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ΘΕΜΑ: Έγκριση λειτουργίας της μεταβατικής φάσης της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Αρκαδίας, σε γήπεδο εκτός σχεδίου και 

εκτός ορίων οικισμού, στην ΤΚ Παλαιοχούνη, της ΔΕ Βαλτετσίου, του Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224Α’/2010), όπως ισχύει. 

3. Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230Α΄/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις». 

4. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436Β) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών 
Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/15-06-2020 (ΦΕΚΒ’ 2316) «Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και 
του Πίνακα Χωροθέτησης του Παραρτήματος της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 

6.  Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/21535/1411/4-7-2020 έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/14.02.2019». 

7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1845 (ΦΕΚΒ’/30-9-2021) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 
των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης 
Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 
2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μάϊου 2018».  

8. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α΄/2002), το N.4014/2011 (ΦΕΚ 
209Α΄/2011), το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α΄/2012). 

9. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β’/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

10. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α’/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 
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λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών 
και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

11. Την Κ.Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210 Β΄) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις 
εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων». 

12. Την υπ’ αριθ. 240905/59047/2019 (ΦΕΚ 3498Β’) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς  Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

13. Την υπ’ αριθ. οικ. 259668/63361/2019 (ΦΕΚ 3763Β΄) απόφαση Περ/χη Πελ/σου «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»». 

14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.». 

15. Το υπ’ αριθ. 304321/23-9-2021 έγγραφο της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. με το οποίο 
κατατέθηκε  το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 11936/836/2019. 

16. Το υπ’ αριθ. 334560/14-10-2021 έγγραφό μας. 

17. Το υπ’ αριθ. 363722/5-11-2021 έγγραφο της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε., καθώς και τα 
συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, και ειδικότερα: 

17.1. Η υπ’ αριθ. 173714/09-07-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου όπως 
τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19-07-2019. 

17.2. Επικαιροποιημένη Τεχνική Έκθεση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Αρκαδίας. 

17.3. Επικαιροποιημένο Τοπογραφικό διάγραμμα (Γενική Διάταξη Έργων) του έργου υπογεγραμμένο από 
την ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. 

17.4. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας 

17.5. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου από το Δήμο Τρίπολης 

17.6. Παράβολο ογδόντα (120) ευρώ υπέρ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

17.7. Παράβολο είκοσι (30) ευρώ υπέρ Γ.Γ. Βιομηχανίας Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

17.8. Αριθμό λογαριασμού ειδικού αποθεματικού για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας 

18. Το υπ’ αριθ. 377116/16-11-2021 έγγραφο με συνημμένο το Πιστοποιητικό πυρασφάλειας εν ισχύ. 

19. Την από  25-11-2021 έκθεση επιθεώρησης στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. 4 της (4) ΚΥΑ στις 
εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. και το υπ’ αριθ. 392378/26-11-2021 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται οι 
ελλείψεις της επιθεώρησης. 

20. Την από  07-02-2022 έκθεση επιθεώρησης στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. 4 της (4) ΚΥΑ στις 
εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α., βάσει της οποίας διακριβώθηκε η ολοκλήρωση των ελλείψεων που είχαν 
διαπιστωθεί. 

21. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης βάσει της παρ. 3 του άρθρ. 3 της ως άνω 
(5) που  τροποποιεί το άρθρο 15 από την ανωτέρω  (4) σχετικής. 

22. Το γεγονός ότι για το έργο του θέματος απαιτείται έκδοση έγκρισης λειτουργίας βάσει της παρ. 1 του 
άρθρ. 7 της ως άνω (4) σχετικής Κ.Υ.Α. 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 
1. Χορηγούμε έγκριση λειτουργίας της μεταβατικής φάσης της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Αρκαδίας, σε γήπεδο εκτός 

σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, στην ΤΚ Παλαιοχούνης, της ΔΕ Βαλτετσίου, του Δήμου Τρίπολης, 
Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως οι εγκαταστάσεις αυτού αποτυπώνονται και 
περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση Οργάνωσης και Λειτουργίας που θεωρείται με  την απόφασή μας 
αυτή, με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 
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α) Θέση: ΤΚ Παλαιοχούνης, της ΔΕ Βαλτετσίου, του Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 
β) Φορέας: Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε.. 
γ) Δραστηριότητα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ 

Σύμφωνα με το σχετικό (15) η δυναμικότητα του ΜΕΑ/ΧΥΤΥ είναι 503.706m3 (105.000 tn/έτος) 

απορριμμάτων. 

