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ΣΧΕΔΙΟ 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού 
 

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά 
αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία των κατοίκων και του Δήμου 

και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.  
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση των απαιτούμενων 
ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της καθαριότητας της πόλης και ειδικότερα: 

 Την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη συλλογή, την αποκομιδή και τη 
διάθεση των απορριμμάτων 

 Τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Δήμου και των κατοίκων του για την 
πρόληψη της ρύπανσης και την διατήρηση της καθαριότητας. 

Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται: 

 Η τήρηση της καθαριότητας της πόλης και η διασφάλιση της Δημόσιας 
Υγείας 

 Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  
 Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας. 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού καταρτίστηκαν με βάση το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο και δεν θίγουν τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις 

υγειονομικές διατάξεις, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. 
 

Άρθρο 2 
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού  
 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει 
στη Δημοτική Αστυνομία που εξουσιοδοτείται και είναι αρμόδια για την υποβολή 

μηνύσεων και την επιβολή προστίμων.  
Όλα τα πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. 

Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, οφείλουν να συνδράμουν την Δημοτική 
Αστυνομία για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής 

της. 
 
 

Άρθρο 3 
Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων. 

 
Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως 
στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς 

κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, 
ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή 

πρόκειται να εγκαταλειφθούν. 
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Σύμφωνα με την κατάταξη των αποβλήτων στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 174/Α/15.12.2015), στα απόβλητα αστικού τύπου 
περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι ιλύες αστικού τύπου. 

 
Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν: 

(α) τα απόβλητα των νοικοκυριών, 
 
(β) τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εμπορικές 

επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, 
σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις βιομηχανίες, τις υγειονομικές μονάδες και τις 

μονάδες των ενόπλων δυνάμεων. 
 
Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται: 

● τα απόβλητα συσκευασιών, 
● τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής 

προέλευσης, καθώς και 
● οι μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι λαμπτήρες φθορισμού, τα αποσυρόμενα φάρμακα, τα 
μελανοδοχεία και διάφορα απορρυπαντικά προϊόντα (μαζί με τη συσκευασία τους) 

που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη συντήρηση των 
νοικοκυριών.  
 

Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαμβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: 

(α) αστικής προέλευσης, 
(β) τουριστικών μονάδων, 
(γ) των βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως ορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β’ 192), καθώς και 
(δ) κοινωφελών οργανισμών και άλλων πηγών. 

 
Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα 
εκείνα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) του Παραρτήματος ΙΒ της 

ΚΥΑ με αριθμ ΗΠ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) που επισημαίνονται με 
αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, 

σύμφωνα με την  Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001). 
 

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε:  
 Δημοτικά (Αστικά) 
 Ειδικά 

 Τοξικά – Επικίνδυνα 
 

 
3.1 Δημοτικά Απόβλητα 
 

i. Εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, 
γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, 

ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τους χώρους στους οποίους 
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. υπολείμματα τροφών, υλικά 
συσκευασίας, χαρτιά, προϊόντα σκουπίσματος, σακούλες, φύλλα κλπ.), πλην 

των παραγράφων 3.2 και 3.3. του παρόντος άρθρου. 
ii. Εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα προερχόμενα από τους χώρους της 

παραγράφου 3.1.i. (π.χ. άχρηστες οικιακές συσκευές, παλιά έπιπλα, 
στρώματα κλπ.) 



3 
 

iii. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που 

προσομοιάζουν με τα αστικά απόβλητα και εγκαταλείπονται σε οδούς, 
κοινόχρηστους χώρους, κλπ. 

iv. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (π.χ. κλαδιά, φύλλα, χόρτα, λουλούδια 
κλπ.) 

v. Εν δυνάμει επικίνδυνα δημοτικά απόβλητα (σε μικρές ποσότητες) όπως π.χ. 
φορητές μπαταρίες, χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες, άχρηστος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ληγμένα φάρμακα, απορρυπαντικά που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες κλπ. 
 

 
3.2. Ειδικά απόβλητα  

 
i.  Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 

εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής ή κατεργασίας του 

πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, 
εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης κ.α.) και δεν 

προσομοιάσουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας 
μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά 
αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο, πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα 

έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα 
και υπολείμματα τροφών κ.α.)  

ii. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού κοιμητηρίων. 
iii. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές κατεδαφίσεις και γενικά 

οικοδομικές εργασίες.  

iv. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν με τις συνηθισμένες μέθοδοι και 
οχήματα.  

v. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, 
άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.  

 

 
3.3. Τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα* 

 
i. Όλα  όσα περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον 

(γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π) των οποίων η συλλογή, 

αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα 
διάφορα από τα συνήθη και μόνο όπως η κείμενη νομοθεσία ορίζει.  

ii. Υπόλοιπα από νοσηλευτικά ιδρύματα, εργαστήρια μονάδων υγείας, 
θεραπευτηρίων, μικροβιολογικών εργαστηρίων τα οποία οδηγούνται 
υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 

Στην ανωτέρω κατηγορία αποβλήτων ανήκουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 
• Ραδιενεργά απόβλητα 

• Εκρηκτικές, εύφλεκτες, και διαβρωτικές ουσίες 
• Γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών 
φαρμάκων, εντομοκτόνων κλπ. 

• Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα. 

 
* Αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ Β 383/28-3-2006): Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 

διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για 
τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
Άρθρο 4 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

 
Ο Δήμος Ορεστιάδας αποτελεί τον υπόχρεο φορέα για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων τα οποία 
παράγονται εντός των διοικητικών του ορίων. 
 

4.1. Διαχείριση των στερεών αποβλήτων από το Δήμο. 
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων από το Δήμο περιλαμβάνει: 

 
i. την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών 

δημοτικών αποβλήτων, (άρθρο 3.1.), εκτός των ανακυκλώσιμων 

συσκευασιών. Τα απορρίμματα περισυλλέγονται και μεταφέρονται, με ειδικά 
οχήματα (απορριμματοφόρα) του Δήμου και η διάθεση τους πραγματοποιείται 

σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.). Η αποκομιδή γίνεται σε καθημερινή 
βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από την Υπηρεσία. Στα 
ανωτέρω απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται τα ανακυκλώσιμα υλικά για τα 

οποία πραγματοποιείται εναλλακτική διαχείριση. 
ii. Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ανακυκλώσιμων 

συσκευασιών (χάρτινες, αλουμινένιες, λευκοσιδηρές, γυάλινες, πλαστικές). Οι 
συσκευασίες μεταφέρονται, με ειδικά οχήματα (απορριμματοφόρα) του Δήμου 
σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), στα οποία 

πραγματοποιείται διαχωρισμός ανάμικτων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής. 

iii. Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών δημοτικών 
αποβλήτων (παρ.3.1.ii), που δεν προέρχονται από γενικές ανακαινίσεις χώρων 

διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής και ψυχαγωγίας. Η αποκομιδή 
πραγματοποιείται με ειδικά ανοιχτά οχήματα, κατόπιν τηλεφωνικής 
ειδοποίησης (τηλ. 2552024222) των δημοτών και βάσει ειδικού προγράμματος 

αποκομιδής που καταρτίζεται από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό 
προβλέπεται ειδικό τέλος αποκομιδής ογκωδών, το οποίο καλούνται να 

καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι όροι και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση. Το ύψος του ειδικού τέλους 
καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
iv. Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των προϊόντων 

κηπουρικών εργασιών (παρ 3.1.iv.). Η αποκομιδή πραγματοποιείται με ειδικά 
ανοιχτά οχήματα, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης (τηλ. 2552024222) των 
δημοτών και βάσει ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζεται από 

την υπηρεσία. 
 

4.2. Ειδικά ρεύματα συλλογής από άλλους φορείς. 
 
