
 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/A/27

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα, 
διαύγεια και άλλες διατάξεις”. 

4. Τη με αρ. πρωτ. 15870/15-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2
περί «Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»  και την με αρ. πρωτ. 118604/29
«Ανάληψη υπηρεσίας του Συντονιστή της Αποκ
και Ιονίου από τις 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα». 

5. Την με αρ. πρωτ.130479/20-06
Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

6. To N. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α / 25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 

7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2
2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι

8. Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α'/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 
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ΘΕΜΑ: 
 
 
 
 

Ανανέωση -Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7293/9
Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου 
Τροποποίησης-Ανανέωσης της με την αρ. πρωτ. 1411/22
λειτουργίας του ως ΧΥΤΥ και β) 
μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/A/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 

Κ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα, 

2017 (Φ.Ε.Κ. 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2017) Απόφαση Υπουργού εσωτερικών  
περί «Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»  και την με αρ. πρωτ. 118604/29
«Ανάληψη υπηρεσίας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου από τις 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα».  

06-2017 Απόφαση Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής  «Εντολή 
Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  

1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α / 25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 

2-2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α'/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Κέρκυρα   
Αρ. Πρωτ.:

+153031/17 
 
Σχετ.: 146977/16, 65502/17, 96656/17, α/α
118937/17, 159488/17, 158687/17, 158086/17
 

 

:mlela@1745.syzefxis.gov.gr 

ΠΡΟΣ: Σύνδεσμος Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων 

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ 
Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και της 

της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ», 
τουργίας του ως ΧΥΤΥ και β) της υποδοχής προς ταφή των υπολειμμάτων

μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας   

Σελίδα 1 από 14 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα, 

017) Απόφαση Υπουργού εσωτερικών  
περί «Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»  και την με αρ. πρωτ. 118604/29-05-2017 

εντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 

2017 Απόφαση Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής  «Εντολή 
Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α / 25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-
ματικής Αλλαγής». 

Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α'/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

 

Κέρκυρα   14/09/2017 
Αρ. Πρωτ.: 180937 

146977/16, 65502/17, 96656/17, α/α 43/17, 
118937/17, 159488/17, 158687/17, 158086/17 

Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας  

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ 
Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και της 

2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ», λόγω  α) της 
υπολειμμάτων της νέας μονάδας 
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9. Τη με αρ. 1958/13.1.2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Κατάταξη δημοσίων & ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.11 (ΦΕΚ Α΄209/2011)» (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τις τροποποιήσεις της  

10. Την ΚΥΑ με αρ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για 
την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/11 (ΦΕΚ Α/209/2011)». 

11. Την Υ.Α οικ. 167563/13/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ964/Β/13) «Εξειδίκευση διαδικασιών και ειδικότερων κριτηρίων 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 / Ν.4014/11, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγρ.13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και 
κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος. 

12. Την ΚΥΑ 1649/45/14 (ΦΕΚ 445Β/14) «Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην δημόσια διαβούλευση κατά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Α Κατηγορίας, της Υ.Α. 1958/12, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19,παραγρ 9 , του Ν.4014/11, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 

13. Την Υ.Α.οικ.48963/5.10.12 «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων ΕΠΟ, ΑΕΠΟ) για έργα & 
δραστηριότητες κατηγορίας Α- της υπ.αρ. 1958/12. Απόφασης ΥΠΕΚΑ., σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 7, 
του Ν.4014/11». 

14. Την Απόφαση Α.Π. οικ. 170225/20.01.2014 "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας" 

15. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης». 

16. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-97) ‘’Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων’’. 

17. Την ΚΥΑ 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘’Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων’’. 

18. Το N. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών 
άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 9268/469/07 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010). 

19. Την ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της μηχανικής- βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 
καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους,…» (ΦΕΚ 3339Β) 

20. Την Κ.Υ.Α. 51373/4684/25.11.2015 (ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015) “ Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων. 

21. Την ΚΥΑ αρ. οικ. 56955/25-11-2016 (αδα: Ω2ΦΝ4653Π8-Ε8Ε) «Έγκριση της στρατηγικής Μελέτης 
περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του σχεδίου αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων  (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».  

22. Την ΚΥΑ αρ. οικ. 63085/5401/27-12-2016 (ΦΕΚ Β` 4317) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

23. Την με αρ. πρωτ. 256-26/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων» (ΑΔΑ: 6Ω4Ξ7ΛΕ-ΧΨ9), έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

24. Την με αρ.πρωτ.7293/9-8-1999 Απόφαση Γ.Γ.ΠΙΝ Ιονίου που αφορά την έγκριση ΕΠΟ για την 
κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του χώρου υγειονομικής ταφής απποριμάτων (ΧΥΤΑ) Νότιας 
Κέρκυρας στη θέση «Μισοραχία», Δήμου Λευκιμμαίων  

25. Την με αρ.πρωτ.1411/22-7-2010 Τροποποίηση και ανανέωση της με ρ. πρωτ. 7293/9-8-1999 Απόφασης 
Γ.Γ.ΠΙΝ Ιονίου που αφορά την έγκριση ΕΠΟ για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του χώρου 
υγειονομικής ταφής απποριμάτων (ΧΥΤΑ) Νότιας Κέρκυρας στη θέση «Μισοραχία», Δήμου Λευκιμμαίων, 
Κέρκυρας 

26. Το με αρ. πρωτ.723/14-09-2016 έγγραφο του Σύνδεσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Κέρκυρας, με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας  

27. Το με αρ. πρωτ. 146977/1-12-2016 έγγραφο μας για συμπληρωματικά-διορθώσεις του φάκελου του 
έργου  
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28. Το με αρ. πρωτ. 270/21-03-2017 έγγραφο του Σύνδεσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Κέρκυρας, με κατάθεση συμπληρωματικών ουσιωδών στοιχείων  του έργου του θέματος  