δ) Περιβαλλοντική κατάταξη:  Κατηγορία Α1 (Ομάδα 4η με α/α 14 )  
ε) Κωδικοί ΕΚΑ προς επεξεργασία : 
 

        Τα απόβλητα που γίνονται δεκτά στο ΜΕΑ/ΧΥΤΥ είναι τα εξής: 

→ Σύμφωνα με την παρ. 1.1.3.4 της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19.07.2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 66ΑΧ4653Π8-

0ΛΓ), οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που επιτρέπεται να διατίθενται στους ΧΥΤΥ του έργου είναι οι 

αναφερόμενοι στον ακόλουθο πίνακα: 

          Πίνακας 1: Κωδικοί ΕΚΑ επιτρεπτών εισερχόμενων αποβλήτων στις ΜΕΑ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 

03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και  
επίπλων 

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών 

03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες 
και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και 
χαρτονιών 

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου 

03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για 
ανακύκλωση 

15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας) 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 01 χαρτί και χαρτόνι 

19 12 07 ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06 

19 12 08 κλωστοϋφαντουργία 

19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 
11 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 
νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς 

 

Παρατηρήσεις: 

α) Τα απόβλητα του κεφαλαίου 3, τα απόβλητα με κωδικούς 19 12 01, 19 12 07 και 19 12 08 και τα 

βιοπακοικοδομήσιμα απόβλητα του υποκεφαλαίου 20 01 (πχ 20 01 01,20 01 08, 20 01 38) εισέρχονται 

στις ΜΕΑ μόνο εφόσον κριθεί ότι μπορεί να αξιοποιηθούν στις βιολογικές διεργασίες τους. 

β) Τα απόβλητα του υποκεφαλαίου 15 01 εισέρχονται στις MEA μόνο σε περίπτωση αδυναμίας 

αξιοποίησής τους σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης σε άλλες εγκαταστάσεις 

διαχείρισης αποβλήτων, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: αα) δυνατότητα αξιοποίησής 

τους σε βιολογικές διεργασίες των ΜΕΑ για τα βιοαποικοδομήσιμα εξ αυτών, ή ββ) για τα μη 

βιοαποικοδομήσιμα, δυνατότητα μηχανικής επεξεργασίας τους στη ΜΕΑ το πλαίσιο της προετοιμασίας 
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για ανακύκλωση ή ανάκτηση άλλου είδους (πχ παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου, 

λειοτεμαχισμός, απαλλαγή από προσμίξεις οφειλόμενες σε αστοχίες της χωριστής συλλογής κλπ). 

γ) Τα απόβλητα με κωδικούς 20 01 08 και 20 02 01 υφίστανται ξεχωριστή επεξεργασία από τα σύμμεικτα 

ΑΣΑ, προς παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας. 

δ) Τα μη βιοπακοικοδομήσιμα απόβλητα του υποκεφαλαίου 20 01 εισέρχονται στις ΜΕΑ μόνο σε 

περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησής τους σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης σε 

άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

 

→ Σύμφωνα με την παρ. 1.1.3.5 της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19.07.2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 

66ΑΧ4653Π8-0ΛΓ), οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που επιτρέπεται να διατίθενται στους ΧΥΤΥ του έργου 

είναι οι αναφερόμενοι στον ακόλουθο πίνακα: 

     Πίνακας 2: Κωδικοί ΕΚΑ επιτρεπτών εισερχόμενων αποβλήτων σε Χ.Υ.Τ.Υ. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

19 05 απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων 

19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων  

19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών 

19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων  

19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 
προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός 
εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 08 11 

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 13 

19 12 απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, 
συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως 

19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 
11 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)  
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς  

 

Παρατηρήσεις: 

Τα απόβλητα με κωδικούς 19 08 01, 19 08 02, 19 08 12 και 19 08 14 προέρχονται αποκλειστικά από 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του έργου. 

Επίσης στη παράγραφο 1.1.3.6 της ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που 

κρίνεται απαραίτητη η παρέκκλιση από την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων κατά τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 29 του Ν.4042/2012, είναι δυνατή η διάθεση στους ΧΥΤΥ του έργου 

και αποβλήτων των ακόλουθων κωδικών: 

α) Τα απόβλητα των υποκεφαλαίων 03 01 και 03 03 που αναφέρονται στον πίνακα εισερχομένων 

στις ΟΣΔΑ είναι δυνατόν να διατεθούν στους ΧΥΤΥ μόνο σε περιπτώσεις πρόσκαιρης αδυναμίας 

αξιοποίησής τους σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης, για χρόνο υπερβαίνοντα 

τον ανώτατο δυνατό χρόνο αποθήκευσής τους εντός των γηπέδων των εγκαταστάσεων παραγωγής 

τους και του έργου, και πάντως μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

β) Τα απόβλητα του υποκεφαλαίου 20 01 που αναφέρονται στον πίνακα εισερχομένων στις ΟΣΔΑ 

διατίθενται στους ΧΥΤΥ μόνο σε περιπτώσεις πρόσκαιρης αδυναμίας αξιοποίησής τους σε 

διαδικασίες ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης, για χρόνο υπερβαίνοντα τον ανώτατο δυνατό 

χρόνο αποθήκευσής τους εντός των γηπέδων των εγκαταστάσεων παραγωγής τους και του έργου, 

και πάντως μεγαλύτερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών για τα βιοαποικοδομήσιμα εξ αυτών και 

των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τα λοιπά. 