Έχουν αναπτυχθεί ειδικά ρεύματα διαχείρισης αποβλήτων για τα οποία 

προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση, η συλλογή και μεταφορά των οποίων δεν 
γίνεται από το Δήμο. Τα ρεύματα που έχουν αναπτυχθεί είναι: 

 Ανακύκλωση Χαρτιού, μέσω συμβάσεων με το Φορέα Διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)). Το δίκτυο των μπλε κάδων 
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με κίτρινο καπάκι περιλαμβάνει σχολεία και υπηρεσίες, δηλαδή χώρους 

παραγωγής μεγάλης ποσότητας χαρτιού. 
 Ανακύκλωση γυαλιού μέσω συμβάσεων με το Φορέα Διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)). Το δίκτυο με τους μπλε 
κωδωνόσχημους κάδους περιλαμβάνει κυρίως το κέντρο της πόλης και 
γειτονιές με έντονη παρουσία χώρων εστίας όπου υπάρχει παράγεται 

μεγάλη ποσότητα γυαλιού. 
 Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μέσω σύναψης σύμβασης με το εθνικής εμβέλειας 
συλλογικό σύστημα «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», η οποία διαθέτει ένα 
κοντέινερ στο πάρκινγκ των γραφείων της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας και Πρασίνου. 
 Εναλλακτική Διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 

μέσω του δικτύου εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών «ΑΦΗΣ». 

 

Άρθρο 5 
Καθαριότητα Εξωτερικών Κοινοχρήστων Χώρων 

 
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας αποτελεί και η εξασφάλιση της 

καθαριότητας των εξωτερικών χώρων. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος έχει την 

υποχρέωση της περισυλλογής και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα 
προσωρινής εναπόθεσης ή των μικροαπορριμμάτων που κείνται σε οδούς, 

πλατείες, πάρκα και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους. 
Η συχνότητα καθαρισμού καθορίζεται από τον Δήμο βάσει συγκεκριμένου 

προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τους διαθέσιμους πόρους της 

Υπηρεσίας. 
Για τη διατήρηση της καθαριότητας στους εξωτερικούς χώρους ο Δήμος 

υποχρεούται να τοποθετεί κάδους μικροαπορριμμάτων, αποκομίζοντας το 
περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την 
επισκευή και αντικατάσταση των κάδων όταν κρίνεται απαραίτητο, ενώ φροντίζει 

επίσης να διατηρούνται καθαροί και να μην ρυπαίνονται από διαφημίσεις και 
επιγραφές. 

 
 

Άρθρο 6 
Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Δημοτών 

 

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού 
Καθαριότητας και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης 

των δημοτών για τις δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί με σκοπό την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

 
Άρθρο 7 

Λήψη Έκτακτων Μέτρων 
 
Ο Δήμος οφείλει να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για να εξασφαλίζει την 

καθαριότητα της πόλης και των κοινοτήτων στην περίπτωση έκτακτων καιρικών 
συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων, πολιτιστικών ή αθλητικών γεγονότων ή 

άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων καταστάσεων. 
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Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους 

δημόσιας υγείας ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης (ΧΥΤΑ ή ΚΔΑΥ), ο 
Δήμος μετά από ενημέρωση των δημοτών μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα τα 

προγράμματα αποκομιδής, έως την επαναλειτουργία τους ή μέχρι να αρθούν τα 
έκτακτα μέτρα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 

για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. Σε περίπτωση που η 
υπηρεσία Καθαριότητας χρειαστεί να διακόψει την αποκομιδή των απορριμμάτων 
μέχρι την επαναλειτουργία των χώρων διάθεσης, τότε δημιουργείται υποχρέωση 

των δημοτών να μην εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στους κάδους 
απορριμμάτων αλλά να διατηρούν αυτά στον ιδιωτικό τους χώρο. 

 
 
Άρθρο 8 

Εξαιρέσεις από τον παρόντα Κανονισμό και άλλες διατάξεις 
 

i. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων 
των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και 
της ποσότητας τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και 

απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την 
πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και 
δαπάνες τους κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από όπου προέρχονται τα 
απόβλητα σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 της υπ΄αριθμ. ΗΠ/50910/2727/2003 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1909/2003) και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις, και τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας. 

ii. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.2. (ειδικά απόβλητα) γίνεται από τους ίδιους τους 
υπεύθυνους με δικά τους μέσα και ευθύνη. 

iii. Σε ότι αφορά στα τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα (άρθρο 3.3.) όπως αυτά 
επισημαίνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Παράρτημα ΙΒ 

της υπ΄αριθμ. ΗΠ/50910/2727/2003 Κ.Υ.Α.), ή απόβλητα που διέπονται από 
ειδικές διατάξεις, ο Δήμος δεν υποχρεούται στην απομάκρυνση τους. 

iv. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται στο δίκτυο αποχέτευσης, 

στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που 
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας. 
v. Ο Δήμος δεν υποχρεούται: 

 Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων η μηχανημάτων 
εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους 
χώρους. 

 Στον καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή 
περιφραγμένους και μη χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή 

κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς.  
 Στην αποκομιδή απορριμμάτων από ιδιωτικούς χώρους, οικόπεδα κλπ. 
 Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων, οικοπέδων και πρασιών που 

ανήκουν σε διάφορους άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. 
 Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου. 

 Στην απομάκρυνση των μπάζων και λοιπών οικοδομικών υλικών που 
προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
Άρθρο 9 
Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 

 
 

9.1.  Απόρριψη μικροαπορριμμάτων σε εξωτερικούς κοινόχρηστους 
χώρους 

 

9.1.1. Απαγορεύεται η ρίψη από πεζούς ή οδηγούς διαφόρων 
μικροαπορριμμάτων, όπως χαρτιών, διαφημιστικών εντύπων, 

μικροσυσκευασιών, αποτσίγαρων, ειδών ατομικής χρήσης σε κοινόχρηστους 
χώρους (οδοί, πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ.) εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου. 

9.1.2. Τα παραπάνω μικροαπορρίμματα θα πρέπει να φυλάσσονται και να 
απορρίπτονται στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων ή στον κοντινότερο κάδο. 

9.1.3. τα καλαθάκια στους κοινόχρηστους χώρους τοποθετούνται σε 
συγκεκριμένες θέσεις από την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, η οποία 
είναι αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς 

και τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση 
τοποθέτησης, ή μετακίνησης των μέσων προσωρινής αποθήκευσης 

μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών μέσων, 
καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και 
επιφέρει κάθε φορά πρόστιμο (βλ. άρθρο 20).  

 
 

9.2. Κοινόχρηστοι χώροι ιδιοκτησιών 
 

Οι υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε ακινήτου οφείλουν να διατηρούν καθαρή 
την πρόσοψη του και το τμήμα του πεζοδρομίου που αντιστοιχεί στα όρια του 
ακινήτου. Ιδιαίτερα δε κατά τους χειμερινούς μήνες, σε περιπτώσεις χιονόπτωσης 

ή παγετού, υποχρεούνται να διατηρούν τα πεζοδρόμια ασφαλή και προβάρισμα 
(αποχιονισμός και ρίψη αλατιού, απομάκρυνση πεσμένων φύλλων κλπ). 

