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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 18η Μαρτίου
2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 14138/13-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά,  Αδοντάκης  Μανώλης,  Αλεξανδράκης  Νεκτάριος,  Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη  Ελευθερία,  Ανδρεάδης  Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης
Μηνάς,  Βουτετάκη  Αικατερίνη,  Γούλας  Λάμπρος,  Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  Καραμπινάκης Νικόλαος,   Κεμεσίδης Εμμανουήλ,
Κοκκινάκη Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ,  Κουκλάκης  Γεώργιος,  Κουρούσης  Χαράλαμπος,  Κουτράκης  Ιωάννης,
Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ,  Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος,
Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα,
Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης
Μιχαήλ,  Τσαπάκος Γεώργιος,  Φανδριδάκης Κωνσταντίνος,  Φιωτάκης Σταύρος,  Φοβάκης Μανούσος,  Φραγγεδάκης Γεώργιος,  Φραγκάκης
Εμμανουήλ, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. 
Απουσίαζαν  ενώ  κλήθηκαν  νόμιμα  οι  κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι   Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη  Ελευθερία,  Αρχοντάκης  Γεώργιος,  Βαρδάκης
Αντώνιος-Ιωάννης,  Καραγιαννάκης Εμμανουήλ,  Καραμπινάκης Νικόλαος,  Κεμεσίδης Εμμανουήλ,  Κοκκινάκη Μαρία,  Κουκλάκης Γεώργιος,
Κουτράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζινευράκης Μιχαήλ
και Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή.
Παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χανίων κ. Μάρκος Περράκης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. 
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι  οποίοι είχαν όλοι κληθεί,  ήταν παρόντες  οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Κατάκης Ιωάννης,
Νεροκούρου Καλομοιράκης Κοσμάς μέλος, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος, Σούδας Φωκάς Κωνσταντίνος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη.
Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,  οι  οποίοι  είχαν όλοι  κληθεί,  ήταν παρόντες  οι  κ.κ.  Απτέρων
Μιχελιουδάκης Ιωάννης, Δρακόνας Νικηφοράκης Ιωάννης, Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος και Πλατυβόλας Κοτσιφάκης Αντώνιος. 
Μετά τη λήψη της 169/2015 απόφασης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζήκας Θεόδωρος, κατά τη συζήτηση της 171/2015 απόφασης
αποχώρησαν  οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αδοντάκης Μανώλης, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, κατά τη συζήτηση της 172/2015 απόφασης επανήλθε
ο κ. Αδοντάκης Μανώλης, κατά τη συζήτηση της 174/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Λειψάκης Δημήτριος,
Γούλας Λάμπρος, Παπαδάκης Δημήτριος, Περράκη Βαρβάρα και μετά την 175/2015  αποχώρησαν  οι κ.κ. Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος και Ρίζος
Σεραφείμ.
Οι υπ’αριθμ. 168/15 έως και 170/15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώμα, συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας
διάταξης.
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Στη  συνέχεια  εισάγεται  και  ανακοινώνεται  προς  το  Σώμα  το  ακόλουθο  υπ’  αριθμ.14977/18-3-2015
έγγραφο του Γρ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Ανάκληση της υπ'αριθμ. 18/2015 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήψη νέας περί έγκρισης Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας
Δήμου Χανίων και έχει ως εξής:
    Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 25/15 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Ανάκληση
της υπ'αριθμ. 18/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήψη νέας περί έγκρισης
Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χανίων” και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης από το
Συμβούλιο σας. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων 

 ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 18/2015   ΑΠΟΦ.  Ε.Π.Ζ  ΠΕΡΙ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ
ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ 

    Στα Χανιά, σήμερα   18 Μαρτίου  2015  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 09.00 η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13350/10-3-2015
πρόσκληση του προέδρου  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 
   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα  οκτώ   (8)
μέλη  απόντων των κ. κ.  Νίκο Βλαζάκη, Νίκο Παπαντωνάκη, Λειψάκη Δημήτρη, Παπαδογιάννη Αριστείδη
και παρόντος του α' αναπληρωματικού της μειοψηφίας κ. Μηνά Βουλγαρίδη, ως αναφέρονται παρακάτω, ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
        Γεώργιος Φραγγεδάκης  Πρόεδρος   Νίκος Βλαζάκης                                                                 
        Νάνσυ Αγγελάκη                   Αρ. Παπαδογιάννης   
        Σταύρος Φιωτάκης    Δημ. Λειψάκης
        Ελένη Ψυχογιού                   Νίκος Παπαντωνάκης   
        Μιχάλης Κοτζαμιχάλης                                                                       
        Δημήτρης Λεβεντάκης
        Αντώνη- Ιωάννη  Βαρδάκης
        Μηνάς Βουλγαρίδης                                                                   
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  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο Δήμου Χανίων.
  Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ.   35/2015 απόφασης προσήλθε η κα. Νάνσυ Αγγελάκη 
 Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη της  Επιτροπής την   εκτός   ημερήσιας διάταξης υπ'  αριθμ.
Πρωτ.14977/18-3-2015 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας που έχει  ως εξής:
“Κατά  την  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  της  9-3-2015  συζητήθηκε  άτυπα  ο  Κανονισμός
Καθαριότητας και προτάθηκαν επιπλέον προτάσεις από τα μέλη του Δ.Σ. τις οποίες μετά από διαβούλευση
αποδεχτήκαμε να ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας . 
Σας διαβιβάζουμε εκ νέου το σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.”
    Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη της  επιτροπής την  ανάγκη  συζήτησης του  θέματος  ως
κατεπείγον,  καθώς ο Κανονισμός της Καθαριότητας είναι  ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους   που
διαμένουν μόνιμα στον Δήμο, για τους επισκέπτες και για όλο εν γένει το περιβάλλον και δεδομένου ότι
βρισκόμαστε στην εποχή της Άνοιξης και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας πρωταρχικό μέλημα του
Δήμου είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ήδη έχει καθυστερήσει η λήψη απόφασης.
Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν για το κατεπείγον του θέματος.
 Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών 
                                                              Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της τα άρθρα  73 του Ν. 3852/10 και το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση από το
Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
απέχοντος του κ. Μηνά Βουλγαρίδη 

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την ανάκληση της υπ' αριθμ. 18/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εκ νέου έγκριση
του τροποποιημένου  Κανονισμού Καθαριότητας λόγω του κατεπείγοντος καθόσον υπάρχει άμεση ανάγκη
να εφαρμοστεί  όπως παρατίθεται παρακάτω:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/08.09.2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», με το οποίο εξουσιοδοτείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδίδει τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις  και  εγκρίθηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Χανίων,  στις  ___________________  με  την  υπ.  αριθμ.
_____________  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Αποσκοπεί  στην  οριοθέτηση  των  δικαιωμάτων  και
υποχρεώσεων των πολιτών σε θέματα Καθαριότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος  και Ευταξίας κοινόχρηστων
και ιδιωτικών χώρων. Την έκδοση των δημοτικών κανονιστικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού εισηγήθηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Καθαριότητας. 
Οι σημαντικότεροι παράγοντες, που ελήφθησαν υπόψη για την εκπόνηση του παρόντος κανονισμού, είναι :
Το νομοθετικό πλαίσιο, σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο.
 Το διοικητικό πλαίσιο.
Η υφιστάμενη εγχώρια και διεθνής τεχνογνωσία και πρακτική.
Τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων.
Η υπάρχουσα κατάσταση και υποδομή των υπηρεσιών καθαριότητας.
Τα διαθέσιμα συστήματα διαχείρισης και τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων.
Τα άρθρα του κανονισμού Καθαριότητας: 
Γνωστοποιούν την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, 
Λαμβάνουν υπ΄ όψη τις υφιστάμενες ειδικές διατάξεις χρήσεων γης των διαφόρων περιοχών της πόλης, 
Προωθούν τις αρχές οικολογικής διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται
σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες έχει υιοθετήσει η χώρα μας.

Εφαρμογή του Κανονισμού

Η  εφαρμογή  του  παρόντος  κανονισμού  ανήκει  στις  αρμόδιες  Διευθύνσεις,  σύμφωνα  με  τον  εκάστοτε  ισχύοντα
οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.
Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους, την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και την βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας, που μνημονεύεται στον παρόντα Κανονισμό, είναι οι φορείς που
προβλέπονται από τις οικείες κάθε φορά διατάξεις.
Τα έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό
και ενισχύουν τους κωδικούς δαπανών ανταποδοτικών τελών και τους κωδικούς δαπανών ανάπτυξης κοινοχρήστου
πρασίνου, πάρκων και δημοτικών αλσυλλίων του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων. Επίσης, από τα ίδια έσοδα
μπορούν  να  χρηματοδοτηθούν  καμπάνιες  επικοινωνίας,  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  πολιτών  για  την
καθαριότητα  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  να  ενισχυθούν  ομάδες  εθελοντισμού  με  συναφείς
δραστηριότητες. Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται κάθε
χρόνο.
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ΥΑ: Υπουργική Απόφαση
ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης
Χ.Υ.Τ.Α.: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
Χ.Υ.Τ.Υ.: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
δ.τ.: διακριτικός τίτλος

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση
πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλλους, την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων
που ρυπαίνουν το περιβάλλον μετά τη χρήση τους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών
υποθέσεων,  επιδιώκει,  μέσω  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  στον  τομέα  καθαριότητας  και  προστασίας  του
περιβάλλοντος και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:
 Την καθαριότητα του Δήμου.
 Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 Τη  διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
 Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής  των κατοίκων.
 Την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. 
 Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.
 Την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το

περιβάλλον.
 Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της καθαριότητας. 
 Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
 Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών. 

1.1 ΑΡΧΕΣ
Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των
υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:
 Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό,  που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την
κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.
 Η ποιότητα ζωής,  η δημόσια υγεία,  η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων του Δήμου,  η  προστασία των
πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 Η  κάθε  είδους  ρύπανση  του  περιβάλλοντος  αποτελεί  παράγοντα  που  απειλεί  τη  δημόσια  υγεία,  τον
αρχαιολογικό – μνημειακό πλούτο και το φυσικό κάλλος του τόπου, υποβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής
των πολιτών.
 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.
 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 αξιοποίηση (με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις της ανάκτησης ενέργειας ή
εδαφοβελτιωτικού) των υλικών από τα απόβλητα, δημιουργεί  ανταποδοτικές συνθήκες περιορίζοντας τη σπατάλη
φυσικών πόρων.
 Οι Εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές μέθοδοι Διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος.
 Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές.  Οι πολίτες και  οι  κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών
συμμετέχουν,  ανάλογα  με  τις  δυνάμεις  τους και  την  συμβολή  τους,  στη  διαμόρφωση  του  αντικειμένου  της
καθαριότητας.
 Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα ανακύκλωσης και
η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι επιβεβλημένη.
 Η αποκομιδή, διακίνηση και η διαχείριση των αποβλήτων, πρέπει να διέπονται από σαφώς καθορισμένους
και αποδεκτούς από όλους κανόνες.
 Ο ρυπαίνων θα πρέπει να τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

1.2 ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι: 

- 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. 
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- Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες
της πόλης και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και η αναβάθμιση των
εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.  
Ειδικότερα:
Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του εξοπλισμού, την
καθιέρωση τακτικής  επικοινωνίας  και  ενημέρωσης  των πολιτών  και  την εφαρμογή  των διατάξεων του  παρόντος
κανονισμού επιδιώκεται :
 Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 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.

 Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που μπορούν να ανακυκλωθούν.
 Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ειδικών

μη οικιακών ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και  άλλων κατηγοριών αποβλήτων,  τα οποία δεν
εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.

 Η  ενθάρρυνση της  ενεργού συμμετοχής των πολιτών με  την  παροχή  κινήτρων,  την  ενημέρωση  και  την
κατάρτιση.

 Η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών
με αντικειμενικά κριτήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού
Η καθαριότητα  της  πόλης  και  η  προστασία  του  περιβάλλοντος   είναι  κοινωνικά  αγαθά  που  επιτυγχάνονται  και
προστατεύονται  με  την  συνεχή  συνεργασία  κατοίκων,  επισκεπτών  και  εμπλεκόμενων υπηρεσιών του  Δήμου  και
διέπονται από διατάξεις, που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.
Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των κανόνων για την τήρηση της καθαριότητας της πόλης,
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων, και μετά τη
γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων, την εφαρμογή τους.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θίγουν, δεν υποκαθιστούν και δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτή.

Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χανίων,
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Αρμόδιοι για την εφαρμογή της
ειδικής νομοθεσίας, που μνημονεύεται στον παρόντα κανονισμό, είναι οι φορείς που προβλέπονται από τις οικείες
κάθε φορά διατάξεις.
Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
Η Επιτροπή Καθαριότητας του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Συμβούλια Διαμερισμάτων και Κοινοτήτων, οι φορείς και
οι  κάτοικοι  της πόλης,  οφείλουν να συνδράμουν τις  πιο πάνω υπηρεσίες,  ώστε να επιτευχθεί  η όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους.

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων.
Ως  απορρίμματα – στερεά απόβλητα –  στο πλαίσιο  του  παρόντος  Κανονισμού,  νοούνται  τα,  ανθρωπογενούς
κυρίως προέλευσης,  στερεά ή ημιστερεά υλικά,  τα οποία στερούνται  άμεσης αξίας και  είναι  ανεπιθύμητα για τον
κάτοχό τους, ο οποίος επιθυμεί ή υποχρεούται, κατά τη νομοθεσία, να τα απορρίψει. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
είναι τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών (οικιακά στερεά απόβλητα), των
εμπορικών δραστηριοτήτων (εμπορικά στερεά απόβλητα), των καθαρισμών οδών και άλλων κοινόχρηστων χώρων,
καθώς και άλλα στερεά απόβλητα (από ιδρύματα, επιχειρήσεις, κ.λπ.) τα οποία μπορούν από τη φύση τους ή τη
σύνθεση τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά απόβλητα.

Τα στερεά απόβλητα

Δημοτικά  απόβλητα νοούνται  τα  απόβλητα  που  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  παράρτημα  Ι  της  Κ.Υ.Α.  Η.Π.
13588/725/2006,  υπό  τον  κωδικό  αναφοράς  20.00.00  (Κατάλογος  αποβλήτων  σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  της
απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της
Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)]), όπως εκάστοτε ισχύει, από τα οποία εξαιρούνται τα
απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.

Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα που μπορούν
από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα «οικιακά».
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε: ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ), ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ
– ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.
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1. Τα  Δημοτικά (Αστικά) απορρίμματα  περιλαμβάνουν: 

α)  Εσωτερικά  απορρίμματα  προερχόμενα  από  οικίες,  καταστήματα,  γραφεία,  βιομηχανικούς,  βιοτεχνικούς  και
επαγγελματικούς  χώρους,  νοσοκομεία,  ιδρύματα,  εκκλησίες,  σχολεία  και  γενικά  από  όλους  τους  χώρους  στους
οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των παραγράφων β και γ του παρόντος άρθρου.
β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε  οδούς, κοινόχρηστους χώρους,
ακάλυπτα οικόπεδα κτλ.
γ) Προϊόντα  κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κτλ.).
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως  μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κτλ.  Μέρος αυτών
των  αποβλήτων  υπάγονται  και  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  Ν.  2939/2001,  ενώ  για  τα  οικιακά  φαρμακευτικά
σκευάσματα και τα υπολείμματα φάρμακων οικιακής χρήσεως ισχύει η Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464 (ΦΕΚ Β 11/10.01.2012).
ε) Ογκώδη αστικά απορρίμματα.

2. Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών,  εργαστηρίων,  συνεργείων και  άλλων
μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες,
χρησιμοποιημένα  ορυκτέλαια  κτλ)  που  δεν  προσομοιάζουν  με  τα  αστικά,  λόγω  όγκου  ή/και  ποσότητας  ή/και
ποιότητας ή/και δυνατότητας μεταφοράς ή/και τελικής επεξεργασίας.
β)  Αστικά  Στερεά  Απόβλητα  υγειονομικών  μονάδων  (νοσοκομείων  και  θεραπευτηρίων  γενικώς),  εκτός  των
Επικίνδυνων Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων.
γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.
δ)  Προϊόντα  και  υλικά  προερχόμενα  από  εκσκαφές,  κατεδαφίσεις  και  γενικά  οικοδομικές  εργασίες  (Απόβλητα
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων - ΑΕΚΚ).
ε)  Απόβλητα μη δυνάμενα  να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις
κείμενες διατάξεις.

3. Τα Τοξικά - Επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι  οποίες  εγκυμονούν κινδύνους για  την υγεία,  την ασφάλεια και  το
περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα,  λαμπτήρες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο, συσσωρευτές
οχημάτων, ραδιενεργά, εκρηκτικά,  τοξικά κ.λπ.),  των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με
τρόπους, μεθόδους και  μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη,  από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς.  Στα
Τοξικά – Επικίνδυνα Απορρίμματα περιλαμβάνονται και τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  (άρθρο 2
της   υπ΄αριθμ.  οικ.146163/  ΦΕΚ  Β  1537/08.05.2012  Κ.Υ.Α.  «Μέτρα  και  Όροι  για  τη  Διαχείριση  Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων.»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του Δήμου Χανίων

Με  βάση τον παρόντα Κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

1. Η  οργάνωση  και  επίβλεψη  της  προσωρινής  αποθήκευσης,  συλλογής,  αποκομιδής,  μεταφοράς  και
διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3
παρ.  1 του   παρόντος   Κανονισμού.  Η  αποκομιδή  γίνεται,  σύμφωνα με τις  ανάγκες  κάθε περιοχής,  βάσει
προγράμματος που καταρτίζει η αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Τα απορρίμματα μεταφέρονται,
με ειδικά μέσα, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή
όπου  αλλού  ορίσει  η  Δημοτική  Αρχή με  απόφασή της.  Επιπρόσθετα,  ο  Δήμος οφείλει  να διατηρεί  τα μέσα
προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή
τους. 

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά
περιγράφονται  στο άρθρο  3 παρ.  1 του παρόντος Κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές,
στρώματα κτλ),  πραγματοποιείται  εντός δέκα (10)  ημερών από την ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου προς το
κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει
άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από το Δήμο.

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2
δεν  αποτελεί  υποχρέωση  του  Δήμου.  Η  αποκομιδή  για  την  κατηγορία  αυτή,  γίνεται  από τους  ίδιους  τους
υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη. 

4.  Η  καθαριότητα των εξωτερικών δημοτικών χώρων. Όλες  οι  εργασίες  περισυλλογής  και  απομάκρυνσης
μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής  εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται  σε οδούς,
πλατείες, άλση, παραλίες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον
Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι
καθαροί,  ο  Δήμος  υποχρεούται  να  τοποθετεί  σε  κατάλληλες  αποστάσεις  εύχρηστα  δοχεία  απορριμμάτων  ή
άλλους  ειδικούς   κάδους  υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης,  μικροαπορριμμάτων κτλ,  τα οποία  οφείλει  να
διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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5. Η  ενημέρωση  των  δημοτών για  τα  προγράμματα  και  τα  δρομολόγια  των  οχημάτων  αποκομιδής
απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και
πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων.

6. Η γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού.
7. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών,

τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων.
8. Η  συμμετοχή και προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες

μεθόδους.
9. Τέλος, ο Δήμος έχει  υποχρέωση για την προμήθεια και  διάθεση στους εργαζόμενους στολών εργασίας και

μέσων ατομικής προστασίας για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας τους, καθώς και για την ενημέρωση
των εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

  Από μέρους τους οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση:

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέτρα προστασίας που τους χορηγούνται.

 Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας.

 Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 
Επιπλέον, ο Δήμος φροντίζει:
 Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.
 Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,  λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την

οικονομική βιωσιμότητα.
 Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική,  στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των

προβλημάτων.
 Να συμβάλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως

αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού.
 Να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.
 Να  ενισχύει  και  να  συνεργάζεται  με  εθελοντικές  ομάδες  και  μη  κερδοσκοπικούς   φορείς  προστασίας  του

περιβάλλοντος.
 Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης.
 Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Προγράμματα ενημέρωσης & επιμόρφωσης πολιτών
H προστασία του περιβάλλοντος  απασχολεί και προβληματίζει δημιουργικά και γόνιμα το Δήμο Χανίων, ο οποίος
είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης
και ημερίδων, όπως και την υλοποίηση σχετικών δράσεων.
Η περιβαλλοντική επιμόρφωση των πολιτών είναι πολύ σημαντική για την προώθηση στάσεων υπέρ της αειφόρου
ανάπτυξης,  αφού  οι  πολίτες  αποτελούν  τον  κύριο  φορέα  αγωγής  και  αποτελούν  καθοριστικό  συντελεστή
διαμόρφωσης, προώθησης και επιτυχίας κάθε τοπικού χαρακτήρα αλλαγής.
Στο  πλαίσιο  επιμόρφωσης  των  πολιτών  εντάσσεται  και  η  εκπαίδευση των μαθητών  σε θέματα  περιβαλλοντικής
αγωγής. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται εντός των σχολικών κτιρίων ή των κτιρίων του Δήμου και άλλων υπηρεσιών
ή υπό τη μορφή δράσεων σε κατάλληλους διαμορφωμένους χώρους.

Συνεργασίες – Εθελοντισμός
Στα μεγάλα κοινά προβλήματα, όπως είναι η περιβαλλοντική κρίση, είμαστε όλοι  μέρος του προβλήματος αν δεν
συμμετέχουμε  στη  λύση.  Ο  εθελοντισμός,  η  προσφορά  δηλαδή  προσωπικής  ενέργειας  και  χρόνου  σε  δράσεις
προστασίας του κοινού μας περιβάλλοντος, είναι η πιο αποτελεσματική μορφή συμμετοχής μας στα κοινά.
Ο Δήμος Χανίων καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά. Βασικός του στόχος
είναι η συμβολή των πολιτών στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα
από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Οι δράσεις εθελοντικής συμμετοχής θα έχουν αντικείμενο την προστασία του
περιβάλλοντος,  τη  διατήρηση  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  την  προώθηση  του  πολιτισμού  και  την  κοινωνική
προσφορά. Ο Δήμος Χανίων θα πρωταγωνιστήσει στην ενίσχυση της προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος,
καλώντας κοντά του όλους να συμμετάσχουν και παράλληλα θα επιδιώξει να ενθαρρύνει τις τοπικές κοινωνίες και
εθελοντικές οργανώσεις να αναπτύξουν συνεργασίες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες διοργάνωσης περιβαλλοντικών
δράσεων.

Άρθρο 5: Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισμό
Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ
50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03), όπως ισχύει,  αν - λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητάς
τους - δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των
υπηρεσιών καθαριότητας. 

1. Ο Δήμος δεν υποχρεούται: 

1.  Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3  και όσων χαρακτηρίζονται ως
«επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως:
α)   ραδιενεργά απόβλητα,
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β)   εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές  ουσίες,
γ)   απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων,
δ)  γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κτλ.,
ε)   καταλυτικοί μετατροπείς & μπαταρίες αυτοκινήτων,
στ) προϊόντα αμιαντοτσιμέντου (ελενίτ, αμιαντοσωλήνες) και εν γένει απόβλητα περιέχοντα αμίαντο,
ζ)   απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων,
η)  επικίνδυνα απόβλητα από υγειονομικές μονάδες, όπως κλινικές, νοσοκομεία, εξεταστικά κέντρα, ιατρεία, κ.α.
θ)  επικίνδυνα τοξικά  ειδικά  απόβλητα  προερχόμενα από την παραγωγική  διαδικασία  και  λειτουργία  συνεργείων,
βιοτεχνιών, βιομηχανιών, κ.α. 

ι)    μη  επικίνδυνα  ειδικά  απόβλητα  ,  προερχόμενα  από  την  παραγωγική  διαδικασία  και  λειτουργία  συνεργείων,
βιοτεχνιών, βιομηχανιών.
2.   Στην άρση και  μεταφορά ογκωδών  και  βαρέων οχημάτων ή  μηχανημάτων εργοστασίων και  βιοτεχνιών,  που
εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
3. Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,  για τα οποία
δίκτυα είναι αρμόδια η Επιχείρηση Αποχέτευσης. 
4. Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι  οποίοι
ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (υπεραστικά λεωφορεία, κτλ)
5.  Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε    ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
6.  Επίσης,  ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να  αποκομίζει  τα  απορρίμματα  που  παράγουν  ιδιωτικοί  φορείς,  οι  οποίοι
πραγματοποιούν  εκδηλώσεις  ή  μισθώνουν  χώρους  ή  από  φορείς  οι  οποίοι  απαλλάσσονται  της  καταβολής
ανταποδοτικών τελών.
Ο Δήμος μπορεί,  εφ΄ όσον διαπιστωθεί  ότι  οι  φορείς  αυτοί  παρέχουν προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες –
υπόχρεους καταβολής τελών – να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου. 
7. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των
χώρων διαχείρισης  ή/και  διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α – Σ.Μ.Α κτλ),  η  αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας  του
Δήμου,  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. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των
πολιτών.
8. Επίσης δεν εμπίπτουν στον παρόντα Κανονισμό, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα
αποχετεύσεων,  στο  έδαφος  και  σε υδάτινους  αποδέκτες,  καθώς  και  τα  αέρια  απόβλητα  που  εκπέμπονται  στην
ατμόσφαιρα. 

2. Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές  εκδηλώσεις.

1. Η ευθύνη καθαριότητας των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που
διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας
των εκδηλώσεων,  στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. 
2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν
συνεννοήσεως  των  διοργανωτών  με  την  αρμόδια  υπηρεσία  Καθαριότητας  του  Δήμου  και  της  καταβολής  του
προβλεπόμενου  τέλους, όπως  αυτό  θα  καθοριστεί  με  νεότερη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Σε  κάθε
περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι
να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους  υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας. 
Στους παραβάτες του άρθρου 5 παράγραφος 2.1 επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο 6: Ορισμοί - Χώροι  παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων

Για την εφαρμογή των διατάξεων του  παρόντος  κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες :

1.  «Κατοικίες»  θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι,  όπου  κατοικούν,  μόνιμα  ή  προσωρινά,  μεμονωμένα  άτομα  ή
οικογένειες καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι των κατοικιών είναι οι ιδιοκτήτες τους,
για δε τους κοινόχρηστους χώρους  των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο  διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει
διαχειριστής, υπεύθυνοι θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.
2.  «Επιχειρήσεις –  Καταστήματα»   θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι,  όπου  στεγάζονται  και  λειτουργούν  κάθε
φύσεως εμπορικές  επιχειρήσεις  καθώς  και  τα κάθε είδους  εργαστήρια   και  βιοτεχνίες.  Υπεύθυνοι  τήρησης  των
διατάξεων είναι:  

 Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.

 Για Ανώνυμες Εταιρίες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.

 Για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ΙΚΕ, ο διαχειριστής τους.

 Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι.

 Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.

 Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.
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 Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.

 Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις
αποτελούν.

3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα, μόνιμα ή προσωρινά,
στους οποίους  υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης  ή ο νομέας τους. 
4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι , περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου οικισμού, στους οποίους
υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας τους..
5. «Βιομηχανικές  και βιοτεχνικές μονάδες και  εργαστήρια» θεωρούνται  οι  στεγασμένοι  ή υπαίθριοι  χώροι,  που
χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την υποστήριξή τους. Στις
μονάδες αυτές υπεύθυνος για  την καθαριότητα,  είναι  το οριζόμενο από τη διεύθυνση της μονάδας συγκεκριμένο
πρόσωπο, το οποίο και έχει γνωστοποιηθεί στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο
ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
6. «Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί,
χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 7: Γενική διάταξη για τα μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα

Καθορισμός θέσεων κάδων

Ο Δήμος Χανίων εφαρμόζει σύστημα μηχανικής αποκομιδής των υπέργειων κυλιόμενων κάδων και έχει την ευθύνη
της  προμήθειας  και  της  τοποθέτησής  τους.  Οι  κάδοι  αποτελούν  περιουσία  του  Δήμου  και  σ’  αυτόν  ανήκει  η
αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η αποκλειστική χρήση
τους από οποιονδήποτε παραγωγό,  χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και  την έγκριση της υπηρεσίας καθαριότητας του
Δήμου.
Έως σήμερα δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο που να οριοθετεί με ακρίβεια τον τρόπο επιλογής της θέσης ενός
κάδου οικιακών απορριμμάτων, παρά μόνο καλές πρακτικές που πηγάζουν από την ελληνική και διεθνή εμπειρία. Η
υπηρεσία καθαριότητας έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει κατά περίπτωση διαφορετικό σύστημα τοποθέτησης κάδων με
γνώμονα:
 την οικονομία κλίμακας (απόσταση από κάδο σε κάδο, μείωση στάσεων οχημάτων αποκομιδής),
 την  ασφάλεια  του  προσωπικού,  των  οχημάτων  και  των  δημοτών  (κυρίως  αποφυγή  στενών  οδών,  ευκολία

αποκομιδής από το απορριμματοφόρο),
 την προστασία τουριστικών και αρχαιολογικών ζωνών και ζωνών αστικού ενδιαφέροντος,
 την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των δημοτών (θόρυβοι από οχήματα, μικρές αποστάσεις κατοικίας-κάδου,

ύπαρξη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ύπαρξη πολυκατοικιών, κ.α.),
 την πυκνότητα των κατοικιών,
 τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών. 
Οι υποδομές καθαριότητας πρέπει ν' αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή αντίληψη κοινωνικότητας.  Η
υπηρεσία καθαριότητας χωροθετεί τους κάδους σε πυκνότητα που καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων
κάθε περιοχής.  Η βασική  αρχή διάθεσης και  χρησιμοποίησης των κάδων απορριμμάτων είναι:  κάθε παραγωγός
υποχρεούται να χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων (και μόνο αυτόν) και κατ΄ αντιστοιχία καθένας
κάδος  εξυπηρετεί  μία  συγκεκριμένη  ομάδα παραγωγών.  Το  δίκαιο  κριτήριο  για  την  επιτυχία  του  προγράμματος
καθαριότητας  είναι  ότι  ο  δημότης  πρέπει  να έχει  πλησίον  του  τα  απορρίμματα  που  ο  ίδιος  παράγει  και  όχι  τα
απορρίμματα του γείτονά του. 
Απαγορεύεται  η,  με  οποιονδήποτε  τρόπο  και  για  οποιονδήποτε  λόγο,  αυθαίρετη  μετακίνηση  κάδου  από  τις
προκαθορισμένες  θέσεις  σε  άλλες  από  ιδιώτες,  καθώς  και  η  ακινητοποίησή  τους  με  διάφορους  τρόπους  (π.χ.
κλειδαριές,  πρόσδεση  σε  κινητά  και  ακίνητα  μέσα,  όπως  τρέιλερ,  φράχτες  κλπ).  Η  μετακίνηση  από  τις
προκαθορισμένες θέσεις γίνεται μόνον κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ν. 3852/2010).
Επί  αμφισβήτησης,  η  θέση  του  κάδου  απορριμμάτων  μπορεί  να  αλλάξει  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  όλων  των
εμπλεκόμενων, εφόσον δεν ενοχλεί  και  δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία της μηχανικής αποκομιδής (συχνές
στάσεις  απορριμματοφόρων,  κυκλοφοριακά  προβλήματα).  Σε  περίπτωση  μη  σύμφωνης  γνώμης  όλων  των
εμπλεκόμενων  ως προς τη νέα θέση των κάδων ή την αλλαγή των ήδη υφιστάμενων, αρμοδιότητα  έχει η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής (Ν. 3852/2010). Η υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής γίνεται αποκλειστικά από αρμόδιους
υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας.
Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, κατασκευής ανάλογων
εσοχών ή υποδομών, τοποθέτησης προστατευτικών «Π» κλπ.
Επίσης, απαγορεύεται το κλείσιμο των εσοχών που προορίζονται για τις θέσεις των κάδων από αναρμόδια άτομα, είτε
με υλικά που παρέχουν μόνιμο αποτέλεσμα (πχ. μπετόν), είτε με υλικά που παρέχουν προσωρινό αποτέλεσμα (πχ.
ξύλα,  πέτρες,  σίδερα κ.α.)  καθώς  και  η  αυθαίρετη  αφαίρεση των προστατευτικών «Π».  Σε περίπτωση  ύπαρξης
αντιρρήσεων ως προς τη θέση τοποθέτησης ενός κάδου, δύναται να υποβληθεί εγγράφως ένσταση στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την ημέρα τοποθέτησής του.
Σε περίπτωση αιτιολογημένης έντονης όχλησης άμεσα εμπλεκόμενων από την υφιστάμενη θέση τοποθέτησης των
κάδων  απορριμμάτων,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  εξετάζει  το  θέμα,  κατόπιν  εισήγησης  της  Επιτροπής
Καθαριότητας  και δύναται να αλλάξει τις θέσεις των κάδων λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω γενικούς κανόνες:
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α) Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει δύο κτίρια, τότε τοποθετείται ακριβώς στη μεσοτοιχία των δύο κτιρίων. Όταν
όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων και  το πεζοδρόμιο είναι  μικρό, τότε η τοποθέτηση γίνεται στην
είσοδο του κτιρίου με τα περισσότερα διαμερίσματα.
β) Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε τοποθετείται πλησίον της εισόδου του
κτιρίου με το μεγαλύτερο αριθμό κατοικιών. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη και το είδος των καταστημάτων
της  περιοχής,  ιδιαίτερα  εφόσον  πρόκειται  για  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (τρόφιμα,  εστιατόρια,
κρεοπωλεία, κλπ.) που παράγουν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών. Στην περίπτωση αυτή ο κάδος τοποθετείται στην
είσοδο  του  κτιρίου  κοντά  στα  καταστήματα  αυτά.  Στις  υπεραγορές  ο  κάδος  τοποθετείται  στην  πρόσοψη  του
καταστήματος σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.
γ) Αν ένας πεζόδρομος απαιτεί μέχρι 4 κάδους, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και το τέλος του πεζόδρομου. Αν ο
απαιτούμενος αριθμός των κάδων είναι μεγαλύτερος από 4, τότε οι κάδοι τοποθετούνται  μπροστά στην είσοδο των
πολυκατοικιών του πεζόδρομου.

Οι κάδοι απορριμμάτων δεν τοποθετούνται:
 σε γωνίες δρόμων,
 σε σηματοδότες κυκλοφορίας,
 σε διαβάσεις πεζών,
 σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 σε στάσεις λεωφορείων,
 σε ράμπες ασθενοφόρων,
 σε πυροσβεστικούς κρουνούς,
 σε χώρους, όπου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας.

Η υπηρεσία καθαριότητας μπορεί να μεταβάλλει την απόσταση μεταξύ των κάδων ή να διορθώσει τη θέση τους για
λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας. 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα

1. Οι υπεύθυνοι  για τα απορρίμματα αυτά, έτσι  όπως αυτοί ορίζονται  στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού,
υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος (ή ο φορέας αποκομιδής)
έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν
συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα
διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει στον κάδο μηχανικής αποκομιδής ή στον συμπιεστή
που βρίσκεται  πλησιέστερα σε αυτούς.  Ο Δήμος ή ο φορέας αποκομιδής  δεν υποχρεούται  να περισυλλέγει
απορρίμματα από ιδιωτικούς κάδους, όταν η περιοχή εξυπηρετείται από δημοτικούς κάδους, χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου  &  Καθαριότητας.  Σε περιοχές  εκτός  σχεδίου  οικισμού,  η
αποκομιδή  των  απορριμμάτων  πραγματοποιείται  από  την  πλησιέστερη  προς  αυτές  προκαθορισμένη  θέση
μηχανικής αποκομιδής κάδων από απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου ή του φορέα αποκομιδής.

2. 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, όσον αφορά τα σύμμεικτα απορρίμματα. Διευκρινίζεται ότι τα απορρίμματα
συσκευασιών  και  χαρτιού  είναι  επιθυμητό  να  απορρίπτονται  χύδην  εντός  των  ειδικών  κάδων.  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 Δήμου, ώστε
να αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόμων και τρωκτικών καθώς και η παραβίαση τους από τα αναζητούντα
τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες).

3. Απαγορεύεται η ρίψη στους κάδους απορριμμάτων αποβλήτων πλην των οικιακών, όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά,
χημικά, μπάζα κ.λπ., τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τα ανωτέρω μέσα προσωρινής αποθήκευσης και τους
μηχανισμούς  ανύψωσης  των  απορριμματοφόρων  οχημάτων.  Σε  περίπτωση  καταστροφής  των  κάδων,  των
εσοχών  ή  των  πλαισίων,  ο  Δήμος  επιβάλλει  σχετικό  πρόστιμο,  προσαυξημένο  ανάλογα  με  το  κόστος  της
καταστροφής,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Η μερική  ή ολική  καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων
προσωρινής  αποθήκευσης  απορριμμάτων,  συνεπεία  πρόσκρουσης  ή  βανδαλισμού,  επισύρει  κάθε  φορά
πρόστιμο. Εκτός από το ανωτέρω πρόστιμο, ο παραβάτης επιβαρύνεται και με το κόστος αποκατάστασης της
βλάβης  του  απορριμματοφόρου  που  προκλήθηκε  από  την  τοποθέτηση  μη  οικιακών  απορριμμάτων  στους
κάδους ή εφόσον ο κάδος καταστράφηκε ή απωλέσθηκε, της αγοράς νέου κάδου, εάν αυτός καταστράφηκε ή
απωλέσθηκε, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας. 

4. Απαγορεύεται  αυστηρά  η  επικόλληση  αυτοκόλλητων,  διαφημιστικών  αφισών,  κλπ.,  καθώς  και  η  αναγραφή
συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων Απαγορεύεται  η στάθμευση
(έστω  και  προσωρινά),  οχημάτων  ή  εναπόθεση  αντικειμένων  (καρέκλες  ,  καφάσια  κτλ)  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 διαγράμμιση, εσοχή πεζοδρομίου).Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή
της Ελληνικής  Αστυνομίας, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα εμπόδια, και επιβάλλει πρόστιμο.
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5. Ο Δήμος 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.

6. Κάθε πολυκατοικία πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των
απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης
προκηπίου  ή τοποθέτησης  της  πρόσοψης του  κτιρίου  εσωτερικά  της  οικοδομικής  γραμμής,  ο  χώρος  αυτός
μπορεί  να γίνει  το  προκήπιο  ή  ο  παρόδιος  ακάλυπτος  χώρος  (άρθρο  376  ΠΔ 1999  περί  κώδικα  βασικής
πολεοδομικής νομοθεσίας - ΦΕΚ 580/Δ`/27.7.1999).   