29. Το με αρ. πρωτ. 65502/31-03-2017 διαβιβαστικό έγγραφο μας στις αρμόδιες υπηρεσίες για 
γνωμοδότηση 

30. Την με αρ. πρωτ. οικ. 101830/8-5-2017 θετική γνωμοδότηση με Όρους και Προϋποθέσεις της Δ/νσης 
υδάτων  

31. Την με αρ. πρωτ. 27144/10980/27-4-2017 θετική γνωμοδότηση με τους Όρους – Προϋποθέσεις που 
παρατίθενται στο σημείο 4 του εγγράφου της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ιονίου  

32. Το με αρ. πρωτ. 96656/24-05-2017 έγγραφο μας για συμπληρωματικά στοιχεία επί των γνωμοδοτήσεων  
33. Την με αρ.πρωτ. 27145/10981/23-5/2017 θετική γνωμοδότηση με τους Όρους – Προϋποθέσεις που 

παρατίθενται στο σημείο 4 του εγγράφου, του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και υγειονομικού 
Ελέγχου, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  

34. Το με αρ. πρωτ. 118937/12-6-2017 επείγον υπενθυμιστικό προς Σύνδεσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας έγγραφο μας για τα συμπληρωματικά στοιχεία  

35. Το με αρ. πρωτ. 705/13-07-2017 έγγραφο του συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων με 
συμπληρωματικά στοιχεία επί των γνωμοδοτήσεων   

36. Το με αρ.πρωτ. 159488/20-6-2017 έγγραφο μας αποστολής των παραπάνω συμπληρωματικών στις  
υπηρεσίες που γνωμοδότησαν    

37. Την από 7-7-17 αίτηση της Επιτροπής Πολιτών κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας  
38. Την από 3-8-2017 αίτηση του συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων με συμπληρωματικά στοιχεία 

επί των γνωμοδοτήσεων του έργου του θέματος   
39. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση ως προς το σκέλος που αφορά στη λειτουργία ως ΧΥΤΥ 

του αδειοδοτημένου με την αριθμ. 1411/22-07-2010 Απόφαση ΓΓ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΧΥΤΑ 
Νότιας Κέρκυρας, είναι σύμφωνη με το νέο κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
(Ν.4042/2012), το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το αναθεωρημένο Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων. 

40. Το γεγονός ότι πριν την άδεια  λειτουργίας πρέπει  
 να έχουν ολοκληρωθεί τα απαιτούμενα διορθωτικά έργα λειτουργικής αποκατάστασης 

προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ως ΧΥΤΥ, δεδομένου ότι δεν θα εισέρχονται πλέον αστικά 
σύμμεικτα απορρίμματα αλλά δεματοποιημένο υπόλειμμα που θα προέρχεται από τη λειτουργία 
της ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας 

 να διασφαλισθεί άμεσα η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ προ τη έναρξης λειτουργίας για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ. 

41. Το γεγονός ότι : 
 είναι πρώτιστη αναγκαιότητα η άμεση αντιμετώπισης του οξύτατου προβλήματος της 

διαχείρισης των αποβλήτων του Ν. Κερκύρας την προστασία της υγείας των πολιτών και του 
περιβάλλοντος  

 της άμεσης, ταυτόχρονης και παράλληλης εφαρμογής των μέτρων, έργων και διαδικασιών για 
την υλοποίηση, του σχεδίου μεταβατικής διαχείρισης που περιλαμβάνει προδιαλογή με 
μηχανικό διαχωρισμό μετάλλων και κινητό ΚΔΑΥ, Μονάδα Κομποστοποιήσης και δεματοποίηση, 
του υπολείμματος . 

 η μεταβατική διαχείριση θα γίνει σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας 
Ανανέωσης Τροποποίησης της ΑΕΠΟ ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας στη θέση Ακροκέφαλος 
Τεμπλονίου  στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας των πολιτών, της αξιοποίησης των αποβλήτων ως πόρου και της εφαρμογής του 
θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 
42. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου του θέματος, αφορά 

στην τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του, που συνίσταται στην υποδοχή προς 

ταφή όλων των υπολειμμάτων της νέας μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της 

Κέρκυρας όπως αυτή περιγράφεται στην από αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας και την 

μελέτη που την συνοδεύει   
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Α) Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 7293/9

Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και της Τροποποίησης

της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ», 

 
Ι. Στην ενότητα Α είδος και μέγεθος

 
 Λειτουργία και Αποκατάσταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

(στην αρχική ΑΕΠΟ και στις τροποποιήσεις της

όπου γίνεται αναφορά

νομοθεσία ) 

 Προσωρινή Λειτουργία (συνδέεται άμεσα με την 

Αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής

των υπολειμμάτων της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας 

που περιγράφεται στην αρ. πρωτ. 9453/2

συνοδεύει   

 

 Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 

προτεινόμενο έργο υπάγεται :

4η Ομάδα: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» και πιο συγκεκριμένα στις κατηγορίες :

α/α 14 «Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων 

(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες 

Οι κωδικοί του ευρωπαϊκού 
περιγράφονται στην σελ 50 της 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

την με αρ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας 

Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και της Τροποποίησης

2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ», ως ακολούθως: 

μέγεθος του έργου : 

Λειτουργία και Αποκατάσταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 

και στις τροποποιήσεις της και μελέτες πλέον

ά για ΧΥΤΑ θα εννοείται ΧΥΤΥ και θα εφαρμόζεται

(συνδέεται άμεσα με την Α’ Φάσης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας) 

Αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Λευκίμμης της ταφής  

των υπολειμμάτων της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας 

περιγράφεται στην αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας και την μελέτη που την 

Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας 

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 

προτεινόμενο έργο υπάγεται : 

Ομάδα: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» και πιο συγκεκριμένα στις κατηγορίες :

α/α 14 «Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων 

(ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)»,  

 καταλόγου Αποβλήτων -(ΕΚΑ)- των εισερχομένων 
περιγράφονται στην σελ 50 της μελέτης  
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99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας 

Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και της Τροποποίησης-Ανανέωσης 

Υπολειμμάτων  

πλέον μιλάμε για ΧΥΤΥ και 

εφαρμόζεται η ανάλογη 

Α’ Φάσης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας) και 

Υπολειμμάτων Λευκίμμης της ταφής  όλων 

των υπολειμμάτων της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας  

16 Απόφαση μας και την μελέτη που την 

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13.1.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 

Ομάδα: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» και πιο συγκεκριμένα στις κατηγορίες : 

α/α 14 «Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων 

των εισερχομένων στο ΧΥΤΥ 
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Στο χώρο ΧΥΤΥ Λευκίμμης δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα 
της ΚΥΑ 29407/3508/2002 και συγκεκριμένα: 
α) Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση,
β) Απόβλητα τα οποία είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
γ) Νοσοκομειακά απόβλητα και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές
τα οποία είναι μολυσματικά κατά τις κείμ
δ) Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση 
σε κατασκευαστικά έργα εντός των ΧΥΤΥ και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, 
(εξαιρουμένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών 
διάμετρο άνω των 1400 mm), 
ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 29407/3508/02 όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο άρθρο 6 της ίδιας ΚΥΑ, 

δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 6 
ΚΥΑ 29407/3508/2002 και συγκεκριμένα:  

α) Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση, 
β) Απόβλητα τα οποία είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  
γ) Νοσοκομειακά απόβλητα και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές
τα οποία είναι μολυσματικά κατά τις κείμενες διατάξεις,  
δ) Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση 
σε κατασκευαστικά έργα εντός των ΧΥΤΥ και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, 
(εξαιρουμένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των ελαστικών με εξωτερική 

),  
ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 29407/3508/02 όπως αναλυτικά 

ρθρο 6 της ίδιας ΚΥΑ,  
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που αναφέρονται στο άρθρο 6 

β) Απόβλητα τα οποία είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα 

γ) Νοσοκομειακά απόβλητα και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, 

δ) Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση 
σε κατασκευαστικά έργα εντός των ΧΥΤΥ και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, 

ποδηλάτων και των ελαστικών με εξωτερική 

ε) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 29407/3508/02 όπως αναλυτικά 
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στ) Αδρανή υλικά, πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης και των λοιπών εδαφικών 
υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του (π.χ. ανυψούμενα αναχώματα, 
υλικά πυρόσβεσης κλπ.),  
ζ) Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών,  
η) Ραδιενεργά απόβλητα. 

 
Αναλυτικότερη περιγραφή των παραπάνω περιλαμβάνεται στο τεύχος μελέτης και στα 
συμπληρωματικά στοιχεία που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. 

 Υπαγωγή του έργου στο Παράρτημα Β.Ι. της ΥΑ 48963/2012 
Το προτεινόμενο έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος της ΚΥΑ 
36060/115/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5.3.β 
«Ανάκτηση ή συνδυασμός ανάκτησης και διάθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων ημερήσιας 
δυναμικότητας άνω των 75 τόνων... » του Παραστήματος Ι «Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 8». Στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 
59 αυτής αναφέρεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται το 
Παράρτημα Β του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 48963/2012 υπουργικής απόφασης (Β' 2703), στο οποίο 
περιλαμβάνονται τα παραρτήματα Β.Ι, Β.ΙΙ, Β.Ill και B.IV». 

 
ΙΙ. Στην ενότητα (Δ). «Τεχνικά έργα και μέτρα απορρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που 

επιβάλλεται να ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης 
περιβάλλοντος»,  

 
1. Προστίθενται στην υποενότητα Δ.1. περιβαλλοντικών όρων για την περίοδο λειτουργίας του ΧΥΤΥ της 

μεταβατικής περιόδου, υποδοχής υπολειμμάτων του Ν. Κέρκυρας ως ακολούθως: 
 

Δ.1.Γενικοί όροι λειτουργίας  
 
1.7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των εγκαταστάσεων να γίνει σύμφωνα με την 

ΚΥΑ114218/1997 και την ΚΥΑ 29407/3508/2002, με τους πρόσθετους όρους, περιορισμούς και 
προϋποθέσεις που τίθενται με την παρούσα απόφαση. 

1.8. Ο Φορέας του έργου υποχρεούται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.2013)για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης. 

1.9. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009, σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχημάτων που 
επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον, τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
α) Ο φορέας του έργου ενημερώνει άμεσα την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, την ΕΥΕΠ και τη 

ΔΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας  
β) Ο φορέας του έργου λαμβάνει άμεσα τα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων, 
γ) Οι αρμόδιες περιβαλλοντικές Υπηρεσίες απαιτούν από τον φορέα του έργου να λάβει όλα τα 

κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία αυτές θεωρούν αναγκαία για τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. 

1.10. Η λειτουργία της Α’ Φάσης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας συνδέεται άμεσα με τη μεταβατική 
διαχείριση των αποβλήτων και την εφαρμογή των μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αστικών αποβλήτων, όπως αυτές προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Με την ολοκλήρωση 
των προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης (ΜΕΑ και νέος ΧΥΤΥ Κέρκυρας) θα σταματήσει η 
διάθεση υπολειμμάτων στον ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες 
αποκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στον φάκελο τροποποίησης και στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. 