 
9.3. Ρύπανση ή καταστροφή κάδων ή καλαθιών και γενικά εξοπλισμού 
καθαριότητας 

 
• Δεν επιτρέπεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή αποτσίγαρων ή σταχτών τζακιού 

σε κάδους απορριμμάτων και καλαθάκια μικροαπορριμμάτων.  
• Απαγορεύεται η ρίψη εύφλεκτων υλικών, χημικών, μπάζων, κλαδιών και 

ογκωδών αντικειμένων (παρ. 4.1.3) στους κάδους απορριμμάτων και στα 

καλαθάκια μικροαπορριμμάτων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες ή να 
καταστρέψουν τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης ή να προκαλέσουν βλάβες 

στα απορριμματοφόρα οχήματα. 
Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή 

συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων επιφέρει κάθε φορά πρόστιμο (βλ. άρθρο 20). 
• Γενικά απαγορεύεται η καταστροφή του εξοπλισμού καθαριότητας από 

οποιαδήποτε αίτια. 
• Εκτός από το καθορισμένο πρόστιμο οι παραβάτες επιβαρύνονται και με το 

κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του κάδου απορριμμάτων/καλαθιού 

μικροαπορριμμάτων, καθώς επίσης και με το κόστος αποκατάστασης βλάβης 
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του απορριμματοφόρου οχήματος, κατόπιν πραγματογνωμοσύνης αρμοδίων 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
 

 
9.4.  Ρύπανση κατά τη μεταφορά φορτίων 

 
Οι μεταφορείς υλικών, συσκευασιών και λοιπών φορτίων πρέπει να 

λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. χρήση ειδικού προστατευτικού 

καλύμματος) ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση κοινοχρήστων χώρων κατά την 
μεταφορά. 

 
9.5.  Ρύπανση από τη χρήση απορρυπαντικών και άλλων ουσιών που 

δημιουργούν αφρό και από υγρά απόβλητα με υπολείμματα χρωμάτων 

 
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση κοινοχρήστων χώρων από 

χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό, καθώς επίσης 
και από την απόρριψη υγρών αποβλήτων με υπολείμματα χρωμάτων. 

 

 
9.6.  Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, δημοσίων κτιρίων, αστικού 

εξοπλισμού κλπ. 
 
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση (π.χ. αναγραφή λέξεων ή 

φράσεων, απεικόνιση παραστάσεων κλπ.) των μνημείων, αγαλμάτων, δημοσίων 
κτιρίων, αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, 

στάσεις λεωφορείων, πινακίδες κλπ), και γενικότερα κάθε επιφάνειας σε δημόσιο 
χώρο. 
Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου του άρθρου 20, καταλογίζονται οι 

δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. 
Η επιβολή προστίμου δεν αφαιρεί από το Δήμο το δικαίωμα να στραφεί 

δικαστικά σε βάρος των υπαιτίων για την αστική αποκατάσταση και την ποινική 

τιμωρία, σε περίπτωση καταστροφής. 
 
 
 

9.7.  Ζώα συντροφιάς 
 

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να μεριμνούν για 
την άμεση περισυλλογή των περιττωμάτων τους από τους κοινόχρηστους χώρους. 

 

 
Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις κατοίκων-υπευθύνων για τα δημοτικά απορρίμματα 
(πλην εκείνων για τα οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση) 

 

 
10.1.  Απόρριψη στους κάδους Μηχανικής Αποκομιδής Σύμμεικτων 

Απορριμμάτων  
 

10.1.1. Οι κάτοικοι του Δήμου ως υπεύθυνοι για τα εσωτερικά μη ογκώδη 

δημοτικά απορρίμματα (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1.i., του 
παρόντος Κανονισμού, εξαιρουμένων των αποβλήτων για τα οποία 

προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση) υποχρεούνται να συσκευάζουν τα 
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απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και να τους 

τοποθετούν μέσα στον κοινό κάδο Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων 
που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία τους ή στην επαγγελματική τους 

στέγη.  
10.1.2. Σε περίπτωση πλήρους κάδους, οι υπεύθυνοι οφείλουν να 

τοποθετούν τα απορρίμματα τους στον πλησιέστερο μη υπερπλήρη κάδο. 
10.1.3. Με στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και την αποφυγή αισθητικής υποβάθμισης, 

απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών εκτός των 
καθορισμένων κάδων μηχανικής αποκομιδής. 

10.1.4. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων τοποθετούνται σε 
συγκεκριμένες θέσεις από την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, η 
οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική 

εγκατάσταση, καθώς και τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή 
προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχής, 

τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, ή μετακίνησης των κάδων 
απορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών μέσων, καθώς 
και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και 

επιφέρει κάθε φορά πρόστιμο (βλ. άρθρο 20).  
10.1.5. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση εντός των κάδων, μαγειρικών ή 

μηχανικών ελαίων. Τα μαγειρικά ή μηχανικά έλαια επιβάλλεται να 
παραδίδονται σε ειδικά συστήματα ανακύκλωσης. 

10.1.6. Απαγορεύεται να ρίχνονται στους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων, 

υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον 
κάδο ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ. 

κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες κ.α.), υλικά ή ουσίες που 
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π.χ αναμμένα τσιγάρα ή 
αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστρών ή ψησταριών και άλλου 

είδους εστιών φωτιάς), ή τέλος υλικά ή ουσίες που μπορούν να 
αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του γεμάτου κάδου (π.χ. μπάζα, χώμα, 

λάσπες κλπ) και να προκαλέσουν καταστροφή και στους κάδους, αλλά 
και στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων. Για 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (μερική ή ολική καταστροφή 

κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, 
συνέπεια πρόσκρουσης, αμέλειας ή βανδαλισμού, καθώς και μερική ή 

ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων), 
επιβάλλεται πρόστιμο και επιπλέον ο παραβάτης επιβαρύνεται με το 

κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου εξοπλισμού. 
10.1.7. Για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η 

τοποθέτηση σάκων σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής 
αποκομιδής.  

10.1.8. Απαγορεύεται η ρίψη ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων 
απορριμμάτων. 

 

 
 

10.2.  Απόθεση απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων ή σάκων 
απορριμμάτων σε καλαθάκια μικροαπορριμμάτων 
 

Δεν επιτρέπεται η απόθεση απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων ή σάκων 
απορριμμάτων μέσα στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων, δεδομένου ότι αυτά 

προορίζονται για άλλη χρήση. 
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10.3. Απόρριψη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων: 
 

10.3.1 Τα ογκώδη δημοτικά απορρίμματα (έπιπλα, στρώματα, είδη 
ανακαίνισης κλπ.) δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά 

παραλαμβάνονται από τον Δήμο μετά από υποχρεωτική τηλεφωνική 
επικοινωνία του ενδιαφερομένου με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ. 
2552024222). Αναλόγως του είδους και της ποσότητας των ογκωδών 

απορριμμάτων οι υπόχρεοι οφείλουν να καταβάλλουν ειδικό τέλος 
αποκομιδής. Οι κάτοχοι ογκωδών αντικειμένων απαγορεύεται να τα 

εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους 
χώρους χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας. Τα αντικείμενα τοποθετούνται στο σημείο που καθορίζεται 

από την Υπηρεσία, σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. Δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση τους σε σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών ή 

οχημάτων. 
10.3.2 Απαγορεύεται η ρίψη ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων 

απορριμμάτων. 

10.3.3 Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση υλικών μέσα από τους κάδους 
απορριμμάτων. 

 
 

 
 

 

10.4  Προϊόντα κηπευτικών εργασιών 
 

Τα απόβλητα κηπευτικών εργασιών, όπως γκαζόν, ξερά φύλλα, άνθη κλπ., οι 
υπόχρεοι οφείλουν να τα 
συσκευάζουν σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, τους οποίους και απορρίπτουν 

στους κοινούς κάδους Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων, όπως και τα οικιακά 
απορρίμματα. Στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω απόβλητα 

καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο (π.χ. κλαδιά, υπόλοιπα κοπής δέντρων, κλπ), για 
την αποκομιδή τους ακολουθείται η διαδικασία απόρριψης των ογκωδών, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 10.3. 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη επί των πεζοδρομίων αποβλήτων κηπευτικών 
εργασιών. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη εγκατάλειψη επί των πεζοδρομίων, 

δρόμων και πάρκων αποβλήτων κηπευτικών εργασιών. 
 