7. Για λόγους που σχετίζονται  με  τη δημόσια υγεία,  την προστασία του περιβάλλοντος και  την αισθητική των
οικισμών, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά
μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Οι σάκοι αποθήκευσης των απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους
πολίτες  θα  πρέπει  να  είναι  καλά  κλεισμένοι  ,  έτσι  ώστε  να  αποκλείεται  διαρροή  του  περιεχομένου  και  να
τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά
τη  χρήση.  (Τα  απορρίμματα  συσκευασιών  και  χαρτιού  είναι  επιθυμητό  να  απορρίπτονται  χύδην  εντός  των
ειδικών  κάδων.)  Όταν  κάποιος  κάδος  αποκομιδής  απορριμμάτων  γεμίσει  και  δεν  μπορεί  να  δεχθεί  άλλες
ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σάκοι αποθήκευσης 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 δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ.
βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους). Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος
δύναται να επιβάλλει πρόστιμα, τόσο για κάθε σακούλα ή αντικείμενο που τοποθετείται  εκτός κάδου, όσο και για
απορρίμματα που έχουν αποτεθεί μη συσκευασμένα κατάλληλα. 

8. Σε περιοχές  όπου οι  συνθήκες δεν επιτρέπουν  την μηχανική  αποκομιδή  και  χρήση κάδων ή άλλων μέσων
προσωρινής  αποθήκευσης  (π.χ.  οδός  Κυδωνίας,  οδός  Α.  Παπανδρέου)  οι  υπεύθυνοι  υποχρεούνται  να
αποθηκεύουν  τα  στερεά  απόβλητα  σε  πλαστικούς  σάκους  αποθήκευσης  καλά  κλεισμένους,  έτσι  ώστε  να
αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου τους,  να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους επί της οδού μπροστά
από το κτίριό τους,  το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση  του  απορριμματοφόρου ή στην περίπτωση που η
αποκομιδή  γίνεται  νύχτα,  όχι  πριν  τις  20:00  μ.μ.   Εναλλακτικά,  είναι  υποχρεωμένοι  να  μεταφέρουν  τα
απορρίμματα μέχρι το επόμενο σημείο που διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται  η
τοποθέτηση  απορριμμάτων  έξω  από  ξένη  ιδιοκτησία  ή  εναπόθεσή  τους  σε  δέντρα,   κολώνες  ή
οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους
παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι  κυρώσεις,  που προβλέπονται  στην παράγραφο 3 της ενότητας
«Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα» του παρόντος άρθρου
ανά σακούλα ή αντικείμενο.

9. Ειδικότερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, υπεραγορές (supers
markets) κτλ,  που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών απορριμμάτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι
υπεύθυνοι  υποχρεούνται,  στα  πάσης  φύσεως  απορρίμματα  και  τις  συσκευασίες,  που  τοποθετούν  προς
αποκομιδή,  να  έχουν  προηγουμένως  ελαχιστοποιήσει  τον  όγκο  τους  δια  συμπιέσεως  ή  άλλου  πρόσφορου
τρόπου ( περιδέσεως κτλ ) και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του
παρόντος. Εφόσον στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει
τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία
καθαριότητας,  να  εναποθέτουν  τα  στερεά  απόβλητα  με  την  διαδικασία  που  προβλέπεται  στην  παρ.  1  της
ενότητας  «Υποχρεώσεις  υπευθύνων  για  τα  εσωτερικά  μη  ογκώδη  δημοτικά  (αστικά)  απορρίμματα» του
παρόντος άρθρου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε
περίπτωση μεγάλου όγκου ή επανάληψης της παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται.  

10. 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
απορριμμάτων. Εφόσον τα μέσα αποθήκευσης 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
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο.

11. Σε περιπτώσεις απεργίας, ακραίων καιρικών φαινομένων ή όταν δεν τηρείται το πρόγραμμα αποκομιδής (βλάβες
μηχανολογικού  εξοπλισμού)  συστήνεται  στους  κατοίκους  και  σε όλους  τους  παραγωγούς απορριμμάτων να
συσκευάζουν ασφαλώς τα απορρίμματά τους και να τα κρατούν εντός της  ιδιοκτησίας τους (μπαλκόνι, κήπος)
ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ρύπανση.

12. Σημειώνεται  ότι  απαγορεύεται  η  διάθεση  μαζί  με  τα  οικιακά  (σύμμεικτα)  απορρίμματα  ή  τα  ανακυκλώσιμα
απορρίμματα συσκευασιών και χαρτιού, απορριμμάτων για τα οποία προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία  και  για  τα  οποία  εφαρμόζεται  ειδικό  πρόγραμμα  εναλλακτικής τους  διαχείρισης  στο  Δήμο  (π.χ.
οικιακών  φαρμακευτικών  σκευασμάτων  και  υπολειμμάτων  φαρμάκων  οικιακής  χρήσης,  ηλεκτρικών  στηλών
(μπαταρίες), Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ελαστικών, κ.λπ.).

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις  υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα.

1. Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα
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Ο Δήμος Χανίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ  50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03), όπως ισχύει,
διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του
είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους,
δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς
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, με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις
εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Ως δημοτικά ογκώδη νοούνται τα απορρίμματα  που προέρχονται από τους χώρους των κατοικιών, καταστημάτων,
π.χ. ξύλινες ή πλαστικές παλέτες, τρέιλερ κ.ά. και είναι ογκώδη.  Σε αυτά περιλαμβάνονται κυρίως:

i. άχρηστες  συσκευές,  όπως  οικοσκευές  (θερμοσίφωνες,  ψυγεία,  κουζίνες,  λοιπές ηλεκτρικές  -  ηλεκτρονικές
συσκευές) που περιλαμβάνονται στις ανακυκλώσιμες συσκευές,

ii. άχρηστος λοιπός οικιακός εξοπλισμός (καναπέδες, στρώματα κτλ). 
και η αποκομιδή τους γίνεται κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Προκειμένου  για  απορρίμματα  τα  οποία  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  «οικιακών»  απορριμμάτων,
παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ΄ όσον αφενός, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία επικινδύνων αποβλήτων ή
αποβλήτων  εκσκαφών,  κατασκευών  και  κατεδαφίσεων  και,  αφετέρου,  διαθέτει  τα  μέσα  και  έχει  τη  δυνατότητα
αποκομιδής ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με
την υπηρεσία καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. 
Για τους ιδιωτικούς χώρους όπως οικόπεδα, υπεύθυνος για τη διαχείριση τους είναι, ο ιδιοκτήτης ή οι ενοικιαστές
αυτών. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ. υπεύθυνος για την διαχείριση τους
είναι   το φυσικό ή 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. 
Στην  περίπτωση  που  ο  Δήμος  δύναται  να  αποκομίσει  τα  απορρίμματα  αυτά,  οι  ενδιαφερόμενοι  παραγωγοί
απορριμμάτων υποχρεούνται:
α)  Να έρχονται σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας, στην οποία θα υποβάλλουν το αίτημά τους,
προκειμένου  να  παραδίδουν  τα  αντικείμενα  την  ημέρα,  την  ώρα  και  στο  σημείο  που  θα  καθορίσει  η  αρμόδια
υπηρεσία.
β) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν
αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με
σχετική  έγγραφη  ή  τηλεφωνική  ειδοποίηση  για  την  ημέρα,  την  ώρα  και  τον  τόπο  που  πρέπει  να  εναποτεθούν
προσωρινά  τα  προς  αποκομιδή  αντικείμενα.  Τα  αντικείμενα  πρέπει  να  τοποθετούνται  σε  σημείο  ώστε  να  μην
εμποδίζεται  η  κυκλοφορία  πεζών  ή  οχημάτων  και  να  είναι  ευχερής  η  αποκομιδή  τους.  Σε  αντίθετη  περίπτωση
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την
οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.  

     γ) Απαγορεύεται :
 Η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή ή χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων 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 όμβριων υδάτων κλπ. 
 Η ρίψη και εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων, καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων

και κοινόχρηστων χώρων με χώματα, λάδια κτλ. 
 Η εναπόθεση απορριμμάτων σε ακάλυπτους χώρους, όπως χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση κ.τ.λ., προκαλεί

υποβάθμιση στο περιβάλλον και απαγορεύεται αυστηρά.

2. Απορρίμματα από συσκευασίες

Ειδικότερα για  τα ογκώδη απορρίμματα οικιακού  τύπου και  σε περιορισμένες ποσότητες,  που προέρχονται  από
καταστήματα,  γραφεία  κτλ,  οι  υπεύθυνοι  υποχρεούνται,  να  έχουν  προηγουμένως  ελαχιστοποιήσει  τον  όγκο  στα
πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κτλ.) δια
συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ).  Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή,  ο
Δήμος δύναται  να επιβάλλει  κάθε φορά πρόστιμο.  Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης ή σε περιπτώσεις
μεγάλης  κατάληψης  κοινοχρήστων  χώρων,  παρεμπόδισης  της  κυκλοφορίας  πεζών  η  οχημάτων  το  πρόστιμο
διπλασιάζεται.  
     Μεταβατική διάταξη
Η ισχύς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την …../……/2015

3.  Προϊόντα κηπευτικών εργασιών

α) Φυτικά υπολείμματα (φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κτλ),  εάν καταλαμβάνουν μικρό
όγκο και έχουν μικρό βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή
συμπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν όμως έχουν μεγάλο όγκο, τότε ακολουθείται γι΄ αυτά η διαδικασία
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση
απορρίψεώς  τους  χύδην  επί   του  πεζοδρομίου  ή  χωρίς  να  έχουν  τηρηθεί  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  1  του
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παρόντος, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης
της παράβασης ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.
β) Υπολείμματα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κτλ. σε μικρές ποσότητες οικιακής προέλευσης  συσκευάζονται σε
ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής
εναπόθεσης προς  αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 γ του άρθρου 8. 
γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα.
Απαγορεύεται  η  ανάμειξή  τους με οικιακά  απορρίμματα.  Στους  παραβάτες επιβάλλεται  κάθε φορά πρόστιμο.  Το
πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης.
δ)  Φυτικά  υπολείμματα  προϊόντων  κλάδευσης  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων  (ελαιώνες,  πορτοκαλεώνες,  κλπ),
θερμοκηπίων  ή  προϊόντων  εκχέρσωσης  οικοπέδων  (θαμνώδης  και  αυτοφυής  βλάστηση,  καλάμια,  κ.α.)
απομακρύνονται  υποχρεωτικά  από  τους  υπευθύνους  με  δικά  τους  μέσα.  Απαγορεύεται  η  εναπόθεσή  τους  σε
κοινόχρηστους χώρους ή η ανάμειξή τους με οικιακά ή ογκώδη απορρίμματα.  Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε
φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης.

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1.  Στην περίπτωση κατά την οποία  ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει  τη δυνατότητα της περισυλλογής των
ειδικών  απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται  στο άρθρο 3
παρ.  2  α  του  παρόντος  κανονισμού,  περισυλλέγει  τα  απορρίμματα  αυτά  βάσει  ειδικού  προγράμματος,  που
ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση:
 Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής όπως αυτό θα καθοριστεί με  απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
 Να  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  των  υπευθύνων  για  τα  μη  ογκώδη  δημοτικά  απορρίμματα,  έτσι  όπως  αυτές
περιγράφονται  στο  άρθρο  7 παρ.1.  υπό  την  ενότητα «Υποχρεώσεις  υπευθύνων  για  τα  εσωτερικά  μη  ογκώδη
δημοτικά (αστικά) απορρίμματα». 
2.   Στην  περίπτωση  που  ο  Δήμος  δεν  έχει  την  δυνατότητα  αποκομιδής,  μεταφοράς  και  διάθεσης  των  ειδικών
απορριμμάτων,  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  3  παρ.2  α,  οι  υπεύθυνοι  βιομηχανιών,  βιοτεχνιών,  εργαστηρίων,
συνεργείων κτλ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης 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  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 γ. 

3.  Αστικά Στερεά Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων

Για τα απόβλητα Νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3) –
ήτοι που προσομοιάζουν με οικιακά μη επικίνδυνα απορρίμματα, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:
α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους,
β) για τον χαρακτηρισμό τους ως "απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά", με αυτοκόλλητη ετικέτα,
σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες, αν διαθέτουν.
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 Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. 

4. Για τα απορρίμματα των νεκροταφείων:

α)  Τα  προερχόμενα  από  εργασίες  καθαρισμού  των  διαφόρων  χώρων,  του  κυλικείου  κλπ.
προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά και συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.
β) Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα, συσκευάζονται και μεταφέρονται  με ειδικό τρόπο,  όπως
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
5.  Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 δ του παρόντος Κανονισμού  (κουφώματα,
τζάμια,  σωληνώσεις,  είδη  υγιεινής,  μπάζα  και  άλλα  άχρηστα  και  αδρανή  υλικά-  ΑΕΚΚ,  που  προέρχονται  από
εκσκαφές,  κατεδαφίσεις,  ανακαινίσεις  οικοδομών  κτλ.)  μεταφέρονται  με  ευθύνη  του  ιδιοκτήτη  ή  του  υπεύθυνου
εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (μπαζών κ.λπ.).
Δεν επιτρέπεται να τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης.
5.1  Απαγορεύεται  η  εναπόθεση  επί  του  πεζοδρομίου,  του  οδοστρώματος  ή  άλλου  κοινόχρηστου  (δημοσίου  η
δημοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών, άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την
προστασία  του  περιβάλλοντος,  που  προβλέπονται  κάθε  φορά  από  τις  κείμενες  διατάξεις,  τον  «Κανονισμό
Κοινοχρήστων Χώρων» του Δήμου Χανίων και τον παρόντα Κανονισμό. 
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς αυτά να είναι κατάλληλα συσκευασμένα (χύμα) και
χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή
ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την
επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των
πολιτών  και  να  συμμορφώνονται  με  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας  για  τη  λήψη  πρόσθετων  μέτρων,  όταν  αυτά
κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο και  θεωρείται ότι
καταλαμβάνουν  κοινόχρηστο  χώρο  άνευ  αδείας.  Τα  πρόστιμα  διπλασιάζονται  σε  περίπτωση  επανάληψης  της
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παράβασης ή αν, από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήματα
στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την αισθητική των κοινόχρηστων χώρων.   
5.2 Απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση,
δασικές  εκτάσεις  εντός  ή  εκτός  σχεδίου  οικισμού.  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  η ισχύουσα νομοθεσία,  ο
Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο έως και
πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης. 
5.3 Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών η δημοσίων) χώρων για την τοποθέτηση
ειδικών κάδων (σκάφες, containers κτλ)  στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά ή λοιπά ΑΕΚΚ.
Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο  5.3.2. του παρόντος άρθρου υποχρεούνται: 

5.3.1. Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της
αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. 

5.3.2. Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται ο κύριος, ο κάτοχος, ο μισθωτής ή ο εκμισθωτής των
προαναφερόμενων μέσων.

5.3.3. Οι  άδειες  περιλαμβάνουν  απαραιτήτως  τη  χρονική  διάρκεια  ισχύος  τους,  τον  συγκεκριμένο  χώρο  που
διατίθεται,  τις  διαστάσεις  του  κινητού  μέσου  ή  της  κατάληψης  (κάδου,  σκάφης,  κοντέινερ  κτλ  )  ή  της
προστατευμένης  προσωρινής  κατασκευής  και  τα   πλήρη  στοιχεία  των  υπευθύνων  της  παρ.  5.3.2  του
παρόντος άρθρου.

5.3.4. Στους παραβάτες της παραγράφου  5.3.1 επιβάλλεται  πρόστιμο για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε
κοινόχρηστο χώρο και σε περίπτωση παραμονής αυτού, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ημερών. Σε περίπτωση
παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ημερών, το μέσο απομακρύνεται
από την υπηρεσία και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους
υπευθύνους.

5.3.5. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος (κατά τη διάρκεια τοποθέτησης ή παραμονής του μέσου) είτε με άδεια
από το Δήμο είτε χωρίς άδεια αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο μισθωτής ή εκμισθωτής
του μέσου. Αν επηρεάζεται η κυκλοφορία οχημάτων οφείλει να ενημερώνει την Τροχαία και σε περίπτωση
που παρακωλύει  την κίνηση πεζών να λαμβάνει  τα κατάλληλα μέτρα διευκόλυνσης στην κίνησή τους  με
ασφαλή τρόπο. 

5.3.6. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων, μπαζών ή φυτικών υπολειμμάτων από επαγγελματικά αυτοκίνητα
εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή  άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει  πρόστιμο.

5.3.7. Οι  υπεύθυνοι  οφείλουν  να  τηρούν  όλα  τα  μέτρα  ασφαλείας  για  τους  πεζούς  και  τα  τροχοφόρα  που
προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις
υπηρεσίες του Δήμου

Α)  Τα  απορρίμματα  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  3  παρ.  3  συλλέγονται,  αποκομίζονται   και  μεταφέρονται
αποκλειστικά με ευθύνη των υπευθύνων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος  Κανονισμού και
τη σχετική νομοθεσία.
Για όλα τα απορρίμματα (από την παραγωγική διαδικασία συνεργείων, βιοτεχνιών κτλ) που περιέχουν ουσίες που
εγκυμονούν κινδύνους για  την υγεία,  την ασφάλεια και  το περιβάλλον  (οικιακά φαρμακευτικά  σκευάσματα και  τα
υπολείμματα φάρμακων οικιακής χρήσεως, γεωργικά / κτηνιατρικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.) η
συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα με ευθύνη του υπευθύνου
αυτών. 
Β)  Οι  υπεύθυνοι  υποχρεούνται,  μέχρι  την  ημέρα της  αποκομιδής  τους,  να τα  κρατούν  συσκευασμένα εντός  της
ιδιοκτησίας τους, σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα εναποθέτουν  στο
πεζοδρόμιο,  στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι  οφείλουν να προβούν σε άμεση
απομάκρυνσή  τους  με  δικά  τους  μέσα.  Η  μη  συμμόρφωση  των  υπευθύνων  (εκτός  όσων  προβλέπονται  από
υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Οι παραβάτες
οφείλουν  να  απομακρύνουν  άμεσα  από  τους  κοινόχρηστους  χώρους  τα  απορρίμματα.  Σε  αντίθετη  περίπτωση
εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και  επιβάλλεται  πρόστιμο  για   κατάληψη άνευ
αδείας κοινοχρήστου χώρου ίσο με το 3πλάσιο του μεγαλύτερου ισχύοντος συντελεστή κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων. 
Γ) Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή
τους  σε  κάδους  και  λοιπά  μέσα  συμβατικής  αποκομιδής.  Η  ανάμειξη  επικίνδυνων  απορριμμάτων  με  «οικιακά»
απορρίμματα από υγειονομικούς φορείς ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα
απόβλητα με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. 
Δ) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, να
παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά του τρόπου της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και
επικίνδυνων απορριμμάτων που διαχειρίζονται. 
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Άρθρο 11: Υποχρεώσεις σχετικά με  κατοικίδια – ζώα συντροφιάς
1. Οι συνοδοί ζώων συντροφιάς υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα
περιττώματα των ζώων τους.  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει  να είναι  εφοδιασμένοι  με κατάλληλο μέσο-συλλέκτη
περιττωμάτων,  τον  οποίο  θα  έχουν  μαζί  τους,  όταν  συνοδεύουν  τα  κατοικίδια  σε  εξωτερικούς  χώρους.  Στους
παραβάτες  της  διάταξης  αυτής  θα  επιβάλλεται  κάθε  φορά  πρόστιμο.  Το  σχετικό  πρόστιμο  διπλασιάζεται  στις
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η παράβαση γίνεται σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί
παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια
και αρχαιολογικούς χώρους.
2.  Όσοι διατηρούν οικόσιτα ζώα ή πτηνά οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό που καθορίζεται  από τις ισχύουσες
διατάξεις (Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000 -ΦΕΚ Β 343/04.05.1995 και Ν. 4039/2012 που αφορά τα «ζώα συντροφιάς,
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»). Οφείλουν ακόμα να μεριμνούν ώστε τα πτηνά και τα ζώα να μην
ενοχλούν τους περιοίκους ως προς την υγιεινή, αισθητική περιβάλλοντος και ακουστική ενόχληση.
3. Απαγορεύεται ο σταυλισμός ή εκτροφή ζώων – πτηνών (π.χ. κότες, κατσίκες , βοοειδή, άλογα κ.λπ.)  κοντά σε
κατοικημένες  περιοχές  (Υγειονομική  Διάταξη  Υ1β/2000  -ΦΕΚ  Β  343/04.05.1995).  Οι  παραβάτες  τιμωρούνται  με
πρόστιμο  50  ευρώ,  το  οποίο  τριπλασιάζεται  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  Επιτρέπονται  μόνο οικόσιτα  ζώα
συντροφιάς (σκυλιά, γάτες κλπ) που θα πρέπει όμως να ζουν εντός της οικίας του ιδιοκτήτη και να μην ενοχλούν τους
περίοικους. Σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012 ΦΕΚ Α 15/2.2.2012, όπως ισχύει, για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και  την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό,
πέραν των ποινικών κυρώσεων υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις
του νόμου.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων, συσκευασιών και άλλων προϊόντων στοχεύει: 
 Στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων και την μείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική τους διάθεση. 
 Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης – αξιοποίησης.
 Στην ενίσχυση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς) σε
περιβαλλοντικά ζητήματα.
 Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και  των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων.

