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ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισµού Καθαριότητας

∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
1. Το µε αρ. πρωτ: 61819/19-9-2012 έγγραφο του γραφείο Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
µε το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέµατος.
2. Τη µε αρ. 185/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για
την ψήφιση του Κανονισµού Καθαριότητας ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη».
3. Το σχέδιο του Κανονισµού όπως αυτό κατατέθηκε.

Μετά από σχετική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 29 Υπέρ και 4 Κατά
Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.
Μπενετάτου Σ., Αγγελινιάδη Ι., Παπαδόπουλου Κ., Μπούτση – Χαραλαµπίδου Α.
Εγκρίνει τον κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη ο οποίος αναλυτικά έχει ως
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ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείµενο κανονισµού
Ως απορρίµµατα -στερεά απόβλητα- στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, 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 χώρους αστικού περιβάλλοντος και τα οποία ο κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται να
απορρίψει ή υποχρεούται να απορρίψει.
Τα στερεά (µη επικίνδυνα) απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στα παραρτήµατα ΙΑ και ΙΒ της
υπ' αριθµ. ΗΠ/50910/2727/03(ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03). Στην έννοια του στερεού (µη επικίνδυνου)
αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό κατάλογο
αποβλήτων του Παραρτήµατος ΙΒ της ανωτέρω απόφασης, επισηµαίνονται µε αστερίσκο και τα
οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την Απόφαση
2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001).

ΑΡΘΡΟ 2 : Πεδίο εφαρµογής
Η τήρηση και η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου και
του εκάστοτε Αντιδηµάρχου καθαριότητας Σύµφωνα µε το άρθρο 75 § Ιβ4 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων

Ο ∆ήµαρχος µπορεί , µε αποφάσεις του να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους µέρους ή του
συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισµού καθώς και την βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων .

ΑΡΘΡΟ 3 : Αρχές
Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντάσσεται στην επιταγή του άρθρου 24 του
Συντάγµατος για προστασία του περιβάλλοντος, µε την σύγχρονη εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος, που στην περίπτωση αυτή είναι κυρίως η υγεία των πολιτών.

6

Page

Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό που χρήζει συνεχούς φροντίδας και
προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό.
Η ποιότητα ζωήs, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης και η
προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωµα των
πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η ρύπανση της ατµόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί την δηµόσια υγεία,
υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, και του φυσικού κάλους.
Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική ή εν
δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.
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Ο παρών κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ∆ήµου µε τους ∆ηµότες, τους
κατοίκους και τους εν γένει αποδέκτες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές
αρχές ( οδηγία 2008/98/ΕΚ – Νόµος 4042/ ΦΕΚ 24Α- 13-02-2012) :
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Οι εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές µέθοδοι ∆ιαχείρισης
των
απορριµµάτων συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα µε την προώθηση της ανακύκλωσης και σε
ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας περιορίζει τη σπατάλη ενεργειακών πόρων.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους
αποδέκτες των υπηρεσιών συµµετέχουν, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους και την συµβολή τους στη
διαµόρφωση του αντικειµένου της καθαριότητας.
Οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες κατά την παραγωγή των προϊόντων καθώς και οι
έµποροι πρέπει να λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και
διάθεση συσκευασιών προσοδοφόρων για ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση.
Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα
προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού.
Ο «ρυπαίνων πληρώνει» τιµωρείται µε διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις οι οποίες
και αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό καθώς και στις αντίστοιχες ΚΥΑ.
Η πρόληψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση), καθώς και η
µείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), µπορούν να συµβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγιεινής.
Η συµβολή των πολιτών τόσο στην πρόληψη της ρύπανσης, όσο και η άµεση αντιµετώπιση της
επικοινωνώντας µε την υπηρεσία για την αντιµετώπισή της, είναι σήµερα ο θεµέλιος λίθος της
προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε και της δηµόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 4 : Στόχοι
Στόχοι του παρόντος κανονισµού είναι:
1. Η µεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να µειωθεί κατά το
δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί µείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση
της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος συλλογής, αποκοµιδής και µεταφοράς αυτών.
2. Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφεροµένων υπηρεσιών στους δηµότες,
κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
ευθύνης του ∆ήµου µας.
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• Η ρύθµιση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των δηµοτών και κατοίκων του ∆ήµου µας,
που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
• Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης µας.
• Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από
την κάθε είδους ρύπανση.
• Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της
προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από την ανάµειξη οικιακών απορριµµάτων µε επικίνδυνα
απόβλητα, από την έκθεση απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή
τους στο περιβάλλον.
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Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την ενίσχυση
του εξοπλισµού και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται :

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
• Η ελάττωσή της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών που µπορούν να
ανακυκλωθούν.
• Η διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα των παρεχοµένων υπηρεσιών.
• Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας πχ µέσω της ανακύκλωσης
• Η αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων ώστε να µειώνεται η
ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση , λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό και κοινωνικό
κόστος.
• Η Ενίσχυση της περιβαλλοντικής αγωγής, µε έµφαση στα παιδιά και τους νέους και τέλος
• Η συνεργασία µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς για τη προστασία του
περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 5 : Έναρξη ισχύοντος
Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισµού γίνεται όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν.3463/06
(ΦΕΚ Α' 114/2006).
Η ισχύς της του κανονισµού καθαριότητας αρχίζει από την… / / 2012……….. µετά από την
έγκριση της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ελεγκτή νοµιµότητας .
Η συµπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιτρέπεται
µόνο µε απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ύστερα από πρόταση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας .

ΑΡΘΡΟ 6 : Τέλη καθαριότητας και έσοδα
Τα έσοδα από πρόστιµα, που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισµού, ενισχύουν τους
κωδικούς των Εσόδων. Επίσης από τα ίδια έσοδα, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν καµπάνιες
επικοινωνίας, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Ο ∆ήµος, για να αντιµετωπίσει τις δαπάνες καθαριότητας, επιβάλλει υποχρεωτικά ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ( Άρθρα 21 και 22 του από 24-9/20-101958 Βασιλικού ∆ιατάγµατος µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις τόσο µε τις σχετικές των
Νόµων 25/1975, 429/1976, 1080/1980, καθώς και του άρθρου 25/12 του Νόµου 1828/1989,
κεφάλαιο ∆’ – Οικονοµικοί Πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) το οποίο καθορίζεται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7 : Έξοδα υπηρεσίας
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Ο ενιαίος πλέον ∆ήµος πληρώνει την χρήση των εγκαταστάσεων του ΕΣ∆ΝΑ ( Σταθµό
µεταφόρτωσης απορριµµάτων Σχιστού , ΧΥΤΑ Φυλής , κ.α ) βάση του εισερχοµένου τονάζ στις
ανωτέρω εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον νόµο 3854/2010
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Η ∆ιεύθυνση καθαριότητας διατηρεί έναν µεγάλο αριθµό οδηγών, εργατών καθαριότητας και
διοικητικού προσωπικού καθώς και τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό που περιλαµβάνει
έναν στόλο οχηµάτων που ξεπερνά τα 130 οχήµατα όλων των κατηγοριών.
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Η συντήρηση και η καλή λειτουργία των ανωτέρων οχηµάτων και γενικά του χρησιµοποιούµενου
εξοπλισµού, προϋποθέτει την δέσµευση ενός µεγάλου ποσού για επισκευές , ανταλλακτικά ,
καύσιµα κλπ.
Τέλος η εφαρµογή και ανάπτυξη του προγράµµατος ανακύκλωσης πέραν των αδιαµφισβήτητων
θετικών αποτελεσµάτων που έχει να προσφέρει στην πόλη µας, θέτει κάποιες οικονοµικές
υποχρεώσεις στον ∆ήµο µας όπως λειτουργικά έξοδα από την χρήση του ανθρώπινου δυναµικού
καθώς και από το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του µηχανολογικού εξοπλισµού.

ΑΡΘΡΟ 8 : Επιβολή προστίµων
Για την βεβαίωση των παραβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.5, του Π.∆. 23/7-9-02 (ΦΕΚ Α
19/7-2-02), συντάσσεται από την ∆ηµοτική Αστυνοµία, αιτιολογηµένη έγγραφη αναφορά, στην
οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταγραφή των παραβάσεων και
η οποία υποβάλεται στην υπηρεσία Εσόδων .
Στις περιπτώσεις που για τις παραβάσεις προβλέπονται ποινικές η διοικητικές κυρώσεις η
∆ηµοτική Αστυνοµία διαβιβάζει την παραπάνω αναφορά στην αρµόδια εισαγγελία, για τα
περαιτέρω.
Βεβαίωση προστίµου για την ίδια παράβαση επιβάλλεται όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
συµµόρφωσης προς τον παρόντα Κανονισµό που έχει δοθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του
Κανονισµού. Σε κάθε περίπτωση δύναται να επιβληθεί πρόστιµο για την ίδια παράβαση µετά την
οριστική βεβαίωση της προηγούµενης παράβασης από την υπηρεσία εσόδων.
Σε περίπτωση υποτροπής του παραβάτη για την ίδια παράβαση (κατ' άρθρο) εντός τριµήνου το
πρόστιµο µπορεί να διπλασιάζεται, κατά την κρίση της επιτροπής επίλυσης διαφορών και
εξέτασης θεµάτων.
Οι πολίτες που παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις αντιµετωπίζουν τις συνέπειες των άρθρων
458 και 427 του ποινικού κώδικα Π.∆.283/1985 ΦΕΚ Α-106) για τις οποίες θα επιβάλλονται τα
αναφερόµενα κατά παράγραφο εκάστου άρθρου χρηµατικά πρόστιµα.
Τα πρόστιµα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό θα αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Καθαριότητας, εκδίδονται οδηγίες προστασίας
του περιβάλλοντος καθώς και πίνακας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίµων για κάθε
µία παράβαση που περιλαµβάνεται σ' αυτόν. Όσες παραβάσεις εµπίπτουν στις σχετικές διατάξεις
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Αν το πρόστιµο καταβληθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την βεβαίωση της παράβασης και δεν
έχει υποβληθεί ένσταση καταβάλλεται κατά το ήµισυ. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω
προθεσµία των δέκα ηµερών, το διοικητικό πρόστιµο καταβάλλεται χωρίς έκπτωση εντός
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την βεβαίωση του.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
του Ν. 1650/1986 και του Ν. 3010/2002 και επισύρουν την επιβολή προστίµου, επιβάλλονται
κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ως µέλη για την επιτροπή επίλυσης διαφορών και εξέτασης θεµάτων που αφορούν την
εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι εκάστοτε:
α. Αντιδήµαρχος Καθαριότητας ως πρόεδρος
β. Αντιδήµαρχος Οικονοµικών
γ. Αντιδήµαρχος Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος
δ. Τµηµατάρχης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

ε. ∆ηµοτικός Σύµβουλος της Αντιπολίτευσης

ΑΡΘΡΟ 9 : Ενστάσεις
∆ικαίωµα ένστασης µπορούν να ασκήσουν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι η άλλα εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα

ΑΡΘΡΟ 9.1 : Άσκηση ένστασης
Οι παραβάτες που τους έχει υποβληθεί πρόστιµο έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν εντός πέντε
( 5 ) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης, εγγράφως µε απολογία
υπό τύπου αιτήσεως στην Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών (Ε.Ε.∆.)
Ο παραβάτης µπορεί αν επιθυµεί να εµφανιστεί εντός της παραπάνω προθεσµίας κατά τις ώρες
γραφείου στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και να εκθέσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του. Οι
αντιρρήσεις του θα κρίνονται από την Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών. Αν οι αντιρρήσεις του
κριθούν βάσιµες διαγράφονται ή µειώνονται τα πρόστιµα, αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι
προσβληθείσες κριθούν αβάσιµες επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιµο από την παραπάνω
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών και εξέτασης θεµάτων και ακολουθείται η προαναφερόµενη
διαδικασία του άρθρου 8.
Η αίτηση κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός της καθοριζόµενης ηµεροµηνίας,
άλλως δε θα γίνεται αποδεκτή. Η επιτροπή θα συνεδριάζει µε το κάλεσµα του προέδρου της
επιτροπής. Στην επιτροπή θα καλείται ο ελεγχόµενος πολίτης προκειµένου να καταθέτει τις
απόψεις του και στη συνέχεια η Ε.Ε.∆. λαµβάνει την απόφασή της η οποία θα αποστέλλεται ή θα
δίδεται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο.
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Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας µε το κοινό εκτός από τον παρόντα κανονισµό
υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα αναρτώνται όλα τα
θέµατα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας ενώ υπάρχουν και χρηστικές πληροφορίες για την
ανακύκλωση χαρτιού και για την ανακύκλωση των συσκευασιών.
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ΑΡΘΡΟ 9.2: Τηλέφωνα επικοινωνίας
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Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας µε το κοινό είναι :
Ενότητα Νικαίας
•
•
•

210 4955611
2104962900
Φαξ : 210 4950785

Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη
•
•

210 4254340 & 210 4254341
Φαξ 210 4920677

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει και ο πενταψήφιος αριθµός 15698 ( ο οποίος
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τα τηλεφωνικά αιτήµατα και παράπονα ). Επίσης οι δηµότες
µπορούν να κάνουν είτε έντυπη αίτηση επισκεπτόµενοι το ∆ηµαρχείο είτε ηλεκτρονική µέσω της
ηλεκτρονικής πύλης του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 10 : Ορισµός και ταξινόµηση χώρων παραγωγής απορριµµάτων και
υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις
εξής έννοιες:
"κατοικία" θεωρείται ο αυτοτελής χώρος µόνιµης ή πρόσκαιρης διαβίωσης µεµονωµένων ατόµων
ή οικογενειών, δηλ. η µονοκατοικία, το διαµέρισµα σε πολυκατοικία, ή άλλου τύπου ακίνητα, αλλά
και µερικά κινητά όπως π.χ. η τροχοβίλα ή το τροχόσπιτο. Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους ή οι
ενοικιαστές τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτηµάτων είναι
ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και
καταστηµάτων του κτιρίου. Για τις ακατοίκητες «κατοικίες» υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.
"κατάστηµα" ή "επιχείρηση" θεωρείται ο αυτοτελής χώρος, όπου ασκείται εµπορική
δραστηριότητα από πάσης φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, µόνιµα ή πρόσκαιρα, είτε ο χώρος
αυτός είναι ισόγειος ή υπόγειος, είτε βρίσκεται σε όροφο ή στοά ή στο βάθος οικοπέδων.
Στην έννοια των επιχειρήσεων υπάγονται και τα θέατρα, κινηµατογράφοι, αίθουσες συναυλιών,
κέντρα ψυχαγωγίας και διασκέδασης, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κλινικές, σχολεία (ιδιωτικάδηµόσια), βρεφονηπιακοί σταθµοί, και γενικά όλοι οι χώροι που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν
σαν κατοικίες ή γραφεία.
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Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
α. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους,
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β. Για Ανώνυµες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος, ή ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός
∆ιευθυντής.
γ. Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους.
δ. Για Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες, ο ∆ιαχειριστής.
ε. Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού.
στ. Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
ζ. Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
η. Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών
προσώπων που τις αποτελούν.
θ. Για τα νοσοκοµεία, ιδρύµατα, κλπ., υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εν
ελλείψει, ο αντίστοιχος ∆ιευθυντής ή ∆ιοικητής.
Υπεύθυνος για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων κλπ.'' είναι το
φυσικό η νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια ή ο υπεύθυνος
της εταιρείας στο όνοµα της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια.
"οικόπεδο" θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος περιφραγµένος ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης στον
οποίο υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νοµέας ή κάτοχος αυτού και σε περίπτωση που έχει εκµισθωθεί
ο κάτοχος µισθωτής. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου που βρίσκεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός
του τόπου ιδιοκτησίας του ακινήτου του , υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη
για την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα.
''Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια" θεωρούνται οι στεγασµένοι ή
υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές
δραστηριότητες τους και την υποστήριξη τους. Στις µονάδες αυτές υπεύθυνος για την
καθαριότητα, είναι συγκεκριµένο πρόσωπο, οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της µονάδας
και γνωστοποιούµενο στο ∆ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο
ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας.

Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας ενηµερώνει τους πολίτες µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου για τα
προγράµµατα και τα δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων (ώρες και ηµέρες
διέλευσης απορ/ρων), για τις τυχόν αλλαγές, και εφόσον είναι εφικτό, για τα προγράµµατα και
12
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ΑΡΘΡΟ 11 : Γενικές υποχρεώσεις του ∆ήµου
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"Γραφείο" θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι η έδρα φυσικού ή νοµικού προσώπου, για την
άσκηση µόνιµα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλµατος, που έχει σχέση κυρίως µε την παροχή
υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι, όπου λειτουργούν δηµόσιες
υπηρεσίες ή υπηρεσίες Ν.Π.∆.∆ – πλην των Νοσοκοµείων και των κοιµητηρίων -, Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.Ι.∆. ή Οργανισµοί Α και Β βαθµού.
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δροµολόγια των µηχανικών σαρώθρων και τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος των οδών και
κοινόχρηστων χώρων.
Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης πραγµατοποιείται όταν αυτό απαιτείται
λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων, πολιτιστικών ή αθλητικών γεγονότων ή άλλων
έκτακτων και απρόβλεπτων καταστάσεων

ΑΡΘΡΟ 12 : Εξαιρέσεις
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µη δέχεται στερεά απόβλητα, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του
είδους, της ποιότητας και της ποσότητα τους δεν καθιστούν µε τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή
την πραγµατοποίηση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς τους.
Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη και δαπάνες
του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε την
ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03) και µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές
διατάξεις και τον παρών Κανονισµό Καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Συγκεκριµένα ο ∆ήµος απαλλάσσεται της περισυλλογής και µεταφοράς για τις κάτωθι κατηγορίες
αποβλήτων :
α) ραδιενεργά απόβλητα,
β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες,
γ) απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων,
δ) απόβλητα εκµετάλλευσης λατοµείων,
ε) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων κλπ
στ) επικίνδυνα ή µολυσµατικά απόβλητα από υγειονοµικές µονάδες όπως κλινικές , νοσοκοµεία ,
εξεταστικά κέντρα .φαρµακεία κ.α
ζ) επικίνδυνα τοξικά ειδικά απόβλητα προερχόµενα από την παραγωγική διαδικασία και λειτουργία
συνεργείων ,βιοτεχνιών, βιοµηχανιών κ.α
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Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής
λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α - Σ.Μ.Α κτλ), ο ∆ήµος, µετά από
ενηµέρωση των δηµοτών, µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα
προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι
διάθεσης.