 

Άρθρο 11 
Υποχρεώσεις κατοίκων-υπευθύνων για τα δημοτικά απορρίμματα για τα 

οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση 
 
11.1. Ανακύκλωση συσκευασιών 

 
11.1.1. Συσκευασίες χάρτινες, αλουμινένιες, λευκοσιδηρές, γυάλινες και 

πλαστικές πρέπει να απορρίπτονται άδειες και καθαρές, χύμα και ποτέ σε 
δεμένες σακούλες μέσα στον μπλε κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται 
πλησιέστερα στην οικία ή στην επαγγελματική στέγη των υπευθύνων. Σε 

περίπτωση πλήρους κάδους, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τοποθετούν τα 
απορρίμματα συσκευασιών τους στον πλησιέστερο μη υπερπλήρη κάδο. 

11.1.2. Ειδικότερα συσκευασίες που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι: 
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 Χάρτινες: Συσκευασίες από γάλα, χυμούς, δημητριακά, απορρυπαντικά, 

χαρτοκιβώτια συσκευών κλπ. 
 Αλουμινένιες: Κουτιά από αναψυκτικά, μπύρες κλπ. 

 Λευκοσιδηρές: Κονσέρβες από γάλα εβαπορέ, τόνο, τοματοπολτό, 
δοχεία φέτας, ζωοτροφές κλπ. 

 Γυάλινες: Μπουκάλια από νερό, λάδι, κρασί, ποτά, βαζάκια τροφίμων 
κλπ. 

 Πλαστικές: Συσκευασίες από μπουκάλια νερού, γιαούρτι, βούτυρο, 

αναψυκτικά, αφρόλουτρα, σαμπουάν, σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος 
κλπ. 

11.1.3. Τα μεγάλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, τα πολυκαταστήματα 
(σούπερ μάρκετ), καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάθε 
άλλο εμπορικό κατάστημα που παραλαμβάνει είδη σε μεγάλα 

χαρτοκιβώτια, οφείλουν, όταν απορρίπτουν αυτά στους κάδους 
ανακύκλωσης, να τα συμπιέζουν και να τα συσκευάζουν σε δέσμες αφού 

προηγουμένως φροντίσουν να τα απαλλάξουν από ξένες προσμίξεις 
(σακούλες, αφρολέξ, νάιλον κλπ.). Στη συνέχεια, οι καταστηματάρχες 
οφείλουν να αποθηκεύουν τα πακέτα σε χώρους των επιχειρήσεων τους 

και να τα απορρίπτουν στους μπλε κάδους ανακύκλωσης ή δίπλα από 
αυτούς σε περίπτωση πληρότητας. Στην ως άνω υποχρέωση 

συγκαταλέγονται και οι κάτοικοι που απορρίπτουν μεγάλα χαρτοκιβώτια. 
11.1.4. Οι κάδοι ανακύκλωσης τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις από την 

υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι αρμόδια για την 

επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και τη μετακίνηση 
ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, 

κατασκευής εσοχής, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, ή μετακίνησης 
των κάδων ανακύκλωσης και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών 
μέσων, καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί 

παράβαση και επιφέρει κάθε φορά πρόστιμο (βλ. άρθρο 20).  
11.1.5. Απαγορεύεται η απόρριψη εντός των μπλε κάδων όλων των λοιπών 

απορριμμάτων τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των συσκευασιών, 
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7.7.1 

11.1.6. Για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση σάκων σκουπιδιών (ανακυκλώσιμων ή μη) έξω από τους 

κάδους ανακύκλωσης.  
11.1.7. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση υλικών μέσα από τους κάδους 

απορριμμάτων 
 

11.2 Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού*. 

 
11.2.1. Οι συσκευές που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι: 

 Μεγάλες οικιακές συσκευές: Ψυγεία, καταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, 
πλυντήρια ρούχων και πιάτων, κλιματιστικά, ηλεκτρικά καλοριφέρ, 
τηλεοράσεις, κλπ. 

 Μικρές οικιακές συσκευές: Ηλεκτρικά σίδερα, ηλεκτρικές σκούπες, 
ηλεκτρονικές ζυγαριές, βραστήρες, τοστιέρες κλπ. 

 Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ, τηλέφωνα, ασύρματα και κινητά 
τηλέφωνα κλπ. 

 Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού: Βιντεοπαιχνίδια, 
αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή/και ηλεκτρονικά στοιχεία (π.χ. 

ηλεκτρικός διάδρομος) κλπ. 
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 Λαμπτήρες και φωτιστικά είδη: Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, 

ευθύγραμμες λάμπες φθορισμού, λάμπες ατμών υδραργύρου υψηλής 
πίεσης, κυκλικές λάμπες φθορισμού, φωτιστικά για λαμπτήρες 

φθορισμού κλπ. 
11.2.2. Η διάθεση των μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

γίνεται στο ειδικό κοντέινερ που είναι τοποθετημένο στο χώρο 
στάθμευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου. 
Η υπηρεσία δύναται να πραγματοποιήσει την περισυλλογή των ανωτέρω 

συσκευών κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας (τηλ.: 2552024222) από 
τον δημότη ο οποίος τοποθετεί το αντικείμενο σε συγκεκριμένο σημείο 

την ημέρα που η Υπηρεσία του υποδεικνύει. 
11.2.3. Οι κάτοχοι μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών οφείλουν 

να τις απορρίπτουν σε ειδικούς κάδους με κατάλληλη επισήμανση, οι 

οποίοι είναι τοποθετημένοι σε καταστήματα εμπορίας ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κλπ.  

11.2.4. Οι κάτοχοι χρησιμοποιημένων λαμπτήρων οφείλουν να τους 
εναποθέτουν σε ειδικούς κάδους με κατάλληλη επισήμανση, είναι 
τοποθετημένοι σε καταστήματα εμπορίας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. 
11.2.5. Απαγορεύεται η ανάμειξη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με 

τα οργανικά απόβλητα ή τις συσκευασίες και η απόρριψη τους 
αντιστοίχως στους κοινούς κάδους ή στους μπλε κάδους ανακύκλωσης 
συσκευασιών. 

 

* Οι διατάξεις των ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α), σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις των Οδηγιών 2002/96/ΕΚ (WEEE), 2002/95/ΕΚ (RoHS) και 108/2003/ΕΚ, επιβάλλουν 
τη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ από τα οικιακά απόβλητα και την εξειδικευμένη επεξεργασία 
τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους κατά την οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο 
ανακύκλωσης. 

 
 
 

11.3. Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
(μπαταριών)*. 

 
 

11.3.1. Απαγορεύεται η ανάμειξη φορητών ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών (μπαταριών) με τα οργανικά απόβλητα ή τις συσκευασίες 
και η συνακόλουθη απόρριψη τους αντιστοίχως στους κοινούς κάδους ή 

στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών. 
11.3.2. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους συλλογής 

μπαταριών οι οποίοι φέρουν κατάλληλη επισήμανση. Τα σημεία συλλογής 

είναι κυρίως καταστήματα λιανικού εμπορίου, ή εξειδικευμένα 
καταστήματα και super markets, σχολεία, τράπεζες και δημόσιες 

υπηρεσίες. 
 

*  Ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α), και το Προεδρικό Διάταγμα 115/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.04) με 

το οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις των Οδηγιών 91/157/ΕΟΚ, 93/86/ΕΟΚ, 
98/101/ΕΚ. Με το υπ΄αρ. 115/2004 ΠΔ καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική 

διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών. 
 

 
 

 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd117_ahhe.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd15(tropopoiisi.pd.ahhe).pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/ahhe/00/odigia-ahhe.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/ahhe/00/odigia-RosH.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/ahhe/00/odigia.2003_108.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/law2939.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd115_mpataries.pdf
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11.4. Ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών. 

 
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παράγουν μεγάλες ποσότητες 

απορριπτόμενου γυαλιού αλλά και οι κάτοικοι οφείλουν να τοποθετούν τις 
γυάλινες συσκευασίες στους μπλε κωδωνόσχημους κάδους. 

Το δίκτυο με τους μπλε κωδωνόσχημους κάδους περιλαμβάνει κυρίως το 
κέντρο της πόλης και γειτονιές με έντονη παρουσία χώρων εστίας όπου υπάρχει 
παράγεται μεγάλη ποσότητα γυαλιού. 