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση
1. Οι  Ο.Τ.Α,,  σύμφωνα με το  ισχύον θεσμικό  πλαίσιο,  υποχρεούνται  μεμονωμένα ή  σε συνεργασία  με  άλλους

φορείς,  να καταρτίζουν και  να υλοποιούν προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,  διαλογής στην
πηγή και ανακύκλωσης απορριμμάτων. 

2. Ο Δήμος  Χανίων προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση
πρώτων  υλών,  καθώς  και  προγράμματα  ενημέρωσης,  ευαισθητοποίησης και  ενεργοποίησης  των  πολιτών.  Οι
υπεύθυνοι  καθαριότητας,  όπως  αυτοί  ορίζονται  στο  άρθρο  6  και  γενικά  όλοι  οι  αποδέκτες  των  υπηρεσιών
καθαριότητας έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

3. Συγκεκριμένα, οι αποδέκτες των υπηρεσιών καθαριότητας, μετά την ενημέρωσή τους και την έναρξη εφαρμογής
των  προγραμμάτων  ανακύκλωσης  στην  περιοχή  τους,  οφείλουν  να  τηρούν  τις  διατάξεις  του  παρόντος
κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής  των προς ανακύκλωση
απορριμμάτων.

4. Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση
και παροχή των απαραίτητων οδηγιών στους πολίτες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος.

5. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαλογής στην
πηγή,  οι  υπεύθυνοι  καθαριότητας,  όπως  αυτοί  περιγράφονται  στο  άρθρο  6  και  γενικά  όλοι  οι  κάτοικοι,
επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και
τις  οδηγίες  των  υπηρεσιών.  Σε  όσους  δεν  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  διαλογής  και  συλλογής  των
αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος
θα επιβάλλει πρόστιμο για κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης.

6. Ο  Δήμος,  προκειμένου  να  ενισχύει  τα  προγράμματα  ανακύκλωσης,  μπορεί  με  αποφάσεις  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις  σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία
των προγραμμάτων αυτών (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κτλ). 

7. Επισημαίνεται  ότι  τα  απορρίμματα  που  προέρχονται  από  οχήματα  (ελαστικά,  καταλύτες  αυτοκινήτων,
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια,  συσσωρευτές),  ηλεκτρικές και  ηλεκτρονικές συσκευές,  ηλεκτρικές στήλες,  υλικά
εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μεριμνούν για τη
συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από τις ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις
εφαρμογής του Νόμου 2939/2001. 

Άρθρο 12.1: Ανακύκλωση ανά είδος Αποβλήτου
Οι υπεύθυνοι  των χώρων που προβλέπονται  στο Άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού και  γενικά όλοι  οι  πολίτες
οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς
ανακύκλωση απορριμμάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να μην αναμιγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα:
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 συσκευασίες  που  είναι  κατασκευασμένες  από γυαλί,  χαρτί,  αλουμίνιο,  σίδηρο  και  πλαστικό,  καθώς  και  άλλα
απόβλητα από χαρτί (απορρίπτονται στους κίτρινους και μπλε κάδους του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ ΑΕ)
 μικρές  ηλεκτρικές  και  ηλεκτρονικές  συσκευές  που  επιθυμούν  να  απορρίψουν  (απορρίπτονται  στους  ειδικούς
διαφανείς και ανοιχτόχρωμους πράσινους κάδους του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ)
 ηλεκτρικές  στήλες  (μπαταρίες)  και  συσσωρευτές  (απορρίπτονται  στους  ειδικούς  διαφανείς  κάδους  του  ΣΣΕΔ
ΑΦΗΣ ΑΕ),
 λαμπτήρες  φθορισμού  (απορρίπτονται  στους  ειδικούς  κάδους  του  ΣΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ και  του  ΣΣΕΔ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ) και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο, 
 οικιακά φαρμακευτικά σκευάσματα και υπολείμματα φαρμάκων οικιακής χρήσης (απορρίπτονται στους ειδικούς
κάδους που διαθέτουν τα Φαρμακεία  σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464 /ΦΕΚ Β 11/10.01.2012),
 συσκευασίες  χάρτινες  ή  πλαστικές  λιπαντικών/ορυκτελαίων  (απορρίπτονται  στους  ειδικούς  κάδους  του  ΣΣΕΔ
Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Κ.Ε.ΠΕ.Δ.) Α.Ε.), καθώς και
 όποιο άλλο είδος απόβλητου για το οποίο θα αναπτυχθεί στο μέλλον πρόγραμμα διαλογής στην πηγή στο Δήμο
Χανίων,
αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα διαθέτουν κατάλληλα, όπως αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνα με το πρόγραμμα
συλλογής και αποκομιδής που ισχύει στην περιοχή τους. Στους μη συμμορφούμενους με τα παραπάνω, ο Δήμος
μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο.
Επισημαίνεται, ειδικά για τα υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων από χαρτί που καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο
όγκο, ότι απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα είτε σε μπλε κάδους ανακύκλωσης (γιατί αυτοί γεμίζουν αμέσως από
τον μεγάλο σχετικά όγκο τους), είτε σε κοινούς κάδους απορριμμάτων γιατί η ανάμειξη τους με κοινά απορρίμματα
δυσχεραίνει ή αποκλείει την επεξεργασία τους. Επιπλέον,  πρέπει να απαλλάσσονται από ξένες προσμίξεις (νάιλον,
σακούλες, φελιζόλ, αφρολέξ κ.λπ.), να συσκευάζονται σε δέσμη συμπιεσμένων πακέτων και να δένονται, έτσι ώστε να
καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό όγκο.  Αυτά, συμπιεσμένα και δεμένα σε πακέτα, τοποθετούνται δίπλα στον
μπλε κάδο ανακυκλώσιμων υλικών. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει
πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεμπόδισης
της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 13: Γενικές Διατάξεις 
1. Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων
χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας,  μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται.
Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους  και δημόσιους χώρους (πλατείες,
πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.)  από περιπατητές,  θαμώνες κτλ.  Τα παραπάνω αντικείμενα
πρέπει  να  ρίπτονται  στα  υπάρχοντα  καλάθια  μικροαπορριμμάτων  ή  στους  κάδους  απορριμμάτων.  Σε  όσους
παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο. 
Η  ρύπανση  με  λάδια  κάθε  είδους  οχημάτων  που  εγκαταλείπονται  στο  οδόστρωμα  ή  σε  άλλους  κοινόχρηστους
χώρους, η οποία μπορεί  να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα αποτελεί  παράβαση του παρόντος
Κανονισμού.  Οι  ιδιοκτήτες  των οχημάτων πρέπει  να  μεριμνούν  σε περίπτωση  διαρροής  για  τον  καθαρισμό του
χώρου.  Σε έκτακτες περιπτώσεις,  όπως διαρροή μετά από σύγκρουση,  οι  ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να
ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται
σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης ή αν η έκταση της ρύπανσης είναι μεγάλη.

2.  Ρύπανση από παράνομες διαφημίσεις 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  κτιρίων,  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
κάλλος (π.χ. χώροι πρασίνου), ή την ιστορική του αξία.
Δεν 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, όπως ισχύει).
Απαγορεύεται  κάθε  επικόλληση  διαφημιστικών  αφισών,  αυτοκόλλητων,  καθώς  και  η  αναγραφή  συνθημάτων  σε
κάδους μηχανικής αποκομιδής και γενικά σε κοινοχρήστους χώρους. Ειδικά στην περίπτωση των αυτοκόλλητων ή
επικολλημένων διαφημιστικών εντύπων και αφισών ο διαφημιζόμενος και ο διαφημιστής οφείλουν, μετά την βεβαίωση
της παράβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες , να τα αφαιρέσουν με ίδια μέσα χωρίς να προκαλέσουν 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 .
Γενικά για όλους τους τύπους των διαφημίσεων που δεν συνδέονται άμεσα με το έδαφος και δεν έχουν αδειοδοτηθεί
π.χ αεροπανό, banner, σάντουιτς κ.ά. υπεύθυνοι για την απορρύπανση τους είναι οι διαφημιζόμενοι σε αυτά. Στις
περιπτώσεις  πρόκλησης  ζημιών  κατά  την  φάση  της  απορρύπανσης  ο  διαφημιζόμενος  και  ο  διαφημιστής
υποχρεούνται έκαστος εις ολόκληρον για την πλήρη κάλυψη της αποκατάστασής της.
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Η διαδικασία επιβολής προστίμου ξεκινά από την διαπίστωση της παράβασης. Η διαπίστωση γίνεται από Δημοτικούς
υπαλλήλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως.
Τα πρόστιμα για την παράνομη διαφήμιση θα καλύπτουν τη δαπάνη για την απορρύπανση και την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος.
Όσον αφορά στην πολιτική αφισοκόλληση, αυτή θα καθοριστεί με την κανονιστική απόφαση του Δήμου, λαμβάνοντας
υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία. 
Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, ή κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι δεν έχουν καθορισθεί
ως χώροι προβολής υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001
περί  «υπαίθριας  διαφήμισης»,  θεωρούνται  ρύποι  και  απομακρύνονται  άμεσα  από  τον  Δήμο.  Σε  βάρος  των
διαφημιζόμενων και των διαφημιστών που τοποθέτησαν τις διαφημίσεις στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται πρόστιμο.

3.  Αγάλματα – μνημεία – δημόσια κτίρια – αστικός εξοπλισμός
3.1.  Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο
που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται
καθαρά.  Η  ρύπανση  μνημείων,  αγαλμάτων,   αρχαιολογικών  χώρων  και  λοιπών  δημόσιων  χώρων  και  κτιρίων,
αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του
αντίστοιχου προστίμου, καταλογίζονται και οι δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης.
3.2.  Ο  εξοπλισμός  λειτουργίας  και  καθαριότητας  των  κοινόχρηστων  χώρων(παγκάκια,  κάγκελα,  κολώνες
ηλεκτροφωτισμού, κορμοί δέντρων, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κτλ) 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 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.

Άρθρο 14:  Απορρίμματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
1.  Τα  κάθε  είδους  καταστήματα  «υγειονομικού  ενδιαφέροντος»,  στα  οποία  παρατηρείται  συσσώρευση  κάθε

μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κτλ), οφείλουν: 

 Να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευαλλοίωτα και δύσοσμα απόβλητα  κουζίνας εστιατορίων, μαγειρείων,
ιδρυμάτων,  fast  food  κ.λπ.  (κρέατα,  κόκαλα,  ψάρια,  υπολείμματα  τροφών  κτλ),  αφού  τα  έχουν  στραγγίσει
επιμελώς.

 Να κλείνουν καλά τους σάκους αποθήκευσης απορριμμάτων και  να τους αποθηκεύουν εντός των ιδιοκτησιών
τους.  Απαγορεύεται  η  ανεξέλεγκτη  ρίψη αυτών στο πεζοδρόμιο,  στο οδόστρωμα,  ή σε κοινόχρηστους  γενικά
χώρους.

 Οι  σάκοι  αποθήκευσης  απορριμμάτων  θα  πρέπει  να  τοποθετούνται  μέσα  στα  υπάρχοντα  μέσα  μηχανικής
αποκομιδής, λίγο πριν την προγραμματισμένη αποκομιδή.

 Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα
μέσα  προσωρινής  αποθήκευσης  και  ιδιαιτέρως  των  ευαλλοίωτων  και  δύσοσμων  απορριμμάτων.  Στους
παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.

2.  Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα «υγειονομικού ενδιαφέροντος» είναι μεγάλος και
δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, ο υπεύθυνος του καταστήματος οφείλει,   στα
πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας, να έχει ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή
άλλου πρόσφορου τρόπου,  πριν  την απόρριψή τους.   Επίσης, οφείλει  να ενημερώνει  την αρμόδια υπηρεσία
Καθαριότητας  και  να υποβάλλει  αίτημα προσθήκης  μέσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησής  του,  το  οποίο  θα  διευθετείται  ανάλογα  με  την  ύπαρξη  διαθέσιμων  μέσων.  Τα  πρόσθετα  μέσα
τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία εντός των ορίων ιδιοκτησίας
της επιχείρησης. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή  ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε
απόρριμμα, σάκο, σακούλα ή συσκευασία πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της
παράβασης ή  ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης. 

3.  Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και δεν υπάρχουν μέσα
προσωρινής  αποθήκευσης  απορριμμάτων,  η  συσκευασία  των  απορριμμάτων  πρέπει  να  τυγχάνει  ιδιαίτερης
φροντίδας από τους υπευθύνους των καταστημάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκομιδής.
Στους  μη  συμμορφούμενους  με  τη  διάταξη  αυτή   επιβάλλεται  κάθε  φορά  διπλάσιο  πρόστιμο  από  το
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. 

4.  Στα  καταστήματα,  περίπτερα,  καντίνες,  στα  οποία  παράγονται  κάθε  μορφής  απορρίμματα  από  την  άμεση
κατανάλωση  των  προσφερομένων  ειδών  (αναψυκτικά,  πρόχειρο  φαγητό,  κτλ.)  οφείλουν  οι  υπεύθυνοι  να
τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον χώρο έμπροσθεν και γύρω από
την επιχείρησή τους. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα
σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα
μέσα προσωρινής  εναπόθεσης απορριμμάτων θα είναι  στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού  εξοπλισμού
καθαριότητας  που  έχει  θεσπίσει  ο  Δήμος,  δεν  θα  φέρουν  διαφήμιση  και  ο  αριθμός  και  η  θέση  τους  θα
περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν
γνώση  επικοινωνώντας  για  το  σκοπό  αυτό  με  την  υπηρεσία  καθαριότητας  του  Δήμου.  Στους  μη
συμμορφούμενους  με  την  διάταξη  αυτή  επιβάλλεται  κάθε  φορά  πρόστιμο. Το  πρόστιμο  διπλασιάζεται  σε
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περίπτωση  επανάληψης  της  παράβασης  ή  εάν  το  κατάστημα  δεν  διαθέτει  ειδικό  απορριμματοδοχείο,  ή  σε
περίπτωση που τα διατιθέμενα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. 

5.  Μεταβατική διάταξη: Για όσους έχουν ήδη τοποθετημένα απορριμματοδοχεία, χωρίς διαφημιστική πινακίδα, η
εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, σε ότι αφορά την προσαρμογή των μέσων προς τις
προδιαγραφές που έχει θεσπίσει ο Δήμος, αρχίζει από την ψήφιση του παρόντος.

6. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να
τοποθετούν ξεχωριστά απορριμματοδοχεία για κάθε είδος απορριμμάτων. Στους μη συμμορφούμενους ισχύουν
όσα προβλέπονται στα άρθρα 7 και 12.

7. Απαγορεύεται  η  ρήψη  αποβλήτων  καθαρισμού  καταστήματος  ή  ιδιωτικού  χώρου  σε οδούς,  πεζοδρόμια  και
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο,  το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο
χώρο, απορριμμάτων, αποβλήτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή
ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται πρόστιμο.

Άρθρο 15:  Απορρίμματα καταστημάτων παραγωγής & εμπορίας ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων
Απαγορεύεται  η  απόρριψη  ζωικών  αποβλήτων  μέσα  στους  κάδους  συλλογής  των  οικιακών  απορριμμάτων  και
γενικότερα στο περιβάλλον, ασχέτως της ποσότητας αυτών.  Οι νομείς ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν
ζωικά  υποπροϊόντα  στο   χώρο  τους  κατά  την  εκτέλεση  της  δραστηριότητας  τους  (σφαγεία,  πτηνοσφαγεία,
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  ΠΔ  211/  5-10-2006,  άρθρο  11,   και  τον  κανονισμό
1069/2009/ΕΚ, όπως αυτός ισχύει σήμερα και να τα διαχειρίζονται με ιδία μέσα, όπως π.χ,. μεταξύ άλλων, ειδικούς
κάδους  χρώματος  πράσινου  που  φέρουν  τη  σήμανση  «ακατάλληλα  για  ανθρώπινη  κατανάλωση»  και  με  την
απόρριψή τους αναλαμβάνουν ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής μεταφοράς, οδηγώντας τα σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Ανάλογη  διαδικασία  διάθεσης  των  αποβλήτων,  μέσω αδειοδοτημένων  για  το  σκοπό  αυτό  εταιρειών,  πρέπει  να
ακολουθούν και όλα τα άλλα καταστήματα της ίδιας κατηγορίας όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, supermarkets, κ.λπ.
 Τα  κάθε  είδους  καταστήματα  «υγειονομικού  ενδιαφέροντος»  που  παράγουν  απόβλητα  ζωικών  προϊόντων  και
υποπροϊόντων,  στα  οποία  παρατηρείται  μεγάλη  παραγωγή  κάθε  μορφής  απορριμμάτων  (οργανικών  ουσιών,
συσκευασιών  κ.τ.λ.),  οφείλουν  να  συσκευάζουν  σε  ειδικούς  σάκους  ή  δοχεία  και  να  τα  επισημαίνουν  ανάλογα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών
κ.τ.λ.)  και  να  μην  τα  αναμιγνύουν  με  τα  «οικιακά»  απορρίμματα.  Η  μη  συμμόρφωση  των  υπευθύνων  των
καταστημάτων στις διατάξεις αυτές, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο, επιπλέον όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή
άλλες διατάξεις, ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων.
Σε καμία περίπτωση η υπηρεσία καθαριότητας δεν θα προβαίνει σε συλλογή των απορριμμάτων αυτών εάν αυτά
έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους κάδους. Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος κάθε καταστήματος υποχρεούται,
μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατά συσκευασμένα και σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της
ιδιοκτησίας του. 

