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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
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Ταχ. Κώδικας : 73134, Χανιά
E-mail Δ/νσης: d.pexws@crete.gov.gr
Πληροφορίες : Αγγελογιαννάκη Ελ.
Τηλέφωνο : 28213-45813
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Συστημένο με απόδειξη παραλαβής 

Χανιά,       25/01/2023

                         Αριθ. Πρωτ. :  24062

                          Σχετ.:  

Προς:          «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΞΕΕ»

                     δ.τ. «ΠΕΛ-ΦΑΝ ΑΕ» 

                      Ταχ. Δ/νση: Αγριάνα Χερσονήσου 

                      ΤΚ 70014, Π.Ε. Ηρακλείου  

Κοιν.:             ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική  έκθεση ελέγχου για την παιδική κατασκήνωση με την ονομασία «Τσικιμπούμ»,  ιδιοκτησίας 

«Ηρακλής Κυριακάκης ΑΤΞΕΕ», στην θέση «Κερατόλακκος», Χωραφάκια, Τ.Κ. Κουνουπιδιανών, Δ.Ε. 

Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων 

Σχετ:    

1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»

3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 (ΦΕΚ 6275/Β΄/29-12-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη  
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών 
Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης». 

4. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ως σήμερα.

5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων…..» 

6. Ο Ν. 4042/2012 «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. (ΦΕΚ 24Α/2012)

7. Η Κ.Υ.Α. 5673/400/5.3.1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων»

8. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [….] και άλλες επείγουσες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 50 και 75 αυτού.
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9. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) «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»

10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης 
(«ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

11. Η Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β΄/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 
1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) 

12. Η Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438/Β/24-12-2012) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για 
έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις 
δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18

13. Η ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την με ΚΥΑ 
191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/2013) και το άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ 135/Δ/2015) 

14. Η με αρ. πρωτ .19333/8-01-1996 Έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων  από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων 

15. Η με αρ. πρωτ. 1125/8-5-2019 γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της κατασκήνωσης 

16. Η με αρ. πρωτ. 119239/21-05-2019 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από την 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, της παιδικής κατασκήνωσης με την 
ονομασία «Τσικιμπούμ», δυναμικότητας 450 ατόμων, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ηρακλής Κυριακάκης 
ΑΤΞΕΕ» 

17. Η με αρ. πρωτ. 168416/08-06-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για την Άδεια λειτουργίας 
της παιδικής κατασκήνωσης (ΑΔΑ: ΨΟ4Ξ7ΛΚ-ΛΦΛ). 

18. Το με αρ. πρωτ. 35385/27-10-2022 ΕΜΠ (αρ. πρωτ. 10505/11-11-2022 ΕΜΠ) έγγραφο της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων Ρεθύμνης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με το οποίο 
γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας Έκθεση Ελέγχου. 

19. Η από 27-12-2022 έκθεση Αυτοψίας -Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσία μας με κλήση  
υποβολής απόψεων σχετικά με την μη συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την 
λειτουργία της κατασκήνωσης. 

20. Η από 29/12/20222 αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος (αρ. πρωτ. 2906/04-01-2023 
Περιφέρειας Κρήτης)

21. Το με αρ. πρωτ. 15912/18-01-2023 έγγραφο που διαβιβάστηκε ο φάκελος της γεώτρησης στην Δ/νση 
Υδάτων

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή των προτάσεων  της σχετ. (18) Έκθεσης Ελέγχου της Μονάδας 

Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας. Λόγω 

της εποχικής λειτουργίας της δραστηριότητας, η κατασκήνωση ήταν κλειστή, ωστόσο πραγματοποιήθηκε 

αυτοψία στις 27/12/2022 για τον έκτακτο μερικό έλεγχο αναφορικά με την  διαχείριση των αποβλήτων της 
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δραστηριότητας, σε σχέση με  τις εγκεκριμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Τον έλεγχο 

πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων, κα. 