 
 

11.5 Ανακύκλωση Χαρτιού 
Υπηρεσίες, γραφεία και κάτοικοι που παράγουν μεγάλες ποσότητες 

απορριπτόμενου χαρτιού οφείλουν να το τοποθετούν στους μπλε κάδους με 

κίτρινο καπάκι.  
Το δίκτυο των μπλε κάδων με κίτρινο καπάκι περιλαμβάνει σχολεία και 

υπηρεσίες, δηλαδή χώρους παραγωγής μεγάλης ποσότητας χαρτιού. 
 
 

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ειδικά απορρίμματα 

 
12.1. Απορρίμματα βιομηχανιών, βιοτεχνιών ή άλλων εγκαταστάσεων 

 

Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (ξύλο, χαρτί, πλαστικά, 

κλπ.) τα οποία λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας και δυνατότητας μεταφοράς και 
τελικής επεξεργασίας δεν προσομοιάζουν με τα δημοτικά απόβλητα, καθώς και 
απορρίμματα παραγόμενα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τη συνηθισμένη 

ικανότητα αποκομιδής της Υπηρεσίας Καθαριότητας συλλέγονται, μεταφέρονται 
και διατίθενται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου ή νομέα ή κατόχου του χώρου 

από τον οποίο προέρχονται (σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 της απόφασης 
50910/2727/03 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»). 

Μέχρι την απομάκρυνση τους κατά τον ανωτέρω τρόπο, τα απόβλητα αυτά 
θα αποθηκεύονται προσωρινά μέσα στους χώρους των βιομηχανικών κλπ. 

εγκαταστάσεων. 
 

 
 

12.2. Ιατρικά Απόβλητα 

 
12.2.1. Απόβλητα νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εργαστήριων μονάδων υγείας, 

θεραπευτηρίων και μικροβιολογικών εργαστηρίων που είναι μολυσματικά 
και επικίνδυνα γενικά για την υγεία, δεν αναμιγνύονται με τα συνήθη 
απορρίμματα, αλλά φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους και διατίθενται με 

ευθύνη και δαπάνη των αντίστοιχων διοικήσεων. 
12.2.2. Στην εξωτερική επιφάνεια των σάκων και των κάδων ή των άλλων 

μέσων στα οποία συλλέγονται τα συνήθη απορρίμματα των νοσοκομείων, 
θα επικολλάται ή θα αναγράφεται με εμφανή τρόπο η επιγραφή 
«ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΔΥΝΑ – ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ». 

12.2.3.  Η μη συμμόρφωση των διοικήσεων των ιδρυμάτων στις διατάξεις των 
ανωτέρω εδαφίων, δίνει το δικαίωμα στον Δήμο –εκτός των άλλων – να 

αναστείλει την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων, μέχρις ότου 
συμμορφωθούν οι υπεύθυνοι. 
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12.3. Εγκατάλειψη οχημάτων ή μηχανημάτων σε οδούς ή άλλους 

κοινόχρηστους χώρους*. 
 

Τα οχήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα, ( άρθρο 2, 
παρ. 2 του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ Α 81/2004)), επισημαίνονται με την επικόλληση 

ειδικού αυτοκόλλητου σε εμφανές σημείο του οχήματος. Μέσα σε 45 ημέρες από 
την επικόλληση του αυτοκόλλητου, σε περίπτωση που το όχημα δεν αποσυρθεί 
από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου ο οποίος υποχρεούται 

να το παραδώσει σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχήματος στο Τέλος του 
Κύκλου Ζωής του (ΟΤΚΖ). 
 
*  Με το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α) ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 

2000/53/ΕΚ και καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). 

 

12.4 Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
οχημάτων*. 

 

12.4.1. Οι κάτοχοι ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων οφείλουν 
να παραδίδουν τα εν λόγω απόβλητα προς ανακύκλωση σε σημεία 
συλλογής τα οποία έχουν επιλεγεί από τα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (π.χ. επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών οχημάτων, δημοτικά σημεία κλπ.). 

12.4.2. Απαγορεύεται η ανάμειξη αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών οχημάτων με τα οργανικά απόβλητα και τις συσκευασίες 
και η συνακόλουθη απόρριψη τους αντιστοίχως στους κοινούς κάδους ή 

στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών. Επίσης απαγορεύεται η 
ελεύθερη απόρριψη τους στο περιβάλλον. 

12.4.3. Σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

*  Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών είναι ο Νόμος 2939/2001 και την ΚΥΑ 41624 που αντικατέστησε το 
Προεδρικό Διάταγμα 115/2004 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις των 
Οδηγιών 91/157/ΕΟΚ , 93/86/ΕΟΚ , 98/101/ΕΚ και ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-9-2015). 

 

 
12.5. Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων*. 

. 

 
12.5.1 Οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών 

υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε 
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

12.5.2. Απαγορεύεται η απόρριψη μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων 

στους κοινούς κάδους ή στους  μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών. 
Επίσης απαγορεύεται η ελεύθερη απόρριψη τους στο περιβάλλον. 

12.5.3. Σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

*  Με το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α) καθορίζονται τα μέτρα και η όροι για την εναλλακτική 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων 

 
 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/hs.&.sisoreftes/xrisimopioimeni.ilec.stili.h.sisoreftis.html
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/hs.&.sisoreftes/xrisimopioimeni.ilec.stili.h.sisoreftis.html
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/hs.&.sisoreftes/91.157.EOK.html
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/hs.&.sisoreftes/93.86.EOK.html
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/hs.&.sisoreftes/00/odigia.98%28101%29.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/kya-39200-2015.html
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12.6. Ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)*. 

 
12.6.1. Οι κάτοχοι ΑΛΕ υποχρεούνται να παραδίδουν τα εν λόγω απόβλητα σε 

αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης, συμβεβλημένη με το εγκεκριμένο 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ. 

12.6.2. Απαγορεύεται η απόρριψη μπιτονιών γεμάτων με ΑΛΕ στους κάδους 
απορριμμάτων ή ελεύθερα στο περιβάλλον. 

12.6.3. Σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
*  Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την διαχείριση των ΑΛΕ είναι ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179 

Α), και το Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α), με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και 
προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

 
 
 

12.7. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις - Α.Ε.Κ.Κ. 
(Μπάζα)*. 

 
12.7.1. Τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις – Α.Ε.Κ.Κ. 

(μπάζα) απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του 

νομέα του χώρου από τον οποίο προέρχονται ή των εργολάβων που 
εκτελούν τις εργασίες και μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

Α.Ε.Κ.Κ. 
12.7.2. Απαγορεύεται η εναπόθεση Α.Ε.Κ.Κ. στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή 

σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης, απαγορεύεται η απόρριψη Α.Ε.Κ.Κ. 

από φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους 
χώρους. 

12.7.3. Σε περίπτωση που τα υλικά παραμένουν στην οδό ή το πεζοδρόμιο για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, επιβάλλεται σε βάρος 
του υπευθύνου το αναλογούν τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

επιπλέον του καθορισμένου προστίμου της παράβασης.  
12.7.4. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών με τρόπο που 

να απειλείται η υγεία των πολιτών ή να προκαλείται ρύπανση στο 
περιβάλλον (π.χ. εναπόθεση υλικών χύμα χωρίς κατάλληλη συσκευασία, 
επιμελή κάλυψη κλπ.).  