1.11. Ο ΧΥΤΥ θα δέχεται αποκλειστικά και μόνο τα υπολείμματα από τη μεταβατική διαχείριση 
των ΑΣΑ της διαχειριστικής ενότητας Κέρκυρας, όπως αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας και την μελέτη που την συνοδεύει   

1.12. Να τηρηθούν οι όροι των γνωμοδοτήσεων σχετικά 30,31,33 
1.13. Πριν την έκδοση Άδειας Λειτουργίας να έχουν ολοκληρωθεί: 

1.13.1. τα απαιτούμενα διορθωτικά έργα λειτουργικής αποκατάστασης προκειμένου να 
τεθεί σε λειτουργία ως ΧΥΤΥ, δεδομένου ότι δεν θα εισέρχονται πλέον αστικά σύμμεικτα 
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απορρίμματα αλλά υπόλειμμα  
1.13.2. να διασφαλισθεί άμεσα η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ τη διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ. 
1.13.3. Να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των υποδομών που 

είχαν συμβεί προ της έναρξης λειτουργίας. 
1.13.4. Πριν την έναρξη της εναπόθεσης να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη λειτουργία 

των τεχνητών υγροτόπων. 
1.14. Οι εισερχόμενες ποσότητες υπολειμμάτων θα καταγράφονται ανελλιπώς. Τον Φεβρουάριο 

κάθε έτους λειτουργίας τα επεξεργασμένα στοιχεία (ποσότητες ανά μήνα και έτος) θα 
αποστέλλονται στη Δ.νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν. και στηναδειοδοτούσα 
αρχή.  

1.15. Με βάση την αρχή της πρόληψης θα πρέπει να συνταχθεί σχέδιο αντιμετώπισης τυχόν 
σημαντικής αύξησης εισερχομένων υπολειμμάτων αποβλήτων. 

1.16. Το δίκτυο συλλογής και απαγωγής του βιοαερίου να τεθεί σε εφαρμογή κατά το 1ο 
εξάμηνο λειτουργίας εφόσον παρατηρηθεί παραγωγή βιοαερίου, βάσει των υποχρεωτικών 
μηνιαίων μετρήσεων που θα διεξάγονται στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
παρακολούθησης. 

1.17. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 
όπως τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στην επιφάνεια 
του εδάφους ή σε υπόγειο αποδέκτη, από τη λειτουργία του μεταβατικού σταδίου διαχείρισης. 
Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ο αρμόδιος 
φορέας λειτουργίας του έργου γνωστοποιεί στις υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που 
προτίθεται να λάβει, καθώς και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Οι 
σχετικές εκθέσεις φυλάσσονται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν μαζί με όλα τα άλλα 
στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της.  

1.18. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον το σύνολο 
των παραμέτρων (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, είσοδος – έξοδος στραγγιδίων από τη Μονάδα 
Επεξεργασίας Στραγγιδίων, καθιζήσεις, βιοαέριο, κλιματολογικά δεδομένα, καταγραφή 
εισερχομένων φορτίων), τη συχνότητα δειγματοληψίας και τη μεθοδολογία που αναφέρεται στον 
Οδηγό Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων 
(ΕΠΠΕΡΑΑ 2014). 

1.19. Η πρώτη δειγματοληψία παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων θα 
πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη διάθεσης των δεματοποιημένων απορριμμάτων για τον 
προσδιορισμό των τιμών αναφοράς για τη σύγκριση με τις τιμές μετά την εναπόθεση/ταφή. 

1.20. Κατά την έναρξη λειτουργίας ο Φορέας λειτουργίας να έχει προμηθευτεί τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό για τη διενέργειατων μετρήσεων βιοαερίου (φορητό αναλυτή μέτρησης βιοαερίου, 
ειδικό δειγματολήπτη αερίου) και τη διενέργεια των δειγματοληψιών των παραμέτρων 
παρακολούθησης 

1.21. Να γίνεται τακτικός έλεγχος των έργων διαχείρισης των ομβρίων, καθώς και καθαρισμός 
των έργων από φερτά υλικά κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και άμεση επιδιόρθωση των 
έργων που έχουν υποστεί φθορές. 

1.22. Κάθε εξάμηνο ο Φορέας λειτουργίας θα υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα του 
προγράμματος παρακολούθησης και φωτογραφική τεκμηρίωση της εξέλιξης της πλήρωσης των 
κυττάρων, προς τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Π.Ι.Ν. και την αδειοδοτούσα αρχή. 

1.23. Να εφαρμοσθούν οι όροι και τα μέτρα που προβλέπονται στην προτεινόμενη τροποποίηση 
και οι όροι της ΑΕΠΟ που δεν τροποποιούνται. 

1.24. Τα αριθμητικά στοιχεία των εισερχομένων ποσοτήτων, θα πρέπει να καταγράφονται και να 
διατηρούνται σε βάση δεδομένων, άμεσα προσβάσιμη από Φορέα, Δήμο, Περιφέρεια, κλπ  

1.25. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των 
τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται 
πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων. Το υιοθετούμενο πρόγραμμα να διαθέτει την έγγραφη 
έγκριση της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας. 

1.26. Η διαμόρφωση της κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων εντός της 
Μονάδας να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η ζύγιση των εισερχόμενων και των εξερχόμενων 
οχημάτων, ενώ στο χώρο υποδοχής να υπάρχει επαρκής χώρος ελιγμών, ώστε τα οχήματα να 
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προσεγγίζουν απρόσκοπτα στις κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης των απορριμμάτων. Επιπλέον ο 
χώρος εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων να διαθέτει ενισχυμένο φωτισμό που να εξασφαλίζει 
επαρκή ορατότητα. 