Αγγελογιαννάκη Ελένη ΠΕ Περιβάλλοντος και η κα. Μπενάκη Αικ. ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 

παρουσία του κ. Κυριακάκη Ηρακλή και του μελετητή κ. Μπαγορδάκη. Συντάχθηκε επιτόπου έκθεση 

Αυτοψίας- Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, με την οποία κλήθηκε η ιδιοκτήτρια εταιρεία να υποβάλλει 

εγγράφως τις απόψεις της για την μη συμμόρφωση με τις Π.Π.Δ.,  την οποία παρέλαβε ο κ. Κυριακάκης.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
2α).  Περιβαλλοντική Κατάταξη

Σύμφωνα με την με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/ΟΙΚ. 37674/2016  Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 

ΥΑ 2307/2018 η δραστηριότητα υπάγεται στην 6η Ομάδα: «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 

ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», στον Α/Α 5: ««Οργανωμένης τουριστικές 

κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις», με δυναμικότητα  Α=450 <800 

ατόμων εκτός περιοχών Natura και επομένως κατατάσσεται στην Β κατηγορία.  

2β). Σύντομη περιγραφή 

Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα σε αγροτεμάχιο με εμβαδόν 24.688,82 τ.μ. που περιλαμβάνει 

συγκρότημα κτηρίων, βοηθητικών χώρων (κουζίνες αναψυκτήρια), γηπέδων ποδοσφαίρου και  πισίνας. 

Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων προβλέπεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας  με χλωρίωση. Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

προβλέπεται να χρησιμοποιείται για  άρδευση  ελαιώνα έκτασης 39.455 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας της 

επιχείρησης  «Ηρακλής  Κυριακάκης Α.Τ.Ξ.Ε.Ε.»  που συνορεύει με την δραστηριότητα της κατασκήνωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο  4 της ΚΥΑ 145116/2011 για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.

2γ). Άδειες που σχετίζονται με το έργο

Η δραστηριότητα έχει υπαχθεί σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις βάση της 119239/21-05-2019  

απόφασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία ενσωματώνεται και άδεια επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Για την λειτουργία της κατασκήνωσης  το 2022 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 

168416/8-06-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων. 

2δ) Συνθήκες  κατά τον έλεγχο

Όπως προαναφέρθηκε, η δραστηριότητα  είναι εποχική και λειτουργεί κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο, επομένως στις 27/12/2022 δεν βρισκόταν σε λειτουργία. 
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2ε) Ιστορικό ελέγχων 

Έχει προηγηθεί έλεγχος το 2022 από την Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

για τις προϋποθέσεις λειτουργίας της κατασκήνωσης, στον οποίο διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παραβάσεις 

σχετικά με την διαχείριση των λυμάτων της δραστηριότητας σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την περιβαλλοντικής της αδειοδότηση (σχετ. 16). Επίσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη γεώτρησης χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια χρήσης ύδατος. 

Φωτ. 1. Χώρος κάτω από τον οποίο υπάρχουν οι δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων

3. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ 
Σύμφωνα με την δήλωση Υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που είχε υποβληθεί για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, η δραστηριότητα θα πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση δευτεροβάθμιας 

επεξεργασίας λυμάτων και να προβαίνει σε επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για 

περιορισμένη άρδευση ελαιώνα. Επομένως έχουν εφαρμογή οι δεσμεύσεις της παραγράφου ΙΙΙ.5.1.4 του 

παραρτήματος Β της Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438/Β/2012) και το Κεφ.3 της σχετ. (16) Απόφασης ΔΙΠΕΧΩΣ 

Περιφέρειας Κρήτης. Ωστόσο, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε εγκατάσταση δευτεροβάθμιας 

επεξεργασίας λυμάτων (δεν υπήρχε εμφανής δεξαμενή αερισμού, καθίζησης, χλωρίωσης κλπ) και 

απολύμανση. Υποδείχθηκε υπόγεια στεγανή δεξαμενή (κατά δήλωση υπάρχουν τρεις), Φωτ. (1)-(2), στις 

οποίες υπήρξε προφορικά  ο ισχυρισμός ότι προσπάθησαν να χρησιμοποιηθούν για την βιολογική 
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επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με την μέθοδο της ενεργούς ιλύος, χωρίς όμως επιτυχία, λόγω του 

σύντομου χρονικού διαστήματος λειτουργίας της δραστηριότητας. 

Επομένως, κλήθηκε η εταιρεία να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις για την μη τήρηση των Π.Π.Δ. αναφορικά 

με την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την 

παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και το 

άρθρο 7 του  Ν. 4964/2022.