12.7.5. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η ρίψη οικοδομικών υλικών εντός των 
κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων (κοινοί κάδοι και κάδοι 

ανακύκλωσης). 
12.7.6. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη αμιαντούχων υλικών σε κοινόχρηστους 

χώρους ή η ρίψη τους εντός των κάδων Μηχανικής Αποκομιδής 
Απορριμμάτων. Τα υλικά από αμίαντο κατατάσσονται στα επικίνδυνα 
απόβλητα και απομακρύνονται με ευθύνη του κατόχου τους. Οι 

παραγωγοί των εν λόγω αποβλήτων είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν 
οι ίδιοι με αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων 

αποβλήτων (και ειδικότερα αδειοδοτημένες για την αποξήλωση, 
συλλογή-μεταφορά αμιαντούχων υλικών) και να καταβάλλουν το τίμημα 
που θα τους χρεώνεται ανάλογα με την περίπτωση.  

12.7.8. Η Υπηρεσία Καθαριότητας αναλαμβάνει τη δωρεάν μεταφορά των 
Α.Ε.Κ.Κ. μόνο εφόσον η ποσότητα τους δεν ξεπερνά τους 2 σάκους. Για 

μεγαλύτερες ποσότητες, θα πρέπει να καταβληθεί ένα τέλος 10 € για 
κάθε 5 σακούλες πέραν των 2 αρχικά αναφερομένων. Οι υπεύθυνοι 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/law2939.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/law2939.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd82-lipantika.pdf
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οφείλουν να τοποθετούν τους σάκους στο σημείο που καθορίζεται από 

την Υπηρεσία, σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με την Υπηρεσία. 

 
*  Στην ΚΥΑ 36259/2010 περιγράφεται το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και 

ειδικότερα προσδιορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, 
οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών καθώς και 

οι όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή / μεταφορά και την επεξεργασία / αξιοποίηση των ΑΕΚΚ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 13 
Υπαίθρια Διαφήμιση 

 
 

13.1.  Τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε κοινόχρηστους χώρους 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 περί 

«υπαίθριας διαφήμισης», πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε 
δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίστηκαν για την 

προβολή υπαίθριας διαφήμισης, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από 
τον Δήμο. 

 

13.2. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων με διαφημιστικά έντυπα, αφίσες κλπ 
Η ρύπανση κοινοχρήστων χώρων με εμπορικές αφίσες (π.χ. αφισοκόλληση σε 

δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, σε πινακίδες του Κ.Ο.Κ. κλπ.), εναέριες 
επιγραφές, φειγ βολάν, συνθήματα και γενικά αυθαίρετη διαφήμιση, αποτελεί 
παράβαση και επισύρει πρόστιμο. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάλειψη 

υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 
χώρους. 

 
Άρθρο 14 

Υποχρεώσεις Κατόχων Οχημάτων 
 
14.1 Παρεμπόδιση αποκομιδής λόγω παράνοης στάθμευσης 

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά) οχημάτων με τρόπο που 
να παρεμποδίζεται η αποκομιδή (διέλευση απορριμματοφόρων, μετακίνηση κάδου, 

άνοιγμα καπακιού κλπ.). 
 

 

14.2. Υπαίθριο πλύσιμο οχημάτων 
Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν 

αφρό για το πλύσιμο των αυτοκινήτων από τους ιδιώτες – κατόχους κάθε τύπου 
οχήματος σε δρόμο και πεζοδρόμια. 
 

 
Άρθρο 15 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
 
15.1. Απορρίμματα (με εξαίρεση τα ανακυκλώσιμα) που προέρχονται από 

τη δραστηριότητα των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
(K.Y.E.) 
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Τα απορρίμματα (εξαιρουμένων όσων υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση) 
τα οποία προέρχονται από τη δραστηριότητα των Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος (δύσοσμα απόβλητα όπως π.χ. κρέατα, κόκαλα, υπολείμματα 
τροφών κλπ.) θα πρέπει να συσκευάζονται σε ειδικούς ανθεκτικούς σάκους, καλά 

κλεισμένους, και να τοποθετούνται εντός των κάδων Μηχανικής Αποκομιδής 
Απορριμμάτων. Απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων έξω από τους κάδους ή 
η ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα και σε άλλους 

κοινόχρηστους χώρους. 
Σε περίπτωση που ο μέσος όγκος απορριμμάτων που παράγονται από το 

κατάστημα υπερβαίνει την χωρητικότητα των κάδων μηχανικής αποκομιδής, θα 
πρέπει οι υπεύθυνοι των καταστημάτων να υποβάλλουν αίτημα προς την Υπηρεσία 
Καθαριότητας προκειμένου αυτή να προβεί στην προσθήκη επιπλέον κάδων με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 
 

 
15.2 Ανακυκλώσιμα Απορρίμματα που προέρχονται από τη δραστηριότητα 

των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (K.Y.E.) 

 
Οι υπεύθυνοι των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος οφείλουν να 

συγκεντρώνουν ξεχωριστά τις συσκευασίες (χάρτινες, αλουμινένιες, 
λευκοσιδηρές, γυάλινες και πλαστικές) που προέρχονται από την δραστηριότητα 
τους και να τις απορρίπτουν χύμα και ποτέ σε δεμένες σακούλες μέσα στον μπλε 

κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στο κατάστημα τους. 
Επιπρόσθετα, οφείλουν πριν την απόρριψη των συσκευασιών, να έχουν 

προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους συμπιέζοντας τις. 
Σε περίπτωση που πλησίον των καταστημάτων υπάρχουν κώδωνες συλλογής 

γυάλινων φιαλών, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να απορρίπτουν τις φιάλες 

εντός αυτών. 
Σε περίπτωση που ο μέσος όγκος απορριμμάτων που παράγονται από το 

κατάστημα υπερβαίνει την χωρητικότητα των κάδων ανακύκλωσης, θα πρέπει οι 
υπεύθυνοι των καταστημάτων να υποβάλλουν αίτημα προς την Υπηρεσία 
Καθαριότητας προκειμένου αυτή να προβεί στην προσθήκη επιπλέον κάδων με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 
 

 
15.3 Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων γύρω από τα Καταστήματα 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (K.Y.E.) 
 
15.3.1 Οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από τα Καταστήματα Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος θα πρέπει κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους να 
διατηρούνται καθαροί. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων οφείλουν και μετά 

το πέρας λειτουργίας τους να εξασφαλίζουν την καθαριότητα των χώρων 
που βρίσκονται γύρω από αυτά (πεζόδρομοι, παρτέρια, κλπ.). 

15.3.2. Στα καταστήματα (περίπτερα, καντίνες, κλπ.) στα οποία παράγονται κάθε 

μορφής απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερόμενων 
ειδών (π.χ. αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κλπ.) οι υπεύθυνοι οφείλουν να 

τοποθετούν τον απαραίτητο αριθμό καλαθιών έξω από το κατάστημα τους 
(στον κοινόχρηστο χώρο), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και 
απρόσκοπτη κίνηση των διερχομένων. Επίσης θα πρέπει να μεριμνούν ώστε 

το περιεχόμενο των καλαθιών να αδειάζεται τακτικά μέσα στους σάκους 
που θα χρησιμοποιούν για την αποκομιδή των λοιπών απορριμμάτων τους. 
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Άρθρο 16 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων 
16.1 Τήρηση καθαριότητας κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων από ιδιώτες 

 
Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται 

από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους 
διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται 
καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή 

χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.  
Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των 

εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια 
υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα 
καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα 

απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής 
αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάσουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν 

σε σημεία που κα τους υποδείξει η υπηρεσία. 
 

16.2. Ειδική μέριμνα για την καθαριότητα των μεγάλων πολιτιστικών και 

αθλητικών γεγονότων. 
 

16.2.1. Οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν 
ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στην 
προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα, κατά την 

περίοδο της διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων 
που διοργανώνονται σε συνεργασία του Δήμου με άλλους φορείς. Σε όλους 

τους χώρους των εν λόγω αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων εντός 
των ορίων του Δήμου επιβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία 
του φυσικού κάλους, την καθαριότητα, την τήρηση των κανόνων υγιεινής 

και την ευταξία. 
16.2.2. Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και αρμοδιότητα για την 

καθαριότητα των εσωτερικών ή περιφραγμένων χώρων αθλητικών 
εγκαταστάσεων και λοιπών περιοχών που χρησιμοποιούνται από άλλους 
φορείς για την πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

16.2.3. Επίσης η καθαριότητα περιοχών αρχαιολογικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος, που δεν ανήκουν στο Δήμο, γίνεται με επιμέλεια, μέσα και 

δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων αυτών. 
 

