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Γ Ζ Μ Ο    Θ Ζ Ρ Α  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ  

ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ  

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 

 

      A Π Ο  Π Α  Μ Α 

(ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ TAKTIKH ΤΝΔΓΡΗΑΖ)             

Ώπφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 12/2022 

πλεδξηάζεσο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θήξαο  

(ΜΔ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ) 

ΏΡΕΘΜΟ ΏΠΟΦΏΒΧ :   86/2022 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                  ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ :   ΣΘΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΘΟΣ 
           ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ : ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΘΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ 

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ :ΜΑΪΝΑΣ ΘΩΑΝΝΗΣ. 

          ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ :  ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ. 

ΘΔΜΑ :  ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΘΖΡΑ.  
ηε Θήξα ζήκεξα ηελ  02-08-2022, εκέξα ηεο εβδνκάδνο   ΣΡΗΣΖ  θαη 

ψξα  17:00’, ζπλήιζαλ  ζε δεκφζηα  ζπλεδξίαζε ζχκθσλα  κε ηελ  Βγθχθιην 
375 θαη  Ώ.Π. 39167/02-06-2022 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ 
Ν.4954/202 (Ώ.Π.46731/13-07-2022 έγγξαθν Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ),  ηα 
κέιε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   ηνπ Αήκνπ Θήξαο, θαηφπηλ ηεο ππ΄άξηζ.    

40/29-07-2022 πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  γηα  

Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (Με ηειεδηάζθεςε) θαη  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67  παξ.2  ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο απηέο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ . 
Ώθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ 
είθνζη επηά (27)  κειψλ βξέζεθαλ  παξφληα   είθνζη (20), ήηνη: 
 

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1.  ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 1. ΠΑΑΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

2.  ΗΓΑΛΑ ΣΑΤΡΟ 2. ΡΟΤΟ ΑΓΓΔΛΟ 

3.  
ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
3. ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΖΣΑ 

4.  
ΚΗΣΟΤ ΟΦΗΑ 

4. 
ΟΡΦΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

5.  
ΜΑΝΣΟΤΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

5. 
ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΣΟΤ ΛΟΤΚΑ 

6.  
ΗΓΑΛΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

6. ΠΡΔΚΑ ΠΔΣΡΟ 

7.  
ΕΧΡΕΟ ΑΝΑΣΑΗΟ-ΝΗΚΟΛΑΟ 

7. ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

8.  
ΕΧΡΕΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

  

9.  
ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ 
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10.  
ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ 

 
 

11.  
ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

 
 

12.  
ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  

13.  
ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 
(ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΖΛΘΑΝ ΑΝ ΚΑΗ 

ΝΟΜΗΜΑ ΚΛΖΘΖΚΑΝ). 

14.  
ΓΡΟΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 

  

15.  
ΜΑΨΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 

  

16.  ΓΡΑΣΗΑ ΗΧΑΝΝΖ   

17.  ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ   

18.  
ΑΛΑΦΟΤΕΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

  

19.  
ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ 

 
 

20.  
ΚΟΚΚΑΛΖ ΑΚΤΛΗΝΑ 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε θαη ζην παξφλ ζέκα παξεβξηζθφηαλ θαη ν Αήκαξρνο Θήξαο θ. 

ηγάιαο Αληώληνο . 
 
Βπίζεο παξαβξέζεθε  ε  Πειεθάλνπ Μαξία ππάιιεινο ηνπ Αήκνπ Θήξαο γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.   

 

Καηά ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο πξνζήιζαλ ζηελ  ηειεδηάζθεςε νη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 

1. Οξθαλόο Δκκαλνπήι. 

2. Υάιαξεο Αληώληνο ηνπ Λνπθά. 

3. Πξέθαο Πέηξνο 

 

ηε πλεδξίαζε παξόληεο ήηαλ θαη νη θάησζη Πξνέδξνη Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ: 

1. Καθνύξνο Αξηέκηνο, Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο  Βνπξβνύινπ. 

2. Μαξηάλλα Πειέθε, Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Δπηζθνπήο Γσληάο. 

3. Μαξηίδεο Νηθόιανο, Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Μεζζαξηάο. 

 
   Ο Πξφεδξνο αθνχ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο  ηνπ Α. .  θαη 

εηζεγνχκελνο ην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πεξί : «ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΓΖΜΟΤ ΘΖΡΑ»,  ην ιφγν έδσζε ζηνλ Ώληηδήκαξρν θ. Μαληνύζε Γξεγόξην, 

ν νπνίνο  έζεζε ππφςε ζην Α.. ηελ ππ΄αξηζ. 20/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο , ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη  ε έγθξηζε θαλνληζκνχ 
Καζαξηφηεηαο θαη εθηέιεζεο Οηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ σο εμήο : 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Ώ: ΓΒΝΕΚΒ ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΚΏΕ ΟΡΕΜΟΕ  ...................................... .  

 Άξζξν 1: Ώληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ  ......................................................... .  

 Άξζξν 2: Ώξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ  .... .  
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 Άξζξν 3: ΐαζηθέο έλλνηεο  ............................................................................ .  

 Άξζξν 4: Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ  .......................... .  

Άξζξν 5: Υψξνη παξαγσγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ηνπ  

 παξφληνο Καλνληζκνχ  ................................................................................. .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ ΐ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΑΔΜΟΤ 

 ....................................................................................................................... .  

 Άξζξν 6: Καζνξηζκφο ππνρξεψζεσλ ηνπ Αήκνπ  ........................................ .  

 Άξζξν 7: Βλέξγεηεο πνπ δελ απνηεινχλ ππνρξέσζε ή αξκνδηφηεηα ηνπ Αήκνπ 

 .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΠΟΛΕΣΧΝ 

 ....................................................................................................................... .  

 Άξζξν 8: Τπνρξεψζεηο γηα ηα κε νγθψδε αζηηθά απφβιεηα  ....................... .  

 Άξζξν 9: Τπνρξεψζεηο γηα ηα νγθψδε αζηηθά απφβιεηα  ............................ .  

 Άξζξν 1 Ο: Τπνρξεψζεηο γηα ηα απφβιεηα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ  ............... .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟΑ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΤΠΔΡΒΕΧΝ, ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ, ΥΧΡΧΝ  

 ........................................................................................................................ Τ

ΝΏΘΡΟΕΔ ΚΟΕΝΟΤ  .................................................................................... .  

Άξζξν 11 : Τπνρξεψζεηο θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ρψξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη  

 ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ  ............................................................................. .  

Άξζξν 12. Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο θαη πψιεζεο δσηθψλ  

 ππνπξντφλησλ  ............................................................................................. .  

 Άξζξν 12Ώ: Ώπνηξνπή πξφζβαζεο αδέζπνησλ δψσλ  ............................... .  

 Άξζξν 13:Τπνρξεψζεηο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ  .......... .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Β: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ  

 ........................................................................................................................ ΒΚ

ΚΏΦΧΝ, ΚΏΣΏΚΒΤΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΒΑΏΦΕΒΧΝ  ............................................ .  

Άξζξν 14: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ,  

 θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΏΒΚΚ)  ........................................................ .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Σ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΒΕΑΕΚΧΝ 

ΡΒΤΜΏΣΧΝ  

 ........................................................................................................................ ΏΠ

ΟΐΛΔΣΧΝ  ...................................................................................................... .  

Άξζξν 15: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ-  

 επηθηλδχλσλ απνβιήησλ  .............................................................................. .  

Άξζξν 16: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ 

κνλάδσλ  
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          Άξζξν 17: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ακηάληνπ  .................... .  

        Άξζξν 18: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ  ..... .  

       Άξζξν 19: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ  

 απνβιήησλ- ζπζθεπαζηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ. 

  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔΝ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ 

ΚΟΕΝΟΥΡΔΣΧΝ  

 ........................................................................................................................ 

ΥΧΡΧΝ  .......................................................................................................... .  

 Άξζξν 20: Τπνρξεψζεηο πεδψλ θαη νδεγψλ νρεκάησλ  ................................ .  

 Άξζξν 21: Τπνρξεψζεηο ζπλνδψλ θαηνηθίδησλ δψσλ  .................................. .  

 Άξζξν 22: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ  ......... .  

Άξζξν 23: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ 

(δεκνηηθψλ ή  

 δεκφζησλ ρψξσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο .  

Άξζξν 24: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ  

 ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηδησηηθέο εθδειψζεηο  .............................. .  

 Άξζξν 25: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ  .  

 Άξζξν 26: Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ ππαίζξηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  .. .  

 Άξζξν 27: Ώζθαιήο θφξησζε θνξηεγψλ νρεκάησλ  .................................... .  

 Άξζξν 28: Ρχπαλζε απφ ηελ ππαίζξηα απνζήθεπζε πιηθψλ  ........................ .  

 Άξζξν 29: Τπαίζξηα δηαθήκηζε  .................................................................... .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Δ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΠΟΛΕΣΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΔΝ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ  

ΕΑΕΧΣΕΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 ........................................................................................................................ .  

 Άξζξν 30: Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ  ......... .  

 Άξζξν 31 : Τπνρξεψζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα νηθνπέδσλ  .................. .  

 Άξζξν 32: Σέιε θαζαξηφηεηαο  ...................................................................... . 

  ΚΒΦΏΛΏΕΟ Θ-ΒΚΣΒΛΒΔ ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΏΕΧΝ ΚΏΕ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ 

ΟΡΓΏΝΕΜΧΝ ΚΟΕΝΔ ΧΦΒΛΒΕΏ ΣΟΤ ΑΔΜΟΤ ....................................... .  

    Άξζξν 33 : Τπνρξεψζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ........... .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Ε- ΚΤΡΧΒΕ - ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΒΠΕΐΟΛΔ ΣΟΤ  .......................... .  

 Άξζξν 34 : Κπξψζεηο  ................................................................................... .  

 Άξζξν 35 :Αηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ  .................................................. .  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

  

 

ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Καζαξηφηεηαο 

Βθηέιεζεο Οηθνδνκηθψλ Βξγαζηψλ 

ΥΔΣ.:Τπ’ αξηζκ. 168/2011 Ώπφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αήκνπ Θήξαο 

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη Βθηέιεζεο Οηθνδνκηθψλ 

Βξγαζηψλ έρεη ζθνπφ ν Αήκνο Θήξαο λα ελαξκνληζηεί ζηελ ππ’ 

αξηζκ.ΤΠΒΝ/ΑΑΏ/119776/2429 απφ 15.12.2021 Κνηλ. Τπ. Ώπφθαζε Τπ. 

Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο θαη Τπ. Βζσηεξηθψλ ψζηε λα είλαη πιήξεο, 

φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ, λα 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ '129) πεξί απνβιήησλ θαη 

ηνπ λ. 4685/2020 (Ώ'92)θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

Βζληθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ (ΒΑΏ) 2020-2030 θαη ηνπ 

Βζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ.  

Βπηπιένλ γηα ηνλ ιφγν φηη ε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Αήκνπ Θήξαο, 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο , κε 

ηδηαίηεξα εθηεηακέλε ρξνληθή ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ αιιά θαη ζην πιαίζην 

ηεο πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79 ηνπ θψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εηζάγνληαη πξνβιέςεηο 

απαγνξεχζεσλ νρινπζψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.  
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ  
 

  
 

Δ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ 
Αήκνπ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην αξ. 102 ηνπ πληάγκαηνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Δ θαζαξηφηεηα θαη 
ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο θαη 
ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αήκνπ (αξ. 75 λ. 3463/2006).  

Ο Αήκνο Θήξαο επηδηψθεη κέζσ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο:  

 Σελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
θπζηθνχ, αλζξσπνγελνχο θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 
απνηξνπή θηλδχλσλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θάζε είδνπο 
ξχπαλζε.  

 Σελ ειάηησζε ηεο ζπαηάιεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. 

 

 Σελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαζψο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 
- αλαθχθισζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεξάξρεζεο  απνβιήησλ.

 Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ κε παξνρή θηλήηξσλ, θαζψο θαη 
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο- επαηζζεηνπνίεζεο.  

 Σελ πξνψζεζε ελ γέλεη ησλ αξρψλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο κέζσ 
ηεο απνδνηηθήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ.  

 

ΑΡΥΔ  
 
Ο Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη ε πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο ηνπ Αήκνπ κε 
ηνπο δεκφηεο, ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο ελ γέλεη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο, δηέπεηαη απφ ηηο εμήο βαζηθέο αξρέο:  

 Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη κέγηζην αγαζφ πνπ ρξήδεη ζπλερνχο 
θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

 Δ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ απνηειεί 
παξάγνληα πνπ απεηιεί ηελ δεκφζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα 
δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θπζηθνχ θάινπο.  

 Ο «ξππαίλσλ πιεξψλεη» ζπληζηά θαηεπζπληήξηα αξρή. Ο 
παξαγσγφο θαη ν θάηνρνο ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη
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λα δηαρεηξίδνληαη ηα απφβιεηα θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη 
πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο 
πγείαο.  

 Δ πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο 
πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία 
(κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο).  

 Δ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» απνηειεί 
θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 
θαη πεξαηηέξσ ηελ αχμεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ θαη βηναπνβιήησλ, ελψ ζπκβάιιεη ζηε δίθαηε ρξέσζε ησλ 
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ.  

 Δ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε κείσζε 
ηεο ρξήζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη λα πξνσζεί ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 
ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο 
ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, πινπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε 
πξφιεςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, θαη ε 
αλαθχθισζε.  

 Γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απαηηείηαη:  

✓ ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο,  

✓ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ, θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ 
ηνπ Αήκνπ ζηηο δξάζεηο πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 
αλαθχθισζεο,  

✓ ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

✓ ε ζπλεξγαζία κε θνξείο Κνηλσληθήο θαη Ώιιειέγγπαο 
Οηθνλνκίαο θαη κε άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο γηα ηε 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

✓ Δ πξνζαξκνγή ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ Αήκν ππεξεζηψλ 
πξνο ηνπο δεκφηεο, θαηνίθνπο, επηζθέπηεο ηνπ Αήκνπ θαη ηνπο 
επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο 
ηνπ Αήκνπ, λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαπάλσ αξρέο.  

 Δ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4819/2021, θαη ε πξνζαξκνγή 
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ θαη 
ηνπ Βζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ 
είλαη επηβεβιεκέλε.  
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ΣΟΥΟΗ 
ηφρνη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ' 129), 
ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ 2020 - 2030 θαη ηνπ Βζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ, είλαη νη αθφινπζνη:  

✓ ε ηήξεζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ κε ηελ αχμεζε ηεο 
πξφιεςεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 
αλαθχθισζεο θαη παξάιιεια ηε κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ 
απνβιήησλ, εηδηθφηεξα: 

i. πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή 
παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ. 

ii. Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε(ζηελ νπνία 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνκπνζηνπνίενε ησλ βηναπνβιήησλ) 

iii. Άιινπ είδνπο αλάθηεζε 

iv. Αηάζεζε(πγεηνλνκηθή ηαθή), σο ηειεπηαία επηινγή δηαρείξηζεο. 
 

✓ ε επίηεπμε ζπλζεθψλ πςειήο πνηφηεηαο δσήο, κε ηε δηαηήξεζε ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο θαζαξψλ.  

✓ ε δξαζηηθή κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ζχκθσλα θαη κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ΒΑΏ.  

✓ ε κεγηζηνπνίεζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ψζηε 
λα κεησζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, λα 
επηηεπρζεί κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη αχμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 
απηψλ.  

 

✓ ε ελίζρπζε ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο 
ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ΒΑΏ.  

✓ ε αχμεζε ησλ πνζνηήησλ θαη επνκέλσο θαη ησλ πνζνζηψλ ησλ 
απνβιήησλ επί ησλ παξαγφκελσλ Ώζηηθψλ Ώπνβιήησλ, πνπ 
νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε ζχκθσλα κε ην ΒΑΏ θαη ην λ. 
4819/2021.  

✓ ε επίηεπμε ζπλζεθψλ πςειήο πνηφηεηαο δσήο κε ηε δηαηήξεζε ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο αιιά θαη ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ 
θαζαξψλ.  

 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Ώ: ΓΒΝΕΚΒ ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΚΏΕ ΟΡΕΜΟΕ  
 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνύ  

Ο παξψλ Καλνληζκφο, ν νπνίνο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 79 Ν. 3463/2006 (Ώ 114) «Κψδηθαο Αήκσλ θαη  Κνηλνηήησλ»  
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ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Αήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έθδνζε 
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ζέκαηα ηεο 
αξκνδηφηεηαο ηνπο έρεη σο αληηθείκελν ηα εμήο:  

α) Ρπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Αήκνπ θαη ησλ 
πνιηηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

β) πκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ (ΏΏ) / απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε Ώζηηθνχ 
Πξαζίλνπ θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ  

γ) Βλαξκνλίδεηαη κε ην Σνπηθφ ρέδην Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ (ΣΑΏ).  

δ) Ώπνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ 
αξρψλ  

Άξζξν 2: Αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ  

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Αήκνπ αλήθεη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ 
άξζξνπ 75 λ.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
(Ώ' 114) θαη ην άξζξν 228 ηνπ λ.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ 
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο - Βκβάζπλζε ηεο 
Αεκνθξαηίαο - Βλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - ΐειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Ώ. [Πξφγξακκα «ΚΛΒΕΘΒΝΔ Ε»] - 
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΑΏ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, 
ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή 
ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 
Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ' 133).  