Φωτ. 2. Φρεάτιο πρόσβασης σε μία εκ των υπόγειων δεξαμενών 

Στην σχετ. (18) Έκθεση Ελέγχου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ρεθύμνης αναφέρεται μεταξύ άλλων: 

«Στο από 04.10.2022 έγγραφο της εταιρείας «Αναζήτηση απόψεων» (Α.Π. 31637ΕΙ2022/04.10.2022 της 

Ε.Α.Δ.), αναφέρεται: Δεν διαθέτω τα υγρά μας απόβλητα για άρδευση ώστε να απαιτείται η δειγματοληψία 

και ανάλυση αυτών. Τα υγρά απόβλητα καταλήγουν στο βόθρο ο οποίος αδειάζεται όποτε είναι αναγκαίο.

Η διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της α.π. 119239/21.05.2019 

απόφαση ΔΕ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης και της αρ. 145116/02.02.2011 κ.υ.α.

Τα αναφερόμενα στο από 04.10.2022 έγγραφο της εταιρείας περί άντλησης και μεταφοράς των λυμάτων 

εκτός της δραστηριότητας δεν αποδεικνύονται με σχετικά παραστατικά, επομένως δεν αναιρούν τις 

διαπιστώσεις ελέγχου.»
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Το 1996 είχε εγκριθεί η σχετ. (14) μελέτη διάθεσης λυμάτων από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Ν.Α. Χανίων, 

στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη Φιλιππάκη Εμμανουήλ και η οποία περιλάμβανε στεγανή σηπτική 

δεξαμενή όγκου 50m3 και απορροφητικό βόθρο. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα η δραστηριότητα να 

χρησιμοποιούσε το προϋφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας (πρωτοβάθμια επεξεργασία) και υπεδάφια 

διάθεση των  λυμάτων, εφόσον δεν προσκόμισε στην Ε.Α.Δ. αλλά ούτε και στην  Υπηρεσία μας παραστατικά 

εκκένωσης. 

Στην υπηρεσία μας δεν υποβλήθηκαν απόψεις, επομένως καταλογίζεται η παράβαση της σχετ. (16) 

Απόφασης ΔΙΠΕΧΩΣ για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις λόγω της μη λειτουργίας 

συστήματος δευτεροβάθμιας (βιολογικής) επεξεργασίας των λυμάτων της κατασκήνωσης. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε και η ύπαρξη γεώτρησης, η οποία δεν είχε δηλωθεί στην δήλωση υπαγωγής 

σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κατά παράβαση της σχετ. (12) ΥΑ και η οποία δεν διαθέτει άδεια 

χρήσης ύδατος κατά παράβαση της  ΥΑ. 146896/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά την αυτοψία μας 

δηλώθηκε ότι έχει προηγηθεί έλεγχος από την Δ/νση Υδάτων. Τηλεφωνικά επιβεβαιώθηκε ότι είναι σε εξέλιξη 

η διαδικασία ελέγχου από την Δ/νση Υδάτων για την έλλειψη άδειας χρήσης ύδατος, βάση των προτάσεων  

της σχετ. (18) Έκθεσης Ελέγχου. 

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ούτε για την λειτουργία της γεώτρησης. Στις 04/01/2023 υποβλήθηκε στην 

Υπηρεσία μας φάκελος για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος (Η Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα για την υποδοχή 

των αιτήσεων αδειοδότησης σημείων υδροληψίας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Χανίων). 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Για την αξιολόγηση της παράβασης των λυμάτων  λαμβάνονται υπόψη : α) οι κατηγορίες κινδύνου ρύπανσης 

του Πίνακα 3 του παραρτήματος Δ της σχετ. (11) Υ.Α., β) το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων 

περιβαλλοντικών ελέγχων βάση του παραρτήματος (Ε) της σχετ. (11) Υ.Α.  γ) η κατηγορία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης που είναι Β κατηγορίας και δ) η μη συμμόρφωση προ της αυτοψίας.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα της σχετ. (18) Έκθεση της Ε.Α.Δ.  η μη  εφαρμογή 

των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και συγκεκριμένα κατάλληλης μονάδας δευτεροβάθμιας 

επεξεργασίας (βιολογικής) ενέχει τον κίνδυνο ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα. Παρότι από τους 

ελεγχόμενους υπήρχε ο ισχυρισμός ότι γινόταν προσπάθεια δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων , 

στην Ε.Α.Δ. υπήρχε ο ισχυρισμός για διάθεση σε βόθρο και εκκένωσή του. Υπάρχει ωστόσο η πιθανότητα να 