 
Άρθρο 17 
Καθαριότητα Ιδιωτικών Χώρων 

 
17.1. Τήρηση καθαριότητας ιδιωτικών χώρων 

 
Οι ιδιοκτήτες/υπευθύνους ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν 

πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. 

Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) 
και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.  

Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, ο Δήμος ειδοποιεί τους 
ιδιοκτήτες/υπευθύνους ή νομείς του οικοπέδου εγγράφως παρέχοντας τους 
20ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση του 

ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι εξακολουθούν να μην 
συμμορφώνονται επιβάλλεται από τον Δήμο ανάλογο πρόστιμο. 

Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και καταλογίζοντας τα 
έξοδα (πλέον του προστίμου) στους ιδιοκτήτες/υπευθύνους ή νομείς. 
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Σε κάθε περίπτωση που οι ιδιωτικοί χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες για 

τη διενέργεια εκδηλώσεων, θα πρέπει οι υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της 

καθαριότητας των χώρων (τοποθέτηση μέσων προσωρινής εναπόθεσης 
απορριμμάτων) στους οποίους πραγματοποιείται η εκδήλωση, αλλά και των 

δρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων που γειτνιάζουν με αυτόν. 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
Άρθρο 17 

Πρωτοβάθμια επιτροπή της υπηρεσίας καθαριότητας για την τοποθέτηση 
κάδων απορριμμάτων. 
 

17.1. Σύσταση της πρωτοβάθμιας επιτροπής για την τοποθέτηση κάδων 
απορριμμάτων. 

 
Με απόφαση Δημάρχου συστήνεται πρωτοβάθμια 3μελής επιτροπή 

τοποθέτησης όλων των ειδών των κάδων και των καλαθιών μικροαντικειμένων η 

οποία αποτελείται από τον αρμόδιο κάθε φορά αντιδήμαρχο, τον Προϊστάμενο του 
τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης και τον επόπτη 

καθαριότητας. 
 

 

17.2. Έργο της πρωτοβάθμιας επιτροπής για την τοποθέτηση κάδων 
απορριμμάτων. 

 
Έργο της επιτροπής είναι: 

i. Να αποφασίζει την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων και τη θέση αυτών, 
είτε κατόπιν αιτήσεως κατοίκων είτε αυτεπάγγελτα. 

ii. Να αποφασίζει την ανάγκη μετακίνησης και τη νέα θέση αυτών, είτε 

κατόπιν αιτήσεως κατοίκων είτε αυτεπάγγελτα. 
 

Η πρωτοβάθμια επιτροπή για την τοποθέτηση των κάδων, υποχρεούται κατά 
την εξέταση αιτημάτων, να τηρεί τους όρους του άρθρου 18.1 «Κριτήρια 
χωροθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων» του παρόντος 

Κανονισμού, διαφορετικά συνεπάγεται ακύρωση των αποφάσεων των επιτροπών.  
Η συμφωνία των αποφάσεων της επιτροπής  με τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Δήμου στην 
οποία υπάγεται η υπηρεσία Καθαριότητας. 
Άρθρο 18 

Δευτεροβάθμια επιτροπή εκδίκασης προσφυγών για την τοποθέτηση 
κάδων απορριμμάτων. 

 
Με απόφαση Δημάρχου συστήνεται δευτεροβάθμια 3μελής επιτροπή 

τοποθέτησης όλων των ειδών των κάδων και των καλαθιών μικροαντικειμένων η 

οποία αποτελείται από τον αρμόδιο τοπικό  Αντιδήμαρχο και δύο (2) ακόμα 
Δημοτικούς Συμβούλους. 

Έργο της επιτροπής είναι να εξετάζει και να αποφασίζει επί των ενστάσεων 
κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθμιας επιτροπής τοποθέτησης κάδων 
απορριμμάτων. 
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Η δευτεροβάθμια επιτροπή εκδίκασης προσφυγών, υποχρεούται κατά την 

εξέταση ενστάσεων και προσφυγών να τηρεί τους όρους του άρθρου 
18.1ν«Κριτήρια χωροθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων» 

του παρόντος Κανονισμού, διαφορετικά συνεπάγεται ακύρωση των αποφάσεων 
των επιτροπών. 

Η συμφωνία των αποφάσεων των επιτροπών με τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Δήμου στην 
οποία υπάγεται η υπηρεσία Καθαριότητας. 

 
 

Άρθρο 19 
Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων 
 

19.1. Κριτήρια χωροθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων. 

 
Οι κάδοι τοποθετούνται σε πυκνότητα που καθορίζεται με βάση την ποσότητα 

απορριμμάτων κάθε περιοχής, τις ιδιαιτερότητές της, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα 

εξής: 
 

i. Να μην παρεμποδίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.  
ii. Να μην τοποθετούνται σε γωνίες οδών, μπροστά από πυροσβεστικούς 

κρουνούς, μπροστά από φωτεινούς σηματοδότες και σήματα ρύθμισης της 

κυκλοφορίας, δίπλα σε φρεάτια ομβρίων, σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία 
και εκκλησίες. 

iii. Η τοποθέτηση των κάδων πραγματοποιείται από αρμόδια πρωτοβάθμια 
επιτροπή τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.  

iv. Οι κάδοι τοποθετούνται σε σημείο που κρίνει η επιτροπή και ακολουθεί τον 

κανόνα «μεγαλύτερη παραγωγή», δηλαδή τοποθετείται μπροστά ή 
κοντύτερα στην εγκατάσταση-κατοικία  που παράγει τη μεγαλύτερη 

ποσότητα απορριμμάτων, π.χ μονοκατοικία < διόρωφο κτίσμα < 
πολυόροφη οικοδομή < πολυόροφη οικοδομή με περισσότερα 
διαμερίσματα, γενικά οι κάδοι τοποθετούνται στην τοποθετούνται μπροστά 

από την είσοδό των οικοδομών με τα περισσότερα διαμερίσματα. Όταν η 
διαφωνία προκύπτει μεταξύ παρόμοιων εγκαταστάσεων-κατοικιών τότε 

τοποθετείται στη νοητή προέκταση του κοινού τους ορίου. 
v. Στις υπό ανέγερση οικοδομές με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ο 

υπεύθυνος της οικοδομής οφείλει να προκαθορίσει έγγραφα μετά από 
συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας τη θέση των κάδων που θα 
εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπεται 

από τις διατάξεις του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού. Κατά την 
έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να καθορίζεται συγκεκριμένος χώρος 

για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του 
κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από συνεργεία του Δήμου. 

vi. Να μην τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων σε οδούς που λόγω 

στενότητας είναι αδύνατη η διέλευση απορριμματοφόρου οχήματος, ούτε 
σε αδιέξοδα.  

vii. Να μην τοποθετούνται επίσης κάδοι απορριμμάτων σε οδούς πριν αυτοί 
διανοιχτούν πλήρως και ασφαλτοστρωθούν.  

viii. Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις τοποθέτησης 

μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, 
δηλαδή κάδοι σύμμικτων απορριμμάτων, κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων 

συσκευασιών, και άλλου είδους που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον 
(π.χ. χωριστής συλλογής βιοοικοδομήσιμων απορριμμάτων) 
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19.2. Ο Δήμος, με απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί 
για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας να αλλάξει την απόσταση μεταξύ 

των κάδων, να αλλάξει τη θέση τους, να προσθέσει ή να απομακρύνει 
κάδους ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες. 

19.3. Η μετακίνηση κάδων ή απομάκρυνση τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της 
υπηρεσίας καθαριότητας δεν επιτρέπεται. 