Δ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ αλήθεη ζηε αξκφδηα ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ή 
πεξηβάιινληνο θαη ζε φπνηα Τπεξεζία θαζηζηά αξκφδηα ν εθάζηνηε 
ηζρχσλ Οξγαληζκφο Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Β.Τ) ηνπ Αήκνπ.  

Ώξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο γηα θάζε 
παξάβαζε θχξσζεο είλαη ν δήκαξρνο, ζχκθσλα κε ην εδάθην γ) ηεο 
παξ.11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4819/2021.  

Ο παξψλ Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο 
δεκφζηνπο αιιά θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο παξάγνληαη 
θάζε κνξθήο, πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο απφβιεηα θαη βξίζθεηαη κέζα 
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Αήκνπ. 
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Οη ππεχζπλνη πνπ παξάγνπλ απφβιεηα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην αξ. 

5 ηνπ παξφληνο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ζηελ νξζή δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ.  

Ο Αήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο παξνρήο έγθαηξεο ελεκέξσζεο θαη 

ππνζηήξημεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο, ψζηε λα δχλαληαη λα είλαη ζπλεπείο 

ζηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.  

 

Άξζξν 3: Βαζηθέο έλλνηεο  

• Ώζηηθά απφβιεηα (ΏΏ):  

α) ηα αλάκεηθηα απφβιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα 

λνηθνθπξηά, κεηαμχ άιισλ ραξηί θαη ραξηφλη, γπαιί, κέηαιια, 

πιαζηηθά, βηνινγηθά απφβιεηα, μχιν, πξντφληα 

θισζηνυθαληνπξγίαο, απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, απφβιεηα 

ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, απφβιεηα ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη νγθψδε απφβιεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηξσκάησλ θαη επίπισλ,  

β) ηα αλάκεηθηα απφβιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη 

ρσξηζηά απφ άιιεο πεγέο, φηαλ είλαη παξφκνηα σο πξνο ηε θχζε 

θαη ηε ζχλζεζε κε ηα νηθηαθά απφβιεηα.  

ηα αζηηθά απφβιεηα δελ πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα παξαγσγήο, 

γεσξγίαο, δαζνθνκίαο, αιηείαο, ζεπηηθψλ δεμακελψλ θαη απφβιεηα 

απφ δίθηπα απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηιχνο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ, νρήκαηα 

ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ή απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο.  

 Πξφιεςε: ηα κέηξα, ηα νπνία ιακβάλνληαη πξνηνχ κία νπζία, 

πιηθφ ή πξντφλ θαηαζηνχλ απφβιεηα, θαη ηα νπνία κεηψλνπλ:  

α)ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ, κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή 

παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ,  

β)ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία ή  

γ)ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ζε επηθίλδπλεο 

νπζίεο,  

 Αηαρείξηζε απνβιήησλ: ε ζπιινγή, κεηαθνξά, αλάθηεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαινγήο) θαη δηάζεζε απνβιήησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη 

ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο, θαζψο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη έκπνξνη ή νη κεζίηεο. 

  

 

 Έκπνξνο: Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε, ε νπνία ελεξγεί σο εληνιέαο γηα 
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ηελ αγνξά θαη ηελ πεξαηηέξσ πψιεζε απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπφξσλ πνπ δελ θαζίζηαληαη πιηθνί 

θάηνρνη ησλ απνβιήησλ.  

 Μεζίηεο: Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε, ε νπνία νξγαλψλεη ηελ αλάθηεζε 

ή ηε δηάζεζε απνβιήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζηηψλ πνπ δελ θαζίζηαληαη πιηθνί 

θάηνρνη ησλ απνβιήησλ.  

 Παξαγσγφο απνβιήησλ: θάζε πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ νη 

δξαζηεξηφηεηεο παξάγνπλ απφβιεηα (αξρηθφο παξαγσγφο 

απνβιήησλ) ή θάζε πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο 

πξνεπεμεξγαζίαο, αλάκεημεο ή άιιεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κεηαβνιή 

ηεο θχζεο ή ηεο ζχλζεζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ.  

 Βπαλαρξεζηκνπνίεζε: θάζε εξγαζία κε ηελ νπνία πξντφληα ή 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη απφβιεηα ρξεζηκνπνηνχληαη εθ 

λένπ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ.  

 Ώλάθηεζε: νπνηαδήπνηε εξγαζία ηεο νπνίαο ην θχξην απνηέιεζκα 

είλαη φηη απφβιεηα εμππεξεηνχλ έλα ρξήζηκν ζθνπφ αληηθαζηζηψληαο 

άιια πιηθά ηα νπνία, ππφ άιιεο ζπλζήθεο, ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίαο, ή φηη απφβιεηα πθίζηαληαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είηε ζηελ εγθαηάζηαζε είηε 

ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο.  

 Ώλαθχθισζε: νπνηαδήπνηε εξγαζία αλάθηεζεο κε ηελ νπνία ηα 

απφβιεηα κεηαηξέπνληαη εθ λένπ ζε πξντφληα, πιηθά ή νπζίεο πνπ 

πξννξίδνληαη είηε λα εμππεξεηήζνπλ θαη πάιη ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ 

είηε άιινπο ζθνπνχο. Πεξηιακβάλεη ηελ επαλεπεμεξγαζία νξγαληθψλ 

πιηθψλ αιιά φρη ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ηελ επαλεπεμεξγαζία ζε 

πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκα ή ζε εξγαζίεο 

επίρσζεο,  

 πιινγή: ε ζπγθέληξσζε απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο δηαινγήο θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο απνζήθεπζεο 

απνβιήησλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθαηάζηαζε 

επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.  

 Υσξηζηή ζπιινγή: ε ζπιινγή φπνπ κηα ξνή απνβιήησλ δηαηεξείηαη 

ρσξηζηά κε βάζε ηνλ ηχπν θαη ηε θχζε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εηδηθή 

επεμεξγαζία.  
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 Κνκπνζηνπνίενε: ε ειεγρφκελε αεξφβηα (νμεηδσηηθή) βηνινγηθή 

δηαδηθαζία απνδφκεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο εθείλεο ζπλζήθεο 

πνπ επλννχλ ηε δηαδνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεξκφθηισλ, ζεξκνάληνρσλ 

θαη κεζφθηισλ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ  

 Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε: θάζε εξγαζία αλάθηεζεο 

πνπ ζπληζηά έιεγρν, θαζαξηζκφ ή επηζθεπή, κε ηελ νπνία πξντφληα ή 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ πιένλ απφβιεηα 

πξνεηνηκάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο 

άιιε πξνεπεμεξγαζία,  

 Αηάζεζε: νπνηαδήπνηε εξγαζία ε νπνία δελ ζπληζηά αλάθηεζε, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία έρεη σο δεπηεξνγελή 

ζπλέπεηα ηελ αλάθηεζε νπζηψλ ή ελέξγεηαο, φπσο ε πγεηνλνκηθή 

ηαθή ησλ απνβιήησλ.  

 Κέληξν Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο (ΚΑΒΤ): ρψξνο, 

νξηνζεηεκέλνο θαη δηακνξθσκέλνο, ψζηε νη πνιίηεο λα απνζέηνπλ 

κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα θαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. Σν ΚΑΒΤ 

απνηειείηαη απφ κηα απιή θηηξηαθή ππνδνκή, φπνπ δεκηνπξγνχληαη 

δηαθξηηνί ρψξνη γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηδηφξζσζε θαη ηελ 

απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ.  

 Πξάζηλν εκείν(Π): ρψξνο νξγαλσκέλνο απφ έλαλ ή απφ 

πεξηζζφηεξνπο Αήκνπο απφ θνηλνχ ή απφ ΦνΑΏ θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ησλ νηθείσλ ν.η.α, α' βαζκνχ, ν νπνίνο είλαη 

νξηνζεηεκέλνο θαη δηακνξθσκέλνο κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη 

εμνπιηζκφ, ψζηε νη πνιίηεο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ λα 

απνζέηνπλ ρσξηζηά ζπιιεγέληα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ή 

ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ. Ώπνηεινχλ 

ππαίζξηνπο θαη πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη εγθαζίζηαληαη ζε 

νηθφπεδα ή γήπεδα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Αήκν ή πνπ ελνηθηάδνληαη 

απφ απηφλ ή πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 Κέληξν Ώλαθχθισζεο, Βθπαίδεπζεο Αηαινγήο ζηελ Πεγή 

(ΚΏΒΑΕΠ): ην Πξάζηλν εκείν πνπ νξγαλψλεηαη απφ θνξείο 

θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Αήκνπ, γηα ην νπνίνλ ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά φζα ηζρχνπλ γηα ηα 

Πξάζηλα εκεία.  

 Γσληά Ώλαθχθισζεο (ΓΏ): δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ρψξνο πνιχ κηθξήο 

έθηαζεο, ρσξίο πεξίθξαμε ή νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο, φπνπ νη 

πνιίηεο απνζέηνπλ ρσξηζηά ζπιιεγέληα αλαθπθιψζηκα αζηηθά 

απφβιεηα ή ρξεζηκνπνηεκέλα  αληηθείκελα, ζε θαηάιιεινπο 

πεξηέθηεο, ηα νπνία ελ ζπλερεία ζπιιέγνληαη απφ ηνλ νηθείν Αήκν γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή 

αλαθχθισζε.  
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 Κηλεηφ Πξάζηλν εκείν (ΚΕΠ): ην απηνθηλνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν 

φρεκα, ην νπνίν δηαζέηεη μερσξηζηά κέζα ζπιινγήο, φπσο θάδν ή 

container γηα θάζε επηκέξνπο πιηθφ πνπ ζπιιέγεηαη. Βληάζζεηαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ζπιινγήο - κεηαθνξάο απνβιήησλ ηνπ Αήκνπ. Σα Κηλεηά 

Πξάζηλα εκεία ιεηηνπξγνχλ βάζεη πξνγξάκκαηνο ηεο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο ησλ Αήκσλ , ην νπνίν θνηλνπνηείηαη επξέσο ζηνπο 

πνιίηεο.  

 ΐηνινγηθά απφβιεηα ή βηναπφβιεηα: ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα 

θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ θαη καγεηξείσλ απφ 

ζπίηηα, γξαθεία, εζηηαηφξηα, ρνλδξεκπφξην, θπιηθεία, παξφρνπο 

ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη ηα ζπλαθή 

απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ  

 Ώπφβιεηα Βθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΏΒΚΚ)»: Σα 

απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο.  

 Ώπφβιεηα έιαηα: Σα νξπθηέιαηα ή ηα ζπλζεηηθά ιηπαληηθά ή ηα 

βηνκεραληθά έιαηα πνπ δελ είλαη πιένλ θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε, γηα 

ηελ νπνία αξρηθψο πξννξίδνληαλ, φπσο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα 

θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, ηα έιαηα θηβσηίσλ ηαρπηήησλ, ηα 

ιηπαληηθά έιαηα, ηα έιαηα γηα ζηξνβίινπο θαη ηα πδξαπιηθά έιαηα.  

 Βπηθίλδπλα Ώπφβιεηα: Σα απφβιεηα πνπ εκθαλίδνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΠΕ ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ' 129).  

 Βλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ : νη εξγαζίεο ζπιινγήο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγγπνδνζία, θαζψο θαη νη εξγαζίεο 

κεηαθνξάο, κεηαθφξησζεο, απνζήθεπζεο, πξνεηνηκαζίαο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζεο θαη θάζε άιιν είδνο αλάθηεζεο 

ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ πνιιαπιήο ρξήζεο ή ησλ 

απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη 

ζεζπηζζεί Πξφγξακκα Αηεπξπκέλεο Βπζχλεο Παξαγσγνχ (Π.Α.ΒΠ).  

 Πξφγξακκα Αηεπξπκέλεο Βπζχλεο Παξαγσγνχ (Π.Α.ΒΠ): Αέζκε 

θαλφλσλ, κε ηνπο νπνίνπο δηαζθαιίδεηαη φηη νη παξαγσγνί ησλ 

πξντφλησλ θέξνπλ νηθνλνκηθή επζχλε ή νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή 

επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ δσήο ελφο 

πξντφληνο πνπ θαζίζηαηαη απφβιεην.  

 χζηεκα Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (.Β.Α.): ε νξγάλσζε ζε αηνκηθή 

ή ζπιινγηθή βάζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην νηθείν Π.Α.ΒΠ. Σα .Β.Α. 

εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.

 

 

 

 

• Κνηλφρξεζηνη ρψξνη: νη θνηλήο ρξήζεο ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή έρνπλ ηεζεί ζε 

θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν.  
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Άξζξν 4: Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ησλ απνβιήησλ  

Σα δηάθνξα είδε απνβιήησλ νκαδνπνηνχληαη ζε έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

θαηά πξνέιεπζε θαη ζπλαθή ζχζηαζε, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο 

αθνινχζσο:  

1. Ώζηηθά απφβιεηα (Ώ.Ώ)  

Βηδηθφηεξα ζηα Ώ.Ώ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο γεληθέο θαηεγνξίεο: 

1.1.  Τιηθά πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε  

ια ηα είδε ή πξντφληα ή ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

εθ λένπ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ (ΐηβιία, 

Ρνχρα, Οηθηαθέο ζπζθεπέο, Έπηπια, ηξψκαηα, Υαιηά, Μνθέηεο, 

Παηρλίδηα, Αηαθνζκεηηθά, CD/DVD-Αίζθνη-ΐηληενθαζέηεο, Βξγαιεία, 

Πνδήιαηα, θ.ι.π), θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαινγήο, δηαρσξηζκνχ ή άιιεο 

εξγαζίαο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

1.2 Ώλαθπθιψζηκα Ρεχκαηα Ώζηηθψλ Ώπνβιήησλ  

Σα Ώλαθπθιψζηκα Ρεχκαηα Ώζηηθψλ Ώπνβιήησλ είλαη ηα απφβιεηα 

ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία παξέρνπλ εθ λένπ πξψηεο 

χιεο, πιηθά ή νπζίεο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο Αηαινγήο ζηελ Πεγή θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ ηα αθφινπζα ξεχκαηα 

ζπιιέγνληαη ρσξηζηά:  

α) ΐηναπφβιεηα (βηνινγηθά απφβιεηα)  

β) Ώπφβιεηα ζπζθεπαζηψλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:  

►πζθεπαζίεο απφ ραξηί θαη ραξηφλη: ραξηί πεξηηπιίγκαηνο εηδψλ 

δηαηξνθήο, ραξηνζαθνχιεο, ραξηνθηβψηηα θ.ι.π.  

►Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ φπσο γηα λεξφ, γάια,  

αλαςπθηηθά, απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ θ.ι.π.  

►Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ: λεξφ, αιθννινχρα πνηά, 

ρπκνί, αλαςπθηηθά θ.ι.π.  

►Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ φπσο αλαςπθηηθά, κπχξεο, 

θνλζέξβεο θ.ι.π. 

►Ξχιηλεο ζπζθεπαζίεο φπσο θαζφληα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, 

παιέηεο θ.ι.π.  

 

γ) Έληππν ραξηί (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θ.ι.π.)  

 

 

 

 

 

δ) Λνηπά αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπζθεπαζίεο. Σα 

απφβιεηα απηά κπνξνχλ, κε βάζε ην πιηθφ απφ ην νπνίν 
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απνηεινχληαη, λα αλαθπθισζνχλ (π.ρ. γπαιί θαη πιαζηηθφ απφ είδε 

νηθηαθήο ρξήζεσο, δηάθνξα κεηαιιηθά αληηθείκελα θ.ι.π.)  

ε) Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) πάζεο 

θχζεσο  

ζη) Διεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, φπσο κεγάιεο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, ειεθηξηθέο θνπδίλεο θ.ι.π.), 

κηθξνζπζθεπέο (θιηκαηηζηηθά, ζεζνπάξ, κίμεξ, θσηηζηηθά είδε, 

εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσλίαο, ηειενξάζεηο, 

ειεθηξηθά - ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη παηγλίδηα, θ.ι.π.), ιακπηήξεο  

δ) ΐξψζηκα ιίπε θαη έιαηα  

ε) Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα  

ζ)νγθψδε απφβιεηα(έπηπια, ζηξψκαηα) η) 

παηρλίδηα  

ηα) αζιεηηθφο εμνπιηζκφο  

ηβ)θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή θαηαλάισζε  

ηγ) ειαθξηά πξνζσπηθά ειεθηξηθά νρήκαηα  

1.3  Ρεχκαηα αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη αιιά 

κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε 

ελέξγεηαο, είηε λα νδεγεζνχλ πξνο απνηέθξσζε, είηε λα δηαηεζνχλ κε 

πγεηνλνκηθή ηαθή. Σέηνηνπ είδνπο ξεχκαηα είλαη νη κηθξέο πνζφηεηεο 

επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά φπσο 

ζπζθεπαζίεο θαζαξηζηηθψλ θαη ρξσκάησλ θαη επηπιένλ, σο δηαθξηηή 

θαηεγνξία, ηα ιεγκέλα θάξκαθα. Οη δχν πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο 

απνβιήησλ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά. 