13

η) µη επικίνδυνα ειδικά απόβλητα προερχόµενα από την παραγωγική διαδικασία και λειτουργία
συνεργείων ,βιοτεχνιών, βιοµηχανιών

ΑΡΘΡΟ 13 : Ορισµοί οδοκαθαρισµού – καθαριότητα πόλης
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"Κοινόχρηστοι χώροι" είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση, τα πεζοδρόµια, οι γέφυρες και
γενικά οι προορισµένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο.
Υπεύθυνος τήρησης των διατάξεων είναι η εκάστοτε ∆ηµοτική αρχή εντός των διοικητικών ορίων
της και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ή όποια άλλη υπηρεσία στις αρµοδιότητες της οποίας
ανήκει ο κοινόχρηστος χώρος.

ΑΡΘΡΟ 14 : Καθαρισµός δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων ( εξωτερικών )
Σε κοινόχρηστους χώρους (οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές
εγκαταστάσεις, κλπ), εντός διοικητικών ορίων ∆ήµου, απαγορεύεται η ρίψη χαρτιών, πακέτων ή
άλλων ειδών περιτύλιξης ή µικροσυσκευασίας, µικροαπορριµµάτων, µικροαντικειµένων και ειδών
ατοµικής χρήσης, κλπ. Τα παραπάνω, πρέπει να φυλάγονται και να απορρίπτονται µέσα στο
κοντινότερο καλαθάκι µικροαπορριµµάτων ή κάδο, σε όση απόσταση και αν βρίσκονται αυτά.
Ο καθαρισµός δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων περιλαµβάνει όλες τις εργασίες περισυλλογής και
αποµάκρυνσης µικροαπορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής εναποθέσεως ή των
µικροαπορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους γενικώς.
Οι περιοχές, η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού, ορίζονται από την υπηρεσία Καθαριότητας,
βάσει προγράµµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα της
υπηρεσίας. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο ∆ήµος, ανάλογα µε τις
δυνατότητές του, υποχρεούται να τοποθετεί (επισκευάζει και αντικαθιστά) σε κατάλληλες
αποστάσεις καλαίσθητους κάδους και εύχρηστα δοχεία µικροαπορριµµάτων που µε δική του
φροντίδα διατηρεί καθαρούς, αποκοµίζοντας το περιεχόµενο τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

ΑΡΘΡΟ 15 : ∆ιαδικασία
Συγκεκριµένα ο ∆ήµος χωρίζεται σε περιοχές ευθύνης ( τοµείς) σε καθεµία εκ των οποίων
ορίζεται ένας υπεύθυνος (επόπτης) και µία οµάδα εργατών καθαριότητας . Οι εργασίες γίνονται
τόσο χειρονακτικά όσο και µηχανικά χρησιµοποιώντας µηχανολογικό εξοπλισµό όπως ειδικά
οχήµατα (σάρωθρα ) στους κύριους οδικούς άξονες της πόλης.
Η ενηµέρωση από τον ∆ήµο για την εκτέλεση εργασιών σε οδούς, όπου είναι παρκαρισµένα αυτοκίνητα,
θα γίνεται µία ηµέρα νωρίτερα, ώστε να υπάρχει χρόνος ενηµέρωσης των οδηγών. Η παραπάνω
ενηµέρωση για την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού θα γίνεται µε ευθύνη της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και µε τους εξής δύο τρόπους:

Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν σταθµευµένα στους
αντίστοιχους δρόµους παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα
14
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β) Με τοποθέτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων επάνω σε ειδική ταινία από την αρχή έως
το τέλος της οδού που πρόκειται να καθαριστεί.
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α) Με τοποθέτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα παρµπρίζ των αυτοκινήτων από την
προηγούµενη ηµέρα.
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και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους. Στους παραβάτες της
οδηγίας αυτής θα επιβάλλεται και πρόστιµο.

ΑΡΘΡΟ 16 : Εξαιρέσεις
Η διεύθυνση καθαριότητας δεν υποχρεούται να προβαίνει στον καθαρισµό αλσών, πάρκων,
προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε διάφορους άλλους ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 17 : Υποχρεώσεις Πολιτών
Οι υποχρεώσεις των πολιτών εστιάζονται κυρίως στην απόρριψη των µικροαπορριµµάτων
αποκλειστικά στους κάδους µικροαπορριµµάτων του ∆ήµου ή στους κάδους των οικιακών
απορριµµάτων καθώς και στην ενηµέρωση της υπηρεσίας για σηµεία και κοινόχρηστους χώρους
όπου εµφανίζονται εστίες ρύπανσης και απαιτούνται αντίστοιχες δράσεις.
Αναλυτικά απαγορεύεται :

ΑΡΘΡΟ 18 : Καθαρισµός ακαθαρσιών ζώων συντροφιάς
Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωµένοι να καθαρίζουν άµεσα τα
περιττώµατα και τις ακαθαρσίες των ζώων συντροφιάς που συνοδεύουν όταν από αυτά
ρυπαίνονται κοινόχρηστοι χώροι κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, και οφείλουν να έχουν τον
απαραίτητο εξοπλισµό για να περισυλλέγουν τα περιττώµατά αυτών και να καθαρίζουν αναλόγως
και τους χώρους όπου αυτά ουρούν πέρα των όσων απορρέουν από τον (Ν.4039/2012). και όπου
υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες
Το πρόστιµο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε σηµεία που αναφέρονται στον νόµο
4039/2012. Η παράβαση αυτή διαπιστώνεται είτε από την ∆ηµοτική αστυνοµία είτε από την
παρουσία των εποπτών στον χώρο όπου συντελείται η παράβαση η ύστερα από επώνυµη
καταγγελία.
Απαγορεύεται ο σταυλισµός ή εκτροφή ζώων – πτηνών (π.χ. κότες , κατσίκες , βοοειδή , άλογα
κ.λ.π.) κοντά σε κατοικηµένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια).
Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι συνοδοί αυτών είναι υπόχρεοι για την τήρηση όλων των κανόνων
υγιεινής και την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την αποφυγή της πρόκλησης ρύπανσης
από περιττώµατα των ζώων ή άλλου είδους απορρίµµατα όπως ρητά ορίζει ο (Ν.4039/2012).
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Η ρίψη χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών περιτύλιξης ή µικροσυσκευασίας, µικροαπορριµµάτων,
αποτσίγαρων, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης, κλπ. σε κοινόχρηστους χώρους
(οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ), εντός διοικητικών
ορίων ∆ήµου, Τα παραπάνω, πρέπει να φυλάγονται και να απορρίπτονται µέσα στο κοντινότερο
(µη υπερπλήρες) καλαθάκι µικροαπορριµµάτων ή κάδο, όσο απόσταση και αν βρίσκονται αυτά.
Η ρίψη αποβλήτων, όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά, χηµικά, µπάζα κ.λ.π., στα καλαθάκια
µικροαπορριµµάτων ή τους κάδους απορριµµάτων .
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ΑΡΘΡΟ 19 : Ρύπανση από οχήµατα
Η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων και οδών µε ορυκτέλαια που προέρχονται από διαρροές κάθε
είδους οχήµατος, εκτός από τα προβλήµατα καθαριότητας, δύναται να προκαλέσει ατυχήµατα σε
πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισµού και επιβάλλεται το
ανάλογο πρόστιµο. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή µετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες
των οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως τις αρµόδιες κατά περίπτωση ∆ηµοτικές και µη
υπηρεσίες, ώστε να επιλαµβάνονται άµεσα προς πρόληψη ατυχηµάτων ή κυκλοφοριακής
έµφραξης.

ΑΡΘΡΟ 20 :Καθαρισµός δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων από ιδιωτικές εκδηλώσεις
Η ευθύνη για την καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από
διάφορους φορείς ή ιδιώτες για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων (εκθέσεων, εµπορικών
δραστηριοτήτων, εµποροπανηγύρεων κλπ) και που έχουν αδειοδοτηθεί από τον ∆ήµο, ανήκει στην
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και το κόστος των εργασιών καθαρισµού περιλαµβάνεται στο συνολικό
κόστος µίσθωσης του χώρου. Σε περίπτωση που δεν έχουν αδειοδοτηθεί από τον ∆ήµο, επιβάλλετε
πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 24.

ΑΡΘΡΟ 21: Ρύπανση από παράνοµη διαφήµιση και αναγραφή λέξεων ή φράσεων
Όπως ισχύει δια νόµου απαγορεύεται η αναγραφή λέξεων ή φράσεων, η απεικόνιση παραστάσεων
ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ρύπανση των προσόψεων των οικοδοµών, των µνηµείων, των
αγαλµάτων, των αρχαιολογικών χώρων και γενικότερα κάθε επιφάνειας σε δηµόσιο χώρο. Κατ'
επέκταση απαγορεύεται η ανάλογη ρύπανση κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που
προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό του κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου), ή την
ιστορική του αξία.
∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε
κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισµένες αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη εµφάνιση
διαφηµιστικών ταµπλό ( σύµφωνα µε άρθρο 5, 9 και 8 του ν.2946/2001).
Απαγορεύεται κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών καθώς και η αναγραφή
συνθηµάτων σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής και γενικά σε κοινοχρήστους χώρους.
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Γενικά για όλους τους τύπους των διαφηµίσεων που βρίσκονται πάνω από το έδαφος και δεν
έχουν αδειοδοτηθεί π.χ αεροπανό , bunner, σάντουιτς κ.α υπεύθυνοι για την απορρύπανση τους
είναι οι διαφηµιζόµενοι εις σ’αυτά.
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Ειδικά στην περίπτωση των αυτοκόλλητων ή επικολληµένων διαφηµιστικών εντύπων και αφισών
ο διαφηµιζόµενος οφείλει , µετά την βεβαίωση της παράβασης από τις αρµόδιες υπηρεσίες , να τα
αφαιρέσει µε ίδια µέσα χωρίς να προκαλέσει την οποιαδήποτε φθορά . Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη συνολικό χρηµατικό πρόστιµο , που θα
αυξάνεται µε κάθε ηµέρα καθυστέρησης της απορρύπανσης .Το αυτό ισχύει για τις διαφηµίσεις
τύπου σάντουιτς εκτός και εάν έχουν αδειοδοτηθεί.
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Στις περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς κατά την φάση της απορρύπανσης ο διαφηµιζόµενος
υποχρεούται για την πλήρη κάλυψη της αποκατάστασης της.
Η διαδικασία επιβολής προστίµου ξεκινά από την διαπίστωση της παράβασης. Η διαπίστωση
γίνεται από την ∆ηµοτική αστυνοµία ή από ∆ηµοτικούς υπαλλήλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από
τον ∆ήµαρχο.
Όλα τα πρόστιµα αναφέρονται στην παράνοµη διαφήµιση και αναφέρεται στην κάλυψη της
απορρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Όσο αφορά την πολιτική αφισοκόλληση θα εφαρµοστεί ότι προβλέπει ό αντίστοιχος νόµος σε
συνδυασµό µε την κανονιστική απόφαση του ∆ήµου και που αφορά την διαφήµιση

ΑΡΘΡΟ 22 : Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Στα καταστήµατα εστίασης ( γενικού «υγειονοµικού ενδιαφέροντος) ανήκουν αυτά που ορίζονται
από την υγειονοµική διάταξη Α1Β/8577/83 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την
Υ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ94643 ΦΕΚ Β526/83 και η 1384 τεύχος Β-2/8/2007 σε πελατεία είτε ιστάµενη, είτε
καθήµενη σε τραπεζοκαθίσµατα, τοποθετηµένα µέσα και έξω από τα καταστήµατα τους.
Για τα µικροαπορρίµµατα κ.λ.π. που προκύπτουν από την καθαριότητα (σκούπισµα) των
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αλλά και του χώρου που νοµίµως κατέχει για χρήση
από τον ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται καθηµερινά να τα
συγκεντρώνουν σε κάδους µικροαπορριµµάτων (που θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής
συµβατά µε την αισθητική της πόλης, να µην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά να αδειάζονται
συχνά και το περιεχόµενό τους µαζί µε τα άλλα σκουπίδια των καταστηµάτων, να
συγκεντρώνονται σε γερούς πλαστικούς σάκους και να κλείνονται ερµητικά στο πάνω µέρος.)
αποφεύγοντας ρητά την ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα, ή σε
κοινόχρηστους γενικά χώρους, καθώς επίσης και τη ρύπανση των ανωτέρω χώρων εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα την ασφάλεια και απρόσκοπτη κίνηση των διερχοµένων.
Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστηµάτων «υγειονοµικού ενδιαφέροντος», θα πρέπει µέσα στο
ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων τους, να φροντίζουν καθηµερινά για την καθαριότητα του
κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται πέριξ από αυτά (πεζόδροµοι, τµήµα πλατείας, πεζοδρόµιο,
παρτέρια κ.λ.π.), αλλά και από το περίγραµµα του τυχόν χώρου που έχουν ενοικιάσει για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.
Στις περιπτώσεις καταστροφής κάδων µικροαπορριµµάτων ο παραβάτης επιβαρύνεται και µε το
κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου µικροαπορριµµάτων.

και
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• Ν.4039/2012 (Άρθρο 2 ΦΕΚ 191/Α'/2003) Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς
άλλες διατάξεις
• Ν.2946/2001 υπαίθρια διαφήµιση
• Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) ο ρυπαίνων πληρώνει
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ΑΡΘΡΟ 23 : Νοµοθεσία- κανονισµοί οδοκαθαρισµού – καθαριότητας πόλης
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ΑΡΘΡΟ24 : ∆ιοικητικές κυρώσεις - Πρόστιµα οδοκαθαρισµού –
καθαριότητας πόλης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΩΝ 13-23
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων µε µικροαπορρίµµατα

ΣΕ ΕΥΡΩ €
50

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων µε αποτσίγαρα ή πτύελα

30

Απόθεση σάκων απορριµµάτων ή απορριµµάτων
µεγάλων διαστάσεων µέσα στα καλαθάκια µικροαπορριµµάτων
Οι νοµείς καταστηµάτων Υ.Ε. οφείλουν να µεριµνούν
για την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου που χρησιµοποιείται για
τις ανάγκες του καταστήµατος τους.
Ρύπανση δηµοσίων και δηµοτικών χώρων, από διάφορους φορείς ή
ιδιώτες που πραγµατοποιούν εκδηλώσεις (εκθέσεις, εµπορικές
δραστηριότητες κλπ) που δεν έχουν αδειοδοτηθεί.
Ρύπανση µε περιττώµατα ζώων συντροφιάς των
πάρκων, οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων
Η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων µε ορυκτέλαια που
προέρχονται από διαρροές κάθε είδους οχήµατος

50
50

ΜΙΝ 300
ΜΑΧ :
Με απόφαση της
επιτροπής
50

50/ τµ χώρου και
1 ευρώ/τρέχον
µέτρο
Eγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων
200/ Αφίσα
και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους
ή πινακίδα
Η ρύπανση µε αυτοκόλλητες ή επικοληµµένες εµπορικές αφίσες,
2.000 ευρώ
έντυπα σε κάδους απορριµµάτων , απορριµµατοφόρα , κοινόχρηστους
Με ηµερήσια
χώρους κ.α επισύρει πρόστιµα.
προσαύξηση 50

ευρώ ανά ηµέρα
έως τον πλήρη
καθαρισµό όλων.

Η ρύπανση από graffiti και συνθηµάτων πάνω στους κάδους και
κοινόχρηστους χώρους.
Η ρύπανση από διαφηµιστικά τύπου εφηµερίδας ή περιοδικού

Οι περιπτώσεις καταστροφής κάδων µικροαπορριµµάτων
και άλλου εξοπλισµού οδοκαθαρισµού
Η ρύπανση από διαφηµιστικά διπλής όψεως (τύπου Σάντουιτς) που
τοποθετούνται επί των κοινοχρήστων χώρων

Πάγιο πρόστιµο
200 ευρώ και
0,5/τεµάχιο
50/κάδο ή σηµείο
κοινόχρηστου
χώρου
Πάγιο πρόστιµο
300 ευρώ και
1/τεµάχιο
150/κάδο

18

Ρύπανση από φει-βολάν µε µέγεθος έως Α4

150 / τεµάχιο

Page

H ρύπανση από αεροπανό ή banner

Πάγιο πρόστιµο
500 ευρώ και 50
ευρώ / ηµέρα
18
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καθυστέρησης της
απορρύπανσης
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ΑΡΘΡΟ 25 : Ορισµοί για τα ογκώδη οικιακά απορρίµµατα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα απορρίµµατα που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα της
ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1904/ Β'/22-12-2003):
Ως οικιακά δηµοτικά ογκώδη απόβλητα νοούνται τα απόβλητα τα απορρίµµατα που
προέρχονται από τους χώρους των κατοικιών, καταστηµάτων, εγκαταλελειµµένα µηχανάκια χωρίς
αριθµό κυκλοφορίας, σκάφη αναψυχής , τρέιλερ κ.α αλλά είναι ογκώδη.
α. Άχρηστες συσκευές, όπως οικοσκευές (θερµοσίφωνες, ψυγεία, ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές,
κουζίνες, κ.λ.π.) που περιλαµβάνονται στις ανακυκλώσιµες συσκευές
β. Άχρηστος λοιπός οικιακός εξοπλισµός (καναπέδες,στρώµατα κλπ).