Άρθρο 16:  Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων) που χρησιμοποιούνται από
επιχειρήσεις

1. α)  Επιχειρήσεις  που  χρησιμοποιούν,  κατόπιν  αδείας,  κοινόχρηστους  χώρους  για  την  ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,  εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν
διαρκώς  τους  χώρους  καθαρούς  με  δικά  τους  μέσα,  ανεξάρτητα  από  το  χρόνο  καθαρισμού  από  την  υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου.
β)  Υποχρεούνται  επίσης  να  διαθέτουν  και  να  χρησιμοποιούν  κατάλληλο  χώρο  προσωρινής  αποθήκευσης  των
απορριμμάτων τους σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών
διατάξεων. 
γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των
πελατών τους,  εντός των ορίων του χώρου που τους έχει διατεθεί  και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14
παράγραφος 4. 
δ)  Η  αμέλεια  καθαρισμού  κοινοχρήστων  ή  ελεύθερων  ιδιωτικών  χώρων  (πάρκινγκ,  χώροι  ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ), που γειτνιάζουν με
κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο.
ε)  Η  προσωρινή  εναπόθεση  των  απορριμμάτων  προς  αποκομιδή  πρέπει  να  γίνεται  με  τις  προϋποθέσεις  που
περιγράφονται στο άρθρο 7 και 14.
2.   α) Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να
αποκομίζουν με δικά τους μέσα τα απορρίμματα της επιχείρησής τους και να τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους
υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας ή να τα φυλάσσουν σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάμους),
τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της
περιοχής.   Στους  μη  συμμορφούμενους  με  την  διάταξη  αυτή,  επιβάλλεται  κάθε  φορά  πρόστιμο.  Το  πρόστιμο
αυξάνεται  ανάλογα με τον όγκο  και  την έκταση της ρύπανσης και  διπλασιάζεται  σε περίπτωση επανάληψης της
παράβασης.
β) Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια
χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 
Η  ισχύς  της  διατάξεως  του  εδαφίου  β  της  παραγράφου  1  του  παρόντος  άρθρου  αρχίζει  από  την  ψήφιση  του
παρόντος.
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Άρθρο 17: Αγορές - Εμπόριο
α) Λαϊκές Αγορές

1. Υποχρεώσεις Δήμου

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και  για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,  αναλαμβάνει  τον
καθαρισμό των χώρων όπου  πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές,  μετά το πέρας της λειτουργίας τους.

2. Υποχρεώσεις αδειούχων – παραγωγών - πωλητών και  εργαζομένων στις λαϊκές αγορές 

Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από την έναρξη και μέχρι την λήξη
της  λειτουργίας  τους)  υπεύθυνοι  είναι  οι  αδειούχοι  πωλητές  (επαγγελματίες  και  παραγωγοί,  φυσικά  πρόσωπα ή
συνεταιριστικές οργανώσεις) και αν αυτοί δεν παρίστανται, το προσωπικό που απασχολούν.
Οι αδειούχοι πωλητές Λαϊκής Αγοράς (Λ.Α.) οφείλουν:
1. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων
τους.
2. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους έχει δοθεί,
σύμφωνα με την άδειά τους.
3. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς  κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες
τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Λ.Α. 
4. Να  μη  ρυπαίνουν  με  τη  ρίψη  κάθε  είδους  απορριμμάτων,  ιδιαιτέρως  ευαλλοίωτων  και  δύσοσμων  (λέπια
ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κτλ), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κτλ).  
5. Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε
οποιοδήποτε άλλο χώρο της Λ.Α. εκτός κάδων ή σάκων.
6. Να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της
λαϊκής αγοράς, συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της υπηρεσίας Καθαριότητας.
7. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
8. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους καθώς και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί
όταν λήξει το νόμιμο ωράριο λειτουργίας της Λ.Α. Η παραμονή των πωλητών Λ.Α. ή των υπαλλήλων τους, μετά το
πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες
κυρώσεις που ορίζει ο κανονισμός «κοινοχρήστων χώρων» .
9. Όλες οι  ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και  στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αδειούχου
πωλητή Λ.Α., οπότε και υπεύθυνοι της τήρησής τους ορίζονται οι αναπληρωτές, οι βοηθοί ή οι υπάλληλοι αυτών.  
10. Η  ρύπανση  χώρων  κεντρικής  αγοράς,  λαϊκών  αγορών  και  χώρων  άσκησης  υπαιθρίου  εμπορίου,  α)  με
μικροαπορρίμματα, β) με συσκευασίες, γ) με  αδιάθετα προϊόντα, λάδια,  κτλ επισύρει αντίστοιχα πρόστιμα.    

Ειδική διάταξη

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των Μονάδων Διαχείρισης και Χώρων Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων από
οποιαδήποτε αιτία,  η  οποία  υπερβαίνει  τις 24 ώρες και  καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και  τελική  διάθεση των
απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς  Λ.Α. Επίσης, ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα
να  αναστείλει  την  διενέργεια  της  λαϊκής  αγοράς,  ειδοποιώντας  τους  πωλητές  και  καταναλωτές  σχετικά  με  την
απόφαση, έως 12 ώρες πριν την έναρξη λειτουργίας αυτής. 

β) Δημοτικές Αγορές
Η καθαριότητα  των δημοτικών  αγορών  αποτελεί  αντικείμενο  ξεχωριστού  Κανονισμού,  ο  οποίος  μετά  την  νόμιμη
έκδοση και έγκρισή του θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κανονισμού. Για όσο διάστημα δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός
Κανονισμός για τις δημοτικές αγορές, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  τις λαϊκές αγορές και  κάθε άλλη σχετική με τις εμπορικές επιχειρήσεις
διάταξη.

γ) Υπαίθριο & Στάσιμο εμπόριο

1. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι νομείς περιπτέρων και καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητές τους
εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του
επαγγέλματος, λειτουργίας ή την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:
Α) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.
Β) Να διατηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους καθαρό.
Γ)  Να  απομακρύνουν  μετά  τη  λήξη  του  ωραρίου  λειτουργίας,  τους  πάγκους,  τις  καντίνες  και  κάθε  πρόσθετη
κατασκευή  την  οποία  χρησιμοποιούν,  ώστε  να  είναι  δυνατός  ο  γενικός  καθαρισμός  της  περιοχής  και  να  μην
μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης.
Δ)  Να  διαθέτουν  ειδικό  μέσο  ή  μέσα,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  τους,  για  την  προσωρινή  αποθήκευση
μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 4,5 και 6.
Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται  καθαρά με ευθύνη και  φροντίδα τους.
Ε) Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη
που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας.
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ΣΤ) Να ρίπτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο προσωρινής αποθήκευσης του
Δήμου.
Ζ)  Εφ΄  όσον στην περιοχή  που ασκούν τις  επαγγελματικές  τους  δραστηριότητες  δεν πραγματοποιείται  μηχανική
αποκομιδή,  οι  υπεύθυνοι  υποχρεούνται  να  συσκευάζουν  σε  ανθεκτικές  σακούλες  τα  στερεά  απόβλητα,  να
ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος διασποράς των απορριμμάτων.
Η) Οι παραβάτες των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο. Το
πρόστιμο  διπλασιάζεται  σε περίπτωση  επανάληψης  της  παράβασης ή  αυξάνεται  ανάλογα με την  έκταση και  τη
σοβαρότητα της ρύπανσης.
Θ) Σε κατ΄ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος κανονισμού,
μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

2.  ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Α) Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την δραστηριότητά τους σε κοινόχρηστους
χώρους, κατόπιν αδείας από το Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
κεφαλαίου (γ. υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο) και επί πλέον:
Β) Απαγορεύεται  κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε
κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κτλ.
Γ)  Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και  να αποσύρουν κάθε κινητή
κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στους  παραβάτες  των  ως  άνω  περιπτώσεων  Α,  Β  και  Γ,  αυτής  της  παραγράφου  (2),  επιβάλλεται  κάθε  φορά
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της
ρύπανσης.

3. ΠΑΓΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α) Στα εμπορικά  καταστήματα που διατηρούν κατόπιν  αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον
κοινόχρηστο  χώρο  μπροστά  από  τα  καταστήματά  τους,  επιβάλλεται  η  τήρηση  όλων  των  κανόνων  υγιεινής  και
καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Β) Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον
καθαρισμό  των  πεζοδρομίων,  του  οδοστρώματος  και  των  κοινοχρήστων  χώρων,  πρέπει  να  απομακρύνεται  με
φροντίδα του υπεύθυνου καθαριότητας της επιχείρησης. 
Γ) Μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να απομακρύνουν κάθε
κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στους  παραβάτες  των  ως  άνω  περιπτώσεων  Α,  Β  και  Γ,  της  παραγράφου  αυτής  (3),  επιβάλλεται  κάθε  φορά
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης ή αυξάνεται ανάλογα με την έκταση
και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.

Άρθρο 18: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
Α)  Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο
τους πλήρως  προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το
φορτίο τους καλυμμένο με πλαστικό κάλυμμα ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας και δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν
εκτεθειμένα προϊόντα. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου  ο Δήμος επιβάλλει κάθε
φορά πρόστιμο. 
Β)  Τα απορρίμματα οιασδήποτε  μορφής,  που παράγονται  κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων,  πρέπει  να
περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του αποδέκτη του φορτίου. Στην
περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διενεργείται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού,
όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά,  θα καταλογίζονται  στον υπεύθυνο αποδέκτη του φορτίου.  Σε όσους δεν
συμμορφώνονται ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης της
παράβασης ή αυξάνεται ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Άρθρο 19: Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ
Απαγορεύεται η στάθμευση σε αυτοκίνητα, οχήματα, λοιπά μηχανοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα, μηχανήματα γενικώς,
περισσότερο από ένα μήνα στο ίδιο σημείο. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λπ. (ειδικά απόβλητα) όπως
ορίζονται  στο Άρθρο 3 §2  περίπτωση στ,  μεταφέρονται  από τους  ιδιοκτήτες  ή χρήστες σε ειδικούς  χώρους  για
διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευση τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο. Σε ανάλογες περιπτώσεις
μη  συμμόρφωσης  θα  εφαρμόζεται  η  διαδικασία  απομάκρυνσης  τους  σύμφωνα  με  την  Υπουργική  απόφαση
1002901/67/02  {ΦΕΚ  Β΄57/24.01.2002}  ή  το  Π.Δ.  116/2004  (ΦΕΚ  Α’  81/12.03.2004),  αν  εμπίπτουν  στο  πεδίο
εφαρμογής του.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04) ως «εγκαταλειμμένο όχημα» ορίζεται το όχημα
εκείνο το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 μέρες,
β) εγκαταλείπεται  σε άλλους  δημόσιους,  δημοτικούς  ή κοινοτικούς  ή λιμενικούς  κοινόχρηστους  ή μη χώρους και
οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 μέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,
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γ)  εγκαταλείπεται  σε ιδιωτικούς  χώρους  χωρίς  προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου  ή  νομέα του χώρου  κατά
δήλωση του, 
δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή
ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δε δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον
οποίο προορίζεται. 
Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί  από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9,
παρ.1 του Π.Δ. 116/04, όπως ισχύει, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

Άρθρο 19.1: Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Για τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α)  H αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου  εντοπίζει  τα  εγκαταλειμμένα  οχήματα  και  επικολλά  σε  εμφανές  σημείο  του
οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του
ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς
εξακρίβωση  περίπτωσης  κλοπής,  υπεξαίρεσης  ή  εμπλοκής  σε  εγκληματική  πράξη.  Οι  Υπηρεσίες  Ασφάλειας
υποχρεούνται να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους.
Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί  από τον
ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου.
β)Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο.
γ) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
υποχρεούται  πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ημερών
από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία
ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του
Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
δ)  Όταν  το  εγκαταλειμμένο  όχημα  περιέλθει  στην  κατοχή  του  Δήμου  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  ο  Δήμος
υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής
του). Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Αν μέσα στο
διάστημα  αυτό  το  όχημα  αναζητηθεί  από  τον  ιδιοκτήτη  του,  τότε  παραδίδεται  σε  αυτόν  αφού  προηγουμένως
καταβάλλει  την  δαπάνη  απομάκρυνσης  και  αποθήκευσης.  Αν  το  όχημα  δεν  αναζητηθεί,  τότε  προωθείται  προς
περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για
όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
ε) Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για
την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο  είναι  απαραίτητο  για την οριστική  διαγραφή του οχήματος.  Αν επιθυμεί  να
κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε
ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση
αυτή  ο  ιδιοκτήτης  υποβάλλει  σχετική  δήλωση  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  όπου  θα  αναφέρει  το  ακριβές  σημείο
αποθήκευσης και  τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και  συγκατάθεση του αν πρόκειται  περί
τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή. 
ζ)  Εφόσον  ο  ιδιοκτήτης  εγκαταλειμμένου  οχήματος  δεν  εντοπιστεί  εντός  των  ανωτέρω  προθεσμιών  τότε  το
Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στο Δήμο. Αν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται
στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 20: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη )
1. Όλες οι  ιδιοκτησίες,  κατοικημένες ή μη, οφείλουν  να διατηρούνται  καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση

υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6.  Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για
την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους (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.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι  ιδιωτικός  χώρος είναι  ακάθαρτος,  αποτελεί  εστία μόλυνσης ή  προκαλεί
δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος, μετά από σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας
υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα, μπορεί  να προβεί σε καθαρισμό και ιδιωτικών χώρων και να
καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους,
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6. 

3. Οι  κοινόχρηστοι  χώροι  πολυκατοικιών,  εργοστασίων  και  επιχειρήσεων  (στοές,  πρασιές,  αύλιοι  χώροι),
στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται  καθαροί με τη φροντίδα  των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο
μέσο, ακόμη  και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.

4. Σε περιπτώσεις  που οι  εν λόγω χώροι  διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων
(εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κτλ), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους
κατάλληλα  μέσα  προσωρινής  εναπόθεσης  μικροαπορριμμάτων  και  αποβλήτων  και  να  λαμβάνουν  όλα  τα
κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους
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χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται
από  ανάλογες  δραστηριότητες,  σε  κοινόχρηστους  χώρους  ή  μέσα  προσωρινής  εναπόθεσης  οικιακών
απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται είτε
από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των χώρων ή τους διοργανωτές των εκδηλώσεων ή, μετά από συνεννόηση με
την υπηρεσία καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία. 

5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο. Σε περίπτωση επανάληψης της
παράβασης ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

Άρθρο 21:  Καθαριότητα ακάλυπτων οικοπέδων και χώρων
1.  Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα,
ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. 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.
Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν  (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ. της 12-4-1929
"Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων") και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφ΄
όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου με
τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τον τομέα β΄ («Περιβάλλον»), εάν, μετά την
πρώτη ειδοποίηση, οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εξακολουθούν να αδιαφορούν
και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο (50
λεπτών/τ.μ.)  στους υπεύθυνους για  οικόπεδα έως  1 στρέμμα, προσαυξανόμενο για κάθε επί  πλέον στρέμμα  και
παρεμβαίνει  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της  παρ.  26  του  άρθρου  75,  παρ.  Ι  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β΄ («Περιβάλλον»), όπως ισχύει, καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και
καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για
την κατασκευή περίφραξης, απολύμανση κτλ. στους υπευθύνους.  Το κόστος καθαρισμού των οικοπέδων είναι 250
ευρώ ανά φορτηγό χωρητικότητας περίπου δέκα (10) κυβικών μέτρων (χρησιμοποιώντας ένα ανοιχτό φορτηγό, έναν
φορτωτή με τον χειριστή του, 2 εργάτες Καθαριότητας και έναν οδηγό, με πληρότητα οχήματος 100 %).
Επιπλέον, υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Τέλος,  απαγορεύεται  το  άναμμα  φωτιάς  στους  προαναφερόμενους  χώρους  κατά  το  διάστημα  της  αντιπυρικής
περιόδου.

Άρθρο 22: Οικοδομικές εργασίες – Δημόσια έργα
Οι υπεύθυνοι οικοδομικών εργασιών, οφείλουν να διατηρούν  το εργοτάξιο και γενικότερα τους χώρους εργασιών,
καθώς και τους γύρω από αυτούς χώρους καθαρούς, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, όσο και μετά την λήξη και
ολοκλήρωση αυτών.
Για λόγους καθαριότητας,  αλλά και  για λόγους δημόσιας υγείας και  ασφάλειας,  ο Δήμος έχει  καταρτίσει  ιδιαίτερο
κεφάλαιο  στον  κανονισμό  καθαριότητας  για  την  εκτέλεση  Οικοδομικών  Εργασιών  και  εργασιών  Ιδιωτών  και
Κοινωφελών  Οργανισμών,  με  τον  οποίο  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  όλοι  οι  υπεύθυνοι  τέλεσης  οικοδομικών
εργασιών και λοιπών έργων εντός  των διοικητικών ορίων  του Δήμου Χανίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ   

Άρθρο 23: Επιβολή προστίμων
Οι πολίτες και επισκέπτες που παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των άρθρων 458
και  427  του  ποινικού  κώδικα  Π.Δ.283/1985  (ΦΕΚ Α-106) για  τις  οποίες  επιβάλλονται  χρηματικά  πρόστιμα.  Τα
πρόστιμα αυτά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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.
Με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκδίδονται οδηγίες διατήρησης της καθαριότητας και 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 του Ν. 1650/1986 και του Ν. 3010/2002
και επισύρουν την επιβολή προστίμου, το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών του
Δήμου.
Για  την  βεβαίωση  των  παραβάσεων,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  παρ.5,  του  Π.Δ.  23/7-9-02  (ΦΕΚ Α 19/7-2-02)
συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία, αιτιολογημένη έγγραφη αναφορά, στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία
που είναι απαραίτητα για την καταγραφή των παραβάσεων και η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία Εσόδων. Στις
περιπτώσεις που για τις παραβάσεις προβλέπονται ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει
την παραπάνω αναφορά και στην αρμόδια εισαγγελία, για τις δικές τους  περαιτέρω ενέργειες. 
Βεβαίωση προστίμου για την ίδια παράβαση επιβάλλεται μετά την οριστική βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης
από την υπηρεσία εσόδων, όταν παρέλθει η προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία έχει οριστεί από τα αρμόδια όργανα
και δεν έχει επέλθει συμμόρφωση προς τον παρόντα Κανονισμό. 
Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας (κατ΄ άρθρο) παράβασης εντός τριμήνου, το πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται,
κατά την κρίση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισμό πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή
στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης των αποφάσεων αυτών στον
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παραβάτη. Τα πρόστιμα που προβλέπονται  στον παρόντα Κανονισμό επιβάλλονται  ανεξάρτητα από τις κυρώσεις
που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24: Ενστάσεις

Δικαίωμα ένστασης μπορούν να ασκήσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.