2. ΐηνκεραληθά απφβιεηα  

Πεξηιακβάλνληαη ηα απφβιεηα επηθίλδπλα θαη κε απφ δξαζηεξηφηεηεο 

βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο, νηθνηερλίαο θαη απφ θάζε άιιε κνλάδα 

παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή 

ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά απφβιεηα. 
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3. Ρεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πιελ αζηηθψλ*  

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ξεχκαηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο:  

α)  Ώπφβιεηα Έλαια (ΏΒ)  

β) Ώπφβιεηα ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο  (ΏΟΐ)  

γ)  Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΚΓ)  

δ)  Μεηαρεηξηζκέλα ελαζηικά νρεκάησλ (ΜΒΟ)  

ε) Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ (ΏΔΔΒ) 

βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο  

 
*αθορά ηα έως ζήμερα ενηαγμένα ζηην εναλλακηική διαχείριζη  

 
 
4. Βπηθίλδπλα Ώπφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΒΏΤΜ)  

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ελδεηθηηθά 

απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, Κέληξα Τγείαο, Αεκνηηθά 

Εαηξεία θιπ. ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, 

Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο 

ππ’αξ., νηθ.146163/2012 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Αηαρείξηζε Ώπνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ» (ΐ '1537).  

 
5. Ώπφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΏΒΚΚ)  

 

Πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 

θαη θαηεδαθίζεηο ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε κε επηθίλδπλα θαη επηθίλδπλα 

φπσο ν ακίαληνο.  

Δ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ΏΒΚΚ απνηειεί αληηθείκελν ησλ 

πζηεκάησλ Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ), εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021, θαη ε 

δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ  

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 

Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο ππ’αξ. 

36259/1757/Β103/2010 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ απφ Βθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΏΒΚΚ)» 

(ΐ' 1312) . 
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6. Βγθαηαιεηκκέλα κεραλνθίλεηα δίθπθια  

Πεξηιακβάλνληαη ειαθξηά κεραλνθίλεηα δίθπθια θαη δίθπθιεο 

κνηνζπθιέηεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) ππ’ αξ. 168/2013 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Εαλνπαξίνπ 

2013 γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο δίθπθισλ ή ηξίθπθισλ 

νρεκάησλ θαη ηεηξάθπθισλ.  

7. Γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα 

  ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

   7.1. Τπνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ 

Ώπνζπξφκελα θξνχηα θαη ιαραληθά 

Ώπφβιεηα θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο 

 7.2.  Πιαζηηθά γεσξγίαο  

8. πζθεπαζίεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

Άξζξν 5: Υώξνη παξαγσγήο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ππεύζπλνη 

ηήξεζεο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ  

1. «Πνιίηεο»: φπνπ αλαθέξνληαη πνιίηεο ζεσξνχληαη, φινη φζνη 

παξάγνπλ απφβιεηα εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Αήκνπ, δειαδή 

νη θάηνηθνη, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ γξαθείσλ, 

ησλ θαηαζηεκάησλ θ.ιπ., πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα δηνηθεηηθά 

φξηα ηνπ Αήκνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαζψο θαη φινη νη δηεξρφκελνη απφ ην 

Αήκν.  

2. «Καηνηθίεο»: ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, θαζψο θαη ηα 

ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ, φπνπ θαηνηθνχλ, κφληκα ή πξφζθαηξα, 

κεκνλσκέλα άηνκα ή νηθνγέλεηεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη νη 

ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ, ελψ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ είλαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο. Ώλ δελ ππάξρεη 

δηαρεηξηζηήο, ηφηε σο ππεχζπλνη ζεσξνχληαη φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ 

δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ - ζπγθξνηήκαηνο.  

3. «Βπηρεηξήζεηο-Καηαζηήκαηα»: ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο εκπνξηθέο ή άιινπ είδνπο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο καδί κε ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Τπεχζπλνη γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

θαηά πεξίπησζε είλαη:  
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α) Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο: ν ηδηνθηήηεο ή ν Αηεπζπληήο 
ηνπο. 
β) Γηα ηηο Ώλψλπκεο Βηαηξείεο: ν Πξφεδξνο, Ώληηπξφεδξνο, 
Αηεπζχλσλ ή Βληεηαικέλνο χκβνπινο θαη Γεληθφο Αηεπζπληήο.  

γ) Γηα ηηο Οκφξξπζκεο θαη Βηεξφξξπζκεο Βηαηξείεο, θαζψο θαη γηα ηηο 
Βηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Βπζχλεο: ν Αηαρεηξηζηήο.  

δ) Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο: ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  

ε) Γηα ηα σκαηεία: ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  

         ζη) Γηα Κνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα: ηα 
πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ.  

δ) Γηα Κνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα: νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ.  

4. «Γξαθεία»: ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθείηαη 
νπνηνδήπνηε επάγγεικα, κφληκν ή πξφζθαηξν. 'Τπεχζπλνο γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γξαθείνπ.  

5. «Οηθφπεδα»: ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, 
εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. 'Τπεχζπλνο γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ νηθνπέδνπ.  

6. «ΐηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, θαζψο θαη εξγαζηήξηα»: 
ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ βηνκεραληθέο ή βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα παξαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο. Σέηνηεο ζεσξνχληαη θαη 
νη γεσξγνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο. ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο 
γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Αηεχζπλζεο ηεο κνλάδαο, πνπ 
θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζηνλ Αήκν. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν 
δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο.  

7. Γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα, ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ην θπζηθφ 
πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην 
φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ 
νρήκαηνο. Γηα θάζε είδνπο νρήκαηα ηνπ Αεκνζίνπ, ππεχζπλνο είλαη ν 
Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηέηνηνο δελ ππάξρεη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο 
ζηελ νπνία είλαη ρξεσκέλν ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη 
εληνιέο θίλεζεο.  
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Οη ππεχζπλνη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα κπνξνχλ λα νξίζνπλ 
κε έγγξαθφ ηνπο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ζπκβηψλεη ή 
ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ 
κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο, πξέπεη ηφζν εθείλνο πνπ αλαζέηεη, φζν θαη 
εθείλνο πνπ απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ππεπζπλφηεηαο, λα ζπλππνγξάςνπλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ελψπηνλ 
ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ή ελψπηνλ 
ηεο Ώζηπλνκηθήο Ώξρήο θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαησζεί αξκνδίσο ε 
εκεξνκελία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ε 
γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ. Ώθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ 
ζεσξεκέλνπ εγγξάθνπ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε επζχλε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο.  

Εδηνθηήηεο νηθνπέδνπ ν νπνίνο απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη 
λα αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ ΐ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΑΔΜΟΤ  
 

Άξζξν 6: Καζνξηζκόο ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ  

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αήκνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 228 
ηνπ λ. 4555/2018, ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4819/2021, ην ΒΑΏ θαη ην 
Βζληθφ Πξφγξακκα Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ, είλαη νη 
αθφινπζεο:  

6.1. Πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ
1 

 

✓ Βθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ζε ηνπηθφ επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε έκθαζε 
ζηελ πξφιεςε γηα ηα ξεχκαηα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Βζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ, δειαδή 
ηξφθηκα, ραξηί, ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθά κηαο ρξήζεο, νγθψδε, 
θισζηνυθαληνπξγηθά.  

✓ Αξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη έληππνπ ραξηηνχ  

✓ Φεθηνπνίεζε ππεξεζηψλ, κε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο gov.gr ή άιιεο πιαηθφξκαο (π.ρ. έθδνζε 
ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ, εγθξίζεσλ).  

 

 

 

 
1   

Βζληθφ Πξφγξακκα Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ άξζξν 228 ηνπ λ. 
4555/2018  
λ.4736/2020  
λ.4819/2021  
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✓ Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ησλ πιαζηηθψλ 
πξντφλησλ κηαο ρξήζεο ν Αήκνο, νη νπνίνο δηαζέηεη δίθηπν πφζηκνπ 
λεξνχ, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα θνηλφρξεζηεο βξχζεο κε ζθνπφ 
ηελ δσξεάλ δηάζεζή ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε δεκνηηθέο αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζε δεκνηηθέο παηδηθέο ραξέο.  

✓ Βθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» φπσο 
πεξηγξάθεηαη εηδηθφηεξα (παξ. 6.4.).  

✓ Αηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα ΒΑ θαη ηνλ ΒΟΏΝ.  

 
6.2. Αεκηνπξγία Κέληξσλ Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο     
Τιηθψλ (ΚΑΒΤ)

2  

 

Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ν Αήκνο πινπνηεί έλα 
ηνπιάρηζηνλ Κέληξν Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθψλ(Κ.Α.Β.Τ.) Έσο 
ην ηέινο ηνπ 2023*. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα νξγαλσκέλνπο ρψξνπο, ζηνπο 
νπνίνπο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απνζέηνπλ κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα θάζε 
είδνπο, φπσο είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, παηρλίδηα, έπηπια, 
πνδήιαηα, βηβιία θαη θισζηνυθαληνπξγηθά είδε. Σα πξντφληα απηά ηαμηλνκνχληαη 
θαη επηδηνξζψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

* ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνλ v. 4819/2021, ε ππνρξέσζε αθνξά Αήκνπο άλσ 
ησλ 20.000 θαηνίθσλ. Οη ΦνΑΏ κεξηκλνχλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία 
ΚΑΒΤ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη Αήκνη κε πιεζπζκφ θάησ ησλ είθνζη 
ρηιηάδσλ 20.000 θαηνίθσλ κέζσ πξνψζεζεο ησλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  
 
 6.3.  Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεο - 

Πξνκήζεηα ζαθνπιψλ κε αλαθπθισκέλν πεξηερφκελν
3
 

Ο Αήκνο αλαθνξηθά κε ηηο πξνκήζεηεο πιαζηηθψλ κηαο ρξήζεο ηεξεί ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4736/2020 «Βλζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο (ΒΒ) 2019/904 ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ 
νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
(Ώ' 200). 
Μεηαμχ ησλ άιισλ απαγνξεχεηαη λα πξνκεζεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν πιαζηηθά πξντφληα κίαο ρξήζεο φπσο πιαζηηθά 
καραηξνπήξνπλα, πιαζηηθά πηάηα, πεξηέθηεο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη 
θππειάθηα γηα πνηά απφ θειηδφι. Βπηπιένλ ππνρξενχηαη λα 
πεξηιακβάλεη ζηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 
ηε κίζζσζε ή εθκεηάιιεπζε ή παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο 
θπιηθείσλ, φξν πεξί απαγφξεπζεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο ρξήζεο θαη ηεο 
δηάζεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο ησλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 
κίαο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξφκελν λφκν. 
 
 

2 
άξζξν 18 ηνπ v. 4819/2021  

3 
άξζξν 5 ηνπ v. 4736/2020 θαη άξζξν 85 ηνπ v. 4819/2021  

 

Ώπφ ηελ 1ε Εαλνπαξίνπ 2023, ν Αήκνο δελ πξνκεζεχεηαη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν πιαζηηθέο ζαθνχιεο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ, κε εμαίξεζε ηηο πνιχ 
ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο θαη ηηο βηναπνδνκήζηκεο ή 
βηναπνηθνδνκήζηκεο/ ιηπαζκαηνπνηήζηκεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο 
κεηαθνξάο.  
 
6.4. Βθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ»

4 
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Σν ζχζηεκα «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 
ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. Πιένλ ν ππνινγηζκφο 
ησλ ηειψλ γηα ηνπο παξαγσγνχο απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ λνηθνθπξηψλ, γίλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ησλ 
παξαγφκελσλ απφ απηνχο απνβιήησλ. Βηδηθφηεξα:  

✓ Ο Αήκνο απφ ηελ Εε Εαλνπαξίνπ 2023* θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία Μνλάδα Βπεμεξγαζίαο ΐηναπνβιήησλ (ΜΒΐΏ) 
ή ηδησηηθή ΜΒΐΏ πνπ εμππεξεηεί ηνλ Αήκν, εθαξκφδεη ην «Πιεξψλσ 
ζν Πεηάσ» γηα ηα βηνινγηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο 
αλαθεξφκελνπο παξαθάησ θνξείο παξαγσγήο βηναπνβιήησλ:  

− κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ  

− ιαραλαγνξέο 

− super market 

− μελνδνρεία άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ  

✓ Ο Αήκνο απφ ηελ 1ε Εαλνπαξίνπ 2023** εθαξκφδεη ην «Πιεξψλσ ζν 
Πεηάσ» γηα ηα αζηηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα μελνδνρεία 
άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ θαζψο θαη απφ ηηο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Αήκνπ, νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ θαζίζηαληαη ππφρξενη γηα ηελ 
απφδνζε ηνπ ηέινπο. 

✓ Ο Αήκνο απφ ηελ Εε Εαλνπαξίνπ 2028*** εθαξκφδεη θαζνιηθά ην 
«Πιεξψλσ ζν Πεηάσ»  

Με ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ», ν Αήκνο δηαζέηεη 
θαηάιιειν ζχζηεκα κέηξεζεο.  
 
* ε ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37ηνπ v. 4819/2021, αθνξά Αήκνπο κε 
πιεζπζκφ άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ  
 
4 
άξζξν 37 ηνπ λ. 4819/2021  

 
** ε ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην ίδην κε παξαπάλσ άξζξν αθνξά Αήκνπο κε 
πιεζπζκφ άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ  

***ε ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν αθνξά Αήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ 
ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ  

 

εκείσζε: Οη ηηζέκελεο εκεξνκελίεο ζπληζηνχλ ην αλψηεξν ρξνληθφ φξην 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ»  

 

 

 

 

6.5. Βθαξκνγή ρσξηζηήο ζπιινγήο
5 
 

Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο 
ηνπιάρηζηνλ γηα ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θαη γπαιί ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ηνπ νηθείνπ ΣΑΏ θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ.  

Ο Αήκνο απφ ηελ lε.1.2022, νξγαλψλεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ, 
κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, εληφο ησλ θηηξίσλ ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ή 
άιισλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία θέξνπλ ηελ επζχλε 
ιεηηνπξγίαο. Σν ρσξηζηά ζπιιεγέλ ραξηί παξαδίδεηαη ζε 
αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο.  

 
6.6. Υσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζε δεκνηηθέο  
εγθαηαζηάζεηο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ

6
 

Ο Αήκνο νξγαλψλεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο 

ΑΔΑ: 63Γ6ΩΡΝ-ΓΔΣ



22 

 

ζε δηαθξηηά ξεχκαηα ζε δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο 
ραξέο, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη άιιεο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Βπηπιένλ εμαζθαιίδεη δηαζέζηκν δίθηπν ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ελψ ην θφζηνο ηεο 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο βαξχλεη ηα νηθεία πζηήκαηα 
Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ). Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ 
εθαξκφζνπλ ην αξγφηεξν έσο ηελ Sε Εαλνπαξίνπ 2022.  
Ο Αήκνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη δηαζέζηκν δίθηπν ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, ην 
θφζηνο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο, βαξχλεη ηα νηθεία πζηήκαηα 
Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ).  
 
6.7. Υσξηζηή ζπιινγή βηναπνβιήησλ

7
 

Έσο ηηο 31 Αεθεκβξίνπ 2022 ν Αήκνο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ, 
πξνθεηκέλνπ απηά λα ππνβάιινληαη ζε αλαθχθισζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο ρψλεπζεο. Βίλαη 
επίζεο αξκφδηνο λα δηαζέηεη θάδνπο ή πεξηέθηεο ζε θάζε δεκφζηα 
κνλάδα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε 
ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ. Ο Αήκνο επηπιένλ δχλαηαη λα 
πξνκεζεχεη ηνπο πνιίηεο κε εηδηθέο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο, θαη 
γεληθφηεξα λα θαζνξίδεη ηα κέζα ηνπνζέηεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ 
ηξνθψλ πξνθεηκέλνπ λα απνηεζνχλ ηειηθά ζηνπο θάδνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο πξννξίδνληαη (θαθέ θάδνη). Ώλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηα 
ππνιείκκαηα ηξνθψλ κπνξεί λα ζπιιέγνληαη απφ θνηλνχ κε ηα απφβιεηα 
θήπνπ θαη πάξθσλ ή ζε δηαθνξεηηθνχο θάδνπο.  

 
5 
άξζξα 25 θαη 27 ηνπ λ. 4819/2021  

6 
άξζξν 86 ηνπ λ. 4819/2021 

 
7 
άξζξν 50 ηνπ λ. 4819/2021 

6.8. Οηθηαθή θνκπνζηνπνίενε  
Ο Αήκνο κπνξεί λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, 
κε ηελ παξνρή εηδηθψλ θάδσλ ζε λνηθνθπξηά ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο.  
 
6.9. πιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ππνιεηπφκελσλ αζηηθψλ απνβιήησλ  

Ο Αήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ 
ππνιεηπφκελσλ αζηηθψλ απνβιήησλ, χζηεξα απφ Αηαινγή ζηελ Πεγή, 
ζε θαηάιιειεο ππνδνκέο ηεξψληαο ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ θαη 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ νηθείνπ ΠΒΑΏ.  
 
6.10.  Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ  
Ννηθνθπξηά

8
 

Καζηεξψλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Αήκνπ απφ ηελ 01.01.2024 ε ρσξηζηή 
ζπιινγή γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα 
λνηθνθπξηά, φπσο επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ρξψκαηα νξγαληθνχ 
δηαιχηε, βεξλίθηα, δηαιχηεο. Δ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ γίλεηαη 
ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ρψξν θαη εθφζνλ ν Αήκνο δελ δηαζέηεη, ν 
ρψξνο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ νηθείν Φνξέα Αηαρείξηζεο ηεξεψλ 
Ώπνβιήησλ (ΦνΑΏ).  
Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απφβιεησλ απφ 
ρξψκαηα θαη βεξλίθηα πνπ ζπιιέγνληαη ππνρξεσηηθά ζηα 
ρξσκαηνπσιεία απφ ηελ 01.01,2024. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο (θάηνρνη ηεο 
αληίζηνηρεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο) ησλ ρξσκαηνπσιείσλ ππνρξενχληαη λα 
νξγαλψζνπλ ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ απφ ρξψκαηα θαη βεξλίθηα ζε 
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο, εληφο ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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6.11. Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ 
πξνηφλησλ

9 

Έσο ηελ 01.01.2024, θαζηεξψλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ΒΑ, εθφζνλ 
έρεη εγθξηζεί, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 
ξεχκαηνο απηνχ. 
 