Για την αποκοµιδή των οικιακών δηµοτικών ογκωδών αποβλήτων από κοινόχρηστους χώρους
υπεύθυνη είναι η ∆ιεύθυνση καθαριότητας. Για τους ιδιωτικούς χώρους όπως οικόπεδα, υπεύθυνος
για τη διαχείριση τους είναι, ο ιδιοκτήτης ή οι ενοικιαστές, για τις υπό ανέγερση οικοδοµές
κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων κλπ. υπεύθυνος για την διαχείριση τους είναι το φυσικό η
νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια ή ο υπεύθυνος της
εταιρείας στο όνοµα της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια.
Απαγορεύεται :
Η διαµόρφωση χώρων ως χωµατερή οιασδήποτε µορφής και σύστασης σε ανοικτούς, έστω και
ιδιόκτητους χώρους.
Η ρίψη και εναπόθεση οιουδήποτε απορρίµµατος στερεού ή ρευστού, σε κοινόχρηστους χώρους, σε
ρέµατα, σε ρυάκια, στις όχθες τους, στους συλλέκτες οµβρίων υδάτων κλπ.
Η ρίψη και εναπόθεση ογκωδών αντικειµένων στους κάδους απορριµµάτων, καθώς και η ρύπανση
πεζοδροµίων µε χώµατα, λάδια κ.λ.π. .
Η απόρριψη αυτών σε ακάλυπτους χώρους, όπως χείµαρρους, ρέµατα, πάρκα, άλση κ.λ.π.,
προκαλεί υποβάθµιση στο περιβάλλον και απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΡΘΡΟ 26 : ∆ιαδικασία
Τα οικιακά ογκώδη απορρίµµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος, δεν εγκαταλείπονται
οπουδήποτε , που θα µπορούσαν να δηµιουργούν αντιαισθητικές καταστάσεις ή εστίες µόλυνσης.
Αυτά θα παραλαµβάνονται από την υπηρεσία καθαριότητας., αφού προηγηθεί απαραίτητα
τηλεφωνική επικοινωνία µαζί της και υπό την προϋπόθεση ότι, ανάλογα µε τον όγκο, την ποσότητα
και τη φύση τους, είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

Να τηλεφωνούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας για τον προσδιορισµό του είδους του ογκώδους
απορρίµµατος και τον καθορισµό από την αρµοδία υπηρεσία της ηµέρας και ώρας που θα περάσει
το ειδικό αυτοκίνητο στα τηλέφωνα 210-4955611 , 210-4962900 ( για την δηµοτική ενότητα
20
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Συγκεκριµένα για την περισυλλογή οι ∆ηµότες υποχρεούνται :
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Νικαίας ) , και στο 210-4254340 ( για την δηµοτική ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη ) καθώς και στο 15698
που είναι το τηλέφωνο για τα παράπονα για όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
• Να µη βγάζουν τα ογκώδη απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο πολύ νωρίτερα , αλλά µόνο την
προηγούµενη ηµέρα (από την συνεννόηση που θα έχουν κάνει µε την υπηρεσία.) που τους
γνωστοποιήθηκε ότι θα περάσει το ανοιχτό όχηµα µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων και να τα
τοποθετούν σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων. Το σηµείο αυτό θα
βρίσκεται στο πεζοδρόµιο µπροστά από την ιδιοκτησία τους αφήνοντας έναν χώρο πλάτους 1,2
µέτρων για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ (ή για περίπτωση πεζοδρόµου
στο όριο της οικοδοµικής τους γραµµής) και θα απέχει τουλάχιστον 1,50 µ. από τα όρια µε τις
διπλανές ιδιοκτησίες. Αντίστοιχα, µπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας, προκειµένου για
διαµερίσµατα, γραφεία ή καταστήµατα σε ορόφους αυτών.
• Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της υπηρεσίας Καθαριότητας το κόστος αποκοµιδής ογκωδών
δηµοτικών απορριµµάτων κοστίζει 150 ευρώ/ φορτηγό( χρησιµοποιώντας ένα ανοιχτό φορτηγό
έναν φορτωτή µε τον χειριστή του , 2 εργάτες Καθαριότητας και ένα οδηγό µε πληρότητα
οχήµατος 100 % ) .

ΑΡΘΡΟ 27 : Καθαρισµός ιδιωτικών ακάλυπτων οικοπέδων και χώρων
•

Ιδιωτικά ακάλυπτα οικόπεδα και χώροι

Απαγορεύεται η έκθεση ογκωδών απορριµµάτων, µέσα σε ακάλυπτα οικόπεδα, καθώς και σε
χώρους που δεν είναι άµεσα ορατοί ή εύκολα προσβάσιµοι από τα συνεργεία της υπηρεσίας. Οι
υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε
ελεύθερα από απορρίµµατα, ακόµη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν
να τα περιφράξουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση (σύµφωνα και µε
το άρθρο 1 παρ.3 του Π.∆. της 12-4-1929 "∆ιατάξεις περιφράξεως οικοπέδων").
Για αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να µεριµνούν για την ασφαλή φύλαξη και περιοδική καθαριότητα
των ιδιοκτησιών, κατοικηµένων και µη (περίφραξη ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων,
παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κτλ.) και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως χώρος απόρριψης
άχρηστων υλικών ή και απορριµµάτων. Τα παραπάνω πρέπει να καθαρίζονται από τα άχρηστα
υλικά, τα απορρίµµατα ή άλλα αντικείµενα και να διατηρούνται κλειστά, ώστε να µην αποτελούν
εστίες συγκέντρωσης τρωκτικών, ζώων ή εντόµων.
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Αν οι υπόχρεοι αµελούν ή δεν προβαίνουν στον καθαρισµό, η ∆/νση Καθαριότητας προβαίνει
στον καθαρισµό των χώρων αυτών σύµφωνα µε την διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου.
Στη συνέχεια καταλογίζεται η ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου προς καθαρισµό, επιπλέον
επιβάλλεται πρόστιµο και µήνυση στους υπευθύνους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 26 του
άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.
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Η ∆/νση Καθαριότητας έχει το δικαίωµα να παρέµβει σε οικόπεδα και ελεύθερους χώρους
καθαρίζοντας τον χώρο µετά από έγγραφη ειδοποίηση της ∆ιεύθυνσης Ποιότητας Ζωής και
Περιβάλλοντος, η οποία σύµφωνα µε τον νόµο 3852/2010 άρθρο 94, κάνει τις απαραίτητες
ενέργειες για τον εντοπισµό και την ενηµέρωση των ιδιοκτητών νοµέων και επικαρπωτών των
οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
Το κόστος καθαρισµού των οικοπέδων είναι 250 ευρώ ανά φορτηγό ( χρησιµοποιώντας ένα
ανοιχτό φορτηγό έναν φορτωτή µε τον χειριστή του , 2 εργάτες Καθαριότητας και ένα οδηγό µε
πληρότητα οχήµατος 100 %).

ΑΡΘΡΟ 28 : Νοµοθεσία για τα ογκώδη οικιακά απορρίµµατα

ΑΡΘΡΟ 29 : ∆ιοικητικές κυρώσεις - Πρόστιµα για τα ογκώδη οικιακά
απορρίµµατα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 25-28
Τοποθέτηση ογκωδών αντικειµένων σε κοινόχρηστο
χώρο χωρίς σχετική άδεια και συνεννόηση µε την
υπηρεσία Καθαριότητας
Η διαµόρφωση χώρων ως χωµατερή οιασδήποτε
µορφής και σύστασης σε ανοικτούς, έστω
και ιδιόκτητους χώρους.
Η ρίψη και εναπόθεση ογκωδών αντικειµένων
στους κάδους απορριµµάτων, καθώς και η ρύπανση
πεζοδροµίων µε χώµατα, κ.λ.π. .
Η εγκατάλειψη τρειλερ, µοτοποδηλάτων ( χωρίς
αριθµό κυκλοφορίας) , σκαφών αναψυχής κ.α

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ

200

1.000

100

100 πλέον έξοδα
µεταφοράς
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Οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται µε ευθύνη του
∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12- 03).
Π.∆. της 12-4-1929 "∆ιατάξεις περιφράξεως οικοπέδων"
Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α'/2002) περί εναρµόνισης του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε
και 96/61 Ε.Ε, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες
διατάξεις
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ΑΡΘΡΟ 30 : Ορισµοί για οικιακά δηµοτικά αστικά απορρίµµατα
Ως αστικά απόβλητα νοούνται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, που λόγω
της φύσης ή σύνθεσης τους προσοµοιάζουν µε τα οικιακά, όπως τα δηµοτικά απόβλητα.
Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα όπως π.χ. υπολείµµατα τροφών και άχρηστα
είδη, δηλ. υλικά συσκευασίας αυτών, άδειες κονσέρβες, σακούλες, κουρέλια σε µικρή ποσότητα,
άχρηστα χαρτιά, προϊόντα σκουπίσµατος δαπέδων κλπ), που προέρχονται από τη συνήθη
καθαριότητα ή από τα υπολείµµατα κουζίνας, οικιών, καταστηµάτων, γραφείων και γενικά όλων
των χώρων όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες πλην των δραστηριοτήτων από την
κύρια συνήθη παραγωγική δραστηριότητα).

ΑΡΘΡΟ 31 : Υποχρεώσεις του ∆ήµου
Με βάση τον παρόντα κανονισµό, οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής:
Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και
διάθεσης των οικιακών (µη ογκωδών δηµοτικών) απορριµµάτων. Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα
µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει η ∆/νση Καθαριότητας. Τα
απορρίµµατα µεταφέρονται, µε ειδικά µέσα του ∆ήµου ( απορριµµατοφόρα), σε σταθµούς
µεταφόρτωσης, χώρους υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού
ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή. Ο ∆ήµος οφείλει να διατηρεί τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή
κατάσταση και να προβαίνει σε πλύσιµο, και συντήρησή τους.

ΑΡΘΡΟ 32 : ∆ιαδικασία
Ο ∆ήµος µας έχει ήδη εφαρµόσει σε όλη την πόλη σύστηµα µηχανικής αποκοµιδής, σύµφωνα µε
τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί µη χειρονακτικής αποκοµιδής
Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται µε ευθύνη του κυρίου,
νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού
και µε τον παρόντα Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Αναλυτικότερα µε βάση τον παρόντα Κανονισµό , η διαδικασία αποκοµιδής των απορριµµάτων
καθορίζεται ως εξής:

Oι σακούλες απορριµµάτων που χρησιµοποιούνται από τους πολίτες θα πρέπει να τοποθετούνται
µέσα στους κάδους µε τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει οµαλά µετά
τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος αποκοµιδής απορριµµάτων γεµίσει και δεν µπορεί να δεχθεί άλλες
ποσότητες απορριµµάτων, τότε οι σακούλες των απορριµµάτων που δεν χωρούν πλέον σε αυτόν
δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά
να µεταφέρονται σε άλλο πλησιέστερο κάδο που δεν είναι γεµάτος ή και να φυλάσσονται σε
κατάλληλους χώρους, όπου δεν δηµιουργούνται προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι
23

23

Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης ( σακούλες και κάδοι)
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δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς
χώρους).
Η οργάνωση των µέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται
από το ∆ήµο εντός των διοικητικών του ορίων. Ο ∆ήµος οφείλει να διατηρεί τα µέσα προσωρινής
αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε πλύσιµο και συντήρηση τους.
Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολόνες ηλεκτροφωτισµού, στάσεις λεωφορείων,
κάδοι, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων κ.λ.π.) πρέπει να
διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης της πόλης. Η
ρύπανση ή η καταστροφή των στοιχείων «αστικού εξοπλισµού» της πόλεως αποτελεί παράβαση
και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι
δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
Καθορισµός Θέσεων κάδων:
Αρµόδια για τη δηµιουργία και τοποθέτηση νέων θέσεων κάδων και την αλλαγή ή όχι των ήδη
υφισταµένων είναι η ∆ιεύθυνση καθαριότητας. Σ' όλες αυτές τις θέσεις ο ∆ήµος. µπορεί να
κατασκευάσει ειδικές εσοχές στα πεζοδρόµια χωρίς καµιά άλλη ειδοποίηση των περιοίκων ή να
τοποθετήσει οριοδείκτες µε σκοπό την οριοθέτηση της θέσης του κάδου.
Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις κατόπιν µελέτης της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας ,
βάση της οποίας καθορίζεται ο αριθµός τους , η πυκνότητα τους (που καθορίζεται µε βάση την
ποσότητα απορριµµάτων κάθε περιοχής και η θέση τους). Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου
είναι η µόνη αρµόδια για τη µετακίνηση ή αλλαγή της θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων
( ΗΠ 50910/2727/2003 άρθρο 7).
Έως σήµερα δεν υπάρχει σαφές νοµοθετικό πλαίσιο που να οριοθετεί µε ακρίβεια την θέση ενός
κάδου οικιακών απορριµµάτων παρά µόνο καλές πρακτικές που πηγάζουν από την Ελληνική και
διεθνή εµπειρία.
Με βάση την ανωτέρω εµπειρία οι κάδοι δεν είθισται να τοποθετούνται, µπροστά από
πυροσβεστικούς κρουνούς, µπροστά σε φωτεινούς σηµατοδότες, στις εισόδους παιδικών σταθµών,
σχολείων, εκκλησιών κλπ. Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας δεν έχει την
ευχέρεια να τοποθετήσει τον κάδο σε σηµείο που να µην ενοχλείται κανείς, ο κάδος τοποθετείται:
α) Στις µονοκατοικίες, στην µεσοτοιχία.

Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
(κάδους, συµπιεστές, καλάθια κτλ), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε
ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το
περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων.
24
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β) Στις πολυκατοικίες, εντός των ορίων της ιδιοκτησίας, και αν χρειαστεί, και σε σηµείο που θα
υποδείξει εγγράφως η συνέλευση της πολυκατοικίας.
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Εφ' όσον τα µέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούµενα
προστατευτικά µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής
προτείνεται πρόστιµο από την ∆/ση Καθαριότητας προς την ∆ηµοτική Αστυνοµία ή οιαδήποτε
υπάλληλο έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος.
Κάθε οικοδοµή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου µηχανικής αποκοµιδής σε
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο του κτιρίου ,για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των
απορριµµάτων µέχρι την αποκοµιδή ώστε να είναι προσβάσιµη η µεταφορά του από και προς το
απορριµµατοφόρο από τα συνεργεία καθαριότητας (για τις νέες οικοδοµές µετά το 2005 ο
σχεδιασµός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούµενο για την έκδοση οικοδοµικής
άδειας) σύµφωνα µε την κανονιστική παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου µας 62/2012
και όπως αυτή τροποποιείται.
Για οικοδοµές µε συνολική δόµηση από 500 – 1.500 τ.µ.πρέπει να δέχεται , κάδο 1.100 λίτρων ,
από 1.500 – 3.000 τ.µ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά θα ισχύσει το ίδιο ανά
1.500 τ.µ. επί πλέον δόµησης.
Στις υπό ανέγερση οικοδοµές, µε την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, ο υπεύθυνος εργολάβος
της οικοδοµής, οφείλει να προκαθορίσει εγγράφως µέσω της διαδικασίας έκδοσης της οικοδοµικής
άδειας και µετά από συνεργασία µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, την θέση των κάδων που θα
εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν, ή τεθούν σε λειτουργία.
Προκειµένου περί καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος εστιατόρια, ξενοδοχεία,
καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κλπ., µε ήδη εγκεκριµένη άδεια, αυτά οφείλουν να δέχονται να
τοποθετηθεί κάδος σε χώρο που του ανήκει, είτε εντός, είτε εκτός του καταστήµατος.
Η ∆ηµοτική Αρχή, µπορεί για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας, να µεταβάλει την απόσταση
µεταξύ των κάδων ή να διορθώσει την θέση τους εάν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία του
συστήµατος µηχανικής αποκοµιδής (συχνές στάσεις απορριµµατοφόρων, κυκλοφοριακά
προβλήµατα κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 33 : Αποκοµιδή - Τελική ∆ιάθεση

Μετά την ενηµέρωση αυτή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να φυλάσσουν τα προς αποκοµιδή
απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε κατάλληλους χώρους των ιδιοκτησιών τους, που δεν
25
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Σε περίπτωση που δεν γίνεται αποκοµιδή για διάφορους λόγους ή όταν γενικά δεν εκτελείται για
ικανό χρονικό διάστηµα η προγραµµατισµένη αποκοµιδή απορριµµάτων, παρά τη θέληση της
∆ηµοτικής Αρχής, (π.χ. έντονα καιρικά φαινόµενα, βλάβες µηχανολογικού εξοπλισµού κ.λ.π ) ο
∆ήµος µετά από ενηµέρωση των δηµοτών µε δηµοσίευση στο διαδίκτυο µπορεί τοπικά ή συνολικά
να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα
µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης.
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Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει
η ∆/νση Καθαριότητας και τα απορρίµµατα µεταφέρονται, µε ειδικά αυτοκίνητα
(απορριµµατοφόρα) του ∆ήµου στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α ∆υτικής
Αττικής.) στον ∆ήµο Φυλής.
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δηµιουργούν προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες και που είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα (π.χ.
βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι).