1.27. Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης να τηρούνται οι παρακάτω επιλογές σχεδιασμού: 
1.27.1. Τυχόν κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας των 

προϊόντων να καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και να δίδεται η δυνατότητα 
αυτοματοποιημένης ρύθμισης τους. 

1.27.2. Η διάταξη του εξοπλισμού να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση για 
επιθεώρηση και συντήρηση του. 

1.28. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης σε όλο 
το χώρο. 
 

2. Προστίθενται στην υποενότητα Δ.1. περιβαλλοντικών όρων, Υποενότητα για τα υγρά απόβλητα  
ως ακολούθως: 

 
Ως προς  την Επεξεργασία και διάθεση των  υγρών αποβλήτων που προέρχονται από την 
λειτουργία της δραστηριότητας 

 
1. Να υποβληθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή επιπρόσθετη μέθοδος επεξεργασίας των στραγγιδίων 

και βροχοστραγγιδίων στη  περίπτωση λειτουργίας της Β΄ φάσης του ΧΥΤΥ ούτως ώστε αυτό να 
καλύπτει τα ακόλουθα φορτία:      

 BOD5 :  < 25mg/lt 
 COD :   <  125mg/lt 
 SS :     < 35mg/lt 
 TN:      < 15mg/lt 

εφόσον σύμφωνα με την μελέτη κατά την λειτουργία της Β΄ Φάσης -όπου αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά η ημερήσια παροχή-η ποιότητα των επεξεργασμένων στραγγιδίων μετά τους τεχνητούς  
υγροβιότοπους  δεν θα καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις, που έχουν ζητηθεί με το έγγραφο 
666/10-2-2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  
Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα θα μεταφέρονται με ειδικό βυτιοφόρο στην Ε.Ε.Λ της Λευκίμμης , 
ενώ παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα επανακυκλοφορίας αυτών  στον ΧΥΤΥ όταν αυτό θα είναι 
απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας του κύτταρου». 
 

2.Προστίθενται στην υποενότητα Δ.2. περιβαλλοντικών όρων για την περίοδο λειτουργίας του ΧΥΤΥ 
της μεταβατικής περιόδου, υποδοχής υπολειμμάτων του Ν. Κέρκυρας ως ακολούθως: 
 

Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΥ 
 

2.14. Η μέθοδος διάθεσης που θα εφαρμοστεί είναι αυτή της Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων και να γίνεται παράλληλα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 2939/2001, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2.15. Κατά την φάση της οριστικής μελέτης του ΧΥΤΥ απαιτείται η πρόγνωση ευστάθειας του 
ΧΥΤ με βάση εκτιμήσεις, υπολογισμούς και μετρήσεις και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, 
σύμφωνα με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, των 
εδαφομηχανικών παραμέτρων (αντοχή, παραμόρφωση κλπ) και του τρόπου λειτουργίας με 
αποκλειστική ευθύνη και έλεγχο του φορέα του έργου. 

2.16. Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του ΧΥΤΥ να ξεκινούν τα έργα 
αποκατάστασης (προσωρινής και τελικής) που να συνδυάζονται απαραίτητα με πρόγραμμα 
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

2.17. Η πρόσβαση στο χώρο να είναι δυνατή σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Εντός των 
ορίων του να κατασκευαστεί δίκτυο δρόμων που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλα τα 
σημεία του ΧΥΤΥ και των βοηθητικών του εγκαταστάσεων. 

2.18. Να εξασφαλισθεί η ευστάθεια και αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών ορυγμάτων και 
επιχωμάτων, ιδιαίτερα των υψηλών. 
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2.19. Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης - αιωρούμενων σωματιδίων θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 
 Περιοδική διαβροχή του εσωτερικού δρομολογίου και των χωματισμών επικάλυψης, κυρίως 

κατά τους θερινούς μήνες, 
 Μεταφορά των απορριμμάτων με καλυμμένα οχήματα, 
 Συμπίεση και καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΥΤΥ 

2.20. Ο καθαρισμός των τροχών των απορριμματοφόρων να γίνεται μετά την εκφόρτωση των 
απορριμμάτων στην ειδικά κατασκευασμένη εγκατάσταση που βρίσκεται στον χώρο του γηπέδου. 
Το νερό από την έκπλυση των τροχών να υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία ή να διοχετεύεται 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εάν ο καθαρισμός γίνεται με μηχανική 
μέθοδο, τα στερεά απόβλητα του καθαρισμού να συλλέγονται και μεταφέρονται προς υγειονομική 
ταφή στο ΧΥΤΥ. 

2.21. Απαγορεύεται : 
i. η καύση αποβλήτων 
ii. η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός κι αν αερίζονται επαρκώς. 
iii.  η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων, προκειμένου να τηρηθούν τα 

κριτήριααποδοχής αποβλήτων. 
iv. η διάθεση με υπόγεια αποθήκευση αποβλήτων, τα οποία σε συνθήκες ταφής λόγω 

αντιδράσεων μεταξύ τους, ή με υδατοδιαλυτά διαλύματα επιφέρουν (i) αύξηση του 
όγκου, (ii) δημιουργία λίαν εύφλεκτων επικίνδυνων ή εκρηκτικών ουσιών ή αερίων 
επικίνδυνων αντιδράσεων, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία της 
εγκατάστασης.Κατά τη διάρκεια κάθε προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΥ για 
χρονική περίοδο μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα, για την προστασία του περιβάλλοντος, 
να πραγματοποιείται ενδιάμεση στρώση επικάλυψης των απορριμμάτων από εδαφικό 
υλικό, πάχους τουλάχιστον 50 cm. 