6.12. Υσξηζηή ζπιινγή ΏΔΔΒ νηθηαθήο πξνέιεπζεο

10
 

Βθαξκφδεηαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΏΔΔΒ νηθηαθήο πξνέιεπζεο 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Πεξηβάιινληνο, 
Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο ππ’ αξ., Δ.Π. 23615/651/Β.103/2014 
«Καζνξηζκφο θαλφλσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ Ώπνβιήησλ Διεθηξηθνχ θαη Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ 
(ΏΔΔΒ), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΒΚ 
«ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 
(ΏΔΔΒ)», ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο 
Ενπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΐ' 1184). 
 

8 
άξζξν 46 ηνπ 

λ.4819/2021  
9 

άξζξν 10 θαη 25 ηνπ λ. 
4819/2021 
10 

θ.π.α. Δ.Π. 
23615/651/Β.103/2014 

 
Βηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ελ ιφγσ θ.π.α., ν Αήκνο απφ 
θνηλνχ κε ηα αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
ησλ ΏΔΔΒ, θαζνξίδεη δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ απηψλ 
ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη 
εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ησλ ζεκείσλ 
ζπιινγήο, ψζηε νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη νη δηαλνκείο λα κπνξνχλ λα 
επηζηξέθνπλ ηα απφβιεηα απηά δσξεάλ θαη νξγαλψλεη ηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά ησλ νγθσδψλ θαη βαξέσλ ΏΔΔΒ απφ ην ρψξν ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε.  
 
6.13. Υσξηζηή ζπιινγή θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ

11
  

Βθαξκφδεηαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ησλ Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη 
Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο 
ππ' αξ. 41624/2057 / Β103/2010 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ, 
2006/66/ΒΚ «ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο 
θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη κε ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 91/157 /ΒΟΚ» θαη 2008/103/ΒΚ «γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/66/ΒΚ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο 
θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ, φζν αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ ζηελ αγνξά», ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ» (ΐ' 1625). 

 
6.14. Παξερφκελνο εμνπιηζκφο απφ ηνλ Αήκν

12 
 

Ο Αήκνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ 
πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε είηε ν ίδηνο 
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είηε, εθφζνλ ην ξεχκα απνβιήησλ εληάζζεηαη ζηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ ΒΑ, ην νπνίν θαιχπηεη θαη ην ζρεηηθφ 
θφζηνο. Βπηπιένλ ν Αήκνο παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηα 
ππνιεηπφκελα αζηηθά απφβιεηα.  
Δ ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θάδσλ ή άιισλ 
κέζσλ ζπιινγήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 26 
ηνπ λ. 4819/2021. Βπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη 
ηξφπνη ζπιινγήο (π.ρ, ζχζηεκα πφξηα-πφξηα κε δηαθνξεηηθέο 
ζαθνχιεο θ.α.) γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ δηαθφξσλ ξεπκάησλ 
απνβιήησλ.  
Βηδηθφηεξα γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ 
απνβιήησλ κε ηε ρξήζε ρξσκάησλ θαη εηθνλνγξακκάησλ γηα ηνπο 
πεξηέθηεο αληηθεηκέλσλ ή ξεπκάησλ απνβιήησλ, αθνινπζείηαη ε 
παξαθάησ αληηζηνίρηζε:  

 

11 
θ.π.α. 41624/2057 

/Β103/2010 
12 

άξζξν 26 ηνπ λ.4819/2021  

 

 

Οη ρξσκαηηζκνί ηνπ πίλαθα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πεξηέθηε ή ζην 
θάιπκκα απηνχ. Σν είδνο ησλ απνβιήησλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ 
απνξξίπηνληαη ζηνλ πεξηέθηε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά επί 
απηψλ θαη λα απνηππψλεηαη κε επθξίλεηα ζε ζρεηηθφ εηθνλφγξακκα.  
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ κέζσλ γηα ηε ζπιινγή πιηθψλ ή 
αληηθεηκέλσλ, φπσο ζαθνπιψλ κε ηε κέζνδν «πφξηα - πφξηα», 
απαηηείηαη ε ρξήζε εκηδηαθαλψλ ζαθνπιψλ, νη νπνίεο θέξνπλ 
απηνθφιιεην κε ην ρξψκα θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
αληίζηνηρν πιηθφ ή αληηθείκελν.  

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ζαθνπιψλ γηα ηε ζπιινγή απνβιήησλ ζε 
Αήκνπο, πνπ εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» κε 
ζαθνχια, ηφηε απηή απαηηείηαη λα έρεη ηελ παξαπάλσ ρξσκαηηθή 
αληηζηνίρηζε. 
Σα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ, ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα 
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δηαθξηηψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ 

Ρεχκα απνβιήησλ/αληηθείκελα Υξψκα θαη κέζν ζπιινγήο 

ΐηναπφβιεηα Καθέ θάδνο 

Υαξηί/ραξηφλη Κίηξηλνο θάδνο 

Γπαιί Γαιάδηνο θάδνο ή κπιε θψδσλαο 

Πιαζηηθά Πνξηνθαιί θάδνο 

Μέηαιια Κφθθηλνο θάδνο 

Κισζηνυθαληνπξγηθά Μσβ θάδνο ή θάδνο δηαθνξεηηθνχ 

ζρήκαηνο 

Ώπφ θνηλνχ ζπιιεγέληα απφβιεηα 

ζπζθεπαζίαο 

Μπιε θάδνο 

χκκεηθηα αζηηθά ζηεξεά 

απφβιεηα 

Πξάζηλνο ή γθξη θάδνο 

Μηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά 

Λεπθφο κ θφθθηλεο επηζεκάλζεηο 

θάδνο 

Ώπνξξηπηφκελεο δξαζηηθέο νπζίεο 

θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα κε 

ιεγκέλε εκεξνκελία ή κε 

Κάδνο κε ρξψκα αλνηρηφ πξάζηλν 

Μεηαρεηξηζκέλα παηρλίδηα 

Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ θαη 

Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ(ΏΔΔΒ) 

Λεπθφο θάδνο 

Αηαθαλήο θάδνο θαη εηδηθά γηα 

ιακπηήξεο ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 

πξάζηλνπ ρξψκαηνο 
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θαζνξίδνληαη κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ.  
Δ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ή ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο (πρ εζνρέο) πνπ επηηξέπνπλ αθελφο ηελ 
επρεξή ρξήζε ηνπο θαη ηελ άλεηε πξφζβαζε ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, 
αθεηέξνπ ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ. 

Δ ππθλφηεηα ησλ θάδσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ πνζφηεηα ησλ 
απνβιήησλ.  
Καζνξίδνληαη επίζεο ηα ζεκεία ζηα νπνία δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 
θάδσλ, φπσο δηαζηαπξψζεηο νδψλ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, εηδηθέο ζέζεηο 
ζηάζκεπζεο, θξεάηηα νκβξίσλ θιπ.  
Ο Αήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή 
θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη 
ζπληήξεζή ηνπο.  
Δ εθαξκνγή πεξηνδηθψλ ή έθηαθησλ πξνγξακκάησλ πιχζεο-
απνιχκαλζεο θάδσλ, απνηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ησλ κέζσλ ζπιινγήο 
απνβιήησλ ζε εζηίεο κφιπλζεο. Βηδηθφηεξα ν Αήκνο κεξηκλά γηα ηνλ 
ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ θάδσλ. Δ πιχζε ησλ θάδσλ γίλεηαη κε εηδηθά 
νρήκαηα - πιπληήξηα θάδσλ κε ηελ ρξήζε απνξξππαληηθψλ / 
απνιπκαληηθψλ πγξψλ. Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηελ νξζή δηάζεζε ησλ 
πγξψλ απφ ηελ πιχζε ησλ θάδσλ. Δ ζπρλφηεηα πιχζεο ησλ θάδσλ 
θαζνξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Αήκνπ. 
Καηφπηλ ηεο πιχζεο ηνπνζεηείηαη εηδηθφ απηνθφιιεην πνπ αλαγξάθεη ηελ 
εκεξνκελία πιχζεο-απνιχκαλζεο.  
 
6.15. πιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ

13
 

Δ ζπιινγή θαη κεηαθνξά φισλ ησλ παξαπάλσ ξεπκάησλ απνβιήησλ, 
πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθά κέζα ηνπ Αήκνπ, ζε θαηάιιεια 
αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο. Σα απφβιεηα κεηαθέξνληαη, 
κε ηα κέζα ηνπ Αήκνπ ή κε ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ζε ηαζκνχο Μεηαθφξησζεο, Κέληξα 
Αηαινγήο Ώλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, Μνλάδεο Βπεμεξγαζίαο 
ΐηναπνβιήησλ, Μνλάδεο Βπεμεξγαζίαο Ώπνβιήησλ θαη Υψξνπο 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ή θαη εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο.  
Δ ζπρλφηεηα ζπιινγήο πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ 
έξγνπ (θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνζφηεηα απνβιήησλ, ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ 
θ.ιπ.). ζνλ αθνξά ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα παξάδεηγκα θαηά ηε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο κπνξεί λα είλαη κεησκέλε, ελψ, θαηά ηε ζεξηλή 
πεξίνδν, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο αιιά θαη θαζαξηζκνχ ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα 
απμάλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 
ζπλζεθψλ δπζθνξίαο θαη θηλδχλσλ πγηεηλήο.  

ηελ πεξίπησζε ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ξεπκάησλ απνβιήησλ γηα ηα 
νπνία ιεηηνπξγνχλ πζηήκαηα Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ), ηζρχνπλ 
εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην νηθείν Πξφγξακκα 
Αηεπξπκέλεο Βπζχλεο ηνπ Παξαγσγνχ θαη ηνπο φξνπο έγθξηζεο ηνπ 
ΒΑ.  

 
 
 
 
13 

άξζξν 228 ηνπ λ. 4555/2018  
 

 
 
 
6.16. Αεκηνπξγία Πξάζηλσλ εκείσλ (Π)

14 

Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξάξρεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ θαη ηδίσο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα 
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επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή, ν 
Αήκνο κφλνο ηνπ ή απφ θνηλνχ κε άιινπο δήκνπο ή ν ΦΟΑΏ θαηφπηλ 
ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Αήκνπ νξγαλψλνπλ Π. Βπηπιένλ ν Αήκνο 
νξγαλψλεη γσληέο αλαθχθισζεο ή εληάζζεη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηλεηά 
πξάζηλα ζεκεία.  

 
6.17. Τπφιεηκκα ΚΑΏΤ

15
 

Δ δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Κέληξν Αηαινγήο 
Ώλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΑΏΌ) πνπ εμππεξεηεί ην Αήκν θαη ηνπ 
αλαινγεί, εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη αλαιακβάλεη θαη ηελ θάιπςε 
ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο.  
 
6.18. Καηαβνιή ηέινπο ηαθήο

16 

Ο Αήκνο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο πνπ ηνπ αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκφ ηηκνιφγεζεο ηνπ νηθείνπ ΦΟΑΏ, θαη αληηζηνηρεί ζην ηέινο 
ηαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ λ. 4819/2021. Βηδηθφηεξα απφ 
ηελ Εε Εαλνπαξίνπ 2022 επηβάιιεηαη ηέινο ηαθήο γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ 
αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο 
ππνιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα Κέληξα Αηαινγήο 
Ώλαθπθιψζηκσλ 'Τιηθψλ (Κ.Α.Ώ.Ό.), ηηο Μνλάδεο Βπεμεξγαζίαο 
ΐηνινγηθψλ Ώπνβιήησλ (Μ.Β.ΐ.Ώ.), ηηο Μνλάδεο Μεραληθήο ΐηνινγηθήο 
Βπεμεξγαζίαο (Μ.Β.Ώ.) θαη ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο αζηηθψλ 
απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε Υψξνπο 'Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (Υ.Ό.Σ.), ε 
νπνία θιηκαθψλεηαη απφ ηελ ηηκή ησλ 20 επξψ αλά ηφλν απνβιήησλ γηα 
ην έηνο 2022, ζε 25 επξψ ην 2023,ζε 30 επξψ ην 2024, ζε 35 επξψ ην 
2025, ζε 45 επξψ ην 2026 θαη ζε 55 επξψ ην 2027 αλά ηφλν 
απνβιήησλ, νπφηε θαη παξακέλεη ζηαζεξή. 
 

6.19. Ογθψδε αζηηθά απφβιεηα  

Δ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ «νγθσδψλ» αζηηθψλ 
απνβιήησλ (παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα 
θιπ) πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ επηθνηλσλία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηελ 
'Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ ή κε βάζε άιιν πξφγξακκα πνπ 
έρεη θαηαξηίζεη ν Αήκνο.  
Βηδηθφηεξα γηα ηηο κεγάιεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, απηέο 
πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ΒΑ 
γηα ηα Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ θαη Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ.  
 

 
 
14 

άξζξν 29 ηνπ λ. 
4819/2021 

15 
άξζξν 31 

ηνπ λ. 4819/2021 
16 

άξζξν 38 ηνπ λ. 
4819/2021  
 

 
Βθφζνλ νξγαλσζνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ ΒΑ γηα έπηπια θαη ζηξψκαηα, 
αληίζηνηρα ε νξγάλσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο γίλεηαη ζε 
ζπλεξγαζία ηνπ Αήκνπ κε ηα ΒΑ.  
Σα νγθψδε κπνξνχλ λα νδεγνχληαη αξρηθά ζην Πξάζηλν εκείν, εθφζνλ 
πθίζηαηαη, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα νδεγεζνχλ γηα επεμεξγαζία θαη 
ζην Κέληξν Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Κ.Α.Β.Ό.) κε ζθνπφ 
ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξείηαη ε 
ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ.  
Γηα ηα νγθψδε αληηθείκελα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ θαηνηθίεο αιιά απφ 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη πέξαλ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βάξνπο θαη 
φγθνπ, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη απνθνκηδή ή ζπλνιηθνχ βάξνπο θαη φγθνπ 
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εηεζίσο ν Αήκνο δχλαηαη λα επηβάιεη εηδηθφ ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη 
θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 
6.20. Αηαρείξηζε εγθαηαιεηκκέλσλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Γσήο 
(ΟΣΚΓ)

17 

Γηα λα ζεσξεζεί έλα φρεκα εγθαηαιεηκκέλν Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππαξ.. 
116/2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ 
κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΒΚ 
«γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
18εο επηεκβξίνπ 2000» (Ώ' 81).  
Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή ησλ ΟΣΚΓ ηεξψληαο ηελ 
πξνβιεπφκελε ζην παξαπάλσ π.δ. δηαδηθαζία, ε νπνία μεθηλά κε ηνλ 
εληνπηζκφ θαη ηε ζήκαλζε θαη εθφζνλ ν ηδηνθηήηεο εγθαηαιεηκκέλνπ 
νρήκαηνο δελ εληνπηζηεί εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ηφηε 
ην πξνβιεπφκελν Πηζηνπνηεηηθφ Καηαζηξνθήο ηνπ παξαδίδεηαη ζην 
Αήκν. Δ επεμεξγαζία - απνξξχπαλζε ησλ ΟΣΚΓ γίλεηαη ζην πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ) ζε θαηάιιεια 
αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο (δηαιπηήξηα απηνθηλήησλ). Ώπαγνξεχεηαη ε 
εγθαηάιεηςε νρήκαηνο.  
 

6.21. Αηαρείξηζε εγθαηαιεηκκέλσλ κεραλνθίλεησλ δίθπθισλ
18

 

Ο Αήκνο απνκαθξχλεη ηα εγθαηαιεηκκέλα κεραλνθίλεηα δίθπθια θαη ηα 
παξαδίδεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε αδεηνδφηεζε κε 
ζθνπφ ηελ απνξξχπαλζε θαη πεξαηηέξσ ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ. 
Σέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο είλαη ηα δηαιπηήξηα Ορεκάησλ Σέινπο 
Κχθινπ Γσήο. Ώπαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε δηθχθινπ.  
 

 

 

 

 

 

 

17 
άξζξν 9 ηνπ Π.Α. 116/2004  

 
6.21.1 Λνηπά εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα  

Γηα ηα εγθαηαιεηκκέλα κέζα κεηαθνξάο θαη ηα κεραλήκαηα πνπ δελ έρνπλ 
πηλαθίδεο θπθινθνξίαο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θ.π.α. 
1002901/67/Σ/2002 (ΐ' 57) πεξί ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

 
6.22. Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ

19 

Ώπνηειεί πξσηαξρηθή πξνηεξαηφηεηα ε εθαξκνγή απφ ηνλ Αήκν ελφο 
απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ 
ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ θαη ησλ πεγψλ παξαγσγήο απνβιήησλ.  

Ο Αήκνο εηζάγεη ζην Διεθηξνληθφ Μεηξψν Ώπνβιήησλ (Δ.Μ.Ώ.) ηνπ ΤΠΒΝ 
ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. Βπηπιένλ ν 
Αήκνο εηζάγεη ζε ηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή θφξκα, ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη 
ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην Δ.Μ.Ώ., ην Σνπηθφ ρέδην Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ 
(Σ..Α.Ώ.).  