ΑΡΘΡΟ 34 : Υποχρεώσεις πολιτών
Οι κάτοχοι ή οι παραγωγοί των απορριµµάτων, οφείλουν κατά την προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση
των απορριµµάτων τους να κλείνουν τους σάκους αποθήκευσης τους πολύ καλά και µε τέτοιο
τρόπο που θα εγγυάται την στεγανότητα του σάκου.
Οι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει να καλύπτονται µε το καπάκι τους και να παραµένουν κλειστοί
µεταξύ της αποθήκευσης των απορριµµάτων και της αποκοµιδής αυτών από τα συνεργεία
καθαριότητας του ∆ήµου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόµων και τρωκτικών καθώς
και η παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες).
Απαγορεύεται η - µε οποιονδήποτε τρόπο -µετακίνηση από τις προκαθορισµένες θέσεις των κάδων
από αναρµόδια άτοµα, καθώς και η ακινητοποίηση τους µε διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές,
πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα µέσα, όπως τρέιλερ, φράχτες κλπ), για εξυπηρέτηση προσωπικών
συµφερόντων. Η µε οποιονδήποτε τρόπο µετακίνηση από τις προκαθορισµένες θέσεις των εν λόγω
κάδων γίνεται µόνον από την ∆/νση Καθαριότητας. Η υλοποίηση των αποφάσεων της γίνεται
αποκλειστικά από αρµόδιους υπαλλήλους της .
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριµµάτων ή ο κάδος είναι γεµάτος , ο πλαστικός
σάκος µε τα απορρίµµατα πρέπει να είναι καλά κλεισµένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του
περιεχοµένου του και να τοποθετείται µέσα στον κοντινότερο κάδο. Σε καµία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η τοποθέτησή του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµά του στα δέντρα, τις
κολώνες ή οπουδήποτε αλλού καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε
ύψος. Σε περίπτωση µη ύπαρξης κάδων απορριµµάτων είναι υποχρεωµένοι να κρατήσουν τα
απορρίµµατα µέχρι το επόµενο σηµείο που διαθέτει τέτοιο εξοπλισµό.
Απαγορεύεται η ρίψη αποβλήτων πλην των οικιακών , όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά, χηµικά, µπάζα
κ.λ.π., στους κάδους απορριµµάτων που µπορούν να καταστρέψουν τα ανωτέρω µέσα προσωρινής
αποθήκευσης και τους µηχανισµούς ανύψωσης των απορριµµατοφόρων οχηµάτων.
Επίσης, απαγορεύεται το κλείσιµο των εσοχών που προορίζονται για τις θέσεις κάδων από
αναρµόδια άτοµα, είτε µε υλικά που παρέχουν µόνιµο αποτέλεσµα (π.χ. µπετόν), είτε µε υλικά που
παρέχουν προσωρινό αποτέλεσµα (π.χ. ξύλα, πέτρες, σίδερα κλπ.), καθώς και η αυθαίρετη
αφαίρεση των οριοδεικτών Σε περίπτωση διαφωνίας του άµεσα ενδιαφεροµένου, δύναται να
υποβληθεί ένσταση στην ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και όχι αυθαίρετα.
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Απαγορεύεται η στάθµευση (έστω και προσωρινά), οχηµάτων ή εναπόθεση αντικειµένων (
καρέκλες , καφάσια κλ) µε τρόπο που να εµποδίζεται η ελεύθερη µετακίνηση κάδων προς το
απορριµµατοφόρο ή ακόµα και το πλήρες άνοιγµα του καπακιού των κάδων. Επίσης, ανεξαρτήτως
της παρουσίας ή όχι του κάδου, απαγορεύεται η στάθµευση (έστω και προσωρινά), οχηµάτων σε
διακριτή (µε ειδική σήµανση ή µε άλλο τρόπο) καθορισµένη θέση κάδου (π.χ. διακριτική
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Απαγορεύεται αυστηρά η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών, κλπ., καθώς και η
αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
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διαγράµµιση, εσοχή πεζοδροµίου).Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ∆ήµος ζητά τη συνδροµή της
Ελληνικής ή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, προκειµένου να αποµακρυνθούν τα συγκεκριµένα εµπόδια,
και επιβάλλει πρόστιµο .
Σε περίπτωση καταστροφής των κάδων, των εσοχών ή των πλαισίων, ισχύει για τους παραβάτες η
σχετική νοµοθεσία, ενώ ο ∆ήµος επιβάλλει σχετικό πρόστιµο, προσαυξηµένο ανάλογα µε το
κόστος της καταστροφής
Εκτός από το ανωτέρω πρόστιµο, ο παραβάτης επιβαρύνεται και µε το κόστος αποκατάστασης της
βλάβης του απορριµµατοφόρου που προξενήθηκε από την τοποθέτηση µη οικιακών απορριµµάτων
στους κάδους ή αγοράς νέου κάδου εάν αυτός καταστράφηκε ή απωλέσθηκε σύµφωνα µε τη
σχετική ενηµέρωση των αρµόδιων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν θα προκληθεί στα οχήµατα που
υποπίπτουν στις παραπάνω παραβάσεις κατά την προσπάθεια του προσωπικού του να εκτελέσει
απρόσκοπτα την αποκοµιδή των απορριµµάτων από τους εν λόγω κάδους, ή κατά την προσπάθεια
συµπολιτών να χειρισθούν τους κάδους.
Απαγορεύεται η έκθεση απορριµµάτων, έστω και µε σωστή συσκευασία µέσα σε χώρους που δεν
είναι άµεσα ορατοί ή εύκολα προσπελάσιµοι από τα συνεργεία της υπηρεσίας.
Απαγορεύεται σε όλων των ειδών τα καταστήµατα, γραφεία κ.λ.π. κλπ. να βγάζουν τα πάσης
φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια
κ.λ.π.) χωρίς να έχουν πρώτα ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως , περιδέσεως κ.λ.π.
Για λόγους δηµόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και αισθητικής της πόλης δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους.
Τα απορρίµµατα που δεν είναι δυνατή η παραλαβή τους λόγω δυσκολίας προσέγγισης των
απορριµµατοφόρων (π.χ. στενοί δρόµοι αδιέξοδα, εργασίες διαφόρων Οργανισµών κλπ. ) πρέπει µε
ευθύνη των κατόχων τους µεταφέρονται και εναποθέτονται στους πλησιέστερους κάδους
προσιτούς για τα απορριµµατοφόρα.

ΑΡΘΡΟ 35 : Ενστάσεις για τις θέσεις κάδων
Τυχόν ενστάσεις κατοίκων για τη θέση των κάδων που τους αφορούν άµεσα, κατατίθενται στην
∆ιεύθυνση Καθαριότητας εγγράφως εντός δέκα ( 10 ) ηµερών από την ηµέρα τοποθέτησής τους.
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Οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται µε ευθύνη του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12- 03).
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ΑΡΘΡΟ 36 : Νοµοθεσία- κανονισµοί για οικιακά δηµοτικά αστικά απορρίµµατα

27

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ

ΑΡΘΡΟ 37 : ∆ιοικητικές κυρώσεις - Πρόστιµα για οικιακά δηµοτικά αστικά
απορρίµµατα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 30-36

ΣΕ ΕΥΡΩ €
Η µη φύλαξη απορριµµάτων σε κατάλληλους ιδιόκτητους χώρους, στην
50
περίπτωση ανωτέρας βίας που παρακωλύει την προγραµµατισµένη
αποκοµιδή και δηµιουργούν προβλήµατα στην δηµόσια υγεία
Η καταστροφή αστικού εξοπλισµού (οριοδείκτες, οχήµατα, κάδοι κ.α)
350
Η µετακίνηση από τις προκαθορισµένες θέσεις των κάδων από
αναρµόδια άτοµα, καθώς και η ακινητοποίηση τους µε διάφορους
τρόπους
Οι σάκοι αποθήκευσης απορριµµάτων µη καλά κλεισµένοι µε
αποτέλεσµα την διασπορά ή την διαρροή του περιεχοµένου των
σάκων απορριµµάτων σε κοινόχρηστο χώρο.
Ανοιχτό καπάκι κάδου προσωρινής αποθήκευσης

50

Η ρακοσυλλογή απορριµµάτων από τους κάδους απορριµµάτων

30

50

30

Η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από το περιεχόµενο
των σάκων απορριµµάτων εξαιτίας του συρσίµατος αυτών στο έδαφος

50

Η στάθµευση (έστω και προσωρινά), οχηµάτων ή εναπόθεση
αντικειµένων ( καρέκλες , καφάσια κλ) µε τρόπο που να εµποδίζεται η
ελεύθερη µετακίνηση κάδων προς ή από το απορριµµατοφόρο ή ακόµα
και το πλήρες άνοιγµα του καπακιού των κάδων.
Η εναπόθεση αντικειµένων ή οχηµάτων σε θέσεις κάδων και σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάδος

100

Η µη ύπαρξη εσοχής ή κατάλληλα διαµορφωµένου
χώρου τοποθέτησης κάδου για κατοικίες µε οικοδοµική άδεια 2005 και
µεταγενέστερα ,το κλείσιµο των εσοχών που προορίζονται για τις θέσεις
κάδων από αναρµόδια άτοµα, είτε µε υλικά που παρέχουν µόνιµο
αποτέλεσµα (π.χ. µπετόν), είτε µε υλικά που παρέχουν προσωρινό
αποτέλεσµα (π.χ. ξύλα, πέτρες, σίδερα κλπ.), καθώς και η αυθαίρετη

50
φυσικά
πρόσωπα
100 από
επιχειρήσεις
100
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Η διαρροή ή διασπορά αποβλήτων. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που
διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
(κάδους, συµπιεστές, καλάθια κτλ), τα οποία βρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους οφείλουν να
τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον

150
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Η εγκατάλειψη ή ρίψη σε κάδους νεκρών ζώων

50

28
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αφαίρεση των οριοδεικτών

Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε σηµεία που δεν είναι δυνατή η
παραλαβή τους λόγω δυσκολίας προσέγγισης των απορριµµατοφόρων

Κόστους
αποκατάστασης
της βλάβης
50

50

50
50
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Το πέταγµα κάθε είδους σκουπιδιών από αυτοκίνητα
που βρίσκονται σε κίνηση ή είναι σταθµευµένα ή από το
µπαλκόνι σπιτιού σάκων απορριµµάτων
Η τοποθέτηση πάσης φύσεως απορριµµάτων συσκευασίας
προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) χωρίς να έχουν
πρώτα ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως , περιδέσεως κ.λ.π.
Η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους.

300 πλέον του
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Η αποκατάσταση της βλάβης του απορριµµατοφόρου
που προξενήθηκε από την τοποθέτηση µη οικιακών απορριµµάτων
στους κάδους

29
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ΑΡΘΡΟ 38 : Ορισµοί αδρανών απορριµµάτων από οικοδοµικές εργασίες
Απορρίµµατα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών ΑΕΚΚ .
Ως αδρανή απορρίµµατα νοούνται τα προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
γενικά οικοδοµικές εργασίες.

«Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», κάθε υλικό ή αντικείµενο από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο ( 50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909)
κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασµό µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 17 της παρούσας απόφασης.)
«Αδρανή απόβλητα» τα µη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καµία σηµαντική φυσική,
χηµική ή βιολογική µετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε
συµµετέχουν σε άλλες φυσικές ή χηµικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσµενώς
σε άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του
περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου.
«∆ιαχειριστές ΑΕΚΚ» είναι οι ανάδοχοι των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές,
εργολήπτες τεχνικών και οικοδοµικών έργων, φορείς εκµίσθωσης εξοπλισµού και παροχής
υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου
εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.
Τα µπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις,
ανακαινίσεις οικοδοµικών κ.λ.π., µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου
εργασιών σε ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών. ( σχετ. ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1312/25/8/2010)
Οικοδοµικές εργασίες

Αφορά κάθε είδους οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτες ή φορείς του δηµοσίου
(ανέγερση νέων οικοδοµών, προσθήκες, επισκευές, κατεδαφίσεις, λοιπές οικοδοµικές εργασίες),
καθώς και κάθε εργασία που πραγµατοποιείται από οργανισµούς κοινής ωφελείας ή εργολάβους
δηµοσίων και δηµοτικών έργων, που εκτελούνται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 39 : ∆ιαδικασία

30
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Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση
στο περιβάλλον (πριν από την εναπόθεση µπαζών πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την ∆/ση
Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος). Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραµένουν πλέον
του διηµέρου, θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και
το προβλεπόµενο πρόστιµο. Αυτά αποµακρύνονται από συνεργεία του ∆ήµου και ο υπόχρεος
καταβάλλει τη δαπάνη αποµάκρυνσης όταν αυτά είναι µικροποσότητα.

30

Κάθε εργασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία, τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη
διαχείριση των µη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
Η αποκοµιδή τους πραγµατοποιείται από το ∆ήµο ( αφορά µικροεπισκευές) µόνον εφόσον η
προσωρινά αποθηκευόµενη ποσότητά τους δεν υπερβαίνει κατ' όγκο, το περιεχόµενο δέκα σάκων
απορριµµάτων διαστάσεων 50Χ100 εκατοστών ανά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος
του κάθε σάκου δεν θα υπερβαίνει τα 20 κιλά και εφόσον βέβαια βρίσκονται µέσα σε κατάλληλη
συσκευασία (η οποία δεν θα καταστρέφεται από το βάρος των απορριµµάτων), και δεν δυσκολεύει
το έργο των εργατών αποκοµιδής και δεν δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας.
Σε περίπτωση απορριµµάτων που υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια και έως 20 σάκους, η αποκοµιδή
µπορεί να γίνει την διεύθυνση Καθαριότητας µε δικά της µέσα ,κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης και αφού ο κάτοχος καταθέσει στο γραφείο εσόδων το ποσό που αντιστοιχεί. Για
κάθε επιπλέον σάκο πέρα των δέκα και έως τους 20 θα καταβάλλονται 2 ευρώ ανά σάκο. Για
ποσότητα άνω των 20 σάκων ο κάτοχος τους πρέπει να φροντίσει να τα αποµακρύνει µε νόµιµη
διαδικασία ( εταιρείες αδειοδοτηµένες ).
∆εν δύναται να εξυπηρετηθεί πέρα της µίας φοράς ανά τρίµηνο ο ∆ηµότης (παραγωγός αποβλήτων )
ή κατοικία ασχέτως των παραγοµένων αποβλήτων.
H διαδικασία ανεξάρτητα µε την προς αποκοµιδή ποσότητα των ΑΕΚΚ πρέπει να ακολουθεί τα
σχετικά άρθρα της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1312/25/8/2010) και µπορεί να τροποποιηθεί προκειµένου να
αναπτυχθεί η εναλλακτική διαχείριση όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
Απαγορεύεται η έκθεση αδρανών απορριµµάτων, µέσα σε ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε χώρους
που δεν είναι άµεσα ορατοί ή εύκολα προσβάσιµοι από τα συνεργεία της υπηρεσίας.
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες πρέπει αφενός να έχει αδειοδοτηθεί από τον
∆ήµο για την κατάληψη πεζοδροµίου αφετέρου να είναι περιφραγµένος και να υπάρχει πινακίδα
που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης
πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος, πρέπει επίσης να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των πεζών
και οχηµάτων και ιδιοκτησιών.

•

Για τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται µε µέσα
προστασίας (µαδέρια, τσιµεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε
από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Για τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κ.λ.π.), θα
πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
31
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Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύµα) και
χωρίς τη λήψη των απαιτούµενων προστατευτικών µέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχηµάτων
και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό
αυτό, να λαµβάνουν µέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάιλον κ.λ.π.),για την επιµελή κάλυψη των
υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών και αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των
πολιτών και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη των πρόσθετων
µέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Στη χορηγούµενη από το ∆ήµο άδεια κατάληψης
πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω
υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα που πρέπει να
λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού τους τέτοια µέτρα είναι :

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
Απαγορεύεται γενικά η ρίψη µπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειµένων στους κάδους
απορριµµάτων, καθώς και η ρύπανση πεζοδροµίων µε χώµατα, λάδια κ.λ.π. Η απόρριψη αυτών σε
ακάλυπτους χώρους, όπως χείµαρρους, ρέµατα, πάρκα, άλση κ.λ.π., προκαλεί υποβάθµιση στο
περιβάλλον και απαγορεύεται αυστηρά.
∆εν επιτρέπεται η χωρίς άδεια από την ∆/ση Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος κατάληψη
κοινόχρηστων (δηµοτικών η δηµοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες,
containers κτλ) στους οποίους ρίπτονται µπάζα ή κάθε µορφής αδρανή υλικά
Ως υπεύθυνοι της προηγούµενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νοµείς ή κάτοχοι ως και οι
µισθωτές και εκµισθωτές των ως άνω µέσων και των χώρων τοποθέτησής τους. Οι άδειες
περιλαµβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριµένο χώρο που
διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού µέσου ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, κοντέϊνερ κτλ ) ή
της προστατευµένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων.
Απαγορεύεται αυστηρά η εγκατάλειψη αντικειµένων ή µπαζών από επαγγελµατικά αυτοκίνητα
εργολάβων ή µεταφορικών εταιριών σε δρόµους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει
πρόστιµο.
Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον, δηµιουργούν εστίες
ρύπανσης και υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους
παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90
και τις άλλες προβλεπόµενες κυρώσεις από την κείµενη νοµοθεσία, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιµο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος,
ανάλογα µε το µέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.
Η ∆ιεύθυνση καθαριότητας µετά την αποκοµιδή τους τα διαθέτει στις εγκαταστάσεις του ΕΣ∆ΝΑ
για τελική διάθεση έως την ίδρυση των απαιτούµενων αδειοδοτηµένων εταιρειών ανακύκλωσης
µε σκοπό την εναλλακτική διαχείριση τους όπως ορίζεται από την σχετική ΚΥΑ 36259( ΦΕΚ
1312/24-8-2010)
ΑΡΘΡΟ 39.1 : Εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών οργανισµών
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Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων καθώς και τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας των πεζών, των
οχηµάτων, να µην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να µην δηµιουργούν προβλήµατα στην
λειτουργία της πόλης. Επίσης να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποφυγής κινδύνου
διασποράς στο περιβάλλον δοµικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειµένων
και αποβλήτων. Όλες οι πραγµατοποιούµενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά τη λήψη της
νόµιµης κατά περίπτωση άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

32

Τα εν λόγω έργα πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις «περί εκτέλεσης έργων», τον Γενικό Οικοδοµικό
Κανονισµό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , της οικίας πολεοδοµίας , της Τεχνικής Υπηρεσίας,
καθώς και τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις της ∆/σης Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος
περί καταλήψεως πεζοδροµίου κ.α.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ

ΑΡΘΡΟ 40 : Νοµοθεσία κανονισµοί αδρανών απορριµµάτων από οικοδοµικές
εργασίες .

•

ΑΡΘΡΟ 41 : ∆ιαδικασία επιβολής προστίµου καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων
Τα βήµατα και η διαδικασία επιβολής προστίµου (διέπονται από τα άρθρα του ν. 3852/10) όπως
αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα βήµατα της διαδικασίας καθαρισµού των ιδιωτικών οικοπέδων
η κατοικιών από ογκώδη δηµοτικά απόβλητα.