Άρθρο 24.1: Άσκηση ένστασης
Οι παραβάτες που τους έχει επιβληθεί πρόστιμο έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, καταθέτοντας σχετική αίτηση/ένσταση προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής. Η αίτηση κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας,
άλλως δε θα γίνεται αποδεκτή. 
Ο παραβάτης μπορεί αν επιθυμεί να εμφανιστεί εντός της παραπάνω προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών, κατά
τις εργάσιμες ώρες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να εκθέσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του. Οι αντιρρήσεις
αυτές θα κρίνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Αν οι αντιρρήσεις του κριθούν βάσιμες και γίνουν αποδεκτές,
το πρόστιμο διαγράφεται ή μειώνεται. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές κριθούν αβάσιμες, επικυρώνεται το
διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ακολουθείται η προαναφερόμενη στο άρθρο 23.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει με το κάλεσμα του προέδρου της.  Στην Επιτροπή δύναται να κληθεί να
καταθέσει ο ενιστάμενος πολίτης προκειμένου να καταθέτει  τις απόψεις του. Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής κάνει δεκτές ή απορρίπτει τις αντιρρήσεις και συντάσσει σχετική εισήγηση προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος λαμβάνει την τελική απόφαση και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 24.2: Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας καθαριότητας  με το κοινό είναι  τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα του
Δήμου:

2821(3)41777   και   15240

Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας κοινοποιείται στους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Άρθρο 25: Ύψος προστίμων
Τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις θα επιβάλλονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό που θα ορίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο. Πρόστιμο δύναται να επιβληθεί και σε περιπτώσεις ρύπανσης που δεν αναφέρονται ρητά στον παρόντα
κανονισμό.
Τα πρόστιμα ανά είδος παράβασης δίνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. 

Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα οδοκαθαρισμού – καθαριότητας πόλης

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων με μικροαπορρίμματα 15€

2. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων με αποτσίγαρα 30€

3. Απόθεση σάκων απορριμμάτων ή  απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων μέσα στα
καλαθάκια μικροαπορριμμάτων

50€

4. Ρύπανση  του  κοινόχρηστου  χώρου  που  χρησιμοποιείται  για  τις  ανάγκες
καταστήματος Υ.Ε.

50€

5. Ρύπανση δημοσίων και  δημοτικών χώρων,  από διάφορους φορείς  ή  ιδιώτες  που
πραγματοποιούν  εκδηλώσεις  (εκθέσεις,  εμπορικές  δραστηριότητες  κλπ)  χωρίς  τη
λήψη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

ΜΙΝ: 300€ 
ΜΑΧ: Με απόφαση 
της επιτροπής

6. Ρύπανση κοινοχρήστων χώρων με περιττώματα ζώων συντροφιάς 50€

7. Ρύπανση  οδοστρωμάτων  πεζοδρομίων  ή  άλλων  κοινόχρηστων  χώρων  από  την
εναπόθεση ή απόρριψη ή αμέλεια υγρών ρυπογόνων ουσιών (έλαια αυτοκινήτων,
λιπαρά οξέα, γλυκερίνη, αδιάλυτοι σάπωνες, ορυκτέλαια, υγρά καύσιμα κ.α.)

50€/τμ χώρου και 1 
ευρώ/τρέχον μέτρο

8. Εγκατάλειψη  υπολειμμάτων  διαφημιστικών  πινακίδων  και  γιγαντοαφισών  σε
κοινόχρηστους χώρους

200€/ Αφίσα ή 
πινακίδα

9. Ρύπανση με αυτοκόλλητες  ή επικολλημένες εμπορικές  αφίσες,  έντυπα σε κάδους
απορριμμάτων, απορριμματοφόρα, κοινόχρηστους χώρους κ.α. επισύρει πρόστιμα.

2.000€ με ημερήσια 
προσαύξηση 50 
ευρώ ανά ημέρα έως
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τον πλήρη 
καθαρισμό όλων

10
.

Ρύπανση από αεροπανό ή banner 150 €/ τεμάχιο

11
.

Ρύπανση από φει-βολάν με μέγεθος έως Α4 Πάγιο πρόστιμο 
200€ και 0,5/τεμάχιο

12
.

Ρύπανση με graffiti και συνθήματα πάνω στους κάδους και κοινόχρηστους χώρους 50€/κάδο  ή  σημείο
κοινόχρηστου χώρου

13
.

Ρύπανση από διαφημιστικά τύπου εφημερίδας ή περιοδικού Πάγιο πρόστιμο 
300€ και 1€/τεμάχιο

14
.

Καταστροφή κάδων μικροαπορριμμάτων και άλλου εξοπλισμού καθαριότητας 150€/κάδο

15
.

Ρύπανση από διαφημιστικά διπλής όψεως (τύπου Σάντουιτς) που τοποθετούνται επί
των κοινοχρήστων χώρων 

Πάγιο πρόστιμο 500€ 
και 50€/ ημέρα 
καθυστέρησης της 
απορρύπανσης

16
.

Μη καθαρισμός  ελεύθερων  ιδιωτικών  –  κοινόχρηστων  χώρων  (parking,  πρασιές,
παλιές οικίες κ.λπ.)

100€

17
.

Ακαθάριστα οικόπεδα 0,50€/m2 πλέον 
έξοδα καθαριότητας

18
.

Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου 100€

19
.

Παρεμπόδιση  με  σταθμευμένα  οχήματα  του  καθαρισμού  του  δρόμου,  παρά  τη
σχετική ειδοποίηση

90€

20
.

Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λπ. 200€

Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα για τα ογκώδη οικιακά απορρίμματα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειμένων  σε  κοινόχρηστο  χώρο  χωρίς  σχετική  άδεια  και
συνεννόηση με την υπηρεσία Καθαριότητας

200€ 

2. Η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή οιασδήποτε  μορφής και  σύστασης σε ανοικτούς,
έστω και ιδιόκτητους χώρους

1.000€

3. Η ρίψη και εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων, καθώς και η
ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, κ.λ.π. 

100€

4. Η εγκατάλειψη τρέιλερ, μοτοποδηλάτων (χωρίς αριθμό κυκλοφορίας), σκαφών αναψυχής
κ.α. σε κοινόχρηστους χώρους

100€ 

5. Εναπόθεση,  αποθήκευση  και  στίβαξη  εμπορευμάτων,  οικοδομικών  υλικών  κ.λπ.  σε
κοινόχρηστους χώρους

100€

Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα για οικιακά δημοτικά αστικά απορρίμματα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. H μη  φύλαξη  απορριμμάτων  σε  κατάλληλους  ιδιόκτητους  χώρους,  όταν  για  λόγους
ανωτέρας βίας παρακωλύεται η προγραμματισμένη αποκομιδή των απορριμμάτων 

50€

2. Καταστροφή εξοπλισμού καθαριότητας (οριοδείκτες, κάδοι κ.α.) 150€

3. Μετακίνηση  από  τις  προκαθορισμένες  θέσεις  των  κάδων  από  αναρμόδια  άτομα,  ή
ακινητοποίησή  τους με διάφορους τρόπους 

50€
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4. Σάκοι αποθήκευσης απορριμμάτων μη καλά κλεισμένοι με αποτέλεσμα την διασπορά ή
την διαρροή του περιεχομένου των σάκων απορριμμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

50€

5. Μη κλείσιμο του κάδου προσωρινής αποθήκευσης 30€

6. Ρακοσυλλογή απορριμμάτων από τους κάδους απορριμμάτων 30€

7. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από το περιεχόμενο των σάκων απορριμμάτων κατά τη
μεταφορά τους

50€

8. Η στάθμευση (έστω και προσωρινά), οχημάτων ή εναπόθεση αντικειμένων (καρέκλες ,
καφάσια κλπ) με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων προς ή από
το απορριμματοφόρο ή ακόμα παρεμποδίζεται  το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των
κάδων.  

 100€

9. Η  εναπόθεση  αντικειμένων  ή  οχημάτων  σε  καθορισμένες  ως  θέσεις  κάδων  και  σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάδος

 50€

10
.

Η εγκατάλειψη ή ρίψη σε κάδους νεκρών ζώων 150€

11
.

Η διαρροή  ή  διασπορά  αποβλήτων.  Μη τήρηση  της  καθαριότητας  σε ιδιωτικά  μέσα
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κλπ), τα οποία
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους 

50€ φυσικά 
πρόσωπα  

100€ από 
επιχειρήσεις

12
.

Η  μη  ύπαρξη  εσοχής  ή  κατάλληλα  διαμορφωμένου  χώρου  τοποθέτησης  κάδου  για
κατοικίες με οικοδομική άδεια μετά το 2005 ή 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

100€

13
.

Η  πρόκληση  βλάβης  του  απορριμματοφόρου  λόγω  τοποθέτησης  μη  οικιακών
απορριμμάτων στους κάδους

300€ πλέον του
κόστους
αποκατάστασης
της βλάβης

14
.

Η εξ αποστάσεως ή από ύψους ρίψη απορριμμάτων στους κάδους 50€

15
.

Η  τοποθέτηση  πάσης  φύσεως  απορριμμάτων  επαγγελματικής  συσκευασίας  προς
αποκομιδή (χαρτοκιβώτια,  ξυλοκιβώτια κ.λπ.)  χωρίς να έχει πρώτα ελαχιστοποιηθεί  ο
όγκος τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λπ. 

50€

16
.

Χύμα σκουπίδια ή σακούλες εκτός κάδων (άδετες ή σε μη επιτρεπτές ώρες) 15€

Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα αδρανών απορριμμάτων από οικοδομικές εργασίες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. Ανεξέλεγκτη  απόρριψη  αδρανών  απορριμμάτων  που  προέρχονται  από  εκσκαφές,
κατεδαφίσεις, κατασκευές, ανακαινίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες και ρύπανση
πεζοδρομίων, δρόμων με χώματα, λάδια κ.λπ. ή απόρριψη αυτών εντός των κάδων
οικιακών απορριμμάτων

Ελάχιστο: Η 
απόρριψη σε 
οικόπεδο 500€, 
σε πάρκα- άλση 
700€, σε δασικές
εκτάσεις 900€, 
απόρριψη σε 
ρέματα, παιδικές 
χαρές 1.000€
Μέγιστο: 
Απόφαση της 
επιτροπής
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2. 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 αυτών 

300€

3. Υπερχείλιση ιδιωτικών κάδων συλλογής οικοδομικών υλικών 300€

4. Η εγκατάλειψη αντικειμένων, απορριμμάτων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα
εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους 

1.000€ ανά 
αυτοκίνητο

Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα για τα κηπευτικά και φυτικά υπολείμματα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1
.

Φύλλα ξερά, φυτικά υπολείμματα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κλπ. που 
απορρίπτονται ασυσκεύαστα 

50€

2
.

Μη απομάκρυνση υπόλοιπων χώματος και κοπροχώματος από κηπευτικές εργασίες με ιδία 
μέσα των κατόχων 

100€

3
.

Ανάμειξή των υπολοίπων χώματος με οικιακά απορρίμματα  100€

4
.

Τοποθέτηση των ογκωδών φυτικών υπολειμμάτων εντός των κάδων των οικιακών 
απορριμμάτων 

100€

5
.

Τοποθέτηση των υπόλοιπων κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά σε κοινόχρηστους χώρους 
ασυσκεύαστων και χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία 
καθαριότητας

100€

Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα για ειδικά, επικίνδυνα & τοξικά απορρίμματα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Η τοποθέτηση επικίνδυνων και τοξικών απορριμμάτων σε κάδους που προορίζονται για τα
οικιακά απορρίμματα (σύμμεικτα ή ανακυκλώσιμα)

600€

Η  μη  τήρηση  της  υποχρέωσης  των  επιχειρήσεων  να  κρατούν  τα  απορρίμματά  τους
συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο
πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους μέχρι λίγο πριν την αποκομιδή 

100€

Η μη εμφανής σήμανση κάδων ή σάκων ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη
τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα

 500€

Η ρίψη  ζωικών  περιττωμάτων μέσα στους  κάδους  των οικιακών  απορριμμάτων και  στο
περιβάλλον γενικότερα

100€

Η  ανεξέλεγκτη ρίψη/διάθεση στο περιβάλλον ζωικών υποπροϊόντων 300€

Η ρίψη ζωικών υποπροϊόντων στους κοινόχρηστους κάδους  500€

Η μη τήρηση της καθαριότητας του χώρου γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το κιόσκι
μικροπωλητών

50€

Η μη διατήρηση από μικροπωλητές, ιδιοκτήτες και εκμισθωτές καντινών  ή κιοσκιών ειδικών
μέσων για την ιδιωτική προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων τους

 50€

Η παρεμπόδιση καθαρισμού του χώρου με αντικείμενα και  κατασκευές κατά την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας 

150€

Η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από τους μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών κατά
την άσκηση της δραστηριότητας τους 

150€

Η εναπόθεση απορριμμάτων κουζίνας έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής
αποθήκευσης και ιδιαιτέρως ευαλοίωτων και δύσοσμων  

200€
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Η τοποθέτηση απορριμμάτων σε ακατάλληλους σάκους 100 €/σακούλα

Εγκατάλειψη  βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων 100€

Εγκατάλειψη τοξικών - επικινδύνων απορριμμάτων ή/και λυμάτων 600€ έως 6.000€

Η μη τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης των απορριμμάτων συσκευασμένων σε ειδικούς
προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους μέχρι την ημέρα αποκομιδής τους

200€

Η  ανάμειξη  ειδικών  και  επικίνδυνων  απορριμμάτων  με  τα  οικιακά  απορρίμματα  και  η
τοποθέτησή τους σε κάδους κοινών αστικών απορριμμάτων  

500€

Η μη  επίδειξη  αποδεικτικών  της  αποκομιδής  τους  καθώς  και  της  τελικής  διάθεσης  των
ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων 

500€

Η ρίψη Ε.Α.Υ.Μ. (είτε συσκευασμένα σε σάκους ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία ή σε
χύδην μορφή) σε κοινόχρηστους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων που
βρίσκονται εντός της υγειονομικής μονάδας ή σε κοινόχρηστους χώρους  

1.000€

Η ανάμειξη Ε.Α.Υ.Μ. 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 κοινόχρηστο χώρο

1.000€

Η ανεξέλεγκτη τελική διάθεση των Α.Υ.Μ. (αστικά και  επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών
μονάδων στο περιβάλλον)

10.000€

Διοικητικές κυρώσεις - Πρόστιμα Ανακύκλωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1
.

Η τοποθέτηση στους ειδικούς κάδους διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, άλλων μη 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

100€

2
.

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,
η στάθμευση (έστω και προσωρινά), οχημάτων σε διακριτή (με ειδική σήμανση ή με 
άλλο τρόπο) καθορισμένη θέση κάδου (π.χ. διακριτική διαγράμμιση, εσοχή 
πεζοδρομίου)

80€

3
.

Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων ή άλλων ανακυκλώσιμων υλικών σε 
κάδους  σύμμεικτων απορριμμάτων - Μη διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών από 
λοιπά άχρηστα απορρίμματα.

50€

4
.

Μη τήρηση του προγράμματος συλλογής – μη επιτρεπτές ώρες ή/και ημέρες 50€

5
.

Τοποθέτηση - Ανάμειξη αποβλήτων, όπως ελαστικά, απόβλητα ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταρίες, φάρμακα κ.λπ. , εντός των κοινών κάδων 
απορριμμάτων ή μπλε κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών & χαρτιού ή κίτρινων κάδων ή
ελεύθερη απόρριψη τους στο περιβάλλον, για τα οποία προβλέπεται  σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα εναλλακτικής τους 
διαχείρισης.

100€

Κεφάλαιο Η’: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου,
κοινωφελών  οργανισμών,  εργολάβους  δημοσίων  και  δημοτικών  έργων  κτλ,  πρέπει  να  εκτελούνται  με  ιδιαίτερη
προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τον Γενικό Οικοδομικό
Κανονισμό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρόντα Κανονισμό.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας πεζών και οχημάτων, να
μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων
αντικειμένων, απορριμμάτων και αποβλήτων.   
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Άρθρο 26
Ο   κανονισμός  αυτός  αφορά  κάθε  είδους  οικοδομικές  εργασίες  (ανέγερση  νέων  οικοδομών,  επισκευές,  λοιπές
οικοδομικές  εργασίες),  που  εκτελούνται  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Χανίων  καθώς  και  κάθε  εργασία  που
πραγματοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής ωφελείας ή εργολάβους δημοσίων έργων.

Άρθρο 27
Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη της νόμιμης άδειας από το Δήμο. Σε κάθε
οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει: 
 Α)  αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας,
 Β) προβλεπόμενη από το Νόμο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της 
 Γ) άδεια  καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος, που χορηγείται από το Δήμο.
Σε κάθε εργασία που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη, για λογαριασμό αυτών, πρέπει να υπάρχει
αντίγραφο θεωρημένης άδειας «τομής» από τον αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 28
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, με
βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευαστή, για να μπορεί
να γίνει έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται.

Άρθρο 29
Η μη τήρηση των άρθρων 27 και 28 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή προστίμων, την κίνηση από τον Δήμο
διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

Άρθρο 30
Πριν από την έναρξη  των  οικοδομικών εργασιών, οι   ιδιοκτήτες  ή οι  κατασκευαστές και οι   οργανισμοί κοινής
ωφελείας, ανάλογα, πρέπει :
 Α)  Να θεωρούν  την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
 Β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο
τέλος. 
 Γ)  Να  προσκομίζουν  στο Δήμο εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το χορηγούμενο από το Δήμο υπόδειγμα.

Άρθρο 31
Ο χώρος  που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης,  πρέπει  να υπάρχει
πινακίδα, που  να απαγορεύει  την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή
οδοστρώματος πρέπει  να λαμβάνονται   μέτρα για την  προστασία  πεζών και  οχημάτων. Τα αδρανή υλικά  που
βρίσκονται  επί του πεζοδρομίου  πρέπει  να εγκιβωτίζονται  με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κτλ.) για
την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από
τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, τσιμέντα κτλ.) πρέπει να είναι καλυμμένα ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε
να  μην  παρασύρονται  από  τον  αέρα.  Το  ίδιο  ισχύει  και  κατά  τη  διάρκεια  κατεδαφίσεων  ή  εκσκαφών  και  σε
περιπτώσεις μικροεπισκευών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων, που παραμένουν πλέον του διημέρου, θεωρείται ότι
καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και  απομακρύνονται  από το Δήμο.  Η δαπάνη απομάκρυνσης,  όπως αυτή θα
κοστολογείται κάθε φορά, θα καταλογίζεται στον υπεύθυνο των εργασιών ενώ παράλληλα επιβάλλεται και το σχετικό
τέλος. 

Άρθρο 32
Τα στερεά  κινητά  υλικά,  που  χρησιμοποιούνται  κατά   την  εκτέλεση  των οικοδομικών  εργασιών,  πρέπει  να  είναι
στερεωμένα  κατά τρόπο ασφαλή για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να είναι
πλήρη, σταθερά και ασφαλή. Για λόγους ασφαλείας επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η
τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει να
είναι φωτεινή και να τοποθετείται προειδοποιητικό σήμα σε επαρκή απόσταση.