υπάρχει  μόνο πρωτοβάθμια επεξεργασία (σηπτική δεξαμενή) και υπεδάφια διάθεση των λυμάτων. Η 

πρωτοβάθμια επεξεργασία δύναται να επιτύχει, βάση βιβλιογραφίας, μείωση του ρυπαντικού φορτίου των 

λυμάτων αλλά όχι επαρκή ώστε να επιτύχει τα όρια της ΚΥΑ 145116/2011 και της σχετ. (16) Απόφασης 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.. Επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπήρχε υπέρβαση των ορίων των ποιοτικών 
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χαρακτηριστικών των λυμάτων  που διατέθηκαν στο υπέδαφος σε σχέση με τα όρια της σχετ. (16) και 

επομένως να συμβεί υποβάθμιση (κίνδυνος ρύπανσης) του υπόγειου υδροφορέα. Η διάρκεια της 

υποβάθμισης δεν αναμένεται να είναι μεγάλη λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος λειτουργίας της 

δραστηριότητας. Με βάση τον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Δ της σχετ. (11) Υ.Α. η παράβαση που ενέχει 

«Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση /άλλη υποβάθμιση» χαρακτηρίζεται ως «Μέτρια 

Παράβαση».  

Λαμβάνοντας  υπόψη και τα λοιπά κριτήρια της σχετ. (11) Υ.Α., όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1, η τελική 

κατάταξη της παράβασης είναι μέτρια. 

Πίνακας 1. Τελική κατάταξη της  παράβασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Παράμετρος Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

Κατάταξη παράβαση βάση κινδύνου 

ρύπανσης  

Μέτρια Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση 

/άλλη υποβάθμιση (Παράρτημα Δ) 

Υποτροπή-Ιστορικό Συμμόρφωσης Δ/Υ Δεν υπάρχει ιστορικό πρότερων περιβαλλοντικών 

ελέγχων στο αρχείο της Υπηρεσία μας. 

Περιβαλλοντική κατηγορία Β

Συμμόρφωση πριν την αυτοψία Όχι

Τελική κατάταξη παράβασης Μέτρια Παράβαση

Η έλλειψη άδειας χρήσης ύδατος για την γεώτρηση αξιολογείται επίσης ως «Μέτρια» διοικητική παράβαση 

με βάση τον Πίνακα 3 του Παραρτήματος (Δ) της σχετ. (11) Υ.Α. και τα λοιπά κριτήρια του Παραρτήματος (Ε). 

Επίσης, η χρήση της γεώτρησης για την κάλυψη μέρους των αναγκών της κατασκήνωσης, δεν είχε δηλωθεί 

στο έντυπο υπαγωγής των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Παρότι η χρήση της γεώτρησης ήταν 

για κάλυψη της άρδευσης και καθαριότητας στον περιβάλλοντα χώρο της κατασκήνωσης, σύμφωνα με την 

Έκθεση της Ε.Α.Δ., όφειλε το νερό να έχει προδιαγραφές ύδρευσης, γεγονός που δεν αποδεικνύεται με 

αντίστοιχες αναλύσεις. Επομένως, η αξιοποίηση της γεώτρησης για την συγκεκριμένη χρήση, ενέχει μία 

πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στην υγεία των κατασκηνωτών που την κατατάσσει επίσης στην «Μέτριας 

σοβαρότητας παράβαση».

Η  έλλειψη άδειας χρήσης ύδατος για την γεώτρηση, σύμφωνα με τις προτάσεις της έκθεσης της Ε.Α.Δ.,  

εξετάζεται και με βάση τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 και ακολουθείται η διαδικασία κυρώσεων του άρθρου 

13 της ΥΑ 146896/14 από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 27/12/2022 στην δραστηριότητα της κατασκήνωσης «ΤΚΙΚΙΜΠΟΥΜ» 

προέκυψαν δύο «Μέτριας σοβαρότητας» παραβάσεις από τον κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης 
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υποβάθμισης και μία επίσης «Μέτριας σοβαρότητας» διοικητική παράβαση (έλλειψη άδειας χρήσης 

ύδατος). Οι τρεις «μέτριας σοβαρότητας» παραβάσεις αντιστοιχούν σε μία «Υψηλής» βάση του 

παραρτήματος (Ζ) της σχετ. (11) Υ.Α. και επομένως κατατάσσουν το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της 

δραστηριότητας ως «Χαμηλό». 

6. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Στην δραστηριότητα επιβάλλονται καταρχήν τα διοικητικά μέτρα της παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, δηλ. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Προκειμένου 

λοιπόν για την λειτουργία της κατασκήνωσης την επόμενη σεζόν ( Ιούνιο 2023) οφείλει να έχει συμμορφωθεί 

ως προς τις διαπιστωμένες παραβάσεις. Στο Πίνακα 2 συνοψίζονται οι παραβάσεις των προηγούμενων 

παραγράφων, η κατηγοριοποίησή τους ως προς την σοβαρότητα  και το Πλάνο συμμόρφωσης που ζητείται 

να εφαρμοστεί για κάθε μία από αυτές, βάση της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 50 του ν. 4843/2021 και το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022. 

Αναλυτικότερα, για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, η δραστηριότητα οφείλει να συμμορφωθεί 

με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις πριν την έναρξη της νέας περιόδου λειτουργίας και την 

χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας. Για το λόγο αυτό το παρόν Πλάνο διορθωτικών ενεργειών κοινοποιείται 

και στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων για την ενημέρωση παράλληλα 

της Επιτροπής χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση η δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τις 

εν ισχύ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις καθώς και το Π.Δ.Ε.. 

Επίσης, δεδομένου ότι η κατασκήνωση έχει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, οφείλει να καλύπτει 

όλες τις ανάγκες της κατασκήνωσης από αυτό, συμπεριλαμβανομένου του ποτίσματος πρασίνου και της 

καθαριότητας. 

Για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος από την γεώτρηση έχει ήδη υποβληθεί φάκελος (σχετ. (20)), και έχει 

διαβιβαστεί στην Δ/νση Υδάτων της Απ.Δ. Κρήτης (σχετ. (21)), που έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση 

άδειας χρήσης νερού. 

Πίνακας 2. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών για τις διαπιστωμένες παραβάσεις
Περιγραφή 

Παράβασης  

Κατηγοριοποίηση 

Παράβασης 

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών Προθεσμία 

Μη τήρηση των Π.Π.Δ. 

για την επεξεργασία 

και διάθεση λυμάτων 

της δραστηριότητας, 

καθώς δεν υπήρχε 

Μέτρια  Τήρηση των Πρότυπων 

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων  για 

την επεξεργασία και διάθεση των 

λυμάτων της δραστηριότητας

31/05/2023 
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δευτεροβάθμια 

επεξεργασία και 

απολύμανση 

Χρήση γεώτρησης για 

κάλυψη μέρους των 

αναγκών της 

κατασκήνωσης 

(πότισμα πρασίνου, 

καθαριότητα)

Μέτρια Απαγόρευση χρήσης της γεώτρησης 

εντός της κατασκήνωσης. Πλήρη 

κάλυψη αναγκών από δίκτυο 

ύδρευσης ΔΕΥΑΧ. 

31/05/2023

Χρήση γεώτρησης 

χωρίς άδεια χρήσης 

Μέτρια Έκδοση άδειας χρήσης νερού της 

γεώτρησης από την Δ/νση Υδάτων 

της Απ. Δ. Κρήτης  

Έχει ήδη 

υποβληθεί αίτημα 

Για την συμμόρφωση με το ανωτέρω Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, ο φορέας λειτουργίας της 

κατασκήνωσης, δηλ. η εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΤΞΕΕ», μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας 

οφείλει να υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 

του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και ισχύει. Η μη συμμόρφωση με 

το ανωτέρω Πλάνο διορθωτικών ενεργειών θα έχει ως αποτέλεσμα να εξετασθεί η επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων από την Υπηρεσία μας, βάση της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΤΜ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
          Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε.Χ.
                                Κ.Α.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Μονάδα επιθεωρήσεων & ελέγχων 

Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων ΜΕΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού 

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης 
ΠΕ Γεωλόγων  με Α΄ βαθμό
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Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 10442, Αθήνα 

protaseisektheseon@aead.gr 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα

3. Περιφέρεια Κρήτης
Α. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χανίων 

Β. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Χανίων

Ηλεκτρονικά για την ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Κρήτης 

4.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 Δ/νση Υδάτων 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη
ΤΚ 71202 Ηράκλειο. 

Εσωτερική Διανομή :
1. Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης
2. Αγγελογιαννάκη Ελ. 
3. Αρχείο Ελέγχων (επιστρεπτέο)
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