμματα (στρώματα κλπ) να προσεγγίζει τη χωματερή πάνω από το γήπεδο του 
Αγ. Γεωργίου Λιχάδας. Το ακολουθήσαμε και το φωτογραφίσαμε κατά την άνοδό του στο 
χωματόδρομο που οδηγεί στη χωματερή καθώς επίσης και τη στιγμή που ετοιμαζόταν να αδειάσει με 
ανατροπή ) το φορτωμένο όχημα. Απευθυνόμενοι προς τον οδηγό του οχήματος και ρωτώντας τον 
γιατί προβαίνει σε αυτή την ενέργεια , μας απάντησε το εξής: «εδώ μου έχουν πεί να αδειάζω»  
Στις φωτογραφίες που απέστειλαν οι καταγγέλλοντες αποτυπώνεται φορτηγό του Δήμου Αιδηψού 
φορτωμένο με απορρίμματα στην χωματερή του Αγ.Γεωργίου Λιχάδας.  
 
Με το 13 σχετικό  έγγραφό μας, διαβιβάστηκε στον Δήμο η έκθεση αυτοψίας – προσωρινή έκθεση 
ελέγχου και ζητήθηκαν οι απόψεις τους επί αυτής ωστόσο ο  Δήμος δεν υπέβαλε απαντητικό 
υπόμνημα.  
 
Β. Αυτοψία στις 1/12/2021 
 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :  
Α Στη θέση πλησίον του γηπέδου Αγ. Γεωργίου Λιχάδας η οποία προσδιορίζεται από τις 
συντεταγμένες Χ=405921,6  και Υ=4298996,5  διαπιστώθηκαν  τα εξής: 
 Εντός έκτασης περίπου 8-9 στρ έχει πραγματοποιηθεί επί του εδάφους ανεξέλεγκτη διάθεση 
μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων οικιακού εξοπλισμού [στρώματα, μπανιέρες, πόρτες 
έπιπλα (καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια κ.λ.π) σπασμένες τηλεοράσεις, ρούχα κ.λ.π) απορριμμάτων 
(πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, δίχτυα, διάφορες συσκευασίες κ.λ.π) και αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)- μπάζα και βάρκες. 
 
Επί των ανωτέρω αποβλήτων πραγματοποιείται συστηματική χωματοκάλυψη με καθαρό χώμα ή 
/και κλαδιά δέντρων. 
Στον εν λόγω χώρο όπου λαμβάνει χώρα η ανεξέλεγκτη διάθεση έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές 
με σκοπό την απόληψη χώματος προκειμένου για την χωματοκάλυψή των ανωτέρω αποβλήτων. 
Εντός του χώρου δεν υπήρχε όχημα ή άλλου είδους εξοπλισμός αλλά υπήρχαν  πρόσφατα ίχνη 
κίνησης ερπυστριοφόρου οχήματος. 
 
Β. Πλησίον του δρόμου Λιχάδας -Κάβου στην τοποθεσία Γλυκές η οποία προσδιορίζεται από τις 
συντεταγμένες Χ=399879,4 και Υ=4300056,6 διαπιστώθηκαν  τα εξής: 
 Εντός έκτασης περίπου 1 στρ έχει πραγματοποιηθεί εκσκαφή εντός της οποίας γίνεται η  
ανεξέλεγκτη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων οικιακού εξοπλισμού [στρώματα, 
έπιπλα (καρέκλες, καναπέδες, κ.λ.π) απορριμμάτων (πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, διάφορες 
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πλαστικές συσκευασίες κ.λ.π)  και μικρή ποσότητα αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)- μπάζα  καθώς και  κομμάτι από βάρκα. 
Επί των ανωτέρω αποβλήτων πραγματοποιείται συστηματική χωματοκάλυψη με καθαρό χώμα ή/και 
κλαδιά δέντρων 
Στον εν λόγω χώρο όπου λαμβάνει χώρα η ανεξέλεγκτη διάθεση έχει πραγματοποιηθεί εκσκαφή  με 
σκοπό την απόληψη χώματος για την χωματοκάλυψη των ανωτέρω αποβλήτων. 
Σε απόσταση περίπου 120 μ από τον ανωτέρω χώρο πλησίον του δρόμου Λιχάδας -Κάβου 
βρισκόταν σταθμευμένο, ερπυστριοφόρο όχημα -φορτωτής τύπου Caterpillar 955K χωρίς πινακίδες 
αλλά με τις ενδείξεις «Χωματουργικά Υλικά Οικοδομών» και «Βουτσιλάκος». 
 