 

6.23. Οδνθαζαξηζκφο - Καζαξηφηεηα εμσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
Ο Αήκνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νδνθαζαξηζκνχ θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ εξγαζηψλ δειαδή πεξηζπιινγήο θαη 
απνκάθξπλζεο κηθξναπνξξηκκάησλ απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο 
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ή ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Δ ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη 
απφ ηνλ Αήκν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα δηαζέζηκα 
κέζα. Γηα λα δηαηεξνχληαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη θαζαξνί, ν Αήκνο ηνπνζεηεί 
ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο κηθξναπνξξηκκάησλ 
ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, κε ηελ απνθνκηδή ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

 
6.24. Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ 
Λακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηνλ Αήκν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζαξηζκνχ, 
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ 
αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη νηθηζκψλ 
θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο, θαζψο θαη ε 
ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνχ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ. 

 
6.25. Έθηαθηα κέηξα - κέηξα αζθαιείαο 

Ο Αήκνο ιακβάλεη έθηαθηα κέηξα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, φηαλ απηφ απαηηείηαη 
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή εθηάθησλ γεγνλφησλ.  

Δ ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ 'Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη ε ιήςε ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ησλ ρψξσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ γηα ηελ απνθπγή αλάθιεμεο 
θαη πξφθιεζεο ππξθαγηψλ, απνηειεί θαζήθνλ ηνπ Αήκνπ.  

 
 
 

18 
άξζξν 75 ηνπ v. 3463/2006  

19 
άξζξν 53 ηνπ v. 4819/2021  

 
 
6.26. Βλεκέξσζε - Βπαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ

20
 

Δ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
πξφιεςεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αήκνπ.  
Βηδηθφηεξα θαη αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο νθείιεη λα 
ελεκεξψζεη γηα πινπνηνχκελεο δξάζεηο, φπσο δσξεά ηξνθίκσλ, 
θαξκάθσλ, ξνχρσλ ή άιισλ αγαζψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία Κ.Α.Β.Ό. θαη ηα 
είδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξαιακβάλεη, ηε ιεηηνπξγία 
Πξάζηλνπ εκείνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δξάζεηο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηε κείσζε ησλ πιαζηηθψλ κηαο ρξήζεο. 
Ώλαθνξηθά κε ηε δηαινγή ζηελ πεγή νθείιεη λα ελεκεξψλεη γηα ηε 
δηαδηθαζία δηαινγήο (πιηθά πξνο αλαθχθισζε, ηξφπνο δηαινγήο, 
ζπρλφηεηα θιπ.) θαη ηα δηαζέζηκα κέζα απνζήθεπζεο πνπ δηαηίζεληαη 
γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν ή νπνηεδήπνηε επέξρνληαη 
αιιαγέο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν (δειηία ηχπνπ, ηζηνζειίδα ηνπ 
Αήκνπ, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θιπ).  
Βπηπιένλ παξέρεη ηελ ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 
γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο 
απνβιήησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ 
ινηπψλ κέζσλ, ηηο ψξεο θαη εκέξεο πιπζίκαηνο ησλ νδψλ θαη 
θνηλνρξήζησλ ρσξψλ θαζψο θαη ηηο ψξεο θαη εκέξεο πνπ απαγνξεχεηαη 
ην παξθάξηζκα απηνθηλήησλ γηα ζάξσκα ησλ νδψλ. Ο Αήκνο 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην πξφγξακκα, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο ή έθηαθησλ αλαγθψλ. 
Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 
θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο 
απνβιήησλ, ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ 
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ζην πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα αλεμέιεγθηεο 
απφξξηςεο απνξξηκκάησλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο 
(ξέκαηα, δαζηθέο εθηάζεηο, πιεζίνλ νδψλ, αθάιππηνη ρψξνη θ.ι.π.).  
Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο ν Αήκνο 
πξνβαίλεη ζε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, 
κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ελζαξξχλεη θαη δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε 
πξσηνβνπιίεο ζχλδεζεο ηεο αλαθχθισζεο κε δξαζηεξηφηεηεο ηδίσο 
αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο, φπσο ην νηθνινγηθφ εηζηηήξην. 
Βπηπιένλ πξνσζεί δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο ησλ 
πνιηηψλ κε θάζε δηαζέζηκν κέζν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο.  
 

 

20 
άξζξν 228 ηνπ λ. 4555/2018  

Βζληθφ Πξφγξακκα Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ  

 
6.27. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Αήκνπ αλήθεη ν θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ θαη 
ησλ ζπλδεηήξησλ αγσγψλ κε ηνπο απνδέθηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηε 
ζπληήξεζεο ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ δηθηχσλ 
νκβξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.3481/2006 «Σξνπνπνηήζεηο ζηε 
λνκνζεζία γηα ην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ' 162).  
Δ αλσηέξσ αξκνδηφηεηα δελ αθνξά ηηο νδνχο ησλ Αήκσλ νη νπνίεο έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο ππ’αξ. 
Α17α/06/52/ΦΝ 443 2007 «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Ώηηηθήο θαη ησλ 
νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο 
αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Α.Β./ΌΠΒΥΧΑΒ» (ΐ'398) 
θαζψο θαη γηα φζεο νδνχο ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπο αλήθεη ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηψλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ λ.3481/2006.  

 
6.28. Γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ  

Δ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 
ηνπ λ. 3463/2006.  

 

Άξζξν 7: Δλέξγεηεο πνπ δελ απνηεινύλ ππνρξέσζε ή αξκνδηόηεηα ηνπ 

Γήκνπ
21

 
Ο Αήκνο δελ ππνρξενχηαη (κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 30 θαη 31):  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
επηθίλδπλα, κε εμαίξεζε ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, ή 
δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο: ξαδηελεξγά απφβιεηα, 
εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ. 
ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ 
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, φπσο θιηληθέο, λνζνθνκεία, εμεηαζηηθά θέληξα, 
ηαηξεία θιπ., κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ πγεηνλνκηθέο 
κνλάδεο.  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ εηδηθψλ απνβιήησλ, 
πξνεξρφκελσλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία 
ζπλεξγείσλ, βηνηερληψλ, βηνκεραληψλ.  

✓ ζηελ απνθνκηδή απνβιήησλ ηα νπνία ιφγσ ηεο ζχλζεζεο, ηνπ είδνπο 
ή ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηάο ηνπο ή επεηδή παξάγνληαη ζε 
ρψξνπο απξφζηηνπο θαη απνκαθξπζκέλνπο, δελ θαζηζηνχλ κε ηηο 
ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο εθηθηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θπξίνπ, 
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λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ απ' φπνπ πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα κε 
βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
εληάζζεηαη θαη ε πεξίπησζε ησλ κεγάισλ παξαγσγψλ βηναπνβιήησλ 
ηνπ άξζξνπ 11.  
 
 
 

✓ ζηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ, πνπ 
αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, εθηφο αλ έρεη 
αλαιάβεη κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 
απηψλ.  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο 
νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο ή κηζζψλνπλ ρψξνπο απφ 
θνξείο νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 
Ο Αήκνο κπνξεί, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ 
πξνο ρξήζε ηα αθίλεηα ηνπο ζε ηδηψηεο - ππφρξενπο θαηαβνιήο ηειψλ 
- λα βεβαηψλεη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνπο ελνηθηαζηέο ή ρξήζηεο ηνπ 
ρψξνπ.  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηδησηηθψλ 
ή δεκφζησλ θνξέσλ, ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ έρεη ν 
αλάδνρνο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ έξγνπ ή ν θχξηνο απηνχ εθφζνλ 
δελ έρεη αλαζέζεη ην έξγν ζε αλάδνρν.  
Αελ εληάζζνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αήκνπ:  

α) απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη 
απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ,  
β) γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά απφβιεηα  
γ) απφβιεηα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ,  
δ) ν θαζαξηζκφο ζηαζκψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο πνπ 
βξίζθνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ή πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο νη νπνίνη 
αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνκή ή θαηνρή ζε θνξείο κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο. 

 
ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ, γηα ιφγνπο 
δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ κεηαθφξησζεο, 
επεμεξγαζίαο ή δηάζεζεο απνβιήησλ, ν Αήκνο, κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ 
δεκνηψλ, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα 
πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξηο φηνπ αξζνχλ ηα έθηαθηα κέηξα ή 
επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη παξαπάλσ ρψξνη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
ιακβάλεηαη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο 
ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.  
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ΚΒΦΆΛΏΕΟ Γ: ΌΠΟΥΡΒΧΒΕ ΠΟΛΕΣΝ  
 

Άξζξν 8: Τπνρξεώζεηο γηα ηα κε νγθώδε αζηηθά απόβιεηα  
8.1. Τπνρξέσζε απφζεζεο ησλ απνβιήησλ ζηνπο θαηάιιεινπο 
θάδνπο/πεξηέθηεο  
 
Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ ηα ρσξηζηά ξεχκαηα 
απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαθάησ 
παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη, νκνίσο θαη ηα ππνιεηκκαηηθά ζχκκηθηα 
ζηνπο πξάζηλνπο ή γθξη θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Αήκνο.  
Ώπαγνξεχεηαη απζηεξά λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο άιια 
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απφβιεηα εθηφο απηψλ γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη, νκνίσο 
απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απφξξηςε ησλ απνβιήησλ εθηφο ησλ θάδσλ.  
Βθφζνλ ε κέζνδνο ζπιινγήο δηαθνξνπνηείηαη, π.ρ. πφξηα - πφξηα, ζα 
πξέπεη επίζεο λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο πνπ παξέρεη ν Αήκνο γηα 
ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη ηα ζπιιεγφκελα είδε απνβιήησλ.  

 
 

8.2. Υσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ  

Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ην Σνπηθφ ρέδην 
Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ ηνπ Αήκνπ θαη εθφζνλ δηαηίζεηαη απφ ηνλ 
Αήκν ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη ιεηηνπξγεί πξφγξακκα δηαινγήο 
ζηελ πεγή ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 6.5. ηνπ 
παξφληνο, γηα ηα θάησζη πιηθά: 

✓ Υαξηί - ραξηφλη  

✓ Πιαζηηθφ  

✓ Γπαιί  

✓ Μέηαιια  
Βηδηθφηεξα ππνρξενχληαη λα μερσξίδνπλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο, ζηα 
θαηαζηήκαηά ηνπο, ζηα γξαθεία ηνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν 
παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ απηψλ, ην ζχλνιν ησλ ράξηηλσλ-
ραξηνλέλησλ, πιαζηηθψλ, γπάιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ ζπζθεπαζηψλ, 
έληππνπ πιηθνχ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα παξαπάλσ πιηθά θαη λα 
ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Αήκνο αληίζηνηρα 
γηα θάζε πιηθφ.  
Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζην πιεζηέζηεξν Πξάζηλν 
εκείν πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Αήκνο θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο 
αληίζηνηρνπο θάδνπο.  
Οη ζπζθεπαζίεο θαη ηα ινηπά πιηθά πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαζαξά απφ 
ηα ππνιείκκαηα θαη φζν γίλεηαη ζπκπηεζκέλα θαη δηπισκέλα, επίζεο, 
πξέπεη πάληα λα απνηίζεληαη ρχκα κέζα ζηνπο θάδνπο θαη φρη κέζα ζε 
δεκέλεο ζαθνχιεο.  
 
 
8.3. Υσξηζηή ζπιινγή βηναπνβιήησλ  

Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα μερσξίδνπλ ηα βηναπφβιεηα 
(ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαζψο θαη πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ 
θαιισπηζηηθψλ θπηψλ - θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π.) θαη λα ηα 
ηνπνζεηνχλ ζηνπο θαθέ θάδνπο, κέζα ζε εηδηθέο βηνδηαζπψκελεο 
ζαθνχιεο ή κε φπνην άιιν ηξφπν θαζνξίζεη ν Αήκνο.  

 
8.4. Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα  
     Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ  

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ θαξκάθσλ. Οη 
πνιίηεο ππνρξενχληαη λα απνξξίπηνπλ ηα θάξκαθα νηθηαθήο ρξήζεο 
ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαξκαθεία θαη’ εθαξκνγή 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο ππ’ αξ. ΑΤΣ3α/νηθ. 2464/2012 «Αεκηνπξγία 
πζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο θχιαμεο, 
δηαρείξηζεο θαη θαηαζηξνθήο νηθηαθψλ θαξκαθεπηηθψλ 
ζπζθεπαζκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ νηθηαθήο  ρξήζεο(ΐ’11)» ή λα 
πξνβαίλνπλ ζε δηαθξηηή ζπιινγή ησλ κε ιεγκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ κε ζθνπφ ηε δσξεά ηνπο. 
Βθφζνλ νξγαλσζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ΒΑ, ε ζπιινγή ησλ 
απνβιήησλ απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ ΒΑ. 

 
8.5. ΐξψζηκα ιίπε θαη έιαηα  

 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ βξψζηκσλ 
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ιηπψλ θαη ειαίσλ. Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ηα μερσξίδνπλ απφ ηα 
απφβιεηά ηνπο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ θαη απνζέηνπλ ζην πιεζηέζηεξν 
Πξάζηλν εκείν ηνπ Αήκνπ ή ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζπιινγήο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ζηνλ Αήκν.  
 

8.6. Κισζηνυθαληνπξγηθά απφβιεηα  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ απνβιήησλ, εθφζνλ ν Αήκνο δηαζέηεη 
εμνπιηζκφ ή θαη ππνδνκέο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ απηψλ ν 
ίδηνο ή ζε ζπλεξγαζία κε ΒΑ, φπνπ θαη ζα πξέπεη λα ηα απνζέηνπλ 
νη πνιίηεο αθνχ ηα μερσξίζνπλ απφ ηα ινηπά απφβιεηά ηνπο.  
 

8.7. Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ κπαηαξηψλ. Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ηα 
μερσξίδνπλ απφ ηα απφβιεηά ηνπο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ θαη 
απνζέηνπλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζπιινγήο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
ζε ζεκεία ηνπ Αήκνπ ή ζε θαηαζηήκαηα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ΒΑ.  
 

8.8. Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ θαη Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ (ΏΔΔΒ).  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ ΏΔΔΒ.  
Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ζπιιέγνπλ ρσξηζηά ηα ΏΔΔΒ θαη λα ηα 
κεηαθέξνπλ ζε δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο ή ζε εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ 
έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ηα ΒΑ ΏΔΔΒ.  
Σα κηθξνχ κεγέζνπο ΏΔΔΒ (ξαδηφθσλα, ειεθηξηθά ζίδεξα, ηνζηηέξεο, 
θαθεηηέξεο, ηειέθσλα, θαιψδηα θ.α.) νη θάηνηθνη ππνρξενχληαη λα ηα 
κεηαθέξνπλ θαη λα ηα απνζέηνπλ ζην πιεζηέζηεξν Πξάζηλν εκείν ή 
ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζπιινγήο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε 
θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά είδε, ζε 
αιπζίδεο supermarket, αιιά θαη ζε ζπκβεβιεκέλα κε ΒΑ δεκνηηθά 
ζεκεία ζπιινγήο. 
Σα κεγάινπ κεγέζνπο ΏΔΔΒ δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9.  

8.9. Λνηπά ζχκκηθηα αζηηθά απφβιεηα  

Σα ππφινηπα, κε αλαθπθιψζηκα αζηηθά, πιελ ησλ παξαπάλσ 
απφβιεηα, πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθέο ζαθνχιεο θαη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηνπο γθξη ή πξάζηλνπο θάδνπο.  

 
8.10. Πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεη ν Αήκνο  

Οη θάδνη ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ κε βάζε εηδηθή κειέηε θαη απαγνξεχεηαη 
απζηεξά ε κεηαηφπηζή ηνπο, ε θζνξά ηνπο θαη ελ γέλεη ε κε νξζή 
ρξήζε απηψλ, φπσο:  
α) ε ελαπφζεζε κέζα ζηνπο θάδνπο απνβιήησλ δηαθνξεηηθψλ απφ 
εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη, θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε ή δεκηά ζηνλ θάδν φπσο πγξά 
απφβιεηα (θνιιψδεηο ή ηνμηθέο νπζίεο θ.Λπ.), πιηθά ή νπζίεο πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά ζηνλ θάδν (αλακκέλα ηζηγάξα ή 
απνηζίγαξα, ζηάρηεο θ.Λπ.) νγθψδε αληηθείκελα ή πιηθά πνπ 
κπνξνχλ λα απμήζνπλ ππεξβνιηθά ην βάξνο ηνπ θάδνπ (κπάδα, 
ρψκαηα, ιάζπεο θι.π.) θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηνπο 
θάδνπο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ.  
β) ε ηνπνζέηεζε εληφο ησλ θάδσλ ή ζε ζάθνπο εθηφο απηψλ, 
αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 
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εξγαδνκέλσλ.  
Οη θάηνηθνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ην πξφγξακκα απνθνκηδήο 
αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ έρεη θαηαξηίζεη ν Αήκνο γηα ηελ πεξηνρή 
ηνπ, κε ηελ ζπζθεπαζία θαη ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο 
ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο. 
ε πεξίπησζε απεξγίαο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο δελ ηεξείηαη ην πξφγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ απφ ηελ 
'Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο ζπζηήλεηαη 
ζηνπο θαηνίθνπο λα ζπζθεπάδνπλ αζθαιψο ηα απφβιεηα θαη λα ηα 
θξαηνχλ εληφο ηεο νηθίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 
ππεξβνιηθή ξχπαλζε. 
 