ΑΡΘΡΟ 42 : ∆ιοικητικές κυρώσεις - Πρόστιµα αδρανών απορριµµάτων από
οικοδοµικές εργασίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 39-41
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 39-41
Η υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών αποκοµιδής
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη αδρανών απορριµµάτων
υλικών οικοδοµής.
που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις
και γενικά οικοδοµικές εργασίες και ρύπανση
πεζοδροµίων, δρόµων µε χώµατα, λάδια κ.λ.π. ή ακόµα
Η εγκατάλειψη αντικειµένων ή µπαζών από
και απόρριψη αυτών εντός των κάδων. Αναλυτικά :
επαγγελµατικά αυτοκίνητα εργολάβων ή µεταφορικών
εταιριών σε δρόµους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους
Η απόρριψη σε οικόπεδο
σε πάρκα, άλση,
σε δασικές εκτάσεις,
απόρριψη σε ρέµατα, παιδικές χαρές

Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη
συσκευασία (χύµα) και χωρίς τη λήψη των
απαιτούµενων προστατευτικών µέτρων για την ασφάλεια
πεζών και οχηµάτων και την αποφυγή ρύπανσης από
διαρροή των υλικών.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΕ ΕΥΡΩ

300

2.000 ανά
αυτοκίνητο
Ελάχιστο
500
700
900
1.000
Μέγιστο: Απόφαση της
επιτροπής
300
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Π.∆. 27/1999 περί «κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας»
Π.∆. 12.4.1929 «Περί περιφράξεως οικοπέδων».
Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 4/95).
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α'/2002) περί εναρµόνισης του ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε
και 96/61 Ε.Ε, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες
διατάξεις
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β'/2010) περί µέτρων, όρων και προγράµµατος για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Κανονισµός της ∆/σης ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος
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Ως "κατάστηµα"ή "επιχείρηση" , Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια"
ορίζονται…………
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Ως ειδικά µη επικίνδυνα απορρίµµατα νοούνται τα υπόλοιπα που προέρχονται από την κύρια
παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων
µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσµατα, χρώµατα,
κόλες, ρητίνες, χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια κ.λ.π.), καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
και υγειονοµικές µονάδες που προσοµοιάζουν µε τα αστικά οικιακά λόγω όγκου, ποσότητας,
ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας
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ΑΡΘΡΟ 43 : Ορισµοί για ειδικά µη επικίνδυνα απορρίµµατα
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Οι ανωτέρω ορισµοί καθώς και οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων τους αναφέρονται στο
άρθρο 10.

ΑΡΘΡΟ 44 : ∆ιαδικασία , κανονισµοί
Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 69728/824 µέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων
(ΦΕΚ Β 358/1996) «Ο ∆ήµος δεν δέχεται απόβλητα, εκτός από τα οικιακά. Για τα ειδικά µη
επικίνδυνα απορρίµµατα η ∆/ση Καθαριότητας θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Για τα Βιοµηχανικά , Βιοτεχνικά και εµπορικά µη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα, υπεύθυνος
διαχείρισης (όπως έχει αποσαφηνιστεί στη νοµοθεσία) είναι ο παραγωγός, ο κάτοχος και
εφαρµόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Σε κάθε περίπτωση όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να κρατούν στοιχεία που αφορούν το
είδος και τις ποσότητες των απορριµµάτων τους ,να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα
αναφέρουν την προέλευσή και το είδος των απορριµµάτων και να τα δίνουν στην ∆ιεύθυνση
καθαριότητας µε στόχο την βελτίωση των παρεχοµένων προς αυτούς υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 45 : Βιοτεχνίες – Συνεργεία – Εµπορικά Καταστήµατα
Ο ∆ήµος έως σήµερα δέχεται την τοποθέτηση των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από την
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων όπως οι βιοτεχνίες , συνεργεία και εµπορικά
καταστήµατα µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν αφορούν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα
καθώς και ότι αφορούν στερεά απόβλητα που προσοµοιάζουν µε τα υλικά που υπάρχουν στα
οικιακά δηµοτικά απορρίµµατα. Άλλη µία προϋπόθεση είναι ότι δεν δηµιουργείται οποιοδήποτε
πρόβληµα στο υπάρχον σύστηµα διαχείρισης των οικιακών δηµοτικών απορριµµάτων καθώς και
στην ασφάλεια των εργαζοµένων που έχουν επιφορτιστεί µε την αποκοµιδή των ανωτέρων.
Ο υπεύθυνος της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να έχει προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα
πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, κ.λ.π.)
δια συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π) πριν τα τοποθετήσουν
στους κάδους απορριµµάτων .Θα πρέπει να τοποθετούνται δε δίπλα στους κάδους ή σε σηµεία που
έχει υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας .
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Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων
(κάδους, πρόπερς, συµπιεστές, καλάθια κ.τ.λ.) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους,
οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή
διασποράς αποβλήτων. Εφ’ όσον τα µέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους
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Μέχρι σήµερα που ο ∆ήµος δεν έχει την δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των
ειδικών απορριµµάτων είτε µέσω του συστήµατος αποκοµιδής των οικιακών δηµοτικών
απορριµµάτων, είτε µέσω ειδικού ανεξάρτητου προγράµµατος. Οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών,
βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π., υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε
δικά τους µέσα.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
υπευθύνους τα απαιτούµενα µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή
διαρροής, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο.
Σε περίπτωση αδυναµίας αποκοµιδής από την υπηρεσία Καθαριότητας, υποχρεούνται µέχρι την
ηµέρα της αποκοµιδής να τα κρατούν συσκευασµένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών
τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, το οδόστρωµα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για
τους παραβάτες ισχύουν τα πρόστιµα που αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες.
Σε περίπτωση υποτροπής των ανωτέρω υποχρεώσεων ή σε περιπτώσεις µεγάλου όγκου
κοινοχρήστων χώρων, παρεµπόδισης της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων το πρόστιµο
διπλασιάζεται.

ΑΡΘΡΟ 46 : Καταστήµατα Εστίασης
Προκειµένου για ευπαθή και δύσοσµα απορρίµµατα (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κρέατα,
κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών κτλ), κουζίνας εστιατορίων, µαγειρείων, ιδρυµάτων, fast
food κ.λ.π. , οι καταστηµατάρχες οφείλουν να τα συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους έχοντας πρώτα
στραγγιστεί επιµελώς.
Να κλείνουν καλά τις σακούλες να τις αποθηκεύουν εντός των ιδιοκτησιών τους , αποφεύγοντας
ρητά την ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα, ή σε κοινόχρηστους γενικά
χώρους, και να τις τοποθετούν µέσα στα υπάρχοντα µέσα µηχανικής αποκοµιδής λίγο πριν την
αποκοµιδή. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριµµάτων έξω από τους
κοινόχρηστους κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή
συσκευασία εφόσον δεν έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω προϊόντα .

ΑΡΘΡΟ 47 : Καταστήµατα εµπορίας ζωικών προϊόντων
Παραγωγός ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε από την δραστηριότητα του
οποίου επαγγελµατικά ή µη παράγονται ζωικά υποπροϊόντα.
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εναπόθεση ζωικών αποβλήτων µέσα στους κάδους των οικιακών
απορριµµάτων και στο περιβάλλον γενικότερα ασχέτως των προς συλλογή ποσοτήτων.
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Συγκεκριµένα υπάρχει ένα δίκτυο περισυλλογής ζωικών υποπροϊόντων από τα κρεοπωλεία, όπου
ένα αυτοκίνητο ψυγείο που συλλέγει τα απόβλητα (κόκαλα και άλλα) κάποιες φορές την
εβδοµάδα και τα οδηγεί σε αδρανοποίηση.
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Οι νοµείς ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα στο χώρο τους κατά την
εκτέλεση της δραστηριότητας τους (σφαγεία, πτηνοσφαγεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
αλλαντοποιεία κ.α.), που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. υπολείµµατα
κρέατος, οστά κλπ), οφείλουν να τα διαθέτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 211/ 5-10-2006,
άρθρο 11, κανονισµός 1774/2002/ΕΚ, όπως αυτός ισχύει σήµερα και να τα διαχειρίζονται µε ιδία
µέσα όπως ειδικούς κάδους χρώµατος κίτρινου που φέρουν τη σήµανση «ακατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση και να έρχονται σε επαφή µε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής
µεταφοράς οδηγώντας τα σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
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Ανάλογη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και όλα τα άλλα καταστήµατα της ίδιας κατηγορίας
όπως ιχθυοπωλεία τα οποία δεν θα πρέπει να ρίχνουν τα απόνερα των δραστηριοτήτων τους στο
δίχτυο αποχέτευσης.
Τα κάθε είδους καταστήµατα «υγειονοµικού ενδιαφέροντος», στα οποία παρατηρείται µεγάλη
παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.τ.λ..), οφείλουν να
συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους (µε την ανωτέρω σήµανση) τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα
(κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών κ.τ.λ.), να κλείνουν καλά τις σακούλες και µετά να
τα τοποθετούν µέσα στους ιδιόκτητους κάδους.
Η µη συµµόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες
διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων.
Σε καµία περίπτωση η υπηρεσία δεν θα προβαίνει σε συλλογή των απορριµµάτων αυτών τα οποία
έχουν τοποθετηθεί µέσα στους κοινόχρηστους κάδους.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους, να τα
κρατούν συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να
µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

ΑΡΘΡΟ 48 : Υγειονοµικές µονάδες ( κλινικές , νοσοκοµεία , εξεταστικά κέντρα
κ.α)
Από τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από έκαστη υγειονοµική µονάδα, σύµφωνα µε την
κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 της σχετικής
Κ.Υ.Α. ΗΠ 37591/2031 , η υπηρεσία καθαριότητας δύναται να συλλέγει και να διαχειρίζεται
µόνο τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά
απόβλητα
Ειδικά για τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων
οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι:
α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές
πρέσες,

Μη σωστός διαχωρισµός των απορριµµάτων, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις της σχετικής
Κ.Υ.Α., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, επιφέρει πρόστιµο, ενώ παράλληλα και η Υπηρεσία
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γ) οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ’όσον τους
ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των
απορριµµάτων.
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β) για τον εµφανή χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά»
µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις
αυτοπιεζόµενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήµανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις
υπηρεσίες Καθαριότητος του ∆ήµου,
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Καθαριότητας δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά, την αποκοµιδή των ως άνω
απορριµµάτων της υγειονοµικής µονάδας.

ΑΡΘΡΟ 49 : Υπαίθριο εµπόριο και λαϊκές αγορές
Οι πωλητές και οι έµποροι των λαϊκών αγορών οφείλουν να διευκολύνουν την Υπηρεσία
Καθαριότητας στην αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των λαϊκών και
λοιπών αγορών, συµµορφούµενοι µε τους κανονισµούς του σωµατείου των λαϊκών αγορών καθώς
και µε τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων των αρµόδιων υπηρεσιών και να µην
παρακωλύουν µε κανένα τρόπο τα συνεργεία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου τους µετά το
πέρας της λειτουργίας της αγοράς.
Για τον λόγο αυτόν οι πωλητές και οι έµποροι των λαϊκών αγορών οφείλουν να ακολουθούν πιστά
το ωράριο έναρξης και λήξης της αγοράς.
Ο ∆ήµος στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του και προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του έναντι των δηµοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγµατοποιούνται
λαϊκές και άλλες αγορές, να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να αναλαµβάνει τον επικουρικό
καθαρισµό των ανωτέρω αγορών µετά το πέρας της λειτουργίας τους εισπράττοντας από το ταµείο
των λαϊκών αγορών, ποσό ίσο µε την αξία του κόστους καθαρισµού.
Οι πωλητές και έµποροι των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στον ∆ήµο, οι υπεύθυνοι καντινών
(µονίµων ή αυτοκινούµενων) κλπ., οφείλουν να διατηρούν τον χώρο που καταλαµβάνουν κατά την
άσκηση της δραστηριότητας τους καθώς και τους γύρω απ' αυτόν χώρους πάντοτε καθαρούς από
όλα τα απορρίµµατα που δηµιουργούνται κατά την εργασία τους. Αυτά πρέπει να τα συλλέγουν σε
πολύ ανθεκτικούς σάκους (κατά προτίµηση υφασµάτινα τσουβάλια ή πλαστικές σακούλες
απορριµµάτων) ή πλαστικά και µόνο κασόνια που θα προµηθεύονται µε δικά τους έξοδα. Τα
ανωτέρω µέσα αποθήκευσης (το βάρος των οποίων δεν θα δυσκολεύει το έργο του εργάτη
αποκοµιδής κατά την χειρωνακτική τους ανύψωση και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας),
θα τα φυλάσσουν προσωρινά µόνο στα όρια του χώρου που δικαιούνται να καταλαµβάνουν κατά
την άσκηση της δραστηριότητάς τους.
Οι υποχρεώσεις των εµπόρων και πωλητών των λαϊκών αγορών ως προς την καθαριότητα του
χώρου που καταλαµβάνουν , πηγάζουν από την άδεια λειτουργίας τους, όπως ορίζει ρητά ο οικείος
σύλλογος τους .
Απαγορεύεται αυστηρά η χύδην απόρριψη των υποπροϊόντων (π.χ. φρούτων, αλιευµάτων κλπ) που
προκύπτουν από την δραστηριότητα τους.
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Επίσης υποχρεούνται µετά το πέρας των εργασιών τους να τακτοποιούν, να µαζεύουν και να
αποµακρύνουν όλα τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν στην εργασία τους (καφάσια, τελάρα,
σίδερα, πάγκοι πώλησης κλπ.) καθώς και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο
προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Να αποµακρύνουν τους πάγκους

38

Με τη λήξη των εργασιών τους οι πωλητές λαϊκών αγορών θα εκθέτουν προς αποκοµιδή τους
σάκους ή τα λοιπά µέσα προσωρινής ιδιωτικής φύλαξης των απορριµµάτων τους δίπλα σε εµφανές
σηµείο ή σύµφωνα µε τις εκάστοτε υποδείξεις της υπηρεσίας.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο
νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Μετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου η ∆/ση Καθαριότητας έχει το δικαίωµα να ξεκινήσει τον
καθαρισµό του χώρου και οποιαδήποτε αιτία καθυστέρησης από πλευράς των εµπόρων τιµωρείται
µε πρόστιµο.
Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονοµικής ταφής) από οποιαδήποτε
αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκοµιδή και τελική διάθεση των
απορριµµάτων, η υπηρεσία Καθαριότητας σε συνεργασία µε την Ποιότητα Ζωής και
Περιβάλλοντος υποχρεούται να ενηµερώσει τους παραγωγούς (Ταµείο Λαϊκών αγορών) και
διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την διενέργεια της Λαϊκής αγοράς,.
Η ∆/ση Καθαριότητας θα καθορίζει ξεχωριστά το κόστος καθαρισµού της εκάστοτε Λαϊκής
αγοράς το ύψος του οποίου εξαρτάται από το µέγεθος της αγοράς , το ανθρώπινο δυναµικό , εάν
είναι καθηµερινή η Σάββατο καθώς και τον µηχανολογικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται καθώς
και το µέγεθος της ρύπανσης ( το οποίο εξαρτάται από τον βαθµό συµµόρφωσης των εµπόρων ως
προς την καθαριότητα του χώρου )

ΑΡΘΡΟ 50 : ∆ιοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα
Τα πρόστιµα επιβάλλονται αµέσως µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5, εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε., ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α’) και
διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7β.
Η άσκηση της αρµοδιότητας επιβολής προστίµου γίνεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου όπως ορίζεται
από τα άρθρα του νόµου 3377 /2005 και από την ∆/ση Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλοντος
σύµφωνα µε τις εκάστοτε αντίστοιχες εν ισχύ κανονιστικές αποφάσεις του ∆ήµου.

Οι µικροπωλητές, γενικά οι ιδιοκτήτες και οι εκµεταλλευτές των ανωτέρω (καντίνες, κιόσκι), που
ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του ∆ήµου, ανεξάρτητα από τον φορέα
που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος, οφείλουν:
Να τηρούν τον χώρο (που προφανώς επηρεάζεται από τη δραστηριότητα τους) γύρω και κάτω από
τον πάγκο, την καντίνα ή το κιόσκι τους καθαρό. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
39
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ΑΡΘΡΟ 51 : Υπαίθριο εµπόριο
πάγκοι καταστηµάτων

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
των πάγκων να πετούν στο οδόστρωµα, το πεζοδρόµιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, υπολείµµατα
των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγµατα κτλ.
Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς το χώρο και να αποσύρουν
κάθε αντικείµενο πέριξ του πάγκου, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισµός από τις υπηρεσίες του
∆ήµου.
Οι πωλητές και έµποροι των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο ∆ήµο καθώς επίσης οι πλανόδιοι
µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή αυτοκινούµενες), οφείλουν τα κάθε είδους απορρίµµατα αφού
τα τοποθετήσουν σε ανθεκτικούς σάκους να τα µεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες
του ∆ήµου.
Να διαθέτουν ειδικό µέσο ιδιωτικής προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα µε τις ανάγκες της
δραστηριότητας τους, για την προσωρινή αποθήκευση µικροαπορριµµάτων για τους ίδιους και
τους πελάτες τους. Το µέσο αυτό θα πρέπει να διατηρείται καθαρό µε ευθύνη των µικροπωλητών.
Να φροντίζουν ώστε η διάταξη των πάγκων, των καντινών τους καθώς και κάθε πρόσθετης
κατασκευής από το χώρο εργασίας τους να είναι τέτοια ώστε να µη δυσχεραίνει τον γενικό
καθαρισµό της περιοχής, την κίνηση των πολιτών, των µέσων καθαριότητας και το έργο των
εργαζοµένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας .Αν δεν τηρούν τα παραπάνω, ο ∆ήµος θα επιβάλλει
διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµο.