Άρθρο 33
1. Στις  περιπτώσεις  εκτέλεσης  εργασιών  από  Οργανισμό  Κοινής  Ωφέλειας  (ΟΤΕ,  ΔΕΗ,  ΔΕΥΑΧ  κτλ)  για  τη

συντήρηση,  επισκευή  δικτύου  ή  δημιουργία  νέων  παροχών,  επιβάλλεται  η  τήρηση  των  διατάξεων  που
προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κτλ.) καθώς και από τις διατάξεις
του  Γενικού  Οικοδομικού  Κανονισμού  και  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας.  Οι  παραπάνω  οργανισμοί
υποχρεούνται  να λαμβάνουν, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, την προβλεπόμενη «άδεια τομής»
από το Δήμο και να γνωστοποιούν στις υπηρεσίες τα πλήρη στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του έργου. Κατά τη
διάρκεια  της  εκτέλεσης  των  έργων,  οφείλουν  να  τηρούν  τα  προβλεπόμενα  στον  παρόντα  Κανονισμό  και  τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση,  οι  υπεύθυνοι  των έργων, πρέπει  να επιμελούνται  την
ανάρτηση πινακίδων με την επωνυμία του οργανισμού, τον αριθμό της αδείας του Δήμου και την ημερομηνία
έκδοσής του. Αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, οφείλουν να
απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερή
τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού. 

2. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης για  όλους  τους φορείς  του ευρύτερου δημόσιου  τομέα,
εταιρίες του Δημοσίου, οργανισμούς, κοινοπραξίες κτλ .
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Άρθρο 34
Κατά  τη  διάρκεια  οικοδομικών  εργασιών  χωματουργικών  έργων  απαγορεύεται  η  διέλευση  μηχανοκίνητων
ερπυστριοφόρων  σε  ασφαλτοστρωμένους  δρόμους  του  Δήμου  για  την  αποφυγή  φθορών.  Στους  παραβάτες  θα
επιβάλλεται πρόστιμο καθώς και στο κόστος αποκατάστασης των φθορών που προκλήθηκαν. 

Άρθρο 35
Θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα από τις εταιρίες σκυροδέματος, έτσι ώστε κατά τη μεταφορά του να
μη διαρρέει στο οδόστρωμα. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο θα διπλασιάζεται σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης.

Άρθρο 36
Απαγορεύεται το κόψιμο δέντρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια και η καταστροφή δενδρυλλίων, λόγω οικοδομικών
εργασιών,  κλπ.  Στους  παραβάτες  θα  επιβάλλεται  πρόστιμο.  Σε  περίπτωση  εισόδου  parking,  σύμφωνα  με  το
εγκεκριμένο  τοπογραφικό  διάγραμμα  και  τη  συμβολαιογραφική  πράξη,  για  την  κοπή  του  δέντρου  πρέπει  να
λαμβάνεται σχετική άδεια από τον Δήμο.

Φύτευση πεζοδρομίου

Στην περίπτωση που ο δημότης επιθυμεί να προχωρήσει σε φύτευση πεζοδρομίου, οφείλει να πάρει σχετική έγκριση
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για το είδος των φυτών και την τοποθέτησή τους καθώς και για την απόσταση
που θα πρέπει να έχουν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο. ο Δήμος αφαιρεί τα δέντρα εάν
απαιτείται  και  αναδιαμορφώνει  τη  φύτευση.  Για  τα  ήδη  υπάρχοντα  δένδρα  που  βρίσκονται  στα  πεζοδρόμια  και
εμποδίζουν την διέλευση των πεζών ο Δήμος τα αφαιρεί και εάν απαιτείται αναδιαμορφώνει τη φύτευση.

Φύτευση ακάλυπτων χώρων, προκηπίων

1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος, τουλάχιστον κατά τα 2/3 παραμένει χωρίς επίστρωση, για να μπορεί να φυτευτεί 1
δέντρο για κάθε 200 τ.μ.  οικοπέδου που χτίζεται  (αν το υπόλοιπο είναι  μεγαλύτερο από 100 τ.μ.  ένα επιπλέον
δέντρο).
Στις πρασιές φυτεύεται 1 δέντρο για κάθε 25 τ.μ. προκηπίου ( αν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 12 τ.μ. ένα
επιπλέον δέντρο).
2.  Μεγάλη  σημασία  πρέπει  να  δοθεί  στην  κατασκευή  της  περίφραξης  του  κτιρίου,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι
κατασκευασμένη  σύμφωνα  με  τη  ρυμοτομική  γραμμή,  καθώς  και  στη  φύτευση  του  φράκτη  (μπορντούρας)  που
φυτεύεται εσωτερικά της μάντρας από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Η συντήρηση τους- κλάδεμα - πρέπει να γίνεται
πρόσωπο με τη ρυμοτομική γραμμή γιατί σε άλλη περίπτωση παρεμποδίζεται η ορατότητα και η ασφαλής διέλευση
των  πεζών  και  των  οχημάτων.  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  από  τους  δημότες,  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου
κλαδεύουν τα φυτά που εκτείνονται πέρα από τη ρυμοτομική γραμμή για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και
των οχημάτων.

1. Κατάλογος δέντρων

Η επιλογή των συγκεκριμένων προτεινόμενων φυτικών ειδών έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
• Αναπτύσσονται ικανοποιητικά στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
• Έχουν με μικρές απαιτήσεις σε νερό.
• Συνεισφέρουν στον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
• Έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε εργασίες συντήρησης.
• Συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης. 
Α) Δέντρα προτεινόμενα για φύτευση σε προκήπιο:
Ακακία  Μιμόζα,  Ιπποκαστανιά,  Κατάλπη,  Κουτσουπιά,  Γιακαράντα,  Μουριά,  Μανόλια,  Αριά,  Φλαμουριά,
Ψευδοπιπεριά, Σφένδαμος.

Β) Θάμνοι προτεινόμενοι για μπορντούρες:

Βερβερίς, Πυξός, Ευώνυμο, Λιγούστρο, Φωτίνια, Αγγελική, Δαφνοκερασιά, Βιβούρνο.

Γ) Κωνοφόρα προτεινόμενα για ψηλούς εσωτερικούς φυτικούς τοίχους.

Toύγια, Κυπαρίσσι GoldCrest, Κυπαρίσσι Αριζόνας, Κυπαρισσοκύπαρη Leylandii.

Δ) Δένδρα προτεινόμενα για φύτευση σε πεζοδρόμια.

Σφένδαμος, Ακακία Κων/λεως, Γκλεδίσχια, Κερλετέρια, Μελία, Προύνος, Σοφόρα, Μουριά, Βραχυχίτωνας, Νερατζιά.
Φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια γίνεται αν το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο από 75 cm, τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται
η ασφαλής μετακίνηση των πεζών, στην εξωτερική πλάκα (πλησιέστερη προς το ρείθρο),  το δε «σταύρωμα» των
μπράτσων να είναι πάνω από 2,00 m.

2. Προδιαγραφές δέντρων
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Όλα τα δένδρα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:
•  Υγιής  και  ευθυτενής  ανάπτυξη  του  κεντρικού  στελέχους,  ικανοποιητικού  ύψους,  χωρίς  οποιοδήποτε  σημάδι
παραμόρφωσης τμήματός του που να οφείλεται είτε σε μηχανικό τραυματισμό είτε σε οποιαδήποτε εντομολογική ή
μυκητολογική ασθένεια. 
• Ομοιόμορφη ανάπτυξη κόμης,  διαμορφωμένη σε τρεις τουλάχιστον βραχίονες (μπράτσα)   αλλά   και αντίστοιχους
πλευρικούς κλάδους, με υγιή φύλλα και οφθαλμούς, σε φυσιολογικό μέγεθος, χρώμα και σχήμα, ανάλογα με το είδους
του δένδρου.
3. Υποστήριξη δέντρων
Οι πάσσαλοι υποστήριξης των φυτών θα πρέπει να είναι από ξύλο υψηλής ποιότητας, ομοιόμορφου σχήματος και
μεγέθους (με ύψος τουλάχιστον 2.00 μέτρα και περίμετρο κορμού 10 εκ.), ικανά να στηρίξουν το δένδρο για διάστημα
δύο τουλάχιστον ετών.

Άρθρο 37: Κατάληψη πεζοδρομίου
Στην περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου, ο κύριος του έργου πρέπει να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από τον
Δήμο για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει, πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη. Επιπλέον, οφείλει να εξασφαλίσει
την ασφαλή διέλευση των πεζών με την:
 Κατάλληλη οριοθέτηση του νοητού πεζοδρομίου
 Καθημερινή περίφραξη του υπό κατάληψη χώρου μέχρι το πέρας των οικοδομικών εργασιών
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Άρθρο 38

Το ύψος των προστίμων και οι διοικητικές κυρώσεις θα επιβάλλονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό που θα ορίσει το

Δημοτικό Συμβούλιο (βλ. Κεφάλαιο Ζ, άρθρο 25).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 

ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ Τιτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ Παρατηρήσεις

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

2014
Εγκύκλιος ΔΥΓ2/Γ.Π.οι 
6972/2014

Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων 

 

 2014 Νόμος 4257/2014 
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών 

ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014

 2013
ΥΑ ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013

Καθορισμός πλαισίου μέτρων και διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικές δραστηριότητες σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

ΦΕΚ 
1450/Β/14.06.2013

 2013 
Εγκύκλιος 
24040/2590/2013 

Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διασυνοριακή 
μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 

 2013
ΥΑ 28745/895/Ε103 
2013

Τροποποίηση των ειδικών κριτήριων 
αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου που 
θεωρείται απόβλητο

ΦΕΚ 
1104/Β/2.5.2013

 2013 ΥΑ 166640/2013

Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής 
αδειδοδότησης μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση 
βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια 
επεξεργασία βιομάζας

ΦΕΚ 
554/Β/08.03.2013

 2012
ΥΑ ΥΠΕΚΑ 
33312/4110/2012

Ειδικό Εθνικο Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

ΑΔΑ Β41Β0-Η3Ω

 2012
Εγκύκλιος 29960/3800 .
15.06.2012

Ενδεικτικές κατηγορίες αποβλήτων 
Υγειονομικών μονάδων-Διευκρινισεις επί της 
ΚΥΑ 146163 

ΑΔΑ Β4ΛΓ0-Κ75 

 2012 ΚΥΑ 146163/2012
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων 
υγειονομικών μονάδων

ΦΕΚ 
1537/Β/08.05.2012

 2012
Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου 

Ρυθμίσεις κατεπείγοντων θεμάτων 
αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Δημόσιας Τάξης

ΦΕΚ 
256/Α/31.12.2013

0

http://www.sde.gr/wp-content/uploads/2013/04/fek-256-2012.pdf
http://www.sde.gr/wp-content/uploads/2013/04/fek-256-2012.pdf
http://www.sde.gr/wp-content/uploads/2013/04/fek-256-2012.pdf
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=9345&cat_id=921
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=9345&cat_id=921
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ouZ58V5c8pw%3D&tabid=508&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ouZ58V5c8pw%3D&tabid=508&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ouZ58V5c8pw%3D&tabid=508&language=el-GR
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9241%CE%920-%CE%973%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9241%CE%920-%CE%973%CE%A9
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=I554quHg7yc%3D&tabid=508&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=I554quHg7yc%3D&tabid=508&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=I554quHg7yc%3D&tabid=508&language=el-GR
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1104b_13.1368617468609.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1104b_13.1368617468609.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1104b_13.1368617468609.pdf
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=9753
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=9753
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=9848
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=9848
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=9848
http://dasarxeio.com/2014/04/15/132-3/
http://dasarxeio.com/2014/04/15/132-3/
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/6972-14.1411027400390.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/6972-14.1411027400390.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/6972-14.1411027400390.pdf
ΑΔΑ: Ω68ΑΩΗ5-1ΣΥ
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Παράτα-
ση προ-
θεσμίας 
για 
ΦΟΔ-
ΣΑ2012

Νόμος 4041/2012
Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος-
Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/99/ΕΚ

ΦΕΚ 
24/Α/13.02.2012

 2011
Εγκύκλιος 
4631.109/12.12.2011

Άδειες συλλογής μεταφοράς αποβλήτων ΑΔΑ:45ΨΠΟ-ΕΝ6

 2011
Εγκύκλιος 
129043/4345/2011

Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων αποβλήτων 

 

 2011
Εγκύκλιος 134468/7096/
08.12.2011

Επείγον Πρόγραμμα Παύσης Λειτουργίας ΑΔΑ ΑΔΑ:456M0-HAΞ

 2010
Εγκύκλιος 
4082/10.11.2011

Διευκρινίσεις σχετικα με την κατάργηση αδειών 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Ν. 4014/2011

ΑΔΑ:45740-ΦP5

 2009
Υ.Α. 
39624/2209/Ε103/2009

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 

ΦΕΚ 2076Β_09 

2009 Υ.Α. 21017/84/2009 

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 

(ΦΕΚ 
1287/Β`/30.6.2009)

2009 Υ.Α. 8111.41/09/2009

"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. 

ΦΕΚ 412Β_09 

2008 Εγκύκλιος
Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων 
αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσής τους, 
μετά από επεξεργασία, εντός ή επί του εδάφους

 

 2008 Εγκύκλιος
Διευκρίνιση θεμάτων εφαρμογής της 
νομοθεσίας, σχετικά με τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων

 

Διευκρι-
νίσεις 
για την 
ΚΥΑ 
13588/7
25/2006,
θέματα 
αδειο-
δότησης
κ.α.2008

Εγκύκλιος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για άρθρο 7 ΚΥΑ 13588 (28-1-08)  

 2007 Εγκύκλιος
Εγκύκλιος για την εκπόνηση μελέτης 
αποκατάστασης ΧΑΔΑ επικινδυνότητας <35

 

 2007  Υ.Α. 8668/2007  
Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

ΦΕΚ 187/Β`/2.3.2007

 2007  
2η Εγκύκλιος, Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων 
Αποβλήτων από τις Βιομηχανίες

 

 2006  
Κανονισμός 1013/2006 Για τη συνοριακή 
μεταφορά των αποβλήτων

 

1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_190/l_19020060712el00010098.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_190/l_19020060712el00010098.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2.egkyklios.sintaksi.diaxiristikon.sxedion.apobliton(10-07).pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2.egkyklios.sintaksi.diaxiristikon.sxedion.apobliton(10-07).pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/287b_07.1173440032362.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/287b_07.1173440032362.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkyklios.XADA.epikindynotita.kato.apo.35.zip
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkyklios.XADA.epikindynotita.kato.apo.35.zip
http://www.minenv.gr/4/41/000/egkyklios.gia.arthro.7.KYA.13588(28-1-08).pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2008-06-30.egkykllios.dieukrinistiki.thematon.tis.kya.13588.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2008-06-30.egkykllios.dieukrinistiki.thematon.tis.kya.13588.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2008-06-30.egkykllios.dieukrinistiki.thematon.tis.kya.13588.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2008-06-30.egkyklios.gia.diathesi.sto.edafos.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2008-06-30.egkyklios.gia.diathesi.sto.edafos.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/2008-06-30.egkyklios.gia.diathesi.sto.edafos.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/412b_09.1238673573203.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/412b_09.1238673573203.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/412b_09.1238673573203.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1287b_09.1247212850859.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1287b_09.1247212850859.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1287b_09.1247212850859.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2076b_09.1254401107218.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2076b_09.1254401107218.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2076b_09.1254401107218.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/45740-%CE%A6%CE%A15
https://diavgeia.gov.gr/doc/45740-%CE%A6%CE%A15
https://diavgeia.gov.gr/doc/45740-%CE%A6%CE%A15
http://yperdiavgeia.gr/decisions/view/269850
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=9669
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=9669
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=dAuqcQMxqgs%3D&tabid=508&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni%5B1155%5D=1568&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni%5B1155%5D=1568&language=el-GR
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 2006
ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π 
24944/1159

Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για 
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

ΦΕΚ 
791/Β΄/30.6.2006

 2006 KYA 4641/232/2006

«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών 
χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε 
νησιά και απομονωμένους οικισμούς, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ’ αριθμ. 
29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για 
υγειονομι

ΦΕΚ Β 168/13-02-06

 2006 ΚΥΑ 13588/725/2006

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

ΦΕΚ B 383/28.3.06

Αντικα-
τάσταση
της 
19396/1
546/199
72005

Eγκύκλιος 
Οικ.135977/14-12-2005

Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων 
Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

 

 2005 ΚΥΑ 22912/1117
«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον 
περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
από την αποτέφρωση των αποβλήτων»

ΦΕΚ 759Β/06-06-05

Ενσω-
μάτωση 
της Οδη-
γίας 
2000/76/
ΕΚ για 
την απο-
τέφρω-
ση των 
αποβλή-
των2005

Εγκύκλιος 131529/7-4-
2005

Παροχή οδηγιών για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων έργων και 
δραστηριοτήτων που παράγουν ή διαχειρίζονται
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο

 

 2005 Εγκύκλιος
Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων 
από τις Βιομηχανίες

 

 2004
Εγκύκλιος 123067/10-2-
2004

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή-
Μεταφορά-Αποθήκευση Αποβλήτων και 
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορρριμμάτων

 

 2004 Διόρθωση Εγκύκλιου
 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ οικ.103731/1278/5-5-
04» (Ορθή επανάληψη 13-5-04)

 

 2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
οικ.103731/1278/5-5-04

Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη Διαχείριση των μη
Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

 

 2004  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.109974/3106/22-10-04 ( Ορθή 
επανάληψη 4-11-04 ), σχετικά με τις Πρότυπες 
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ 

 

 2003 ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων / Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης»

ΦΕΚ 1909Β/22-12-03

Ενσω-
μάτωση
της  
Οδηγί-

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

 

2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:EL:PDF
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1909_2003.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1909_2003.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1909_2003.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklio.gia.protypes.prodiagrafes.texnikis.meletis.XADA.doc.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklio.gia.protypes.prodiagrafes.texnikis.meletis.XADA.doc.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklio.gia.protypes.prodiagrafes.texnikis.meletis.XADA.doc.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklios.mi.epikindinon.stereon.apovliton.doc.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklios.mi.epikindinon.stereon.apovliton.doc.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/diorthosi.egkikliou.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/diorthosi.egkikliou.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkyklios.ar.123067.10-02-2004.doc
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkyklios.ar.123067.10-02-2004.doc
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkyklios.ar.123067.10-02-2004.doc
http://www.minenv.gr/4/41/000/1.egkyklios.sintaksi.diaxiristikon.sxedion.apobliton(10-05).pdf
http://www.minenv.gr/4/41/000/1.egkyklios.sintaksi.diaxiristikon.sxedion.apobliton(10-05).pdf
http://www.deyax.gr/pdf-ethnicnom/i19.pdf
http://www.deyax.gr/pdf-ethnicnom/i19.pdf
http://www.deyax.gr/pdf-ethnicnom/i19.pdf
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=6043
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=6043
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=6043
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklios.gia.protypes.oristikes.meletes.ergon.apokatastasis.XADA.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklios.gia.protypes.oristikes.meletes.ergon.apokatastasis.XADA.pdf
http://www.minenv.gr/4/41/41200/00/egkiklios.gia.protypes.oristikes.meletes.ergon.apokatastasis.XADA.pdf
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6537
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6537
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6537
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=927&item_id=6049
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=927&item_id=6049
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=927&item_id=6049
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6538
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6538
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ας 
Πλαίσιο
91/156/
ΕOΚ 20
03

 2003 ΚΥΑ 37591/2031/2003
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»

ΦΕΚ Β1419/ 1.10.03

 2003
Υ.Α. 
26469/1501/Ε103/2003

Τροποποίηση της κ.υ.α 14312/1302/00 με θέμα 
«συμπλήρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α 
113944/97 «εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της 
πολιτικής διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων)» (723/Β)»