 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Αήκνο νθείιεη λα πξνβεί ζε ζπλερείο 
αλαθνηλψζεηο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ.

8.11. Πξφβιεςε ρψξνπ ζηηο λέεο νηθνδνκέο γηα ηε ζπιινγή θαη  
απνζήθεπζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ

22 
 

 
ε φια ηα λέα θηίξηα, εμαζθαιίδεηαη θαηάιιεινο ρψξνο, αλνηρηφο ή 
θιεηζηφο, εληφο ή εθηφο ηνπ θηηξίνπ, γηα ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε 
ησλ απνβιήησλ, πξνζβάζηκνο απφ ηνλ δξφκν γηα ηελ απνθνκηδή. Ο 
ρψξνο είλαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, ψζηε λα απνζεθεχεη ζε 
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ξεχκαηα απνβιήησλ, ηα 
νπνία παξάγνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ.  

 

Άξζξν 9: Τπνρξεώζεηο γηα ηα νγθώδε αζηηθά απόβιεηα  

α) Ώπαγνξεχεηαη λα απνξξίπηνληαη ζε πεδνδξφκηα, ζην νδφζηξσκα, 
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην ή 
ηδησηηθφ ρψξν νγθψδε αζηηθά απφβιεηα (παιαηά έπηπια, ζηξψκαηα, 
άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο θιπ), θαζψο θαη νγθψδε πιηθά 
ζπζθεπαζίαο (μχιηλα θηβψηηα, θειηδφι θιπ).  

β) Οη πνιίηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
Αήκνπ, φπσο απηέο αλαθνηλψζεθαλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηελ 
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο κε ζρεηηθή έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζε 
γηα ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν πνπ πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ 
πξνζσξηλά ηα πξνο απνθνκηδή αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία 
πεδψλ ή νρεκάησλ θαη λα είλαη επρεξήο ε απνθνκηδή ηνπο.  

γ) Ώλαθνξηθά κε ηηο κεγάιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ν πνιίηεο νθείιεη 
λα ηηο μερσξίζεη απφ ηα ινηπά νγθψδε πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε 
απηψλ λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θ.π.α. ππ' αξ. 
23615/651/Β.103/2014. Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θ.π.α., 
κε ηελ αγνξά θαηλνχξηαο ζπζθεπήο, ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξηθψλ εηδψλ 
παξαιακβάλνπλ ρσξίο ρξέσζε ηελ παιηά ζπζθεπή θαηά ηελ 
παξάδνζε ηεο θαηλνχξηαο. Δ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΏΔΔΒ, 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ΒΑ.  

δ) Βθφζνλ ζηνλ Αήκν ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλα ρσξηζηή ζπιινγή 
ινηπψλ (πιελ ΏΔΔΒ) ξεπκάησλ νγθσδψλ απνβιήησλ φπσο 
ζηξσκάησλ, επίπισλ θιπ, ν πνιίηεο ππνρξενχηαη λα μερσξίζεη ηα 
ξεχκαηα απηά θαη λα ηα νδεγήζεη ζηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο/ 
εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ ηνπ Αήκνπ 
θαη ηνπ Κέληξνπ Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Κ.Α.Β.Τ.) ή λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 
β ηνπ παξφληνο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ νκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
ιεηηνπξγίαο ΒΑ γηα ηα ξεχκαηα απηά.  
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Άξζξν 10: Τπνρξεώζεηο γηα ηα απόβιεηα θεπνπξηθώλ εξγαζηώλ  
Γηα ηα παξαθάησ απφβιεηα Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ε ηεξάξρεζε ησλ 
απνβιήησλ, κε ηε ρξήζε ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ βειηίσζε ησλ 
εδαθψλ ή ηελ παξαγσγή θνκπφζη.  
α) Φχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ, θιαδηά, 
θιαδέκαηα ζε ζξπκκαηηζκέλε κνξθή θ.η.ι., εάλ κελ έρνπλ κηθξφ φγθν θαη 
βάξνο ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θαθέ θάδσλ ή κεηαθέξνληαη ζην 
πιεζηέζηεξν πξάζηλν ζεκείν, εάλ έρνπλ κεγάιν φγθν, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν, θαη Θα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε 
θαηάιιειν απνδέθηε ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ κε 
επζχλε ηνπ Αήκνπ εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε φισλ ησλ παξαπάλσ ζην πεδνδξφκην ή ζην 
νδφζηξσκα. 
β) Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη 
ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεπζχλνπο κε δηθά ηνπο κέζα. Ώπαγνξεχεηαη ε 
αλάκεημή ηνπο κε νηθηαθά απφβιεηα.  
γ) Φπηηθά ππνιείκκαηα πξντφλησλ θιάδεπζεο γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ (ειαηψλεο, πνξηνθαιεψλεο, θιπ), ζεξκνθεπίσλ ή 
πξντφλησλ θαζαξηζκνχ νηθνπέδσλ (ζακλψδεο θαη απηνθπήο βιάζηεζε, 
θαιάκηα, θ.α.) απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο κε δηθά ηνπο κέζα 
θαη κεηαθέξνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ πνπ 
εμππεξεηεί ηνλ Αήκν. Γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα 
εγθαηάζηαζε κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν απνδέθηε. 
Ώπαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζή ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ε αλάκεημή 
ηνπο κε νηθηαθά ή νγθψδε απφβιεηα.  
 
ΚΒΦΏΛΏΕΟ Α: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΤΠΔΡΒΕΝ, ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ, ΥΧΡΧΝ 
ΤΝΏΘΡΟΕΔ ΚΟΕΝΟΤ  
 

Άξζξν 11: Τπνρξεώζεηο θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ρώξσλ ζπλάζξνηζεο 

θνηλνύ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ
23 

 

11.1. Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο 
θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
Ώπφ 01.09.2022 θάζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή ζρνιηθή κνλάδα 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαζέηεη θάδνπο ή 
πεξηέθηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ ησλ αθφινπζσλ ξεπκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 
αλαθχθισζε: 

α) έληππνπ ραξηηνχ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ  

β) απνβιήησλ ηξνθίκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εθθηλήζεη ε 
πινπνίεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ απφ ηνλ νηθείν 
Αήκν,  
γ) θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ.  
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Ώξκφδηνη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ θαη πεξηεθηψλ 
ζηηο δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο είλαη ηα νηθεία ΒΑ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξ. β) γηα ηελ 
νπνία αξκφδηνο είλαη ν Αήκνο ελψ γηα ηηο αληίζηνηρεο ηδησηηθέο ζρνιηθέο 
κνλάδεο, νη ηδηνθηήηεο απηψλ. Ώξκφδηνη γηα ηε ζπιινγή ησλ παξαπάλσ 
απνβιήησλ είλαη ν Αήκνο θαη ηα ΒΑ γηα ηα ξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη 
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο.  

Γηα ηα θηίξηα θνξέσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε ηίζεηαη ε 
ππνρξέσζε απφ 0l.1.2022, νη ελ ιφγσ θνξείο λα νξγαλψλνπλ ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ, κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε εληφο ησλ 
θηηξίσλ απηψλ ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ή άιισλ ρψξσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία θέξνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο. Σν 
ρσξηζηά ζπιιεγέλ ραξηί παξαδίδεηαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο.  
 
11.2. Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

α) Οη θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο*, αλεμαξηήησο 
δπλακηθφηεηαο ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή 
ησλ βηναπνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί δσηθψλ ππνπξντφλησλ, δηαζέηνληαο 
εληφο ηεο επηρείξεζήο ηνπο πεξηέθηεο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο. Χο 
θνξέαο επηρείξεζεο λνείηαη θαηά πεξίπησζε ν θάηνρνο ηεο αληίζηνηρεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο γλσζηνπνίεζεο 
ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ππ' αξ. 16228/2017 
(ΐ' 1723) θ.π.α. Δ σο άλσ ππνρξέσζε ηζρχεη άκεζα ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρεη εθθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο 
βηναπνβιήησλ απφ ηνλ Αήκν.  

β) ηα θαηαζηήκαηα, πεξίπηεξα, θαληίλεο, ζηα νπνία παξάγνληαη θάζε 
κνξθήο απφβιεηα απφ ηελ άκεζε θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ (αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ θ.ι.π.), νθείινπλ νη ππεχζπλνη λα 
ηνπνζεηνχλ δνρεία αιιά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ην 
κπξνζηηλφ ρψξν θαη πεξίγπξν. Βπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηθξψλ 
θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο 
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο 
ελαπφζεζεο απηψλ δελ ζα θέξνπλ δηαθήκηζε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ηνπο 
ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη 
ζα είλαη κέζα ζην πιαίζην ησλ πξνδηαγξαθψλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 
θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Αήκνο. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα 
ιάβνπλ γλψζε επηθνηλσλψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο. 

γ) Οη θνξείο ησλ πεξ. α θαη β ηνπ παξφληνο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 
εθαξκνγήο ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηνπο 
αληίζηνηρνπο θάδνπο, θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 
8.2. ηνπ παξφληνο.  
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δ) Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ππνρξενχληαη λα ειαρηζηνπνηνχλ 
ηνλ φγθν ηδίσο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πξηλ ηα ελαπνζέζνπλ 
ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο.  
ε) Ώπαγνξεχεηαη λα δηνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα απνξξνήο νκβξίσλ 
καγεηξηθά έιαηα θαη ιίπε απφ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη γεληθά θάζε 
είδνπο πγξά απφβιεηα. Γηα ηε δηάζεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπψλ θαη 
ειαίσλ, απαηηείηαη λα ζπλεξγαζζνχλ κε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν 
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ζπιιέθηε - κεηαθνξέα.  
ζη) ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε θάζε είδνπο 
απνβιήησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια κέζα πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη 
εχθνια.  
δ) Ώπαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απνβιήησλ απφ ηνλ θαζαξηζκφ θαηαζηήκαηνο 
ή ηδησηηθνχ ρψξνπ. Ώπαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα.  
ε) Ώπαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ επί ηνπ 
πεδνδξνκίνπ.  
ζ) Ώπαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ γηα πξνζσξηλή ζηάζκεπζε 
ζην πεδνδξφκην.  
* θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 5Α, 5Α1, 5Α2, 5Α3 θαη 5Α4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ' 
αξ. 47829/23.06.2017 (ΐ' 2161) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο  
 
11.3. Τπνρξεψζεηο κεγάισλ παξαγσγψλ βηναπνβιήησλ γηα ηε 
ζπιινγή κεηαθνξά ηνπο

25 
 

α) νη εγθαηαζηάζεηο πνπ αδεηνδνηνχληαη πεξηβαιινληηθά θαη παξάγνπλ 
απφβιεηα ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο (θαηεγνξία 02 ηνπ 
Βπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Ώπνβιήησλ-ΒΚΏ), φπσο νη κνλάδεο 
επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ,  
β) νη ιαραλαγνξέο (θαηεγνξίαο Ώ ή ΐ ηνπ λ. 4014/2011 
«Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε 
απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (Ώ’209). 
γ) νη ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ (supermarket) θαηεγνξίαο Ώ ηνπ λ. 
4014/2011. 
δ) ηα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ 
ππνρξενχληαη απφ 01.1.2023 λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά, εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ βηναπνβιήησλ ηνπο κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο ζπιινγήο κεηαθνξάο 
βηναπνβιήησλ ή κε ηνλ Αήκν. Ώπφ ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε 
εμαηξνχληαη νη κνλάδεο εάλ δελ ππάξρεη ζε ιεηηνπξγία Μνλάδα 
Βπεμεξγαζίαο ΐηναπνβιήησλ (ΜΒΐΏ) ή ηδησηηθή ΜΒΐΏ πνπ εμππεξεηεί 
ηνλ Αήκν.  
Γηα ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ν Αήκνο ζα εθαξκφδεη ην ζχζηεκα 
«Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.4 ηνπ παξφληνο.* 
 
* Βθφζνλ ιεηηνπξγήζνπλ κεραληθά. 
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11.4. 'Τπνρξεψζεηο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ
26

 

α) Σα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ 
ππνρξενχληαη απφ 01.1.2023 λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά, εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ βηναπνβιήησλ ηνπο κε ηελ επηθχιαμε 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο ηζρχνπλ αληίζηνηρα ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 11.3.  

β) Σα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα νξγαλψλνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή 
ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζε δηαθξηηά ξεχκαηα, εληφο ησλ ρψξσλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

γ) Βηδηθφηεξα ηα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πνπ δηαζέηνπλ 
ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) θιίλεο, δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ρσξηζηήο 
ζπιινγήο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πιαζηηθέο 
ζπζθεπαζίεο, ζε θάζε δσκάηην.  
 

Άξζξν 12. Τπνρξεώζεηο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο θαη πώιεζεο 

δσηθώλ ππνπξντόλησλ  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ ζηνλ θαθέ θάδν.

  
Δ δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΒΚ) 
αξηζ. 1069/2009 πεξί πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα δσηθά ππνπξντφληα θαη 
παξάγσγα πξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 
άλζξσπν.  
Βπηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο θξεάησλ θ.ι.π., ζθαγεία, ηρζπαγνξέο, 
θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία θιπ. νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο 
ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (θξέαηα, θφθαια, ςάξηα, 
ππνιείκκαηα ηξνθψλ θιπ.) θαη λα ζπκβιεζνχλ κε θαηάιιεια 
αδεηνδνηεκέλε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνληαη θαη 
επεμεξγάδνληαη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηεο 
Τθππνπξγνχ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ππ’ αξ. 
612/118658/2020. «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζκ.1069/2009 ηνπ 
Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Κ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΒΒ L 300, 14.11.2009, 
ζ.1) θαη (ΒΒ) αξηζ.142/2011 ηεο Βπηηξνπήο (ΒΒ L 054, 26.2.2011, ζ.1) » 
(ΐ'1983). 
 
Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ εληφο ησλ θάδσλ 
γηα ηα ζχκκηθηα ή ηα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ή ειεχζεξα ζην 
πεδνδξφκην ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν. 

 

 
26 

άξζξα 50 θαη 86 ηνπ λ. 4819/2021  

 

 Άξζξν 12 Α: Απνηξνπή πξόζβαζεο αδέζπνησλ δώσλ  
 
Οη ππεχζπλνη ζθαγείσλ, θξενπσιείσλ, κνλάδσλ πγείαο, ζηξαηνπέδσλ, 
θαηαζθελψζεσλ, θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο ηξνθίκσλ, εγθαηαζηάζεσλ 
καδηθήο εζηίαζεο θαη γεληθά ρψξσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρνπλ 
ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο 
πξφζβαζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηα απφβιεηα ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.4830/2021 «Νέν 
πιαίζην γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο - Πξφγξακκα «ΏΡΓΟ» 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Ώ '169) θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιιεηαη 
ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ σο άλσ λφκν πξφζηηκν.  
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Άξζξν 13: Τπνρξεώζεηο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ  

Εζρχνπλ θαη' αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πεξ. γ, ε, ζη, δ, ε θαη ζ ηεο 
παξ. 11.2 ηνπ παξφληνο.  

     
 

ΚΒΦΆΛΏΕΟ Β: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΉΣΧΝ 
ΒΚΚΏΦΝ, ΚΏΣΏΚΒΤΝ ΚΏΕ ΚΏΣΒΑΏΦΕΒΧΝ  
 

Άξζξν 14: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθώλ, 

θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ)
27 

Σν παξφλ αθνξά ηα κε επηθίλδπλα ΏΒΚΚ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε 
είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηδηψηεο ή θνξείο ηνπ 
δεκνζίνπ (αλέγεξζε λέσλ νηθνδνκψλ, πξνζζήθεο, επηζθεπέο, αλαθαηλίζεηο, 
θαηεδαθίζεηο, ινηπέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζψο θαη θάζε εξγαζία πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή εξγνιάβνπο 
δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, πνπ εθηεινχληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 
Αήκνπ.  

Γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΏΒΚΚ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021, ζηελ θ.π.α. 36259/1757/Β103/2010 θαζψο θαη 
ζην λ. 4495/2017 «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Ανκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ'167).  

Σελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΏΒΚΚ έρνπλ ν θχξηνο ή ν αλάδνρνο ηνπ 
έξγνπ εθφζνλ απηφ έρεη αλαηεζεί.  

Σα ΏΒΚΚ κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ θχξηνπ ή ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ 
απφ ην νπνίν παξήρζεζαλ, απφ ζπιιέθηεο - κεηαθνξείο εγγεγξακκέλνπο 
ζην ΔΜΏ ζε εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο ΏΒΚΚ, ζε ζπλεξγαζία κε ΒΑ ΏΒΚΚ 
θαη ζην πιαίζην ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ην έρεη αλαζέζεη, κε ην ΒΑ. 
ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021 πξνβιέπνληαη θαη εμαηξέζεηο γηα ηελ 
ππνρξέσζε δηαρείξηζεο ΏΒΚΚ κέζσ ΒΑ.  
Ώπαγνξεχνληαη:  
α) ε ελαπφζεζε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, ηνπ νδνζηξψκαηνο ή άιινπ 
θνηλφρξεζηνπ (δεκνζίνπ ή δεκνηηθνχ) ρψξνπ ΏΒΚΚ ρσξίο άδεηα απφ ην 
Αήκν θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
Πεξαηηέξσ απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε ΏΒΚΚ ρσξίο θαηάιιειε ζπζθεπαζία 
(ρχκα) θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα 
ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ 
δηαξξνή ησλ πιηθψλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα 
ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ επηκειή θάιπςε ησλ πιηθψλ θαη ηελ απνθπγή 
δηάρπζεο πιηθψλ ή απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ (άξζξα 47 θαη 48 ηνπ 
λ.2696/1999 θαη ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο Υσξνηαμίαο θαη 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Αηθηχσλ ππ' αξ. 6952/2011 «Τπνρξεψζεηο 
θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» (ΐ' 420) θαη λα ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο γηα ηε ιήςε πξφζζεησλ 
κέηξσλ, φηαλ απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα.  
 