ΑΡΘΡΟ 52 : Νοµοθεσία για ειδικά µη επικίνδυνα απορρίµµατα
• Κ.Υ.Α. 69728/824 Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ Β
358/1996)

ΑΡΘΡΟ 53 : ∆ιοικητικές κυρώσεις - πρόστιµα για ειδικά µη επικίνδυνα απορρίµµατα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 47-52
Η αθέτηση από τους αντίστοιχους παραγωγούς των
ειδικών απορριµµάτων της υποχρέωσης, για ιδία συλλογή και µεταφορά
των ειδικών απορριµµάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 47-52
Η παρεµπόδιση καθαρισµού του χώρου µε αντικείµενα και κατασκευές
που χρησιµοποιούν οι µικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές
καντινών, κιόσκι κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους.
Η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων

600

150
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Η τοποθέτηση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων σε κάδους που
προορίζονται για τα οικιακά απορρίµµατα
Η προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση χαρτοκιβωτίων συσκευασίας χωρίς
να συσκευάζονται σε δέσµες συµπιεσµένων πακέτων, καλά δεµένες.
Η υποχρέωση µέχρι λίγο πριν την αποκοµιδής να τα κρατούν
συσκευασµένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να µην
τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, το οδόστρωµα ή άλλους κοινόχρηστους
χώρους
Η µη σήµανση µε εµφανή υποχρεωτικό χαρακτηρισµό τους
ως ειδικά απορρίµµατα µη επικίνδυνα, µη τοξικά , µε αυτοκόλλητη
ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους, τους σάκους
Η µη χορήγηση βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρουν την
προέλευση και το είδος των απορριµµάτων
Η µη σωστή συσκευασία και µη ξεχωριστή προσωρινή
ιδιωτική αποθήκευση σε ειδικούς κάδους των µη επικινδύνων Ιατρικών
Αποβλήτων Αστικού Χαρακτήρα
Ο µη εµφανής χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη
επικίνδυνα, µη τοξικά» µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα,
πάνω στους κάδους, τους σάκους κ.α
Η εναπόθεση ζωικών περιττωµάτων
µέσα στους κάδους των οικιακών απορριµµάτων και στο περιβάλλον
γενικότερα
Οι νοµείς ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν ζωικά
υποπροϊόντα στο χώρο τους οφείλουν να τα διαχειρίζονται µε ιδία µέσα
Η µη τοποθέτηση των ζωικών υποπροϊόντων
µέσα σε ειδικούς ιδιόκτητους κάδους χρώµατος κίτρινου που φέρουν τη
σήµανση «ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και χωρίς την
κατάλληλη συσκευασία
Η τοποθέτηση ζωικών υποπροϊόντων ή και των συσκευασιών στους
κοινόχρηστους κάδους
Οι µικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές καντινών, κιόσκι,
οφείλουν να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το
κιόσκι τους καθαρό. Σε άλλη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο
Οι µικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές καντινών, κιόσκι,
οφείλουν να διατηρούν ειδικά µέσα για την ιδιωτική προσωρινή
αποθήκευση των απορριµµάτων τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

200
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από τους µικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών κατά την άσκηση της
δραστηριότητας τους
Η εναπόθεση απορριµµάτων κουζίνας
έξω από τους κάδους ή τα άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης και
ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα
Η µη τοποθέτηση σε κατάλληλους σάκους των
απορριµµάτων κουζίνας εστιατορίων, µαγειρείων κλπ ευπαθή και
δύσοσµα απορρίµµατα (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κρέατα,
κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών κτλ), κουζίνας εστιατορίων,
µαγειρείων, ιδρυµάτων, fast food κ.λ.π. χωρίς να έχουν στραγγιστεί
επιµελώς
Οι υπεύθυνοι περιπτέρων οφείλουν να µεριµνούν για την καθαριότητα
του κοινόχρηστου χώρου που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του
περιπτέρου τους.
Οι αδειούχοι πωλητές και έµποροι στις λαϊκές αγορές που
λειτουργούν στον ∆ήµο, οφείλουν να διατηρούν τον χώρο που
καταλαµβάνουν κατά την άσκηση της δραστηριότητός τους καθώς και
τους γύρω απ' αυτόν χώρους πάντοτε καθαρούς από όλα τα απορρίµµατα
που δηµιουργούνται από την δραστηριότητά τους
Η µη τοποθέτηση των απορριµµάτων από τους εµπόρους λαϊκών
αγορών σε πολύ ανθεκτικούς σάκους (κατά προτίµηση υφασµάτινα
τσουβάλια ή πλαστικές σακούλες απορριµµάτων) ή πλαστικά και µόνο
κασόνια που θα προµηθεύονται µε δικά τους έξοδα.
Η προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση
απορριµµάτων λαϊκών αγορών µη σύµφωνη µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου
Η µη αποµάκρυνση εξοπλισµού
εργασίας πωλητών λαϊκών αγορών εντός ωραρίου.
Η χύδην απόρριψη των υποπροϊόντων (π.χ. φρούτων, αλιευµάτων
κλπ) που προκύπτουν από την δραστηριότητα τους.
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Τα τοξικά και επικίνδυνα αστικά δηµοτικά απορρίµµατα κατηγοριοποιούνται σε δύο µεγάλες
οµάδες αποβλήτων ανάλογα µε την πηγή προέλευσης τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα
απορρίµµατα που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β'/28-032003), π.χ. επικίνδυνα αγροχηµικά, θειικό οξύ, βαρέα µέταλλα κ.λ.π.
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ΑΡΘΡΟ 54 : Ορισµοί για τα τοξικά και επικίνδυνα αστικά δηµοτικά απορρίµµατα
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Συγκεκριµένα σε :
1. Ιατρικά επικίνδυνα Απόβλητα από τις διάφορες κατηγορίες υγειονοµικών µονάδων
•
•
•
•

α) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα(ΕΙΑ-ΜΧ),
β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα µολυσµατικό και τοξικό χαρακτήρα(ΕΙΑΜΤΧ),
γ) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αµιγώς τοξικού χαρακτήρα(ΕΙΑ-ΤΧ),
δ)Άλλα Ιατρικά Απόβλητα(ΑΙΑ):Ραδιενεργά, συσκευασίες µε αέρια υπό πίεση.

2. Τα Εµπορικά και βιοτεχνικά τοξικά και επικίνδυνα απορρίµµατα
Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους, για την υγεία και το περιβάλλον
(γεωργικά φάρµακα, ΦΑΡΜΑΚΑ, εκρηκτικά, ραδιενεργά κλπ.)
Οι 'Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων,
καταστηµάτων κλπ. «Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια» «Επιχειρήσεις Καταστήµατα» αναφέρονται και στο άρθρο 10

ΑΡΘΡΟ 55 : ∆ιαδικασία
1 : Υγειονοµικές µονάδες
Τα νοσοκοµειακά και ιατρικά απόβλητα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της απόφασης Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Α'/2003).
Κάθε κάτοχος επικίνδυνων Ι.Α. προερχόµενα από υγειονοµικές µονάδες σύµφωνα µε τις διατάξεις
της υποχρεούται:
α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή
διάθεση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης ή
β) Να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική
άδεια (συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ανωτέρω απόφασης .

Page

Τα διαχωρισµένα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (Ε.Ι.Α.) τοποθετούνται σε υποδοχείς κατάλληλου
χρώµατος ανάλογα µε την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσει και ειδικότερα:

43

Κάθε Υγειονοµική Μονάδα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης έχει την
υποχρέωση να καταρτίζει «Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών
Αποβλήτων(Ε.Ι.Α.) » που θα εγκρίνεται από την αρµόδια ∆ιοίκηση Υγειονοµικής
Περιφέρειας(∆.Υ.ΠΕ.).

α) Τα προς αποστείρωση ΕΙΑ τοποθετούνται σε συσκευασία κίτρινου χρώµατος,
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β) Τα προς αποτέφρωση ΕΙΑ τοποθετούνται σε συσκευασία κόκκινου ή πράσινου χρώµατος
ανάλογα µε τις δυνατότητες επεξεργασίας της αποτεφρωτικής εγκατάστασης
Μη σωστός διαχωρισµός των απορριµµάτων, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις της σχετικής
Κ.Υ.Α., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, επιφέρει πρόστιµο, ενώ παράλληλα η Υπηρεσία
Καθαριότητας και ο φορέας διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά,
την αποκοµιδή και τη διάθεση αντίστοιχα των ως άνω απορριµµάτων της υγειονοµικής µονάδας
Τονίζεται ότι τα εν λόγω απορρίµµατα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα, χωρίς ανάµειξη µε κοινά
οικιακά απορρίµµατα, σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία Καθαριότητας και ο φορέας
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. δύναται, πέραν του προστίµου, να αρνηθεί την παραλαβή τους για
τελική διάθεση.
Απαγορεύεται η ρίψη Ε.Ι.Α. (είτε συσκευασµένα σε σάκους ως άνω ή σε οποιαδήποτε άλλη
συσκευασία ή σε χύδην µορφή) σε κάδους απορριµµάτων που βρίσκονται εντός της υγειονοµικής
µονάδας ή σε κοινόχρηστους χώρους.
Απαγορεύεται η ανάµειξη Ε.Ι.Α. (επεξεργασµένων ή µη επεξεργασµένων) µε τα αστικά
απορρίµµατα σε κοινή συσκευασία ή σε χύδην µορφή στους κοινούς κάδους απορριµµάτων που
προορίζονται για αστικά ή ανακυκλώσιµα υλικά είτε εντός της υγειονοµικής µονάδας ή σε
κοινόχρηστη θέση.
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη τελική διάθεση των ιατρικών αποβλήτων (αστικά και επικίνδυνα
ιατρικά απόβλητα στο περιβάλλον
Αναλυτικά θα πρέπει για τα :
α) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αµιγώς µολυσµατικού χαρακτήρα(ΕΙΑ-ΜΧ),
Τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α.- Μ.Χ.) που έχουν
υποστεί επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απόβλητα, όσον
αφορά το µικροβιακό τους φορτίο και εφόσον τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις της σχετικής απόφασης για την εφαρµογή της µεθόδου, όπως αυτή
ισχύει κάθε φορά και οδηγούνται από το χώρο επεξεργασίας τους για τελική διάθεση στο
Χ.Υ.Τ.Α., θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα απαιτούµενα επίσηµα έγγραφα έντυπα
αναγνώρισης (Άρθρο 6, Κεφ.Ε, παρ. 4 της Η.Π. 37591/2031 Κ.Υ.Α. , Πίνακας 2 του
Παραρτήµατος 4 της σχετικής Κ.Υ.Α., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά), τα οποία θα διατηρούνται σε
αρχείο στο χώρο του ΧΥΤΑ. Ο παραγωγός των αποβλήτων ή ο αρµόδιος για τη διαχείριση τους,
είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παρεχόµενων πληροφοριών.
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β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα µολυσµατικό και τοξικό χαρακτήρα(ΕΙΑΜΤΧ),
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γ) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αµιγώς τοξικού χαρακτήρα(ΕΙΑ-ΤΧ),
δ)Άλλα Ιατρικά Απόβλητα(ΑΙΑ):Ραδιενεργά, συσκευασίες µε αέρια υπό πίεση.
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Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής και τελικής
διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη
αυτή, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο
Όσον αφορά την διαχείριση των ληγµένων και χρησιµοποιηµένων φαρµάκων, η ∆/ση
Καθαριότητας προκρίνει την εναλλακτική διαχείριση τους µέσω της συνεργασίας µετά των
φαρµακείων.

ΑΡΘΡΟ 56 : Νοµοθεσία , κανονισµοί
•
•

•

Το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383 τ.β/28-03-2006) «Μέτρα Όροι και
περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων...»
ΗΠ 37591/2031 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων-Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Υγείας και Πρόνοιας-Γεωργίας περί «Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση
ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες»
Απόφαση του συµβουλίου της Ε.Ε υπ’αριθµόν 2003/33/ΕΚ
2 : Εµπορικά – βιοτεχνικά- Συνεργεία
Όλα τα απορρίµµατα ( από την παραγωγική διαδικασία) που περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν
κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά,
εκρηκτικά, τοξικά κλπ.) και των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και τελική διάθεση γίνεται µε
τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διαφορετικά από τα συνηθισµένα.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται , µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους να τα κρατούν συσκευασµένα
σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα βγάζουν στο
πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να
προβούν στην άµεση αποµάκρυνσή τους µε ιδία µέσα. Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και
επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και άλλα
µέσα αποκοµιδής.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής τους καθώς και
της τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων.

ΑΡΘΡΟ 57 : Νοµοθεσία , κανονισµοί

45

Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 µε τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση
των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄604), η συλλογή, αποκοµιδή και τελική διάθεση των
οποίων γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη.

ΑΡΘΡΟ 58: ∆ιοικητικές κυρώσεις - Πρόστιµα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΣΕ ΕΥΡΩ €

300

200

500

500
500

1.000€

1.000€

10.000€
500€
1.000€
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 54-57
Η υποχρέωση παραγωγών ή υπόχρεων φορέων διαχείρισης για ιδία
συλλογή και µεταφορά των τοξικών-επικίνδυνων απορριµµάτων που
προέρχονται από τη δραστηριότητα τους
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους να
τα κρατούν συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός
της ιδιοκτησίας τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, στο
οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.
Η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά
απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και άλλα µέσα
αποκοµιδής
Η µη κατάθεση αποδεικτικών της αποκοµιδής τους καθώς και της
τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων.
Η µη σωστή συσκευασία Επικίνδυνων Ιατρικών
Αποβλήτων αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα, χύδην µεταφορά και
ανάµειξη τους µε κοινά αστικά απορρίµµατα.
Η ρίψη Ε.Ι.Α. (είτε συσκευασµένα σε σάκους ως άνω ή σε
οποιαδήποτε άλλη συσκευασία ή σε χύδην µορφή) σε κάδους
απορριµµάτων που βρίσκονται εντός της υγειονοµικής µονάδας ή σε
κοινόχρηστους χώρους.
Η ανάµειξη Ε.Ι.Α. (επεξεργασµένων ή µη επεξεργασµένων)
µε τα αστικά απορρίµµατα σε κοινή συσκευασία ή σε χύδην µορφή στους
κοινούς κάδους απορριµµάτων που προορίζονται για αστικά ή
ανακυκλώσιµα υλικά είτε εντός της υγειονοµικής µονάδας ή σε
κοινόχρηστη θέση.
Η ανεξέλεγκτη τελική διάθεση των ιατρικών αποβλήτων (αστικά και
επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα στο περιβάλλον).
Η µη σωστή συσκευασία και ξεχωριστή προσωρινή
ιδιωτική αποθήκευση των Ιατρικών Αποβλήτων Αστικού Χαρακτήρα.
Η τελική διάθεση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων µολυσµατικού
χαρακτήρα χωρίς την προσκόµιση των απαιτούµενων συνοδευτικών
έντυπων αναγνώρισης.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΟ 59 : Ορισµοί για τα κηπευτικά και φυτικά υπολείµµατα
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Ως κηπευτικά και φυτικά υπολείµµατα ορίζονται :.
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.τ.λ.,
γ) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος,
που προέρχονται από ιδιωτικές ή ∆ηµοτικές εργασίες

ΑΡΘΡΟ 60 : ∆ιαδικασία
Η διεύθυνση καθαριότητας είναι υπεύθυνη για την αποκοµιδή των φυτικών κηπευτικών υπολειµµάτων
που προέρχονται από την ιδιωτική δραστηριότητα και όσον αφορά τα φυτικά δηµοτικά
υπολείµµατα υπεύθυνη είναι η ∆ιεύθυνση Πρασίνου σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας.
Για τα κηπευτικά και φυτικά υπολείµµατα ακολουθούµε τα παρακάτω :
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ
Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ., εάν µεν έχουν µικρό όγκο και βάρος
συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους για να µη παρασύρονται από τον άνεµο και
τοποθετούνται εντός των κάδων ή συµπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίµµατα, εάν δε, έχουν
µεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασίας αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. Σε περίπτωση
απορρίψεώς τους επί του πεζοδροµίου χωρίς συσκευασία (χύµα) επιβάλλεται κάθε φορά στον
υπεύθυνο πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε τον όγκο
και την έκταση της κατάληψης.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.τ.λ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε
ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους , αλλά και για να µην παρασύρονται από
τον άνεµο και, ακολουθείται διαδικασία παρόµοια µε αυτή της αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων,
έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερόµενων µε την ∆/νση Καθαριότητας.
γ) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος από κηπευτικές εργασίες αποµακρύνονται υποχρεωτικώς
από τους υπευθύνους µε δικά τους µέσα..
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Απαγορεύεται η ανάµειξή τους µε οικιακά απορρίµµατα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά
πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

ΑΡΘΡΟ 61: ∆ιοικητικές κυρώσεις - Πρόστιµα για τα κηπευτικά και φυτικά
υπολείµµατα
47
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 60-61
Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισµών κήπων,
γκαζόν, κλαδιά, θάµνοι κλπ. που απορρίπτονται
ασυσκεύαστα
Μη αποµάκρυνση υπόλοιπων χώµατος και
κοπροχώµατος από κηπευτικές εργασίες µε ιδία µέσα
των κατόχων

ΣΕ ΕΥΡΩ €

Απαγορεύεται η ανάµειξή των υπολοίπων χώµατος
µε οικιακά απορρίµµατα
Απαγορεύεται η τοποθέτηση των φυτικών
υπολειµµάτων εντός των κάδων των οικιακών
απορριµµάτων
Απαγορεύεται η τοποθέτηση των υπόλοιπων κοπής
δέντρων, θάµνων, κλαριά σε κοινόχρηστους χώρους και
ασυσκεύαστα χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική
επικοινωνία µε την υπηρεσία

100

50

100

100

48

100
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ΑΡΘΡΟ 62 : ∆ιαδικασία Ανακύκλωσης
Η διαδικασία η οποία ακολουθείται στηρίζεται στην ∆ιαλογή στην Πηγή και επηρεάζεται σηµαντικά
από την κατηγορία του υλικού στόχου και από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει
δευτερογενές υλικό που συλλέγεται και που οδηγείται για χρήση στην βιοµηχανία.. Συγκεκριµένα µε
βάση το υλικό στόχο έχουµε :