2.22. Να εξασφαλίζεται επαρκής αντιπλημμυρική προστασία των βοηθητικών εγκαταστάσεων του 
ΧΥΤΥ 

2.23. Ο τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων να γίνεται κατά διαμερίσματα απορριμμάτων 
ενδεικτικών διαστάσεων 5 m x 5 m x 2,5 m, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα υψόμετρα με 
σταδιακή πλήρωση του ωφέλιμου όγκου. Η κλίση του μετώπου εργασίας (πρανούς) να είναι 
τουλάχιστον της τάξης του 1:2,5 (υ:β) ή και ηπιότερη. Η αρχική διάστρωση των απορριμμάτων 
εντός του ΧΥΤΥ να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με αιχμηρά υλικά που μπορεί 
να επιφέρουν βλάβη στο σύστημα στεγάνωσης. Το απορριμματικό ανάγλυφο πρέπει να είναι 
επισκέψιμο σε όλα τα σημεία στα οποία προβλέπονται εργασίες διαχείρισης βιοαερίου και 
στραγγισμάτων και για αυτό η διαμόρφωση αναβαθμών είναι απαραίτητη. Η επιφάνεια του 
τελευταίου (επιφανειακού) κυττάρου να έχει κλίση της τάξης του 5%. 

2.24. Τα ογκώδη απορρίμματα αφού τεμαχιστούν στην αντίστοιχη μονάδα επεξεργασίας 
ογκωδών να τοποθετούνται στη βάση του μετώπου εργασίας και να προωθούνται μαζί με τα άλλα 
απορρίμματα. 

2.25. Η εκφόρτωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ να διενεργείται κατά το δυνατόν προς τη 
διεύθυνση του ανέμου. Κατά την εκφόρτωση των απορριμμάτων και κατά τη διάρκεια εργασιών 
στο μέτωπο εργασίας, να υπάρχουν τοποθετημένα φορητά δικτυωτά πετάσματα μήκους 5m και 
ύψους 3m στο μέτωπο εργασίας ως μέτρο πρώτης αντιμετώπισης για την κατακράτηση ελαφρών 
αντικειμένων. 

2.26. Η συμπίεση των απορριμμάτων να γίνεται με επαναλαμβανόμενη διέλευση 
ερπυστριοφόρου προωθητή ή συμπιεστή (ή άλλο τρόπο ισοδύναμου συστήματος συμπίεσης). Τα 
απορρίμματα να καλύπτονται με χωμάτινο κάλυμμα πάχους 15 - 20 cm σε καθημερινή βάση. Η 
αναλογία υλικού καθημερινής επικάλυψης και απορριμμάτων να είναι της τάξης 1:10. Το υλικό 
επικάλυψης δεν πρέπει να περιλαμβάνει τεμάχια βράχου μεγαλύτερης διαμέτρου από τα 15 cm. 

2.27. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικού φορτίου 
(μικροοργανισμοί, έντομα, ζωύφια, τρωκτικά κλπ) του ΧΥΤΥ και να προβλεφθεί παράλληλο 
πρόγραμμα καταπολέμησης των εκτοπαρασίτων. Στα μέτρα περιορισμού του παρασιτολογικού 
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φορτίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
α) ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση, των απορριμμάτων, 
β) καταστροφή των καταφυγίων, 
γ) ψεκασμός, 
δ) σωστή διάταξη του πράσινου στον χώρο κάλυψης. 
ε) περιορισμός στο μέτρο του δυνατού της διαθέσιμης τροφής. 

2.28. Κατά τους ξηρούς κυρίως μήνες να γίνεται τακτική διαβροχή των περιοχών εκχωματώσεων 
και επιχωματώσεων καθώς και των αποθηκευμένων αδρανών κοκκωδών πρώτων υλών. 

2.29. O χώρος δε θα δέχεται αδρανή υλικά (μπάζα) πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό 
επικάλυψης. 

2.30. Απαγορεύεται η διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στο ΧΥΤΥ. 
2.31. Η κίνηση των απορριμματοφόρων εντός του ΧΥΤΥ πρέπει να γίνεται με χαμηλή ταχύτητα, 

για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης. 
2.32. Η περίφραξη, οι θάμνοι και τα δέντρα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται 

από το προσωπικό του έργου και να καθαρίζονται από τα παρασυρθέντα μέσω των ανέμων 
ελαφρά αντικείμενα. 
 

3. Προστίθενται στην υποενότητα Στ.) έλεγχος, παρακολούθηση και επιτήρηση κατά την φάση 
λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας για την περίοδο λειτουργίας του ΧΥΤΥ της μεταβατικής περιόδου, 
υποδοχής υπολειμμάτων του Ν. Κέρκυρας ως ακολούθως: 

 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων που 
σχετίζονται με τα Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα 

 Επεξεργασία και αποθήκευση των στραγγιδίων : 
Να διενεργείται δειγματοληψία και ανάλυση των παραμέτρων pH, Αγωγιμότητα, BOD5, COD, T.O.C., 
Ολικά στερεά, Αιωρούμενα στερεά, Οργανικό Ν, NH4-N, NO3, SO4, Φωσφορικά άλατα, Ολικός 
φώσφορος, Ολικό Άζωτο, Φαινόλες, Φθοριούχα, Κυανιούχα, Βαρέα μέταλλα (Cr, Cu, Cd, Zn, Ni, As, 
Fe, Hg), άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και Τετραχλωροαιθυλενίου, Αργίλιο και μικροβιολογικές 
παράμετροι με  συχνότητα της δειγματοληψίας και ανάλυσης ανά τρίμηνο : 