 
27 

άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021 θ.π.α.36259/1757/Β103/2010  
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β) ε απφξξηςε ΏΒΚΚ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, φπσο νηθφπεδα, ξέκαηα, 
πάξθα, άιζε, δαζηθέο εθηάζεηο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή 
νηθηζκνχ, γηα ηελ νπνία επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πνηληθέο 
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ λ.1892/1990 "Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 
ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Ώ’ 101) θαη νη πξνβιεπφκελεο ζην 
Παξάξηεκα ΕΥ ηνπ λ.4819/2021.  

γ) ε ρσξίο άδεηα θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ) 
ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers θιπ) 
ζηνπο νπνίνπο ξίπηνληαη ΏΒΚΚ. Οη ππεχζπλνη, θαη ζπγθεθξηκέλα ν 
θχξηνο, ν θάηνρνο, ν κηζζσηήο ή ν εθκηζζσηήο ησλ σο άλσ κέζσλ, 
ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα απφ ην Αήκν θαη λα αλαξηνχλ 
ζε εκθαλέο ζεκείν ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη 
ηα ζηνηρεία ηνπ ππεπζχλνπ. Καηά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηε ζπιινγή ΏΒΚΚ, ν Αήκνο κεξηκλά θάζε 
θάδνο ζπιινγήο ΏΒΚΚ λα θέξεη ζε επθξηλέο ζεκείν θαη' ειάρηζηνλ ηελ 
επσλπκία, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ζην 
Διεθηξνληθφ Μεηξψν Ώπνβιήησλ ηεο εηαηξείαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 
θαη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ηνπ θάδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
30 ηνπ λ. 4819/2021. δ) ε εγθαηάιεηςε αδξαλψλ πιηθψλ απφ 
επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε 
δξφκνπο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο είλαη ν 
θχξηνο, ν θάηνρνο, ν κηζζσηήο ή εθκηζζσηήο ηνπ κέζνπ. Ώλ επεξεάδεηαη 
ε θπθινθνξία νρεκάησλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Σξνραία θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ παξαθσιχεη ηελ θίλεζε πεδψλ λα ιακβάλεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα δηεπθφιπλζεο ζηελ θίλεζή ηνπο κε αζθαιή ηξφπν.  

ε θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα 
αζθαιείαο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 
Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.  

Δ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ ΏΒΚΚ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο. 

ε) Εδηαίηεξα γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ε δηαρείξηζε ησλ ΏΒΚΚ 
απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη ρσξίο εγθιεηζκφ ζε ζάθνπο απνθνκηδήο, 
εληζρπκέλεο αλζεθηηθφηεηαο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Σ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 
ΒΕΑΕΚΝ ΡΒΤΜΆΣΧΝ ΏΠΟΐΛΉΣΧΝ  
 

Άξζξν 15: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε βηνκεραληθώλ 

απνβιήησλ- επηθίλδπλσλ απνβιήησλ  

α) Οη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θιπ. 
σο παξαγσγνί απνβιήησλ ππνρξενχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
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απνβιήησλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, κε δηθή ηνπο επζχλε. Οη 
ππεχζπλνη εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Αήκν πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζην 
Αήκν ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ απηψλ. Βπίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
απνθνκηδήο, λα ηα θξαηνχλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεψλ 
ηνπο θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην, ην νδφζηξσκα ή άιινπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

β) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αήκνο ζα δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη 
ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο - κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, πεξηζπιιέγεη ηα απφβιεηα απηά βάζεη εηδηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππφρξενπο, νη 
νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ππέξ ηνπ 
Αήκνπ ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο φπσο απηφ ζα θαζνξηζηεί κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Αήκνπ.  

γ) Δ δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4819/2021 (άξζξα 43, 44, 45, 46, 47 θαη 48) 
θαη ζηελ θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο 
Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 
Πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμίαο θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο, Μεηαθνξψλ θαη Βπηθνηλσληψλ θαη Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε 
αξ. πξ. Δ.Π.13588/725/2006 (ΦΒΚ 383 ΐ' /2006) «Μέηξα φξνη θαη 
πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΒΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Αεθεκβξίνπ 1991» (ΐ' 383)  

δ) Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ επηθηλδχλσλ ή 
κε, θαη ινηπψλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε θάδνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
αζηηθά απφβιεηα.  

ε) Ώπαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε επηθηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ζην πεδνδξφκην ή ζε 
άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, ή ζε θάδνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα αζηηθά 
απφβιεηα.  
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Άξζξν 16: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ
28 

 

Γηα ηα Βπηθίλδπλα Ώπφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, φπσο απηά 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ππ' αξηζ. νηθ.146163/2012 θνηλήο απφθαζεο 
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Τγείαο «Μέηξα θαη φξνη 
γηα ηε Αηαρείξηζε Ώπνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ» (ΐ '1537) θαη 
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2, 3 θαη 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 
ηεο Βγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Ώιιαγήο ππ' αξ. 29960/3800/15.06.2012 «Βλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο 
Ώπνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΏΤΜ) - Βλδεηθηηθέο θαηάιιειεο 
εξγαζίεο δηαρείξηζεο Ώ ΤΜ - Αηεπθξηλίζεηο επί νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ 
ηεο θ.π.α. νηθ.146163/2012», ππφρξενη δηαρείξηζεο είλαη νη ίδηεο νη 
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ή δηαρείξηζε ΏΤΜ. Δ 
δηαρείξηζε πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
πξναλαθεξζείζα θ.π.α. θαη ηα ελ ιφγσ απφβιεηα λα κελ αλακηγλχνληαη 
κε ηα αζηηθνχ ηχπνπ.  

Οη Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θ.π.α. είλαη νη 
αθφινπζεο:  
 

• Αεκφζηα ζεξαπεπηήξηα (ΑΘ)  

 Εδησηηθά Θεξαπεπηήξηα (ΕΘ)  

 Κέληξα Τγείαο (ΚΤ)  

 Αεκνηηθά Εαηξεία (ΑΕ)  

 ΝΠΕΑ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (ΝΠΕΑ)  

 Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 
νξγαληζκψλ (π.ρ, θιηληθέο ΕΚΏ) (ΕΚΏ)  

• Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ 
(ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία) (Ν)  

 Κέληξα αηκνδνζίαο (ΚΏ)  

 Αηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα (ΑΒ)  

 Μηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα (Μ)  

 Οδνληηαηξεία (ΟΑ)  

 Κηεληαηξηθέο θιηληθέο (ΚΚ)  

 Κηεληαηξηθά δηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα 
Οη πγεηνλνκηθέο κνλάδεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδφηεζε, θαζψο θαη ηα ηδησηηθά ηαηξεία, φπσο απηά νξίδνληαη ζην 
π.δ, 84/2001 «ξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα 
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Εδησηηθψλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ)» (Ώ' 70), ππνρξενχληαη λα 
παξαδίδνπλ ηα παξαγφκελα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο Βπηθίλδπλα 
Ώπφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΒΏ ΤΜ) ζε εηαηξείεο ζπιινγήο θαη 
κεηαθνξάο ΒΏ ΤΜ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα θαηφπηλ 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ λ. 4819/2021.  
 
 

28 
θ.π.α ... νηθ.146163/2012 άξζξν 43 ηνπ λ. 4819/2021  

 
 
 
 
 
Βθφζνλ ππάξρεη δεκνηηθφ δίθηπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ δεκνηψλ (άξζξν 13 ηεο θ.π.α. 
νηθ.146163/2012), ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη δηαθξηηά ηα 
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απφβιεηα απηά θαη λα νδεγνχληαη κέζσ θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλσλ 
ζπιιεθηψλ κεηαθνξέσλ ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο 
απηψλ.  

 

 

Άξζξν 17: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ακηάληνπ
29 

 

Οη ηδηνθηήηεο, λνκείο ή θάηνρνη αθηλήησλ, φπσο ηδίσο γεπέδσλ, 
νηθνπέδσλ, θηηζκάησλ ή θαηαζθεπψλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ 
πάληνηε ειεχζεξα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ ή απνβιήησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ 
ακίαλην. Βηδηθφηεξα νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ακειιεηί γηα ηελ αζθαιή 
ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  

Οη εξγαζίεο αθαίξεζεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ 
ακίαλην, πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν γηα 
ην ζθνπφ απηφ.  

Αελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
ακηάληνπ απφ ζηνπο κε έρνληεο λφκηκε άδεηα απνμήισζεο ακηάληνπ.  
Βηδηθά γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ αθαίξεζεο ακηάληνπ θαη 
πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πιεξνχλ 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Βξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Τγείαο ππ' αξ. 4229/395/2013 
«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ εθηέιεζε θαηεδαθηζηηθψλ έξγσλ θαη 
εξγαζηψλ αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 
απφ θηίξηα, θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία» (ΐ'318). 
ε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ε δηαθξίβσζε θαη αμηνιφγεζε 
ηεο ξχπαλζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο Γεληθήο 
Αηεχζπλζεο ηνπ ψκαηνο Βπηζεσξεηψλ θαη Βιεγθηψλ, εθφζνλ δεηεζεί ε 
ζπλδξνκή ηνπο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

Άξζξν 48 ηνπ λ. 4819/2021  
    

 

 

Άξζξν 18: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ  
Ώπαγνξεχεηαη ε παξνρέηεπζε ζε δξφκνπο, αγσγνχο νκβξίσλ ηνπ Αήκνπ 
(παξ. 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Τ.Ώ. 3046/304/1989 
«Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο» (Α'59) ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
ή αλνηρηνχο ηδησηηθνχο ρψξνπο, απνβιήησλ απφ βφζξνπο, πιπληήξηα, 
θνπδίλεο, απνζθιεξπληέο, πηζίλεο θαη γεληθά απφ νπνηνλδήπνηε ρψξν ή 
εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο ζπλήζνπο 
θαζαξηφηεηαο πεδνδξνκίσλ, βεξαληψλ θαη ινηπψλ νκνίσλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 
 

Άξζξν 19: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε γεσξγνθηελνηξνθηθώλ 

απνβιήησλ- ζπζθεπαζηώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
Δ ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 
απνβιήησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ γίλεηαη κε επζχλε ησλ 
παξαγσγψλ ηνπο. 
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ΚΒΦΆΛΏΕΟ Γ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔΝ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ 
ΚΟΕΝΟΥΡΉΣΧΝ ΥΧΡΧΝ  
 

Άξζξν 20: Τπνρξεώζεηο πεδώλ θαη νδεγώλ νρεκάησλ  

α) Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε απφ πεδνχο ή επνρνχκελνπο ζε δξφκνπο, 
πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νπνηνπδήπνηε 
αληηθεηκέλνπ. Σα αληηθείκελα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηνλ ππάξρνληα 
εμνπιηζκφ (θάδνη θιπ) γηα ηε ζπιινγή ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο 
θάδνπο απνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο, αλ πξφθεηηαη γηα 
αλαθπθιψζηκα πιηθά ή βηναπφβιεηα θαη ρσξηζηά αλά είδνο πιηθνχ 
εθφζνλ ππάξρεη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο.  

β) Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ, εχθιεθησλ πιηθψλ, 
ρεκηθψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
θαηαζηξνθέο ζηα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηνπο θάδνπο.  

γ) Ώπαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ. Οη θάδνη 
ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο πνπ είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ κεηαθίλεζε ή ηελ 
αιιαγή ζέζεο (κφληκεο ή πξνζσξηλήο).  

δ) Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο 
ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο ηελ εκέξα θαη γηα ηηο 
ψξεο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο φηη πξφθεηηαη 
λα θάλεη θαζαξηφηεηα ηεο νδνχ (πιχζηκν, ζάξσζε θ.ι.π.). Δ 
ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα 
κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: ηζηνζειίδα ηνπ Αήκνπ, 
ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηα παξκπξίδ απηνθηλήησλ ή ελεκέξσζε απφ 
ηα Μ.Μ.Β. ή ελεκεξσηηθέο ηακπέιεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο

 

 

 

ηεο νδνχ πνπ ζα θαζαξηζηεί. 

ε) Ώπαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε (έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ ζηηο 
εηζφδνπο πεδνδξφκσλ, ζηηο γσλίεο δξφκσλ, θαζψο θαη ζηηο δχν 
πιεπξέο ζηελψλ νδψλ κε ηξφπν πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε 
πξνζπέιαζε ή ειηγκνχο (ζηξίςηκν θ.ι.π.) ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Βπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε (έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ κε ηξφπν 
πνπ λα εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ πξνο 
ή απφ ην απνξξηκκαηνθφξν.  

ζη) Δ ξχπαλζε κε ιάδηα θάζε είδνπο νρεκάησλ πνπ εγθαηαιείπνληαη 
ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αηπρήκαηα ζε πεδνχο θαη ηξνρνθφξα θαη απνηειεί 
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ 
πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη 
ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. 
ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηαξξνή κεηά απφ ζχγθξνπζε, νη 
ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ 
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.  

 

Άξζξν 21: Τπνρξεώζεηο ζπλνδώλ θαηνηθίδησλ δώσλ  

Οη ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ 
άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ 
ηνπο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζθχιν βνήζεηαο, έξεπλαο θαη δηάζσζεο 
θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζθχιν ζηε δηάξθεηα 
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ηνπ θπλεγηνχ ή ζθχιν θχιαμεο πνηκλίσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ.ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ λ.4830/2021 θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιιεηαη ην 
πξνβιεπφκελν απφ ηνλ σο άλσ λφκν πξφζηηκν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειε ζαθνχια-ζπιιέθηε 
πεξηηησκάησλ, ηνλ νπνίν ζα έρνπλ καδί ηνπο φηαλ ζπλνδεχνπλ ηα 
θαηνηθίδηα ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα 
απνξξίπηνπλ ζηνπο γθξη ή πξάζηλνπο θάδνπο απνβιήησλ. 

 

Άξζξν 22: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα ησλ 

πεδνδξνκίσλ  

α) Οη πνιίηεο θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπο, 
θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ άγξησλ ρφξησλ πνπ ηπρφλ θπηξψλνπλ ζε απηά, 
ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη, ιφγσ ηεο αλάγθεο πξφιεςεο ππξθαγηάο, αιιά 
θαη γηα ιφγνπο απνξξνήο ησλ πδάησλ.  

β) Ώπαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηελ πιχζε πεδνδξνκίσλ, απιψλ, βεξαληψλ, 
νρεκάησλ θ.ι.π. φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
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Άξζξν 23: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα θνηλόρξεζησλ 

(δεκνηηθώλ ή δεκόζησλ ρώξσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

επηρεηξήζεηο  

Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, 
δαραξνπιαζηεία, ςεηνπσιεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα, 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ 
δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα, αλεμάξηεηα απφ ην 
ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Αήκνπ.  

Άξζξν 24: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα δεκόζησλ θαη 

δεκνηηθώλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηδησηηθέο 

εθδειώζεηο  

α) Δ επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο ή ηδηψηεο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη 
ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηελ θνηλή 
ρξήζε, κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο 
παξέιαβαλ. 

β) Ο Αήκνο δχλαηαη λα αλαιάβεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ, κεηά 
ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ, κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ησλ 
δηνξγαλσηψλ κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Αήκνπ θαη εθφζνλ 
θαηαβιεζεί ην πξνβιεπφκελν ηέινο φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα αθνξά ηέηνηεο 
πεξηπηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απφβιεηα, πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο, ή νη 
ππεχζπλνη λα ηα ζπζθεπάδνπλ θαηάιιεια θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε 
ζεκεία πνπ ζα ηνπο ππνδείμεη ε αξκφδηα ππεξεζία κεξηκλψληαο γηα ηελ 
ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ηεζζάξσλ ξεπκάησλ πιηθψλ θαη ηε ρσξηζηή 
ζπιινγή βηναπνβιήησλ.  

 

Άξζξν 25: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα ρώξσλ 

ιατθώλ αγνξώλ  
α) Ο Αήκνο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ:  

-λα εθαξκφδεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή (Αηαινγή ζηελ Πεγή) ησλ 
βηναπνβιήησλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ.  

 
-λα ηνπνζεηεί πξφζζεηνπο θάδνπο, ηφζν γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο 
φζν θαη γηα ηα βηναπφβιεηα, ζε ζεκεία πνπ ζα επηιέμεη ε Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο, εληφο ή πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ ησλ ιατθψλ αγνξψλ.  

 

 

 

β) Ο Αήκνο θξνληίδεη λα δηαηεξεί θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο φπνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, λα πξνζηαηεχεη ηελ δεκφζηα πγεία 
θαη λα αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ κεηά ην πέξαο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

γ) Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη 
ιατθέο αγνξέο (απφ ηελ έλαξμε θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο) 
ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί, 
θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) θαη αλ απηνί δελ 
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παξίζηαληαη, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.  