ΑΡΘΡΟ 63 : Ανακύκλωση έντυπου χαρτιού
Το πρόγραµµα της ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού µε διαλογή στην πηγή γίνεται υπό την αιγίδα
του ΕΣ∆ΝΑ ο οποίος είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο για τον αριθµό και την τοποθεσία
των κάδων προσωρινής (πράσινος κάδος) αποθήκευσης όσο και για την συλλογή και τελική
διάθεση του συλλεγοµένου χαρτιού .
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας σε συνεργασία µε τον ΕΣ∆ΝΑ αφενός µπορεί να µεταφέρει τα
αιτήµατα των πολιτών για την χορήγηση επιπλέον κάδων, αφετέρου δίνει πληροφορίες για την
θέση των κάδων αυτών είτε µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε µέσω της ιστοσελίδας του
∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 64 : Ανακύκλωση συσκευασιών
Ο ∆ήµος µας προωθεί και εφαρµόζει σε κλίµακα πόλης πρόγραµµα ανακύκλωσης υλικών
συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο, σιδηρούχα κλπ) . Οι υπεύθυνοι καθαριότητας και
γενικά όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συµβάλλουν στην προσπάθεια της ανακύκλωσης διαχωρίζοντας
τα ανακυκλώσιµα υλικά από τα λοιπά άχρηστα απορρίµµατα, και απορρίπτοντας τα σε ειδικά
κεντρικά και προσιτά σηµεία συλλογής (κάδοι ανακύκλωσης) που έχει ορίσει ο ∆ήµος για το
σκοπό αυτό.
Η ∆ιεύθυνση καθαριότητας σύµφωνα µε τον εσωτερικό οργανισµό λειτουργίας του ∆ήµου είναι
υπεύθυνη για τα προγράµµατα ανακύκλωσης συσκευασιών µε διαλογή στην πηγή (Μπλέ κάδοι) ή
άλλες κατάλληλες µεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001 για την «εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Κάθε πρόγραµµα θα περιλαµβάνει µία αρχική δοκιµαστική λειτουργία, µε παράλληλη ενηµέρωση,
ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους κατοίκους, που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να
διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράµµατος.
Η Ανακύκλωση των συσκευασιών αφορά τα απόβλητα :

3. Συσκευασίες τύπου «τετραπάκ» (π.χ. χυµοί, γάλατα κ.λ.π.) και πλαστικές συσκευασίες (π.χ. νερού,
µπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισµού, σαµπουάν,
αφρόλουτρα, οδοντόκρεµες, αποσµητικά, πλαστικές σακούλες κ.λ.π.).
49
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2. Χάρτινες συσκευασίες κάθε είδους (π.χ. χαρτοκιβώτια, τροφίµων, παιχνιδιών, υποδηµάτων κ.λ.π.)
και χαρτί εντύπων (π.χ. λογαριασµοί, εφηµερίδες, περιοδικά κ.λ.π.).
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1. Γυάλινες συσκευασίες από τρόφιµα, φάρµακα, καλλυντικά κ.λ.π.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
4. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, µπύρες, κονσέρβες, γάλατα εβαπορέ, τόνο, καφέ,
τοµατοπολτό κ.λ.π.
Συγκεκριµένα οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας
καθώς και από τον κανονισµό λειτουργίας της υπηρεσίας και γενικά όλοι οι κάτοικοι πρέπει να
συµβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών, µετά την ενηµέρωση τους και
την έναρξη εφαρµογής των προγραµµάτων στην περιοχή τους, πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των
προς ανακύκλωση απορριµµάτων
Οι πολίτες πρέπει να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα εκείνα που είναι δυνατό να
ανακυκλωθούν, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο ∆ήµο, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα περισυλλογής που ο ∆ήµος έχει καταρτίσει στην περιοχή του κάθε πολίτη.
Οι πολίτες πρέπει να συµβάλλουν και να οδηγήσουν όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά από το σπίτι και
τη δουλειά στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης χρησιµοποιώντας είτε τον ειδικό σάκο µεταφοράς
που θα τους χορηγηθεί από πρόγραµµα είτε µε οποιαδήποτε άλλη σακούλα .Στους µπλε κάδους δεν
πετάµε τα ανακυκλώσιµα υλικά µε την σακούλα αλλά χύδην.
Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να τα φυλάσσουν προσωρινά σε κατάλληλους χώρους των
ιδιοκτησιών ή επιχειρήσεων τους, που δεν δηµιουργούν προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες και
είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα .
Συγκεκριµένα οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων εστίασης θα πρέπει να τοποθετούν στους µπλε
κάδους όλα τα µεταλλικά ή πλαστικά δοχεία συσκευασίας γαλακτοκοµικών προϊόντων, λιπών, και
ελαίων .
Απαγορεύεται η στάθµευση (έστω και προσωρινά), οχηµάτων µε τρόπο που να εµποδίζεται η
ελεύθερη µετακίνηση κάδων προς ή από το απορριµµατοφόρο ή ακόµα και το πλήρες άνοιγµα του
καπακιού των κάδων. Επίσης, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι του κάδου, απαγορεύεται η
στάθµευση (έστω και προσωρινά), οχηµάτων σε διακριτή (µε ειδική σήµανση ή µε άλλο τρόπο)
καθορισµένη θέση κάδου (π.χ. διακριτική διαγράµµιση, εσοχή πεζοδροµίου).
Απαγορεύεται η αναµόχλευση και υφαρπαγή των υλικών µέσα από τους κάδους για οιαδήποτε
λόγο και αιτία.
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Τα υλικά συσκευασίας χαρτιού είτε τοποθετούνται συµπιεσµένα και δεµένα σε πακέτα έξω από
τους µπλε κάδους είτε συµπιεσµένα στους κάδους του ΕΣ∆ΝΑ επειδή καταλαµβάνουν µεγάλο
χώρο λόγω του µεγάλου όγκου τους.. Συγκεκριµένα µία ασυµπίεστη χάρτινη κούτα αντιστοιχεί
στον όγκο 50 συµπιεσµένων.
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Απαγορεύεται επίσης η οποιαδήποτε αναγραφή ή αφισοκόλληση πάνω στους κάδους
ανακύκλωσης που δεν αναφέρονται στην διαδικασία της ∆ιαλογή στην Πηγή των συσκευασιών.

50

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ

ΑΡΘΡΟ 65 : Πρόγραµµα ευαισθητοποίησης
Ο ∆ήµος προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και
ανάκτηση πρώτων υλών, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών.
Ο ∆ήµος, προκειµένου να ενισχύει την προσπάθεια για καθαρότερη πόλη, µπορεί, µε αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συµβάλλουν µε
οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραµµάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, εργαζόµενους,
γειτονιές, εταιρίες κλπ).

ΑΡΘΡΟ 66 : Μπλε κάδοι
Στους µπλε κάδους ρίχνουµε τις γυάλινες συσκευασίες από: π.χ. νερό, αλκοολούχα ποτά, χυµούς,
αναψυκτικά, βαζάκια τροφίµων, καλλυντικά, φάρµακα και λοιπά. Στην περίπτωση που ο κάδος
ανακύκλωσης δεν µπορεί να χωρέσει άλλα ανακυκλώσιµα υλικά και συγχρόνως να κλείσει οµαλά
το καπάκι του, αυτά αποθηκεύονται από τους υπευθύνους, σε κατάλληλους ιδιωτικούς χώρους και
λίγο πριν τη διέλευση του οχήµατος ανακύκλωσης εκτίθενται για αποκοµιδή έξω και δίπλα από τον
υπερπλήρη κάδο ανακύκλωσης. Απαγορεύεται η ρήψη οργανικών και λοιπών µη ανακυκλώσιµων
απορριµµάτων συσκευασίας εντός των µπλε κάδων ανακύκλωσης.. Τα υλικά συσκευασίας θα
πρέπει να τοποθετούνται χύµα χωρίς να είναι τοποθετηµένα µέσα σε σακούλες. Οι πωλητές των
επιχειρήσεων , καταστηµάτων και του υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών θα πρέπει να
διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιµα χαρτοκιβώτια συσκευασίας τα οποία θα συγκεντρώνονται, κατά
την ηµέρα αποκοµιδής και λίγο πριν περάσει το απορριµµατοφόρο, όλα µαζί είτε στους κάδους
ανακύκλωσης είτε υπό µορφή δεµάτων (καλά συσκευασµένα και δεµένα) σε εµφανές σηµείο ή
σύµφωνα µε τις εκάστοτε υποδείξεις της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 67 : Προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων
Τα απόβλητα για τα οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, όπως ελαστικά, χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,
κλπ. και για τα οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα εναλλακτικής τους διαχείρισης, απαγορεύεται να
ρίπτονται στους κοινούς κάδους ή µπλε κάδους ανακύκλωσης. Για τα ανωτέρω προγράµµατα
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ∆ιεύθυνση Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλοντος. Επίσης η
∆ιεύθυνση Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του
προγράµµατος της ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών. Όσον αφορά την διαχείριση των
ληγµένων και χρησιµοποιηµένων φαρµάκων, η ∆/ση Καθαριότητας προκρίνει την εναλλακτική
διαχείριση τους µέσω της συνεργασίας µετά των φαρµακείων όπου οι πολίτες εθελοντικά µπορούν
να παραδίδουν δωρεάν τα ληγµένα φάρµακα που έχουν στην κατοχή τους.
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Οι Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, υποχρεούνται µόνοι ή σε συνεργασία µε
άλλους φορείς, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράµµατα συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Ο ∆ήµος προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης
για ανάκτηση πρώτων υλών, καθώς επίσης και διάφορες πρωτοβουλίες ενηµέρωσης,
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή.
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ΑΡΘΡΟ 68 : Νοµοθεσία , κανονισµοί Ανακύκλωσης

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
1. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α'/2001) περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών και άλλων προϊόντων
2.

των

Ν 3854/2010 περί τροποποίησης του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α'/2001)

ΑΡΘΡΟ 69 : ∆ιοικητικές κυρώσεις - πρόστιµα Ανακύκλωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ 64-68

ΣΕ ΕΥΡΩ €

Η προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση χαρτοκιβωτίων συσκευασίας χωρίς
να συσκευάζονται σε δέσµες συµπιεσµένων πακέτων, καλά δεµένες.

100

Η τοποθέτηση άλλων απορριµµάτων στους ειδικούς κάδους διαλογής
ανακυκλώσιµων υλικών

100
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Η στάθµευση (έστω και προσωρινά), οχηµάτων µε τρόπο που να
εµποδίζεται η ελεύθερη µετακίνηση κάδων. προς ή από το
απορριµµατοφόρο ή ακόµα και το πλήρες άνοιγµα του καπακιού των
κάδων. Επίσης, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι του κάδου,
απαγορεύεται η στάθµευση (έστω και προσωρινά), οχηµάτων σε
διακριτή (µε ειδική σήµανση ή µε άλλο τρόπο) καθορισµένη θέση
κάδου (π.χ. διακριτική διαγράµµιση, εσοχή πεζοδροµίου).
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ΑΡΘΡΟ 70: Ορισµοί ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
•

"Παραγωγός"

Κάθε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα («αρχικός
παραγωγός») ή και κάθε πρόσωπο που έχει πραγµατοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας,
ανάµειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των
αποβλήτων.
•

"Κάτοχος"

Ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα.
•

"∆ιαχείριση"
Η συλλογή, η µεταφορά, µεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση
των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της
µετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.
Η διαχείριση τους ως γνωστόν αναλυτικά περιλαµβάνει σήµερα τα κάτωθι βασικά σκέλη
ενεργειών:
α) την συλλογή των απορριµµάτων από τους δρόµους, τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους
(στην έννοια της συλλογής περιλαµβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε
κάδους µέχρι να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους), β) τη µεταφορά, γ) την τυχόν επεξεργασία
και δ) τη διάθεση ή εναπόθεση αυτών στους χώρους που καθορίστηκαν για το σκοπό αυτό.

1. "Προσωρινή αποθήκευση απορριµµάτων"
Ο όρος "προσωρινή αποθήκευση" απορριµµάτων, περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες, που αφορούν στην
προσωρινή φύλαξη των απορριµµάτων σε ιδιωτικό χώρο (προσωρινή ιδιωτική φύλαξη) και στην
έκθεσή τους σε κάποιο σηµείο, για ορισµένο χρόνο, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους σε
εγκεκριµένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης (προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση). Η
συσκευασία και ο χώρος όπου αυτά θα φυλαχτούν, ο χώρος και η στιγµή που αυτά θα εκτεθούν
προς αποκοµιδή, θα καθορισθούν σε επόµενα άρθρα του παρόντος Κανονισµού.
2. "Συλλογή"

3. "Μεταφορά"
Το σύνολο των εργασιών µετακίνησης των αποβλήτων από τα µέσα ή τους χώρους προσωρινής
αποθήκευσης - συλλογής, στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης
53
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Η συγκέντρωση, ο διαχωρισµός σε κατηγορίες υλικών σύµφωνα µε τις φυσικές ή και χηµικές
ιδιότητες τους, ή και η ανάµειξη των αποβλήτων για τη µεταφορά τους. Στην έννοια της συλλογής
περιλαµβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους µέχρι να
πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
4. "Επεξεργασία "
Η εφαρµογή ή ο συνδυασµός φυσικών, χηµικών, θερµικών και βιολογικών διεργασιών που
µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι
επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισµός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση
υλικών ή ενέργειας.
Η επεξεργασία περιλαµβάνει στάδια τα οποία µπορούν είτε να δρουν το καθένα µόνο του είτε
συνδυαστικά.. Τα στάδια αυτά είναι
Α) Ανακύκλωση
Β) Επαναχρησιµοποίηση
Γ) Ενεργειακή αξιοποίηση
5. Τελική "∆ιάθεση απορριµµάτων"
Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη
υγεία και χωρίς να χρησιµοποιούνται διαδικασίες ή µέθοδοι που θα µπορούσαν να βλάψουν το
περιβάλλον. Τέτοια διάθεση είναι ένας χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ΧΥΤΑ
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Για περισσότερες πληροφορίες µπορεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της ΕΕ∆ΣΑ
http://www.eedsa.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
Η κυριότερη Ελληνική νοµοθεσία που αναφέρεται στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην
Ελλάδα εστιάζεται σε :
Περίοδος 2009-2012
-Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β`/27.3.2012) Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του
άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (81/Α), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/37/ΕΚ
«για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
- Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012). Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. ΚΥΑ µε αρ.
Κ.Υ.Α.146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων»,
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4042/2012.
- Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
-Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138 16.6.2011). Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
(Αρθρο 42).
- Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο12).Αλλαγής»
που ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα,
- ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
- ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010). Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.

Υ.Α. 8111.41/09/2009 (ΦΕΚ 412/Β`/6.3.2009) Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της υπ αριθµ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ αριθµ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712
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- ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408 Β/5.3.09) Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από
ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για
την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.∆).
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- Ν.3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94/23.06.2010). Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»
Πηγή : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατολογικής Αλλαγής , ΕΛΙΝΥΑΕ
Πίνακας Νοµοθεσία πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην χώρα µας περιόδου 19642009.πηγή www.eedsa.gr
ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ

Υ.Α.
39624/2209/Ε103/2009

2009 Υ.Α. 21017/84/2009

2009 Υ.Α. 8111.41/09/2009

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας,
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά
µε τη διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση
της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της
15ης Μαρτίου 2006
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και
υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια,
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και
πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες
συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού
αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο
"Μέτρα και όροι για τις λιµενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που
παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ αριθµ.
2007/71/ΕΚ οδηγίας.
"

2008 Εγκύκλιος

Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων
αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσής τους, µετά
από επεξεργασία, εντός ή επί του εδάφους

2008 Εγκύκλιος

∆ιευκρίνιση θεµάτων εφαρµογής της
νοµοθεσίας, σχετικά µε τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων

2008 Εγκύκλιος
2007 Εγκύκλιος
Υ.Α. 8668/2007

ΦΕΚ 2076Β_09

(ΦΕΚ
1287/Β`/30.6.2009)

ΦΕΚ 412Β_09

∆ιευκρινίσεις για την
ΚΥΑ 13588/725/2006,
θέµατα αδειοδότησης
κ.α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για άρθρο 7 ΚΥΑ 13588 (28-108)
Εγκύκλιος για την εκπόνηση µελέτης
αποκατάστασης ΧΑ∆Α επικινδυνότητας <35
Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)

ΦΕΚ
187/Β`/2.3.2007

2η Εγκύκλιος, Σύνταξη ∆ιαχειριστικών Σχεδίων
Αποβλήτων από τις Βιοµηχανίες
Κανονισµός 1013/2006 Για τη συνοριακή
µεταφορά των αποβλήτων

2007
2006

2006

Παρατηρήσεις

ΚΥΑ Αριθµ. Η.Π
24944/1159

Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για ΦΕΚ
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
791/Β΄/30.6.2006
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2007

ΦΕΚ
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2009

Τιτλος Νοµοθετήµατος
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2006 KYA 4641/232/2006

2006 ΚΥΑ 13588/725/2006

Εγκύκλιος 131529/7-42005

2005 Εγκύκλιος
Εγκύκλιος 123067/10-22004

2004 ∆ιόρθωση Εγκύκλιου

2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
οικ.103731/1278/5-5-04

2004

2003 ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727

Ενσωµάτωση της
ΦΕΚ 759Β/06-06- Οδηγίας 2000/76/ΕΚ
για την αποτέφρωση
05
των αποβλήτων

Παροχή οδηγιών για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων έργων και
δραστηριοτήτων που παράγουν ή διαχειρίζονται
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο
Σύνταξη ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων
από τις Βιοµηχανίες
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: ΣυλλογήΜεταφορά-Αποθήκευση Αποβλήτων και
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Απορρριµµάτων
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ οικ.103731/1278/55-04» (Ορθή επανάληψη 13-5-04)
Εφαρµογή Νοµοθεσίας για τη ∆ιαχείριση των
µη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.109974/3106/22-10-04 (
Ορθή επανάληψη 4-11-04 ), σχετικά µε τις
Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑ∆Α
«Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων / Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης»

ΦΕΚ 1909Β/2212-03

Ενσωµάτωση της
Οδηγίας Πλαίσιο
91/156/ΕOΚ

Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τον καθορισµό
κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των
αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής

2003
2003 ΚΥΑ 37591/2031/2003

2003

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον
περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος
από την αποτέφρωση των αποβλήτων»

Υ.Α.
26469/1501/Ε103/2003

«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών
ΦΕΚ Β1419/
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες»
1.10.03
Τροποποίηση της κ.υ.α 14312/1302/00 µε θέµα
«συµπλήρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α
113944/97 «εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης
ΦΕΚ 864 Β/2003
στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της
πολιτικής διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων)» (723/Β)»
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2004

Αντικατάσταση της
19396/1546/1997

Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων
Eγκύκλιος Οικ.135977/14Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης
12-2005
∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)

2005 ΚΥΑ 22912/1117

2005

«Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις
ΦΕΚ B
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα
επικίνδυνα απόβλητα» του συµβουλίου της 12ης 383/28.3.06
∆εκεµβρίου 1991».

