
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης 
και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων 
και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του 
ν.  4738/2020 (Α’  207) στο πλαίσιο του εξωδικα-
στικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους 
Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.

2 Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, Π.Ε. Εύ-
βοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας, Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 122836 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης 

και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων 

και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του 

ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικα-

στικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους 

Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207).

2. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ του Δεύ-
τερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του 
ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονο-
μασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 68).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με 
την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία, σύμφωνα με τα άρθρα 
9 και 10 του ν. 4738/2020, για τα οποία παρέχεται από 
τον οφειλέτη η άδεια για επεξεργασία και κοινοποίηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, ως εξής:

Α) Καταργείται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης για 
κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου 
του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) 
ετών πριν από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου ε’ 
του άρθρου 9, της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος 
από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη 
συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχεί-
ρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν 
από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου β’ της παρ. 2 
του άρθρου 10, των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου 
συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα 
(60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 
της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων 
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περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από 
τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη 
στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται 
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στοιχείου γ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 10, του καταλόγου των προσώπων 
που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν 
συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης 
των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν 
από την υποβολή της αίτησης, του στοιχείου δ’ της παρ. 2 
του άρθρου 10 του ν. 4738/2020. Σε σχέση με το στοιχείο 
α’ του άρθρου 9 και στοιχείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 
του ν. 4738/2020, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της 
οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυ-
ναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη.

Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται 
από τον οφειλέτη μόνο μετά από σχετικό αίτημα προσκόμι-
σης αυτών είτε από το χρηματοδοτικό φορέα προς τον οφει-
λέτη σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών 
είτε από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης στις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών.

Β) Αντί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρ-
θρου 16 του ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιό-
δων του στοιχείου ε’ της παρ. 2 του άρθρου 10, υποβάλλο-
νται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 
τριών (3) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμέ-
νες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Γ) Προστίθεται στον κατάλογο των στοιχείων, εγγρά-
φων και δικαιολογητικών της παρ. 1 και της παρ. 2 του 
άρθρου 10 του ν. 4738/2020 το εξής δικαιολογητικό:

Το υπό στοιχείο αη’ της παρ.  2 του άρθρου 12 του 
ν. 4738/2020 πιστοποιητικό, το οποίο δύναται να υποκατα-
σταθεί από τα εξής έγγραφα, εφόσον δεν είναι εφικτή η συ-
νυποβολή του με την αίτηση του άρθρου 8 του ν. 4738/2020:

α) Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι 
α) δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ούτε 
έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγί-
ανσης ή για υπαγωγή του σε διαδικασία του ν. 3588/2007 
(Α’ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α’ 130) ή του ν. 4605/2019 
(Α’ 52) ή του ν. 4469/2017 (Α’ 62) ή έχει υπάρξει έγκυρη 
παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη δι-
αδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και β) ότι δεν 
έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη 
σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. α’ διαδικασίες ή 
στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, ούτε έχει 
συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση 
υπαγωγής του οφειλέτη στις παραπάνω διαδικασίες και 
εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι έχουν πα-
ρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφα-
ση υπαγωγής ή ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα 
(12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση 
διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης 
οφειλών σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 του ν. 4738/2020.

και
β) αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο 

για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής 
Φερεγγυότητας, συνυποβαλλόμενες από τον οφειλέτη 
κατά την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 
του ν. 4738/2020.

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, 
υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική 
υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020. 
Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της προθεσμίας του 
προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία περατώνεται αυτο-
δικαίως ως άκαρπη, ενώ, σε περίπτωση που έχει συναφθεί 
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή ανατρέπεται 
αυτοδικαίως και επέρχεται η απώλεια της ρύθμισης ως 
προς το σύνολο των πιστωτών σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 27 του ν. 4738/2020 και το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 
66468/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2484).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 1 Σεπτεμβρίου 2022 

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. 104478/Ν1 (2)
Μεταβίβαση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον  ν.  682/1977 (Α’  244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Τις υποπαρ. Θ3 και Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώ-

του του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’  3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποί-
ηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47701Τεύχος B’ 4696/08.09.2022

Κέντρου Ξένων Γλωσσών ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
ΝΠΔΔ.» (Β’ 3324) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β’ 1584) υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/148636/Δ5/14-10-2013 
(Β΄ 622/2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

7. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31).
8. Την υπ’ αρ. 2262/17-3-2022 αίτηση των ενδιαφερομέ-

νων για μεταβίβαση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/60581/11-11-2016 απόφαση 

διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Το π.δ. 2/2021 (Α’ 2).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της υπό στοιχεία 
Φ.2.ΓΑ/148636/Δ5/14-10-2013 (Β΄ 622/2014) άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νη-
πιαγωγείου, από τον Στρατάκη Φίλιππο στην Πανά Ευ-
φροσύνη, για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο 
και συγκεκριμένα μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ νηπίων (28) και μία (1) αίθουσα δυναμικότητας 
είκοσι (20) νηπίων. Ωστόσο ο συνολικός αριθμός των 
νηπίων δεν δύναται να υπερβαίνει τα σαράντα έξι (46) 
νήπια, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερο-
μένων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΣΤΡΑ-
ΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Πανδρόσου 3, 
στη Γλυφάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/88184/1528 (3)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Διρφύων  - Μεσσαπίων, Π.Ε. 

Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4819/2021 

«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλή-
των - 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 Ανα-
κύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές 
- πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 129).

2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α’ 160).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειο-
νομική ταφή αποβλήτων» (Β’ 4514).

4. Τα άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Το υπ’ αρ. 10.127/20.07.2022 έγγραφο του Δήμου 

Διρφύων - Μεσσαπίων με το οποίο ζητείται η μεταφορά 
των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του 
Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στον χώρο υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων (ΧΥΤ) Τρικάλων.

8. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλή-
των και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και 
την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο 
Διρφύων - Μεσσαπίων.

9. Το γεγονός ότι ο ΧΥΤ Χαλκίδας, στον οποία οδηγού-
νταν τα απόβλητα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, 
παύει να λειτουργεί από 05.09.2022 και δεν είναι δυνατή 
η εξυπηρέτηση του Δήμου από άλλο χώρο εντός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, αποφασίζει: 

Τη μεταφορά και διάθεση μέγιστης ποσότητας πέντε 
χιλιάδων τόνων (5.000t) σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου 
Διρφύων - Μεσσαπίων, στο νόμιμα λειτουργούντα ΧΥΤ 
Δυτικής Θεσσαλίας/Τρικάλων, Δήμου Τρικκαίων, Νομού 
Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατεύεται η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των αποβλήτων και να πραγματοποιείται η αποκομιδή 
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω ΧΥΤ αποδεκτά θα γίνονται απόβλητα με 
κωδικό καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 03 01, ανάμεικτα 
αστικά απόβλητα.

Ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στον οριζόμε-

νο στην παρούσα ΧΥΤ, καταβάλλοντας το ισχύον τέλος 
χρήσης στον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του, «Περιβαλ-
λοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.», υποχρε-
ωμένου του τελευταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μετα-
φοράς των αποβλήτων και να τα υποβάλλει, όταν ζητη-
θούν, από κάθε αρμόδια υπηρεσία.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 30 Απριλίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΔΑ/88183/1527 (4)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας, Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4819/2021 

«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλή-
των - 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, πλαί-
σιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, 
διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, 
ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).

2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-
λοντος» (Α’ 160).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειο-
νομική ταφή αποβλήτων» (Β’ 4514).

4. Τα άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Το υπ’ αρ. 25563/19.07.2022 έγγραφο του Δήμου 

Χαλκιδέων (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/75291/1371/ 
27.07.2022) με το οποίο ζητείται η μεταφορά των σύμ-
μεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου 

Χαλκιδέων στον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων 
(ΧΥΤ) Τρικάλων.

8. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλή-
των και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και 
την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο 
Χαλικιδέων.

9. Το γεγονός ότι ο ΧΥΤ Χαλκίδας παύει να λειτουργεί 
από 05.09.2022 και δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του 
Δήμου Χαλκιδέων από άλλο ΧΥΤ, εντός της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Χαλκιδέων, αποφασίζει:

Τη μεταφορά και διάθεση μέγιστης ποσότητας είκοσι 
χιλιάδων τόνων (20.000t) σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου 
Χαλκιδέων, στο νόμιμα λειτουργούντα ΧΥΤ Δυτικής Θεσ-
σαλίας/Τρικάλων, Δήμου Τρικκαίων, Νομού Τρικάλων, 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατεύεται η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των αποβλήτων και να πραγματοποιείται η αποκομιδή 
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω ΧΥΤ αποδεκτά θα γίνονται απόβλητα με 
κωδικό καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 03 01, ανάμεικτα 
αστικά απόβλητα.

Ο Δήμος Χαλκιδέων υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στον οριζόμε-

νο στην παρούσα ΧΥΤ, καταβάλλοντας το ισχύον τέλος 
χρήσης στον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του, «Περιβαλ-
λοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.», υποχρε-
ωμένου του τελευταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μετα-
φοράς των αποβλήτων και να τα υποβάλλει, όταν ζητη-
θούν, από κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 30 Απριλίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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