ΦΕΚ 864 Β/2003

 2003-
4

 
Εγκύκλιοι για τη διαχείριση των ζωικών 
αποβλήτων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης)

 

 2003  Υ.Α. 239267/2003  
Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Ζωικών 
αποβλήτων

ΦΕΚ 950/Β`/9.7.2003

 2003
ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/ 
2003

«Σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών 
που περιέχουν PCΒ – Γενικές κατευθύνσεις για 
τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και
αποβλήτων με PCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 
της κοινής υπουργικής απόφασης 
7589/731/2000 (Β’ 514)»

ΦΕΚ Β 606/15.5.03

 2002
ΥΑ 29407/3508 
16.12.2002

Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων

ΦΕΚ 1572Β/2002

Ενσω-
μάτωση
Οδηγί-
ας 
99/31/Ε
Κ 2002

Υ.Α. 3418/07/2002
Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα 
πλοία και καταλοίπων φορτίου

ΦΕΚ 712 Β/2002

 2000 Υ.Α. 19817/1702/2000

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

ΦΕΚ 963/Β`/1.8.2000

 2000 ΚΥΑ 7589/731/2000
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση
των πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)»

ΦΕΚ Β 514/11.4.00

 2000 ΚΥΑ 14312/1302/2000

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»

ΦΕΚ 723Β/2000

Kαταρ-
γήθη-
κε2000

Ν.2824/2000

Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια
της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και την 
ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων 

ΦΕΚ 90/Α`/16.3.2000

 1999 Υ.Α. 2487/455/1999
Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον 
περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων

ΦΕΚ 196/Β`/8.3.1999

Καταρ-
γήθη-
κε1997

ΥΑ 362016/28.11.97 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της απόφασης 
αριθμ. 346712/6.10.97 περί «διαδικασίες για τη 
βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση 
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των αποσυρόμενων γεωργικών προιόντων 
(Υπουργείο Γεωργίας)

 1997 ΥΑ 346712/6.10.97
Διαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και 
λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργι-
κών προιόντων (Υπουργείο Γεωργίας)

  

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 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΦΕΚ 1016Β/1997

Kαταρ-
γήθη-
κε1997

ΚΥΑ 19396/1546
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων ΦΕΚ 604 Β

Kαταρ-
γήθη-
κε1997

 Π.Δ 22/1997

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

Kαταρ-
γήθη-
κε1996

ΚΥΑ 98012/2001 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ΦΕΚ 40 Β

Kαταρ-
γήθη-
κε1995

ΚΥΑ 73537/148
 «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες»

ΦΕΛ 781

Kαταρ-
γήθη-
κε1994

Νόμος 2203/94 

Κύρωση της Σύμβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των 
διασυνοριακών 
κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της 
επεξεργασίας τους

ΦΕΚ 58 Α

 1993 ΚΥΑ 82805/2224/93

Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται 
από εγκαταστάσεις καύσης αστικών 
αποβλήτων 

ΦΕΚ 699Β/93

Kαταρ-
γήθη-
κε1991

ΚΥΑ 80568/4225

Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη 
χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που 
προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και 
αστικών λυμάτων

ΦΕΚ 641Β/1991

 1988 Υ.Α. 19744/454/1988
Επιτήρηση και έλεγχος των Διασυνοριακών 
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

Αντικα-
τα-
στάθη-
κε από 
την 
ΚΥΑ 
69728/
961985

ΚΥΑ 71560/3053 Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων ΦΕΚ 665 Β

Kαταρ-
γήθη-
κε1985

Κ.Υ.Α.72751/3054
Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη 
πολυχλωροδιαφαινυλίων και 
πολυχλωροτριφαινυλίων

ΦΕΚ 665 Β
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Kαταρ-
γήθη-
κε1983

 Π.Δ. 329/1983

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 
Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ

ΦΕΚ 118/Α`/1983

 1982 Υ.Α. 181051/1090/82

Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, 
φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων 
που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής 
στερεών απορριμμάτων πλοίων

ΦΕΚ 266Β/1982

   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

2013
ΥΑ 
54461/1779/Ε.103/2013

Αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι του άρθρου
4 της 9268/469/2007 ΥΑ 

ΦΕΚ 
2500/Β/4.10.2013

 2010 Νόμος 3854/2010

Τροποποίηση της Νομοθεσίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προιόντων και τον Εθνικό Οργανισμό 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
άλλων προιόντων 

ΦΕΚ 
94/Α/23.06.2010

 2008 Π.Δ.

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

(ΦΕΚ 228 Α/ 7.11.08)

2008 Π.Δ.

ΠΔ 99/2008  «Συγκρότηση και λειτουργία του 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής 
Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» 

(ΦΕΚ 154 Α /31.7.08)

2007
Υ.Α. 
74362/5340/05/2007

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση 
τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης

ΦΕΚ 
544/Β`/18.4.2007

 2007  Υ.Α. 9268/469/2007  

Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την 
ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των
συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 
Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), 
καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

ΦΕΚ 286/Β`/2.3.2007

 2006  Υ.Α. οικ. 150237/2006 
Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών 
Μολύβδου - Οξέος Κρήτης "ΣΕΔΙΣ - ΚΕΠΕ" 

ΦΕΚ 
1398/Β`/14.9.2006

 2006 Π.Δ. 15/2006

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 
117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίο

ΦΕΚ 12 Α/2006
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 2005
Εγκύκλιος 
122648/9.3.05 

«Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη 
Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και 
μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, 
χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο 
τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρ

 

 2004 ΚΥΑ οικ. 104826/2004

«Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από
ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων 
(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

ΦΕΚ Β 849/9.6.04

2004 ΚΥΑ 112145/2004 

"Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς
επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια 
πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των 
οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των 
τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς 
αγοραστές χρήστες - επιτηδευματίες"

ΦΕΚ 
1916 
Β/24.
12.20
04

 

2004 ΠΔ 117/2004
«Μέτρα, όροι και  πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΦΕΚ Α 82/5.3.04

Ενσω-
μάτω-
ση των
Οδη-
γιών 
2002/9
6/ΕΚ 
και 
2002/9
5/ΕΚ20
04

ΠΔ 116/2004

«Μέτρα, όροι και  πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος
του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων 

ΦΕΚ Α 81/5.3.04

Εν-
σώμα-
τωση 
Οδηγίας
200/53/
ΕΚ2004

ΠΔ 115/2004

«Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(Β’ 781) και 
19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής 
υπουργικής απόφασης

ΦΕΚ Α 80/5.3.04

 2004 ΠΔ 109/2004

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση 
των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων.
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή 
τους»

ΦΕΚ Α 75/5.3.04

 2004 ΠΔ 82/2004
Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση 
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

ΦΕΚ Α 64/2.3.04

 

2002 ΥΑ 24.1.2002
Διαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 
ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειμμένων 
οχημάτων

ΦΕΚ 57Β/2002

 2001 Ν. 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής  Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 179Α/2001

Ενσω-
μάτωση 
της Οδη-
γίας 
94/62/Ε

 ΓΕΝΙΚΑ   
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http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a179_2001.1118312315977.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a179_2001.1118312315977.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a179_2001.1118312315977.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/57B_02.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/57B_02.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/57B_02.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd82-lipantika.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd82-lipantika.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd109-elastika.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd109-elastika.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd109-elastika.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd115_mpataries.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd115_mpataries.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd115_mpataries.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd116-otkz.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd116-otkz.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd116-otkz.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd117_ahhe.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd117_ahhe.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/pd117_ahhe.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/ksexoristi.anagrafi.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/ksexoristi.anagrafi.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/ksexoristi.anagrafi.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/fek.antapodotikoy_2004.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/fek.antapodotikoy_2004.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/fek.antapodotikoy_2004.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/egkyklios_gedsap.doc
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/egkyklios_gedsap.doc
http://www.minenv.gr/anakyklosi/law/00/egkyklios_gedsap.doc
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ΟΚ στο 
Εθνικό 
Δίκαιο 

2009 Ν. 4014/2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων και άλλες
διατάξεις 

 

 2009 2527 / 7-1-2009

Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με 
τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων 
και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ)  

ΦΕΚ 
83/B

2008
Απόφαση 
6876/4871/2008

Έγκριση Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΦΕΚ 128Α/2.07.08

2008
Υ.Α. 
19403/1388/08/2008

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, 
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

2008
Υ.Α. 
Α1/οικ/27683/2320/2008 
 

Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α1/οικ 
11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β) απόφασης 
«Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών 
ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής 
– μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

ΦΕΚ 
948/Β`/22.5.2008

2008 εγκύκλιος Θέματα ΦοΔΣΑ  

 2008 Ν.3688/08
Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνομίας και 
άλλες διατάξεις (άρθρο 16 εξειδικεύει 
οργανωτικά ζητήματα των ΦοΔΣΑ)

ΦΕΚ 163Α/5/8/2008

 2008 Υ 325/14.03.08 
Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων

ΦΕΚ 465 Β/17-3-08

 2007
 Υ.Α. Α1/οικ 
11383/840/2007  

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών 
ιδιωτικής
χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφο
ράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

ΦΕΚ 309/Β`/7.3.2007

 2007 Ν. 3536/2007

«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής 
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης.» (Άρθρο 30 Στερεά 
Απόβλητα)

ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007

 2006 N. 3463/06 Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ΦΕΚ Α 114/8.6.2006

 2006 Υ.Α. Η.Π. 1764/653/2006 Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με το 
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για 
την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του 
Συμ

ΦΕΚ 
327/Β`/17.3.2006

 2006 Π.Δ. 211 Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του 
Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό 
υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 

ΦΕΚ 
211/Α'/5.10.2006
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http://www.sesme.gr/Portals/0/Journal/Files/TabID%5C65%5CRecordID%5C59/%CE%A0.%CE%94.%20211_2006_%CE%96%CF%89%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.sesme.gr/Portals/0/Journal/Files/TabID%5C65%5CRecordID%5C59/%CE%A0.%CE%94.%20211_2006_%CE%96%CF%89%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b327_06.1144056313149.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b327_06.1144056313149.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b327_06.1144056313149.pdf
http://www.dimotelia.gr/active.aspx?mode=el%7B728b765e-0d0c-4092-b0c7-53ac4f95ba93%7DView
http://www.eedsa.gr/admin/ABBYY%20FineReader%208.0%20Professional%20Edition.lnk
http://www.eedsa.gr/admin/ABBYY%20FineReader%208.0%20Professional%20Edition.lnk
http://www.eedsa.gr/admin/ABBYY%20FineReader%208.0%20Professional%20Edition.lnk
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=921&item_id=6992
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=921&item_id=6992
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=921&item_id=6992
http://www.espa.gr/media/documents/EPPA_EKPAIDEYSI_DIA_BIOU_MATHISI_090608.pdf
http://www.espa.gr/media/documents/EPPA_EKPAIDEYSI_DIA_BIOU_MATHISI_090608.pdf
http://www.nomotelia.gr/photos/File/3688-08.htm
http://www.nomotelia.gr/photos/File/3688-08.htm
http://www.nomotelia.gr/photos/File/3688-08.htm
http://www.ypes.gr/topiki/topiki_A/fodsa/egiklioi/38_13-8-08.doc
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/948b_08.1212150136093.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/948b_08.1212150136093.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/948b_08.1212150136093.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/781b_08.1213783151687.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/781b_08.1213783151687.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/781b_08.1213783151687.pdf
http://www.minenv.gr/4/42/00/xorotaksia/geniko.plaisio.22.10.08.pdf
http://www.minenv.gr/4/42/00/xorotaksia/geniko.plaisio.22.10.08.pdf
http://www.ypes.gr/topiki/topiki_A/fodsa/apofaseis/apofasi2527_09.doc
http://www.ypes.gr/topiki/topiki_A/fodsa/apofaseis/apofasi2527_09.doc
http://www.ypes.gr/topiki/topiki_A/fodsa/apofaseis/apofasi2527_09.doc
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=9063
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=9063
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=9063
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κατανάλωση από τον άνθρωπο

 2005 Ν. 3422/2005

Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη 
λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

303/Α`/13.12.2005

 2005 KYA οικ.145799/2005

«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) 
κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 το

ΦΕΚ B 
1002/18.07.05

 2005
Υ.Α. 
Δ10/Β/Φ.68/οικ.9725/28
42

Τροποποίηση της Δ.10/Φ.68/οικ.4437/1.3.2001 
κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Γεωργίας 
"Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής 
μελέτης αποκατάστασης"

ΦΕΚ 713 Β

 2003 ΚΥΑ 37111/2021/2003

«Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και 
συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως  
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 3 του

ΦΕΚ B 1391/29.9.03

 2003
ΚΥΑ 
11014/703/Φ104/2003

«Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής  
Εκτίμησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α’ 160) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με 
τις Οδηγίες 

ΦΕΚ B 332/20.3.03

 2003 Εγκ. οικ 117266/2003

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 
ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις 
απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και 
αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του 
παραρτήματος ΙΙ του άρθρου

 

 

2002 ΚΥΑ 25535/3281/02

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και 
δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην 
υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με 
την υπ΄αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ 
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε 
κατηγορίες κ.

ΦΕΚ Β 
1463/20.11.02

 2002 ΚΥΑ 15393/2332/2002

«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)»

ΦΕΚ B 1022/5.8.02

 2002 Ν. 3010/2002

«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»

ΦΕΚ A 91/25.4.02
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http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a91-02.1127382123394.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a91-02.1127382123394.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a91-02.1127382123394.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1022_2002.1127287549020.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1022_2002.1127287549020.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1022_2002.1127287549020.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1463B_02.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1463B_02.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1463B_02.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/EGK_117266_2003.1145004496952.pdf
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http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/EGK_117266_2003.1145004496952.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/332b-03.1122637371388.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/332b-03.1122637371388.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/332b-03.1122637371388.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1391_2003.1122370966271.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1391_2003.1122370966271.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1391_2003.1122370966271.pdf
http://www.eedsa.gr/library/Downloads/docs/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91/YA_D10.doc
http://www.eedsa.gr/library/Downloads/docs/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91/YA_D10.doc
http://www.eedsa.gr/library/Downloads/docs/Documents/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91/YA_D10.doc
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1002_05.1141380327813.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1002_05.1141380327813.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1002_05.1141380327813.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a303_05.1137664496476.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a303_05.1137664496476.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a303_05.1137664496476.pdf
http://www.sesme.gr/Portals/0/Journal/Files/TabID%5C65%5CRecordID%5C59/%CE%A0.%CE%94.%20211_2006_%CE%96%CF%89%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1.pdf
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 2002 ΠΔ 23/2002
Δημοτική Αστυνομία:πρόσληψη,προσόντα,δι-
καιώματα κλπ

ΦΕΚ 
19 
Β/200
2

Αρμοδιότητες σχετικά
με απορρίμματα

2001 Ν 2947/2001
Ολυμπιακή Φιλοξενία,Ολυμπιακά Εργα κλπ δια-
τάξεις 

ΦΕΚ 
228Α

Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος

2001 ΥΑ Δ10/2001/Β-244
Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής με-
λέτης αποκατάστασης λατομείων αδρανών υλι-
κών

ΦΕΚ 
224 Β

 

2000 Υ.Α. 15420/3278/2000
Διαδικασία 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 
απόφαση με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και 
προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των 
Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων

ΦΕΚ 828 Β/1998

 1998 Υ.Α. 6112/Γ-1049/1998
Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη διενέργειας 
έρευνας Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων

ΦΕΚ 457 Β/1998

 1998 Υ.Α. 135/Γ-5/1998

Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ-112/21-4-
97 με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη 
διενέργειας της έρευνας των Στερεών 
Βιομηχανικών αποβλήτων»

ΦΕΚ 50/Β`/1998

 1995  Υ.Α. Υ1β/2000/1995 
Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων»

ΦΕΚ 
343/Β
`/4.5.
1995

 

1995 Υ.Α. 77921/1440/1995
Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες 
αρχές για πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον

795/Β`/14.9.1995

Kαταρ-
γήθη-
κε1995 

Π.Δ. 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
ΦΕΚ 
231Α/
1995

καταργήθηκε 

1994 Ν. 2242/1994
Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε 
Ζ.Ο.Ε. Κλπ

ΦΕΚ 
162 Α

Σύσταση Ειδικού 
Σώματος Ελεγκτών 
Περιβάλλοντος (κα-
ταργήθηκε)

1991 ΥΑ 71961/3670/1991

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

ΦΕΚ 541/Β/91

 1991 Π.Δ. 517/91 Για τις ιδιωτικές κλινικές
ΦΕΚ 
202Α/
1991

 

1991 Π.Δ. 444/91

Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 
1381/81 (Α334) ως προς το ασβέστιο, το μα-
γνήσιο, το νάτριο και το θείο που περιέχονται 
στα λιπάσματα

ΦΕΚ 
164Α/
1991

Εναρμόνιση με Οδη-
γία 89/284/ΕΟΚ

1991 Υ.Α. 8243/1113/1991
Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 
πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου

ΦΕΚ 138Β/1991

 1990 ΚΥΑ 75308/5512/1990
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης πολιτών και 
φορέων για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

ΦΕΚ 691Β/1990

9
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(Kα-
ταργή-
θηκε 
από 
ΥΑ 
Η.Π.37
111/20
21/200
3)1990

ΚΥΑ 69269/5387/1990

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

ΦΕΚ 678Β/1990

Αφορά 
την 
Προ-
έγκριση
Χωρο-
θέτησης
και την 
Έγκρι-
ση Πε-
ριβαλ-
λοντι-
κών 
Όρων1
990

ΚΥΑ 31784/954/90 Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίμων
ΦΕΚ 
251Β/
1990

Εναρμόνιση της Ελ-
λην. Νομοθεσίας 
προς την 85/339 
Οδηγία ΕΟΚ

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/31-8-88

 1986 Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος ΦΕΚ 160Α/1986

Νόμος 
– Πλαί-
σιο198
2

Π.Δ. 434/1982
Συγκρότηση και αρμοδιότητες ειδικής υπηρεσί-
ας των ΟΤΑ

ΦΕΚ 
78Α/1
982

καταργήθηκε από ΠΔ
23/2002

1980 Ν. 1080/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως δια-
τάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ 
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξε-
ων

ΦΕΚ 
246Α/
1980

Tέλη καθαριότητας

1977 Ν. 743/1977
Περί προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

ΦΕΚ 
319Α/
1977

Αφορά τα απορρίμ-
ματα που παράγονται
από τα πλοία

1976 Ν. 429/1976
Περί τροποποιήσεως διατάξεως τινών του Ν. 
25/1975.

ΦΕΚ 
235Α/
1976

 

1975 Ν. 25/1975
Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δη-
μοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας και 
φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

ΦΕΚ 
74Α/1
975

 

1964 ΚΥΑ ΕΙβ/301/64
Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως 
απορριμμάτων. 

ΦΕΚ 63Β/1964

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2015

Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί Δ.Κ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απεχόντων  από  την  ψηφοφορία  των  κ.κ.  Δημοτικών  Συμβούλων  Σαρρή  Ιωάννη,  Βουλγαρίδη  Μηνά,
Βουτετάκη  Αικατερίνης,  Κουρούση Χαράλαμπου,  και  Μειοψηφούντων των κ.κ.  Δημοτικών Συμβούλων
Παπαντωνάκη Νικόλαου και Ρίζου Σεραφείμ.

1
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Εγκρίνει την ανάκληση της υπ' αριθμ. 18/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εκ
νέου έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας, ως έχει στην εισήγηση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

           ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη
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