γ) Τα απόβλητα με κωδικούς 20 02 01, 20 03 01 και 20 03 02 είναι δυνατόν να διατεθούν στους ΧΥΤΥ 

μόνο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, της ασφαλείας και του περιβάλλοντος, σε 

περιπτώσεις αιτιολογημένης αδυναμίας διαχείρισής τους κατ’ άλλο τρόπο. 

 

→ Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.3.7 στους Χ.Υ.Τ.Υ.  δεν θα γίνονται αποδεκτά τα απόβλητα που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 29407/3508/02 όπως: 

α) Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση. 

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

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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γ) Νοσοκομειακά απόβλητα και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές τις 

εγκαταστάσεις, 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 του ΧΥΤΥ και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά 

αυτοκινήτων, (εξαιρουμένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων και των 

ελαστικών με εξωτερική 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. 

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. 

Η σύνθεση των εισερχομένων αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ που λήγουν σε 99 θα πρέπει να είναι 

επαρκώς γνωστή, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της συμβατότητάς τους με τη σκοπούμενη 

εργασία επεξεργασίας ή διάθεσής τους. » 

 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που αναφέρονται στο 

σχετικό της απόφασης και με τους εξής όρους: 

I. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας 

και  Κοινωνικών Υποθέσεων,  διατάξεις που προβλέπονται για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. 

II. Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται στις διατάξεις της ΚΥΑ Α.Π. 

136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210 Β’). 

3. Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μη πρόκληση 

ενοχλήσεων στους περίοικους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1180/1981, του Ν.1650/86, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν.3010/02, N.4014/2011 και Ν.4042/2012, και τους όρους της 

υπ’αρίθμ.οικ.132008/20-3-2003 ΑΕΠΟ, όπως παρατάθηκε και ισχύει.  

4. Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σύμφωνα 

με την ανωτέρω (7) σχετική. 

5. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών 

στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να 

εκπληρωθεί ο σκοπός των άνω διατάξεων. 
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6. Η παρούσα άδεια ισχύει για το φορέα στον οποίο εκδόθηκε. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή της 

επωνυμίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας  νομοθεσίας. 

7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια, αν από 

άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

8. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να λάβουν γνώση για 

την λειτουργία της μονάδας και να προγραμματίσουν την διενέργεια των κατά νόμο 

προβλεπόμενων ελέγχων.   

9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για 

παράβαση νόμου ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 

και Ιονίου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 30 του Ν.3982/2011. 

10. Η ισχύς της συγκεκριμένης Απόφασης λήγει με την έκδοση και έναρξη της κανονικής λειτουργίας του 

έργου στο σύνολό του. 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Μία (1) Τεχνική έκθεση του έργου, με υπογραφή και σφραγίδα, ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. 

Ένα (1) Τοπογραφικό Διάγραμμα  Γενικής Διάταξης Εγκατάστασης , κλίμακας 1:1000 με ημερομηνία 29/1/2021 και 
υπογραφή – σφραγίδα,  ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

  
  

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 (Με συνημμένο τεύχος Τεχνική Έκθεση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Αρκαδίας και Τοπογραφικό 
Διάγραμμα / Γενική Διάταξη Έργων) 
Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Δ. Αθήνας, Π.Ε. Αττικής. 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αποστολή με E-mail, όπου είναι δυνατό) 

1. Ελληνική Στατιστική Αρχή  
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα    
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας   
Πειραιώς 46 & Επονιτών  
Ε-mail: second.sector@statistics.gr 

2.  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε) 
Περιφερειακή Επιθεώρηση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία 
Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Αρκαδίας – Αργολίδας  
Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, Ναύπλιο, Αργολίδα, 21100  

3.  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα) - Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος  

E-Mail: a.chiliarchos@prv.ypeka.gr 

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
E-mail: pexo.pel@4813.syzefxis.gov.gr 

5. Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης 
Στριφτό 19, Τρίπολη 221 00   

6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας 
 2ο χλμ. Τρίπολης - Περιθωρίου, Τρίπολη, 221 00 

7.  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αρκαδίας 
Ναυπλίου 57, Τρίπολη 221 32 
 

8. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
      Ναυπλίου 57, 221 32 Τρίπολη 

9.  Δήμος Τρίπολης 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τρίπολη, 221 32 
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