Γ. Στην ίδια τοποθεσία (Γλυκές) και σε μικρή απόσταση από την θέση Β η οποία προσδιορίζεται από 
τις συντεταγμένες Χ=399846 και Υ=4299922 διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Εντός έκτασης περίπου 500 τ.μ στην είσοδο της οποίας υπήρχε ανοιχτή μεταλλική είσοδος και 
πινακίδα με το λογότυπο «Τ.Κ.ΛΙΧΑΔΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ», έχει 
πραγματοποιηθεί επί του εδάφους πολύ μικρή ποσότητα στερεών αποβλήτων  (σακούλες πλαστικά 
μπουκάλια, πλαστικές καρέκλες , κομμάτια επίπλων  μπάζα)  και κλαδιών δέντρων 
Στον εν λόγω χώρο έχει πραγματοποιηθεί εκσκαφή ύψους 10 περίπου μέτρων  από την οποία 
γίνεται  απόληψη χώματος . 
Επιπλέον παρατηρήθηκαν  πρόσφατα ίχνη από ρόδες οχήματος. 
 
Τα ανωτέρω υλικά ως προς το μέρος που αυτά είναι ορατά αποτελούν στερεά, μη επικίνδυνα 
απόβλητα – αστικά απόβλητα και απόβλητα τύπου ΑΕΚΚ και  η παραγωγή, κατοχή και διαχείριση 
αυτών διέπεται από τις διατάξεις των (1), (2), (3), (4) και (7) σχετικών. Απαγορεύεται η διάθεση 
στερεών αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένους για τον σκοπό αυτό  αποδέκτες. 
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 228 του (8) σχετικού νόμου “Αρμοδιότητες των Δήμων επί Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων” οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα της εξάλειψης της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 
ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων) και της αποκατάστασης των υφιστάμενων ΧΑΔΑ (Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων). 
 
Φωτογραφική τεκμηρίωση της αυτοψίας 
 
Φωτογραφίες από  θέση Α της αυτοψίας ,  πλησίον του γηπέδου Αγ. Γεωργίου Λιχάδας 
 

 

Φωτογραφία 1 
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Φωτογραφία 2 

 

Φωτογραφία 3 

 

Φωτογραφία 4 
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Φωτογραφία 5 Περιοχή εκσκαφής 

 

Φωτογραφία 6 

 

 

Φωτογραφία 7 Πρόσφατα ίχνη κίνησης ερπυστριοφόρου οχήματος 
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Φωτογραφίες από  θέση (Β) της αυτοψίας -Πλησίον του δρόμου Λιχάδας -Κάβου στην τοποθεσία 
Γλυκές 

 

Φωτογραφία 8 

   

Φωτογραφία 9 Περιοχή εκσκαφής 

 

Φωτογραφία 10 
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Φωτογραφία 11 

 

Φωτογραφία 12 Σταθμευμένο, ερπυστριοφόρο όχημα -φορτωτής τύπου Caterpillar 955K χωρίς 

πινακίδες αλλά με τις ενδείξεις «Χωματουργικά Υλικά Οικοδομών» και «Βουτσιλάκος». 

 
  



Σελίδα 8 από 12 

Φωτογραφίες από  θέση (Γ) της αυτοψίας στην τοποθεσία Γλυκές 

 

Φωτογραφία 13 

 

Φωτογραφία 14 Περιοχή εκσκαφής 

 

Φωτογραφία 15 Πρόσφατα ίχνη από ρόδες οχήματος 
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Φωτογραφία 16 

 

Φωτογραφία 17 

 
Δ. Προσδιορισμός των Κατηγοριών Παραβάσεων σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
ευρημάτων της από 1/12/2021 έκθεσης αυτοψίας   
 