19.4. Η επιτροπή του άρθρου 17 επανεξετάζει την αρχική της απόφαση 

λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις, τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
και την κείμενη νομοθεσία και είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει την ένσταση-

αίτηση και κοινοποιεί την απόφαση στους αιτούντες. Οι κάτοικοι, εάν κατά 
την άποψή τους δεν έχουν δικαιωθεί, μπορούν να προσφύγουν στη 
δευτεροβάθμια επιτροπή, σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών.  

19.5. Δεν επιτρέπεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της πρόσβασης του 
απορριμματοφόρου ή των εργατών στους κάδους (π.χ. παρκαρισμένα 

οχήματα μπροστά σε κάδους ή σε γωνίες οδών κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές 
ο Δήμος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομίας προκειμένου να απομακρυνθούν 
τα συγκεκριμένα εμπόδια και επιβάλλει πρόστιμο. 

 
 

Άρθρο 20 
Καθαριότητα λαϊκών αγορών και λοιπών υπαίθριων αγορών 
 

20.1. Υποχρεώσεις Δήμου. 
 

Ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους 
χώρους όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία 

και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών μετά το τέλος της 
λειτουργίας τους. 

Ειδικότερα υποχρεούται να συλλέξει τις σακούλες με τα απορρίμματα από τις 
γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων που τις έχουν εναποθέσει οι πωλητές 
αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς. 

 
 

20.2. Υποχρεώσεις πωλητών λαϊκών αγορών και λοιπών υπαίθριων 
αγορών. 

 
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών, έστω και αν αναπληρώνονται, 

υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται 

αυτοπροσώπως οφείλουν: 
 

20.2.1. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που 
καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους. 

20.2.2. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς 

κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

20.2.3. Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους 
απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα 
(λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών 

συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 
20.2.4. Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της 

λαϊκής αγοράς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και  των αρμοδίων για τον έλεγχο και 
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την τήρηση του παρόντος κανονισμού (δημοτική αστυνομία, υπάλληλοι 

του αρμοδίου τμήματος του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών). Σε περίπτωση αδιαφορίας και 

παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου 
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. 

20.2.5. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας 
στην εκτέλεση του έργου της. 

20.2.6. Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους 

απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, 
αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής 

απορριμμάτων των Δήμων. 
20.2.7. Οι πωλητές ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλουν να λαμβάνουν 

ιδιαίτερη μέριμνα για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων 

ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του 
πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο 

καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και 
λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα 

και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε 
ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα 

του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το 
χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των 
ομβρίων υδάτων. 

20.2.8. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής 
αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά), έστω και αν 

αναπληρώνονται υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους, για την 
καθαριότητα του χώρου τους καθώς και την συγκέντρωση των 
απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία ή 

κιβώτια τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 
 

 
 
 

Άρθρο 20 
Ύψος προστίμων (τα πρόστιμα και οι μηνύσεις επιβάλλονται από τη 

Δημοτική 
Αστυνομία) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΠΟΣΟ σε € 

1 Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το 
καθορισμένο. 

90,00  

2 Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων 15,00 € 

3 Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών 

αντικείμενων στα μεγάλα καταστήματα. 

150,00 - 600,00 

4 Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς 

συνεννόηση με το Δήμο 

60,00 - 600,00 

5 Εγκατάλειψη κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από 

γραφεία - καταστήματα - οικίες 

60,00- 600,00 

 

6 Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, 

κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π. που 
απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο. 

60,00 

 

7 Έκθεση-εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και 
κοπροχώματος. 

90,00 - 150,00 
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8 Εγκατάλειψη βιοτεχνικών - βιομηχανικών 
απορριμμάτων. 

60,00 - 600,00 
 

9 Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα - μη τοξικά 
απορρίμματα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων 
γενικώς. 

300,00 - 1.500,00 

10 Εγκατάλειψη μπαζών - αχρήστων υλικών από 
κατεδαφίσεις, εκσκαφές, κ.λ.π. και ρύπανση κάδων, 

πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων. 

90,00 - 300,00 

11 Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων - λυμάτων που 

δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

600,00 - 6.000,00 

12 Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων 

εκτός καλαθιών του Δήμου 

15,00 

 

13 Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου. 150,00 - 600,00 

14 Ρύπανση από λάδια και πλύσιμο αυτοκινήτων. 50,00 

15 Ρύπανση από οικόσιτα ζώα. 50,00 

16 Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων 
απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους 
χώρους 

150,00 - 300,00 

17 Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές 
αγορές ή παραβίαση ωραρίου. 

150,00 - 300,00 
και σε περίπτωση 

υποτροπής μπορεί 
να ζητηθεί η 
ανάκληση αδείας. 

18 Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη 
εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π 

90,00 - 500,00 

19 Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊβολάν, σπρέι, 
ταμπλό, αεροπανώκ.λ.π. 

150,00 - 6.000,00 
στο διαφημιζόμενο 

και διαφημιστή. 

20 Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με 

κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π. 

900,00 - 6.000,00 

21 Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο ώστε να μην 

είναι δυνατή η μετακίνηση τους για την αποκομιδή 
των απορριμμάτων. 

150,00 

 

22 Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών - 
κοινόχρηστων χώρων (parking , πρασιές, παλιές 

οικίες κ.λ.π). 

150,00 
 

23 Ακαθάριστα οικόπεδα. 150,00 

24 Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου. 30,00 - 150,00 

25 Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και 

κοινόχρηστους χώρους. 

150,00  

26 Παρκάρισμα σε δρόμο που ο _ήμος έχει 

προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί. 

90,00 

27 Η χρησιμοποίηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς 

άδεια του Δήμου στην περίπτωση που νόμιμα 
(κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδρομίων. 

300,00 - 3.000,00 

28 Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών 
αχρήστων υλικών από εργολάβους και 
οργανισμούς κοινής ωφελείας 

150,00 - 1.500,00 
 

29 Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών. 

150,00 - 300,00 

30 υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών. 100,00 - 200,00 

31 Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, Πέρα από τη 
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παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ.  δαπάνη 
αποκατάστασης θα 
επιβάλλεται και 

Πρόστιμο : 150,00 
- 1.500,00 

Τα πρόστιμα θα 
είναι έως και 

τριπλάσια εάν 
συντελείται η 
καταστροφή των 

χώρων αυτών. 

32 Ακάθαρτο και επικίνδυνο πεζοδρόμιο  100,00 

33 Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, 
τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση 
των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών 

μέσων προσωρινής αποθήκευση απορριμμάτων και 
μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση 

προστατευτικών, καθώς και θ εσκεμμένη φθορά 
των ανωτέρω μέσων.  

100,00 

34 Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε 
άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα 
κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη. 

 

 
 

Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η 
σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής 

των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει με την βεβαίωση της παράβασης 
από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. 

Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε πέντε εργάσιμες 

ημέρες στην Ειδική Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. 
Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα 

Κανονισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 
μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα 
πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα 

από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων). 
Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Τα πρόστιμα επιβάλλονται από την Δημοτική Αστυνομία. 
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Το θεσμικό πλαίσιο του παρόντος κανονισμού: 

 
1. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους) 

2. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ 
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδρομίων) 

4. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών) 
5. Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον) 
6. Η Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα στερεά απόβλητα) 

7. Το άρθρο 30 του Π_ 323/89 
8. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο) 

9. Το άρθρο37τουΠ._.410/95 
10. Αστυνομική _ιάταξη1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας» 
11. ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β' 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων και γενικών προγραμμάτων και διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων» 

12. ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β' 604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων» 

13. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε._.Σ.Α.Π)». 
14. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων» 
15. Π.Δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» 
16. α) Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια» 

β) Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων» 
γ) Π.Δ.115/2004 «Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές» 
δ) Π.Δ. 116/2004 «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής» 

ε) Π.Δ. 117/2004 «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» 