Page

2005

«Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών µικρών
χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων σε νησιά
και αποµονωµένους οικισµούς, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασµό µε το
ΦΕΚ Β 168/13-02άρθρο 20 (παράρτηµα Ι) της υπ’ αριθµ.
29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για
06
υγειονοµική ταφη
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Εγκύκλιοι για τη διαχείριση των ζωικών
αποβλήτων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης)

20034
2003

Υ.Α. 239267/2003

Σύσταση Γραφείου ∆ιαχείρισης Ζωικών
αποβλήτων

ΦΕΚ
950/Β`/9.7.2003

«Σχέδια διάθεσης /απολύµανσης συσκευών που
περιέχουν PCΒ – Γενικές κατευθύνσεις για τη
ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/ συλλογή και µετέπειτα διάθεση συσκευών και ΦΕΚ Β
2003
2003
606/15.5.03
αποβλήτων µε PCΒ, σύµφωνα µε το άρθρο 7
της κοινής υπουργικής απόφασης
7589/731/2000 (Β’ 514)»

2002 Υ.Α. 3418/07/2002

2000 Υ.Α. 19817/1702/2000

2000 ΚΥΑ 7589/731/2000

2000 ΚΥΑ 14312/1302/2000

2000 Ν.2824/2000

1999 Υ.Α. 2487/455/1999

1997 ΥΑ 362016/28.11.97

1997 ΥΑ 346712/6.10.97

Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των
αποβλήτων
Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα
πλοία και καταλοίπων φορτίου
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 73537/14398/95
«διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των
συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες
επικίνδυνες ουσίες» (781/Β). Πρόγραµµα
δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της απόφασης αυ
«Καθορισµός µέτρων και όρων για τη
διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)»
Συµπλήρωση και εξειδίκευση της υπ’ αριθ.
113944/1944/1997 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης µε θέµα «Εθνικός σχεδιασµός
διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές
κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης
στερεών αποβλήτων»
Κύρωση της Κοινής Σύµβασης για την
ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων
καυσίµων και την ασφάλεια της διαχείρισης
ραδιενεργών αποβλήτων
Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον
περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος
από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων
Τροποποίηση – Συµπλήρωση της απόφασης
αριθµ. 346712/6.10.97 περί «διαδικασίες για τη
βιολογική αποσύνθεση και λιπασµατοποίηση
των αποσυρόµενων γεωργικών προιόντων
(Υπουργείο Γεωργίας)
∆ιαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και
λιπασµατοποίηση των αποσυρόµενων
γεωργικών προιόντων (Υπουργείο Γεωργίας)

ΦΕΚ 1572Β/2002

Ενσωµάτωση Οδηγίας
99/31/ΕΚ

ΦΕΚ 712 Β/2002

ΦΕΚ
963/Β`/1.8.2000

ΦΕΚ Β
514/11.4.00

ΦΕΚ 723Β/2000

Kαταργήθηκε

ΦΕΚ
90/Α`/16.3.2000
ΦΕΚ
196/Β`/8.3.1999

Καταργήθηκε

1997 ΚΥΑ 114218

Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων

ΦΕΚ 1016Β/1997

1997 ΚΥΑ 113944/97

Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών
αποβλήτων (Γενικές Κατευθύνσεις της
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΦΕΚ 1016Β/1997 Kαταργήθηκε

1997 ΚΥΑ 19396/1546

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων
ΦΕΚ 604 Β
αποβλήτων
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ΥΑ 29407/3508
16.12.2002
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2002

Kαταργήθηκε
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Επιτήρηση και έλεγχος αποστολών των
ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ της Ελλάδας
και των λοιπών κρατών - µελών της
Κοινότητας, καθώς και προς και από την
Κοινότητα

ΦΕΚ
20/Α`/26.2.1997

1996 ΚΥΑ 69728/824

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων

ΦΕΚ 358/1996

Kαταργήθηκε

1996 ΚΥΑ 98012/2001

Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια

ΦΕΚ 40 Β

Kαταργήθηκε

ΦΕΛ 781

Kαταργήθηκε

1997

Π.∆ 22/1997

1995 ΚΥΑ 73537/148

1994 Νόµος 2203/94

1993 ΚΥΑ 82805/2224/93

1991 ΚΥΑ 80568/4225

«∆ιαχείριση ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες
επικίνδυνες ουσίες»
Κύρωση της Σύµβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των
διασυνοριακών
κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της
επεξεργασίας τους

ΦΕΚ 58 Α

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται ΦΕΚ 699Β/93
από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων
Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για τη
χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που
ΦΕΚ 641Β/1991
προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και
αστικών λυµάτων

Kαταργήθηκε

1988 Υ.Α. 19744/454/1988

Επιτήρηση και έλεγχος των ∆ιασυνοριακών
Μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων

ΦΕΚ
166/Β`/24.3.1988

1986 ΚΥΑ 49541/1424/86

Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 75/442 του Συµβουλίου

ΦΕΚ 444Β/1986

1985 ΚΥΑ 71560/3053

∆ιάθεση των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων ΦΕΚ 665 Β

Kαταργήθηκε

1985 Κ.Υ.Α.72751/3054

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη
πολυχλωροδιαφαινυλίων και
ΦΕΚ 665 Β
πολυχλωροτριφαινυλίων

Kαταργήθηκε

1983

Π.∆. 329/1983

Αντικαταστάθηκε από
την ΚΥΑ 69728/96

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των
επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις
Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ,
69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ,
23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της ΦΕΚ 118/Α`/1983
Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ

ΦΕΚ 266Β/1982

Page

1982 Υ.Α. 181051/1090/82
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Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων,
φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγηµάτων
που χρησιµοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής
στερεών απορριµµάτων πλοίων
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2008 Π.∆.

Π∆ 170/2008 «Οργανισµός υπηρεσιών και
προσωπικού του Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)

2008 Π.∆.

Π∆ 99/2008 «Συγκρότηση και λειτουργία του
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
(ΦΕΚ 154 Α
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
/31.7.08)
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και Κανονισµός Οικονοµικής
∆ιαχείρισης και Προµηθειών του Οργανισµού»

2006

2006

2005

2004

2004

2004

61

61

2007

Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
ΦΕΚ
Υ.Α. 74362/5340/05/2007 της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την έγκριση
544/Β`/18.4.2007
τύπου οχηµάτων µε κινητήρα όσον αφορά την
δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης,
ανακύκλωσης
Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την
ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των
συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 10 (παρ. ΦΕΚ
Υ.Α. 9268/469/2007
Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), 286/Β`/2.3.2007
καθώς και άλλων διατάξεων του νόµου αυτού,
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
Έγκριση του Συστήµατος Συλλογικής
ΦΕΚ
Υ.Α. οικ. 150237/2006
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών
1398/Β`/14.9.2006
Μολύβδου - Οξέος Κρήτης "ΣΕ∆ΙΣ - ΚΕΠΕ"
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος
117/04 (82/Α), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της
Π.∆. 15/2006
ΦΕΚ 12 Α/2006
οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίο
«∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την Μελέτη
Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και
µεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών,
Εγκύκλιος 122648/9.3.05 χρησιµοποιηµένων ελαστικών οχηµάτων,
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχηµάτων στο
τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιµοποιηµένων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρ
«Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από
ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων
ΚΥΑ οικ. 104826/2004
ΦΕΚ Β 849/9.6.04
(όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του
Ν. 2939/2001) σε εφαρµογή των άρθρων 7 (παρ.
Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και τ
"Ξεχωριστή αναγραφή της χρηµατικής εισφοράς
επί των τιµολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια
πώλησης των ελαστικών των οχηµάτων, των
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του
(ΦΕΚ 1916
ΚΥΑ 112145/2004
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των Β/24.12.2004)
οχηµάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των
τιµολογίων που απευθύνονται στους τελικούς
αγοραστές χρήστες - επιτηδευµατίες"
Ενσωµάτωση των
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ΦΕΚ Α 82/5.3.04 Οδηγιών 2002/96/ΕΚ
Π∆ 117/2004
και 2002/95/ΕΚ
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Page

2007

(ΦΕΚ 228 Α/
7.11.08)

Α∆Α: Β4ΤΖΩΚΑ-61Ψ
«Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο
Ενσώµατωση Οδηγίας
2004 Π∆ 116/2004
ΦΕΚ Α 81/5.3.04
τέλος του κύκλου ζωής τους, των
200/53/ΕΚ
χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων
«Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης «∆ιαχείριση ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν
2004 Π∆ 115/2004
ΦΕΚ Α 80/5.3.04
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες»(Β’ 781) και
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης
«Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης
«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των
2004 Π∆ 109/2004
ΦΕΚ Α 75/5.3.04
οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική
διαχείρισή τους»
Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση
2004 Π∆ 82/2004
ΦΕΚ Α 64/2.3.04
των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων
∆ιαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισµού
ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειµµένων ΦΕΚ 57Β/2002
2002 ΥΑ 24.1.2002
οχηµάτων
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση
Ενσωµάτωση της
2001 Ν. 2939/2001
ΦΕΚ 179Α/2001 Οδηγίας 94/62/ΕΟΚ
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων
στο Εθνικό ∆ίκαιο
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις
ΓΕΝΙΚΑ
Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε
τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων
2009 2527 / 7-1-2009
ΦΕΚ 83/B
και την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής των
Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟ∆ΣΑ)
Έγκριση Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
2008 Απόφαση 6876/4871/2008
ΦΕΚ 128Α/2.07.08
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Τροποποίηση του π.δ 104/1999 (113/Α) σε
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου
2003, της οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής
της 3ης Νοεµβρίου 2006 για την τέταρτη,
2008 Υ.Α. 19403/1388/08/2008
Πέµπτη και έκτη προσαρµογή αντίστοιχα, στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του
Συµβουλίου για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις
οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
Τροποποίηση της υπ αριθµ. Α1/οικ
11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β) απόφασης
Υ.Α.
ΦΕΚ
2008
«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
Α1/οικ/27683/2320/2008
948/Β`/22.5.2008
ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής
– µεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
2008 εγκύκλιος
Θέµατα Φο∆ΣΑ
Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνοµίας και
ΦΕΚ
2008 Ν.3688/08
άλλες διατάξεις (άρθρο 16 εξειδικεύει
163Α/5/8/2008
οργανωτικά ζητήµατα των Φο∆ΣΑ)

Υ.Α. Α1/οικ
2007
11383/840/2007

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
ΦΕΚ
ιδιωτικής
χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – µεταφο 309/Β`/7.3.2007
ράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
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Σύσταση ∆ιυπουργικής Επιτροπής για τη
διαχείριση των απορριµµάτων
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ΦΕΚ 465 Β/17-308

2008 Υ 325/14.03.08
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2007 Ν. 3536/2007

«Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας
ΦΕΚ
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
42/Α'/23.2.2007
και Αποκέντρωσης.» (Άρθρο 30 Στερεά
Απόβλητα)

2006 N. 3463/06

Νέος ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

2005

2005

2005

2003

2003

2003

2002

63

2006

Πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές για
παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον,
ΦΕΚ
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
Υ.Α. Η.Π. 1764/653/2006
2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε 327/Β`/17.3.2006
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την
κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συµ
Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του
Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης
ΦΕΚ
Π.∆. 211
Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό
211/Α'/5.10.2006
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο
Κύρωση της Σύµβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη
Ν. 3422/2005
303/Α`/13.12.2005
λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα
«Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. Η.Π.
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002)
κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη
ΦΕΚ B
KYA οικ.145799/2005
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
1002/18.07.05
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 το
Τροποποίηση της ∆.10/Φ.68/οικ.4437/1.3.2001
κοινής απόφασης των Υπουργών
Υ.Α.
ΦΕΚ 713 Β
Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Γεωργίας
∆10/Β/Φ.68/οικ.9725/2842
"Προδιαγραφές και χρονοδιάγραµµα ειδικής
µελέτης αποκατάστασης"
«Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και
συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και
ΦΕΚ B
ΚΥΑ 37111/2021/2003
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2
1391/29.9.03
του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 3 του
«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)
ΚΥΑ
ΦΕΚ B
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α’
11014/703/Φ104/2003
332/20.3.03
160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε
τις Οδηγίες
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3
της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ
332/Β/2003) όσον αφορά την υποχρέωση
Εγκ. οικ 117266/2003
ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών για τις
απορρίψεις ρύπανσης (εκποµπών και
αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του
παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό
ΦΕΚ Β
Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και
ΚΥΑ 25535/3281/02
1463/20.11.02
δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην
υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύµφωνα µε
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ΦΕΚ Α
114/8.6.2006
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2002 ΚΥΑ 15393/2332/2002

2002 Ν. 3010/2002

την υπ΄αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ
«Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων σε
κατηγορίες κ.
«Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του
Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε
τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α’ 91)»
«Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες
97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία
οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις»
∆ηµοτική
Αστυνοµία:πρόσληψη,προσόντα,δικαιώµατα
κλπ

ΦΕΚ B
1022/5.8.02

ΦΕΚ A 91/25.4.02

ΦΕΚ 19 Β/2002

Αρµοδιότητες σχετικά
µε απορρίµµατα

2001 Ν 2947/2001

Ολυµπιακή Φιλοξενία,Ολυµπιακά Εργα κλπ
διατάξεις

ΦΕΚ 228Α

Σύσταση Ειδικής
Υπηρεσίας
Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος

2001 ΥΑ ∆10/2001/Β-244

Προδιαγραφές και χρονοδιάγραµµα ειδικής
µελέτης αποκατάστασης λατοµείων αδρανών
υλικών

ΦΕΚ 224 Β

2000 Υ.Α. 15420/3278/2000

∆ιαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος
ανενεργών λατοµείων νοµού Αττικής

783/Β`/23.6.2000

1998 Υ.Α. 9690/Γ-601/1998

Ανάκληση της 135/Γ-5/31-12-97 απόφασης, µε
την οποία τροποποιήθηκε η 7381/Γ-112/97
ΦΕΚ 828 Β/1998
απόφαση µε θέµα «Ανάθεση, έγκριση και
προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των
Στερεών Βιοµηχανικών Αποβλήτων

1998 Υ.Α. 6112/Γ-1049/1998

Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη διενέργειας
έρευνας Στερεών Βιοµηχανικών Αποβλήτων

1998 Υ.Α. 135/Γ-5/1998

1995

Υ.Α. Υ1β/2000/1995

ΦΕΚ 457 Β/1998

Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ-112/21-497 µε θέµα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη
ΦΕΚ 50/Β`/1998
διενέργειας της έρευνας των Στερεών
Βιοµηχανικών αποβλήτων»
Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και
ΦΕΚ
λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών
343/Β`/4.5.1995
εγκαταστάσεων»

1995 Υ.Α. 77921/1440/1995

Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες
αρχές για πληροφορίες σχετικά µε το
795/Β`/14.9.1995 Kαταργήθηκε
περιβάλλον

1995 Π.∆. 410/1995

∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

1994 Ν. 2242/1994

Πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε
ΦΕΚ 162 Α
Ζ.Ο.Ε. Κλπ

1991 ΥΑ 71961/3670/1991

Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας
ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών
∆ιαταγµάτων που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του
Ν.1650/86

ΦΕΚ 541/Β/91

1991 Π.∆. 517/91

Για τις ιδιωτικές κλινικές

ΦΕΚ 202Α/1991

καταργήθηκε
Σύσταση Ειδικού
Σώµατος Ελεγκτών
Περιβάλλοντος
(καταργήθηκε)
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1991 Π.∆. 444/91

1991 Υ.Α. 8243/1113/1991

Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π.∆.
1381/81 (Α334) ως προς το ασβέστιο, το
ΦΕΚ 164Α/1991
µαγνήσιο, το νάτριο και το θείο που περιέχονται
στα λιπάσµατα
Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την
πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του
ΦΕΚ 138Β/1991
περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου

Εναρµόνιση µε
Οδηγία 89/284/ΕΟΚ

(Kαταργήθηκε από
ΥΑ
Η.Π.37111/2021/2003
)
Αφορά την
Προέγκριση
Χωροθέτησης και την
Έγκριση
Περιβαλλοντικών
Όρων
Εναρµόνιση της
Ελλην. Νοµοθεσίας
προς την 85/339
Οδηγία ΕΟΚ

1990 ΚΥΑ 75308/5512/1990

Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης πολιτών και
φορέων για το περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλ- ΦΕΚ 691Β/1990
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

1990 ΚΥΑ 69269/5387/1990

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφείς
διατάξεις

1990 ΚΥΑ 31784/954/90

Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίµων ΦΕΚ 251Β/1990

1988 ΚΥΑ 59388/3363/88

Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και
είσπραξης των διοικητικών προστίµων του
άρθρου 30 του Ν.1650/1986

ΦΕΚ 638 Β/31-888

1986 Ν. 1650/1986

Για την προστασία του περιβάλλοντος

ΦΕΚ 160Α/1986

Νόµος – Πλαίσιο

ΦΕΚ 78Α/1982

καταργήθηκε από Π∆
23/2002

ΦΕΚ 246Α/1980

Tέλη καθαριότητας

1977 Ν. 743/1977

Περί προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος
ΦΕΚ 319Α/1977
και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων

Αφορά τα
απορρίµµατα που
παράγονται από τα
πλοία

1976 Ν. 429/1976

Περί τροποποιήσεως διατάξεως τινών του Ν.
25/1975.

1975 Ν. 25/1975
1964 ΚΥΑ ΕΙβ/301/64

ΦΕΚ 235Α/1976

Περί υπολογισµού και τρόπου εισπράξεως
δηµοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας ΦΕΚ 74Α/1975
και φωτισµού και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
Περί συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως
απορριµµάτων.

65

1980 Ν. 1080/1980

Συγκρότηση και αρµοδιότητες ειδικής
υπηρεσίας των ΟΤΑ
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
ΟΤΑ Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών
διατάξεων
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1982 Π.∆. 434/1982

ΦΕΚ 678Β/1990
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Την παρούσα απόφαση µπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου www.polisnikaia.gr στη
διαδροµή ∆ήµος/∆ηµοτικό Συµβούλιο/Αποφάσεις.
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