Διαπιστώνεται η ακόλουθη παράβαση : 
Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων επί του εδάφους 
Ειδικότερα την 1-12-2021 διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων στερεών 
αποβλήτων, αποβλήτων αστικού τύπου (απορρίμματα) και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  στη Δ.Ε Λιχάδας του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού (σε επιφάνεια  κατά 
προσέγγιση 8-9  στρεμμάτων στην Α.θέση και 1 περίπου  στρέμματος  στην Β. Θέση και 100 τ.μ στη 
Γ.θέση) κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 4819 ΦΕΚ Α 129/23.7.2021 (3) σχετικό και 
συγκεκριμένα  

1. του Άρθρου 34 (Διάθεση, Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με 
την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 

2. του Άρθρου 35 (Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (Άρθρο 13 της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ), «1. Απαγορεύονται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη 
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η δημιουργία απορριμμάτων». 

3. του Άρθρου 66,  παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο :«Απαγορεύονται η εγκατάλειψη, η απόρριψη 
ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η δημιουργία απορριμμάτων» 
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(Είδος Παράβασης : Παράβαση που προκαλεί ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση 
– Μέτρια/ Μέτρια Παράβαση) 
 
 
Ε. Τελική Αξιολόγηση της σοβαρότητας της Παράβασης 

 

1. Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης : 

Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης για τις συγκεκριμένες θέσεις της Δ.Ε. Λιχάδας. 

 

2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Για τις ανάγκες εφαρμογής της (6) σχετικής, 
η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εκτιμάται ότι εμπίπτει στην περιβαλλοντική κατηγορία  Β 
σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ / ΔΙΠΑ / 17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022) «Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης…». 

 

3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία : Πριν την αυτοψία της 1-12-2021 ο Δήμος  δεν είχε προβεί 
σε ενέργειες συμμόρφωσης.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθμ. 5198 Φ.700.1/18-10-2021 έγγραφο 
πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας στις 18-10-
2021 στις χωματερές (πλησίον του γηπέδου Αγ. Γεωργίου & στην τοποθεσία Γλυκιές) της 
Δ.Ε. Λιχάδας στο οποίο αναφέρεται ότι: 

Στην πρώτη θέση  πάνω από το γήπεδο του  Αγ. Γεωργίου,  η οποία αντιστοιχεί με την θέση 
Α της έκθεσης αυτοψίας της Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκαν απορρίμματα και κλαδιά δέντρων 
τα οποία είχαν επιχωματωθεί πρόσφατα. 

Στην δεύτερη  θέση  τοποθεσία Γλυκιές,  η οποία αντιστοιχεί με την θέση Β της έκθεσης 
αυτοψίας της Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκαν σε σωρούς  απορρίμματα και κλαδιά δέντρων. 

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού αν και έλαβε γνώση του ανωτέρω έγγραφου της Πυροσβεστικής 
Ιστιαίας αλλά και του αριθμ.πρωτ. 2175 Φ.702.15/22-10-2021 εγγράφου της Δ/νσης 
Πυροσβεστικής Ν. Ευβοίας  προκειμένου για τις ενέργειές του, δεν προέβη σε καμία 
ενέργεια. 

 

4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της 
ελεγκτικής διαδικασίας:  

Με το αριθμ. αριθμ.239509/1462/7-12-2021 έγγραφό μας προς τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού 
διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας και ζητήθηκαν οι απόψεις του. 

Ο Δήμος δεν προσκόμισε υπόμνημα στην Υπηρεσία μας, ούτε ζήτησε παράταση ή κατέθεσε 
κάποιο χρονοδιάγραμμα για να συμμορφωθεί.  

Συνεπώς η ανταπόκριση και η συνεργασία του Δήμου δεν κρίνεται θετική. 

 

Ο συνυπολογισμός των παραπάνω παραμέτρων σύμφωνα με τα διαγράμματα αξιολόγησης 
σοβαρότητας παράβασης (6 σχετική) δεν οδηγεί σε αναβάθμιση ή υποβάθμιση  της σοβαρότητας 
της παράβασης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο σημείο (Δ) του παρόντος . 