 στην είσοδο της Ε.Ε.Σ.(δεξαμενή εξισορρόπησης-αποθήκευσης βροχοστραγγιδίων) 
 στην είσοδο των τεχνητών υγροβιότοπων(δεξαμενή επεξεργασμένων-προσαγωγής 

λυμάτων στους υγροβιότοπους 
 στην έξοδο των υγροβιότοπων 

 
 Παρακολούθηση των υπογείων υδάτων μέσω του ελέγχου των τριών (3) γεωτρήσεων που 

βρίσκονται εντός της δραστηριότητας 
 Οι παράμετροι που πρέπει να αναλύονται στα δείγματα είναι: pH, Αγωγιμότητα, BOD5, 

COD, T.O.C., Ολικά στερεά, Αιωρούμενα στερεά, Οργανικό Ν, NH4-N, NO3, SO4, 
Φωσφορικά άλατα, Ολικός φώσφορος, Ολικό Άζωτο, Φαινόλες, Φθοριούχα, Κυανιούχα, 
Βαρέα μέταλλα (Cr, Cu, Cd, Zn, Ni, As, Fe, Hg) άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και 
Τετραχλωροαιθυλενίου, Αργίλιο και μικροβιολογικές παράμετροι. Η συχνότητα της 
δειγματοληψίας και ανάλυσης να είναι σύμφωνη με τον ακόλουθο πίνακα. 

 
 Φάση 

λειτουργίας 
Φάση μετέπειτα 
φροντίδας 

Στάθμη υπογείων υδάτων Ανά εξάμηνο  
 

Ανά εξάμηνο 

Σύνθεση υπογείων υδάτων Ανά τρίμηνο Ανά εξάμηνο 

 
  Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να τηρούνται σε αρχείο και να διαβιβάζονται στην 

Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. της ΑΔΔΕΠΙΝ, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Π.Ι.Ν. και στη 
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Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου της ΑΔΔΕΠΙΝ. Οι δειγματοληψίες όλων των ανωτέρω θα 
πραγματοποιούνται  κατόπιν ενημέρωσης και παρουσία των αρμοδίων περιβαλλοντικών 
ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Τρόπος Αποκατάσταση ΧΥΤΥ 
Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.2002) και 
ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 αυτής καθώς και τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 
114218/1997. 

Οι εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤ να ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε φάσης 
διάθεσης χωριστά και να εξελίσσονται σταδιακά, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
 
Α. Σύστημα προσωρινής κάλυψης του ΧΥΤΥ 

Πάνω από το υλικό καθημερινής επικάλυψης, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης πάχους 
τουλάχιστον 30 - 50 cm, από ομοιογενή υλικά με κόκκους μεγίστης διαμέτρου 15 cm, που 
εφαρμόζεται με σκοπό την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού αναγλύφου και την 
προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤ με περιορισμό της κατεισδύουσας ποσότητας ομβρίων υδάτων. 

Β. Σύστημα τελικής κάλυψης του ΧΥΤ, που τοποθετείται μετά την σταθεροποίηση των καθιζήσεων 
του απορριμματικού αναγλύφου και περιλαμβάνει (από κάτω προς τα πάνω):  

α) Στρώση συλλογής βιοαερίου, πάχους 30 cm, από χαλικώδες υλικό, διαβάθμισης 16/32mm 
και με τιμή υδροπερατότητας Κ>10-3 m/sec ή χρήση κατάλληλου γεωσυνθετικού. 

β) Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών και εν συνεχεία συμπυκνωμένο αργιλικό 
υλικό ελάχιστου τελικού πάχους τουλάχιστον 50 cm και χαμηλής υδροπερατότητας 
(K<10-9m/sec). Η στρώση αυτή να διαμορφωθεί με τρόπο που να την καθιστά πρακτικά 
αδιαπέρατη από το ριζικό σύστημα των φυτών. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και τη 
διαμόρφωση αυτής της στρώσης, θα πρέπει να καθοριστούν στο πλαίσιο ειδικής 
φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης που θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στην αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών. Εναλλακτικά προτείνεται 
και η λύση της ειδικής γεωμεμβράνης.  

γ) Στρώση αποστράγγισης όμβριων υδάτων, πάχους τουλάχιστον 50 cm, από χαλικώδες 
υλικό, διαβάθμισης 16/32 mm και με τιμή υδροπερατότητας Κ>10-3 m/sec ή χρήση 
κατάλληλου γεωσυνθετικού 

δ) Γεωύφασμα διαχωρισμού κατάλληλων αντοχών. 
ε) Στρώση από εδαφικό υλικό γαιώδες ή και υλικό από κομπόστ τύπου Α και φυτόχωμα 

συνολικού πάχους τουλάχιστον 1,0 m για την φύτευση του χώρου, όπου η στρώση του 
φυτοχώματος θα έχει ελάχιστο πάχος 50 cm. Το υλικό επιφανειακής επικάλυψης του 
ΧΥΤΥ που προβλέπεται για φύτευση να πληροί τους όρους φυσιολογικής ανάπτυξης των 
φυτών. Η επιλογή των φυτών με κατάλληλο ριζικό σύστημα να καθοριστεί στο πλαίσιο 
ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης που θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί στην 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών. Για την 
αποκατάσταση να προτιμηθούν είδη φυτών αυτόχθονα. Τα φυτά να συντηρηθούν για τα 
τρία πρώτα χρόνια τουλάχιστον. 

 
Γ. Μετά το πέρας των φαινομένων καθίζησης, η κλίση της επιφάνειας του ΧΥΤΥ να είναι κατά 

ελάχιστον 5% αλλά να μην υπερβαίνει τιμή 1:3 (υ:β). 

 

Ειδικές Απαιτήσεις λόγω της υπαγωγής στην ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2003 
Το έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β/ 14.6.2013) 
«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ ‘Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη κι 
έλεγχος της ρύπανσης)’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010 και ειδικότερα στο στη περίπτωση 5.3 στοιχείο (β) του Παραρτήματος Ι. 
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Ο φορέας του έργου της εγκατάστασης έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη λειτουργία του έργου 
σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 

 Να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα, 
 Να εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμε τεχνικές, 
 Να μην προκαλεί σημαντική ρύπανση 
 Να προλαμβάνει την παραγωγή αποβλήτων σύμφωνα με την Ενότητα Β’ του Ν.4042/2012 
 Στις περιπτώσεις που παράγονται απόβλητα, κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με 

την Ενότητα Β’ του Ν.4042/2012, να προετοιμάζει αυτά για επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση, ανάκτηση ή και όταν αυτό είναι τεχνικά ή οικονομικά ανέφικτο, να τα διαθέτει 
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ενέργεια 
 Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό 

των συνεπειών τους 
 Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων,ώστε να 

αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέρχεται σε 
ικανοποιητική κατάσταση. 

Κατά τη λειτουργία του έργου, ο φορέας οφείλει να τηρεί τους όρους της παρούσα 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στην τήρηση των αρχών του ανωτέρω όρου 
1.1. και να θέτει στη διάθεση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, όταν του ζητείται, όλα τα 
αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή του με τους όρους της 
παρούσας. 

 
ΙV. Στην ενότητα Ι) Χρονικό διάστημα ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων- προϋποθέσεις τροποποίησης 

της απόφασης προστίθενται παράγραφος ως ακολούθως : 
 

 Ειδικότερα για την  Προσωρινή Λειτουργία και Αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων Λευκίμμης της ταφής (Α´ φάση λειτουργίας ΧΥΤΥ) όλων των 
υπολειμμάτων της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας  όπως ισχύει και 
περιγράφεται στην αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας και την μελέτη που την συνοδεύει   
που εγκρίνεται με την παρούσα ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης 
της άδειας λειτουργίας του έργου του θέματος  

 Εν συνεχεία μετά την λήξη της παρούσης ο φορέας να επανέλθει με φάκελο τροποποίησης του 
ΧΥΤΥ Λευκίμμης για επανακαθορισμό των δεδομένων και συμβατότητας με το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Ν.4042/2012), το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων. 
 

Επίσης προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι   
 

 Άρση Ισχύος της Παρούσης Απόφασης 

 Είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν 
προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιβληθούν 
πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ που 
κατατέθηκε και συνοδεύει την παρούσα και με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα μέτρα και τους 
περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνον ύστερα από σχετική έγκριση 
της Διεύθυνσής μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης 
ή νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

 Σε περίπτωση που δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή στην 
περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν παραβλεφθεί από την 
παρούσα απόφαση και τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), επιβάλλονται 
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πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας 
Απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας .  

 Η μη υλοποίηση Όρου ή Όρων της παρούσης απόφασης, έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή 
διοικητικών (πρόστιμα) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 του Ν.1650/86 
και το άρθρο 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002. 

Διαθεσιμότητα της Μελέτης-Απόφασης 
Η παρούσα Απόφαση, καθώς και η σχετική ΜΠΕ με τα συμπληρωματικά της στοιχεία, θα πρέπει σε 
κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της μονάδας και να επιδεικνύονται στους 
αρμόδιους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Έλεγχος Τήρησης και Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων 

 Ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας Απόφασης γίνεται σύμφωνα με 
το Αρ. 20 του Ν.4014/11 (σχετ. 8). 

 Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από 
την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες-εγκρίσεις αν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει 
αντίστοιχη υποχρέωση. 

 Η παρούσα απόφαση δεν ενέχει θέση νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων 
της μονάδας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων 
κατασκευών. Εφόσον η αυθαιρεσία εμπεριέχει και περιβαλλοντική παράβαση, μπορεί επιπλέον να 
προωθηθεί τροποποίηση της παρούσας πράξης και, αν κριθεί απαραίτητο, να κινηθεί η διαδικασία 
που προβλέπεται στα άρθρα 28, 29 και 30 του κεφαλαίου Ζ «Κυρώσεις και Αστική Ευθύνη» του 
Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 και ισχύει σήμερα. 

 Η εφαρμογή των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας  

 Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της 
στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 19α του Ν. 4014/11 καθώς και στη ΚΥΑ με αριθμ. 21398/12(ΦΕΚ 1470/Β/2012). 

 Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 του Νόμου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 
 

 
ΙΧ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν η με αρ.πρωτ.7293/9-8-1999 Απόφαση Γ.Γ.ΠΙΝ Ιονίου που αφορά την έγκριση 

ΕΠΟ για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του χώρου υγειονομικής ταφής απποριμάτων 
(ΧΥΤΑ) Νότιας Κέρκυρας στη θέση «Μισοραχία», Δήμου Λευκιμμαίων και η με αρ.πρωτ.1411/22-7-
2010 Τροποποίηση και ανανέωση της  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. ΙΟΝΙΟΥ  
2. Χρον. Αρχείο 

Με Ε.Σ   
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. 

 
 

   Δ. Παναγιωτόπουλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ 

 Δ/νση Υδάτων ενταυθα 

2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

Α)Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος 

Β) Δ/νση Δημόσιας Υγείας  

Σαμάρα 13, 49 100 Κέρκυρα  

3. Δήμο Κέρκυρας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Κ. Γεωργάκη 38   
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