 

Συνεπώς, η παράβαση που βεβαιώνεται είναι: 

Ανεξέλεγκτη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων επί του εδάφους  

( Είδος Παράβασης : Παράβαση που προκαλεί ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση 
– Μέτρια/ Μέτρια Παράβαση) 

 

Από την αξιολόγηση των ευρημάτων της από 1/12/2021 έκθεσης αυτοψίας  δεν προέκυψαν 
επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν παράβαση που να προκαλεί σοβαρές σωματικές 
βλάβες σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές σημαντικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, την 
ποιότητα του εδάφους , την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά, όπως αυτές 
περιγράφονται στον Πίνακα 1 της (6) σχετικής Υ.Α.  «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης 
(«ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις». 
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ΣΤ. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) 

1. Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού θα πρέπει να τηρήσει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα 
συμμόρφωσης :  

Να σταματήσει άμεσα κάθε ρίψη αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένους χώρους.  

Δίδεται προθεσμία έξι  (6) μηνών για την νόμιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
προκειμένου για την αποκατάσταση των αναφερόμενων στην αυτοψία ΧΑΔΑ και 
συγκεκριμένα την απομάκρυνση των αποβλήτων και την μεταφορά τους σε νόμιμες μονάδες 
διαχείρισης αποβλήτων καθώς και την προσκόμιση στην Υπηρεσία μας αποδεικτικών της 
νόμιμης διαχείρισης τους 

2.  Πρόσθετη επιβολή μέτρων για την  άρση των παραβάσεων : 

- Το Δασαρχείο Ιστιαίας να εποπτεύσει τις εκτάσεις αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται 
στην παρούσα τελική έκθεση ελέγχου. 

- Το Α/Τ Ιστιαίας να μεριμνήσει για την αποτροπή της συνέχισης ρίψης αποβλήτων στις 
θέσεις που αναφέρονται στην παρούσα τελική έκθεση ελέγχου.      

 

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος του Π.Δ.Ε., ο φορέας (Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού) 
θα πρέπει να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας, Δήλωση Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που 
περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε.  

Το Π.Δ.Ε. δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη 
συμμόρφωσής του. 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας του έργου με το ως άνω Πλάνο 
Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) εντός των ανωτέρω προθεσμιών, επιβάλλονται οι διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, όπως αναλυτικά καθορίζονται στην (6) 
σχετική Υπουργική Απόφαση.   

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 Μ.Ε.Π. 
 Ο Προϊστάμενος   

 Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
  
  
  

 Τερζής Αντώνιος 
 Χημ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 
 

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευβοίας 
 
2. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος 

 
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Λ. Καλυβίων 2, 

351 32 ΛΑΜΙΑ 
 
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, email: dipexoster@apdthest.gov.gr 
 

5. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, Μεσογείων 119, 
Αθήνα, email:  sene.tep@prv.ypeka.gr  

 
6. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Π.Στ. Ελλάδας, Λ. Καλυβίων Λαμία, 

35132 (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)  
Email: ddhd@pste.gov.gr   

mailto:dipexoster@apdthest.gov.gr
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7. Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, Σαχτούρη 2, Τ.Κ. 342 00, Ιστιαία – Ευβοίας, 

 E-mail: at.istiaias@astynomia.gr 
 
8. Δασαρχείο Ιστιαίας, 34200, ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, E-mail: dasistiaias@apdthest.gov.gr 

 
9. Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ιστιαία, Εθνικού Σταδίου  342 00, istiaia@psnet.gr 

 
10. Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 

 iadamakis@yahoo.gr, chatzisk94@gmail.com   
 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Χρον. Αρχείο 
2. Φ.ΚΕΠΠΕ 
3. Φ. Ελέγχου (Αντίγραφα) 

 
 
 
 

 
Η υπάλληλος Ο υπάλληλος Μ.Ε.Π.  

  Ο Αν. Προϊστάμενος  Τμήματος  
    
    
    

 
 

Ντζαμίλης Παναγιώτης  

 

Κουρουμπέτση Ευαγγελία 
   Π.Ε. Δασολόγος με Α' β Μηχανικός Περιβάλλοντος με A’ β Αρδίτζογλου Λάζαρος 

 

  Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β  
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