δ) Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ θαη ην απαζρνινχκελν 
πξνζσπηθφ νθείινπλ:  

1. Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ 
θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

2. Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, 
εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ 
άδεηά ηνπο.  

3. Να ζπιιέγνπλ ηα βηναπφβιεηα πνπ παξάγνπλ ζηε δηάξθεηα ή ζην 
ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ζε εηδηθέο 
βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο ή ζε άιια θαηάιιεια κέζα πνπ ζα 
ππνδείμεη ν Αήκνο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο θαθέ θάδνπο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ ζε ζεκεία ηεο ιατθήο 
αγνξάο.  

4. Να ηνπνζεηνχλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα είδε ζπζθεπαζίαο αλά πιηθφ 
ζηνπο αληίζηνηρνπο θάδνπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα απηφ ην 
ζθνπφ.  

5. Να δηεπθνιχλνπλ θαη λα κελ παξαθσιχνπλ ηελ Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ 
θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο 
ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 
Καζαξηφηεηαο.  

6. Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα 
πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν 
λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.  

 

Άξζξν 26: Τπνρξεώζεηο επηρεηξήζεσλ ππαίζξηνπ θαη ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ  
 
26.1. Μηθξνπσιεηέο - Καληίλεο - Πεξίπηεξα  

Οη κηθξνπσιεηέο, νη ηδηνθηήηεο ή νη λφκηκνη λνκείο πεξηπηέξσλ θαη 
θαληηλψλ, πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ 
επζχλεο ηνπ Αήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνξέα πνπ ηνπο έρεη 
ρνξεγήζεη ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ιεηηνπξγίαο ή ηελ 
άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, νθείινπλ: 
 
 
 
α) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.  

β) Να δηαηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν, ηελ θαληίλα ή ην 
πεξίπηεξφ ηνπο θαζαξφ.  

γ) Να απνκαθξχλνπλ κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, ηνπο 
πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνηνχλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο 
πεξηνρήο θαη λα κελ κεηαηξέπνληαη νη ρψξνη απηνί ζε εζηίεο ξχπαλζεο.  

δ) Να δηαζέηνπλ εηδηθφ κέζν ή κέζα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, γηα 
ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε κηθξναπνξξηκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη 
ηνπο πειάηεο ηνπο. Σα κέζα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε 
επζχλε θαη θξνληίδα ηνπο.  

ε) Να κελ ελαπνζέηνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνιείκκαηα 
πξντφλησλ, άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαη άιια είδε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ 
γεληθφ θαζαξηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κέζσλ 
θαζαξηφηεηαο.  

ζη) Να απνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηα θαη ηηο θελέο ζπζθεπαζίεο ζηα 
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πιεζηέζηεξα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Αήκνπ, 
δηαρσξηζκέλα αλά είδνο πιηθνχ θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 
ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπ Αήκνπ.  

δ) λα απνζέηνπλ ηα βηναπφβιεηα ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί απφ ηνλ Αήκν (θαθέ θάδνη).  

 
26.2. Πάγθνη εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ - Νσπά νπσξνθεπεπηηθά  

Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ θαηφπηλ άδεηαο πάγθνπο 
έθζεζεο ή πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κπξνζηά 
απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο θαη νη αδεηνχρνη κηθξνπσιεηέο λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ αζθνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαηφπηλ άδεηαο απφ ηνλ Αήκν, νθείινπλ λα 
ηεξνχλ φια φζα αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 26.1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο ππνρξενχληαη λα θαζαξίδνπλ 
επηκειψο ην ρψξν θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα 
είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ.  

 

Άξζξν 27: Αζθαιήο θόξησζε θνξηεγώλ νρεκάησλ  
α) Γηα ηελ αζθαιή θφξησζε θνξηεγψλ νρεκάησλ ηζρχνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3446/2006 «Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία αξρψλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ-Ρπζκίζεηο γηα 
ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ'49). Φνξηίν ζε φρεκα 
κε αλνηρηφ ακάμσκα πνπ απνηειείηαη απφ πιηθά ηα νπνία ππάξρεη 
θίλδπλνο θαηά ηε δηαδξνκή λα εθθχγνπλ απφ ην ακάμσκα, πξέπεη λα 
θαιχπηεηαη θαη κε θάιπκκα θαηάιιειν πξνο ηε θχζε ησλ πιηθψλ. 

ΑΔΑ: 63Γ6ΩΡΝ-ΓΔΣ



48 

 

    
 

β) Σα απφβιεηα νηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ 
θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο 
κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο κε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαη ηεο 
επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε θνξηνεθθφξησζε. 
ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηελεξγείηαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ηα έμνδα θαζαξηζκνχ, φπσο απηά ζα 
πξνθχπηνπλ θάζε θνξά, θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν. 

 

Άξζξν 28: Ρύπαλζε από ηελ ππαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ  

α)Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, ηνπνζέηεζε ή θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ ή 
άιισλ ειεχζεξσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηείεο, 
πεδφδξνκνη θαη άιινη ρψξνη) κε εκπνξεχκαηα θαη ππνπξντφληα 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηεξεά ή πγξά, φπσο πξψηεο χιεο θη έηνηκα 
πξντφληα ή ππνπξντφληα, νηθνδνκηθά, ιαηνκηθά, κεηαιιεπηηθά θαη 
ρεκηθά πιηθά, παιαηά είδε ζηδήξνπ, μπιεία, θαχζηκα, ιηπαληηθά, ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αεκνηηθήο Ώξρήο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 
θαζνξηζκέλνπ ηέινπο, ε νπνία δίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 
πιηθά απηά δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ.  

β)Δ ππαίζξηα ελαπφζεζε, απνζήθεπζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ 
απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηε δηαξξνή ή ην 
δηαζθνξπηζκφ ηνπο ζην πεξηβάιινλ.  

γ)ηε ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Αήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή 
ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ηελ ελαπφζεζε, απνζήθεπζε ή 
ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (πεξίθξαμε πιηθψλ, 
θάιπςε κε πιαζηηθφ ή λάηινλ θιπ) πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν αηηψλ. 

 

Άξζξν 29: Τπαίζξηα δηαθήκηζε
30

  

Δ ππαίζξηα δηαθήκηζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 
2946/2001 «Τπαίζξηα Αηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ'224), απαγνξεχεηαη ζηνπο ρψξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.  

Γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνπο θαζνξηζκέλνπο 
ρψξνπο απαηηείηαη εληαία άδεηα πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 5 ηνπ λ.2946/2001. 
 
 

 

 

 

 

 

30 
Ν. 2946/2001  

 
 
 
 

    
 

Πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο ή 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο άλεπ ή θαηά παξέθθιηζε ησλ αδεηψλ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2946/2001 ή ζηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ζε 
θνιψλεο θσηηζκνχ ή ζηχινπο θαηά κήθνο νδψλ, ζεσξνχληαη ξχπνη θαη 
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απνκαθξχλνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
λ. 2946/2001 ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ππ' αξηζ. 46526/2020 
(ΐ'3049) θνηλή απφθαζε.  

Δ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε επηγξαθψλ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 2, 6, 8 θαη 9 ηνπ λ. 
2946/2001 θαη ζηελ ππ' αξηζ. 38110/2002 (ΐ' 1255) θνηλή απφθαζε.  

ε δηαθεκηζηέο θαη δηαθεκηδφκελνπο ησλ νπνίσλ ηα δηαθεκηζηηθά 
πιαίζηα θαη νη δηαθεκίζεηο ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη θαζψο 
θαη ζε παξάλνκα ηνπνζεηεκέλεο επηγξαθέο θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα 
επηβάιινληαη κε απφθαζε Αεκάξρνπ ηα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
νηθείν θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο, θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 8β ηνπ άξζξνπ 
9 ηνπ λ 2946/2001.  
 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Δ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΠΟΛΕΣΝ Χ ΠΡΟ ΣΔΝ 
ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ ΕΑΕΧΣΕΚΝ ΥΧΡΧΝ  
 

Άξζξν 30: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα ηδησηηθώλ 

ρώξσλ  

α) ιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη 
θαζαξέο κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ, νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ 
ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ ρψξσλ, επαξθήο αζθάιεηα 
εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θ.ι.π.). Βπηπιένλ νη 
ππεχζπλνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εππξεπή θαη επηκειεκέλε 
εκθάληζε ηνπ θηηξίνπ ηνπο, ψζηε λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε εζηία 
ξχπαλζεο.  

β) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηδησηηθφο ρψξνο είλαη αθάζαξηνο, 
απνηειεί εζηία ξχπαλζεο ή πξνθαιεί δπζνζκία θαη θηλδχλνπο γηα ηε 
δεκφζηα πγεία, ν Αήκνο κεηά απφ ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, απηνςία ηεο 
αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη εληνιή εηζαγγειέα, κπνξεί λα 
πξνβεί ζε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, λα 
θαηαινγίζεη ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ πνπ ζα πξνθχςεη, ζηνπο ηδηνθηήηεο 
θαη ινηπνχο ππεπζχλνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5.  
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γ) Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ 
(ζηνέο, πξαζηέο, αχιηνη ρψξνη), ζηεγαζκέλνη ή κε, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 
αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο.  
δ) ε πεξηπηψζεηο πνπ ηδησηηθνί ρψξνη δηαηίζεληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 
ηνπο γηα ηελ δηελέξγεηα εθδειψζεσλ (εθζέζεσλ, εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.η.ι.), νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα εγθαζηζηνχλ κέζα 
ζην ρψξν ηνπο θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο 
κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια 
κέηξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο δξφκνπο, ηα πεδνδξφκηα 
θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Δ 
απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο 
δξαζηεξηφηεηεο, γίλεηαη κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ή ησλ δηνξγαλσηψλ ησλ 
εθδειψζεσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ζε 
ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε, 
ηα απφβιεηα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ην πξφγξακκα 
ρσξηζηήο ζπιινγήο ο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξηνρή.  
ε) χκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ λ. 4819/2021, νη ηδηνθηήηεο, λνκείο ή 
θάηνρνη αθηλήησλ, φπσο ηδίσο γεπέδσλ, νηθνπέδσλ, θηηζκάησλ ή 
θαηαζθεπψλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ επηθίλδπλα 
απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ ή 
απνβιήησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. 
 

Άξζξν 31: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα νηθνπέδσλ  
α) Οη ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη ησλ νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα ηα 
δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απφβιεηα, αθφκε θαη φηαλ απηά 
πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Πξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάζζνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη λα ιακβάλνπλ 
θαηάιιεια κέηξα θαη κέζα, φπσο πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε 
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηάο, 
θαη' εθαξκνγή ηεο ππ' αξηζκφλ 9/2021 Ππξνζβεζηηθήο Αηάηαμεο (ΐ'1923).  
β) Με ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε Ππξνζβεζηηθή Αηάηαμε θαη ζχκθσλα κε 
ηε δηάηαμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 19 απηήο δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
πεξ.26 ηεο ππνπ.β ηεο παξ.Ε ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3463/2006 (ΚΑΚ), 
φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 94 ηνπ λ.3852/2010 ζηελ νπνία 
νξίδεηαη φηη ε κέξηκλα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο 
δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζαξηζκνχ, απφ ηνπο 
ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ 
αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο, θαζψο θαη 
ε ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνχ απφ ηνπο δήκνπο, ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ. ε βάξνο εθείλσλ πνπ 
δελ ζπκκνξθψλνληαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν πελήληα (50) ιεπηψλ, αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ νηθείνπ ρψξνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί έζνδν ηνπ 
νηθείνπ δήκνπ, βεβαηνχηαη εηο βάξνο ηνπο ε ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ 
δήκνπ πξνο θαζαξηζκφ θαη ππνβάιιεηαη κήλπζε γηα ην πξνβιεπφκελν 
απφ ην Πνηληθφ Κψδηθα αδίθεκα.  
  

 

Άξζξν 32: Σέιε θαζαξηόηεηαο  
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο ν Αήκνο κε απφθαζε 
Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηβάιιεη εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη 
θσηηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην άξζξν 37 ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ'129), 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξα 21 θαη 22 ηνπ απφ 24-9/20-10-1958 
β.δ/ηνο (Ώ'171) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηφζν κε ηηο ζρεηηθέο ηνπ 
λ.25/1975 (Ώ'74), ηνπ λ.429/1976 (Ώ'235), ηνπ λ. 1080/1980 (Ώ'246), ηεο παξ.12 
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989 (Ώ'2), θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ λ. 
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4555/2018 (Ώ'133). 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Θ- ΒΚΣΒΛΒΔ ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΏΕΧΝ ΚΏΕ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ 
ΟΡΓΏΝΕΜΝ ΚΟΕΝΔ ΧΦΒΛΒΕΏ ΣΟΤ ΑΔΜΟ 
 
Πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο: 

 

Άξζξν 33:Τπνρξεώζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

1. α) Ώπαγνξεχνληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 16 
Μαξηίνπ έσο 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζηηο πεξηνρέο ηεο θαιληέξαο ζε φιν ην κήθνο 
ηεο, εληφο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ησλ Φεξψλ, Δκεξνβηγιίνπ, Οίαο, Καξηεξάδνπ, 
Πχξγνπ, Μεζαξηάο, Έμσ Γσληάο, Μέζα Γσληάο, ΐφζσλα, Μεγαινρσξίνπ, Βκπνξείνπ, 
Ώθξσηεξίνπ & Θεξαζίαο. ´ απηή ηελ απαγφξεπζε, δελ πεξηιακβάλνληαη νη 
ειαηνρξσκαηηζκνί θαη νη απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

       β) Ώπαγνξεχνληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 ΜαΎνπ 
έσο 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ησλ νηθηζκψλ 
Βπηζθνπή Γσληάο (Κακαξίνπ), ΐνπξβνχινπ θαη Πεξίζζαο Βκπνξείνπ.  
 ´απηή ηελ απαγφξεπζε, δελ πεξηιακβάλνληαη νη ειαηνρξσκαηηζκνί θαη νη 
απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
2. Βπίζεο απαγνξεχνληαη παληειψο ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο θαιληέξαο (εληφο 

θαη εθηφο νηθηζκψλ) ε ξίςε κπαδψλ  ή άιισλ πιηθψλ, θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο. 

 
3.    Οη ίδηεο απαγνξεχζεηο ηζρχνπλ θαη γηα εξγαζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο   

Χθέιεηαο (ΑΒΑΔΒ,ΑΒΤΏΘ) ή παξφρνπο ηειεθσλίαο 
Οη νξγαληζκνί απηνί πέξαλ ησλ ππνρξεψζεψλ ησλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο 
λφκνπο γηα ηελ εθηέιεζε Αεκφζησλ  Έξγσλ(π.ρ. ζήκαλζε), νθείινπλ ακέζσο 
κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη φρη πέξαλ ηνπ ηεηξαεκέξνπ, λα 
απνκαθξχλνπλ ηα πξντφληα εθζθαθήο θαη ηα ινηπά πιηθά (π.ρ. κπάδα) θαη λα 
επαλαθέξνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ  πξφηεξε θαηάζηαζε. 
Βπηζεκαίλεηαη φηη πιένλ φιεο νη επεθηάζεηο δηθηχσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο 
ηνπ ΑΒΑΔΒ, θαζψο θαη φιεο νη παξνρέο ησλ θαηαλαισηψλ, εληφο ησλ 
παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο Θήξαο θαη ηεο Θεξαζίαο, ζα είλαη πιένλ 
ππφγεηεο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, κε απφθαζε Αεκάξρνπ, θαηφπηλ 
εηζήγεζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
Σέινο, ππνρξενχληαη ζην θαηάβξεγκα ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 
 

4.ε πεξίπησζε εθηεηακέλεο βιάβεο, δχλαληαη κε Ώπφθαζε Αεκάξρνπ, λα 
επηηξαπνχλ νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, 
είηε πξφθεηηαη γηα ηδηψηεο, είηε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο. 

 

 
 
 
ΚΒΦΏΛΏΕΟ Ε- ΚΤΡΧΒΕ - ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΒΠΕΐΟΛΔ ΣΟΤ  
 

Άξζξν 34 : Κπξώζεηο  
 
Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 
παξαβηάδνπλ ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο.  

Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην 
Παξάξηεκα ΕΥ ηνπ Μέξνπο ΐ' ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4819/2021, ν 
Αήκνο επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο έρνληαο ηε 
δπλαηφηεηα, θαη' εθαξκνγή ηεο πεξ. ε ηεο παξ.11 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, λα 
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απμήζεη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ. Ο Αήκνο πξνζαπμάλεη ηα πξφζηηκα ζε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο ζην δηπιάζην θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αεκάξρνπ.  

Ώλαιπηηθή αλαθνξά ησλ παξαβάζεσλ κε ηα αληίζηνηρα πξφζηηκα ζε ζρέζε κε ηα 
πξναλαθεξφκελα: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ ΠΡΟΣΗΜΟ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΘΡΟ 

1. Μεηαθίλεζε θάδσλ ζε άιιν 
ζεκείν απφ ην θαζνξηζκέλν 

120,00 20,27 

2. αθνχιεο εθηφο θάδσλ 
(αλνηθηέο ζε κε επηηξεπηέο 
ψξεο) 

 
60,00 

 
10,20,27 

3. Υχκα ζθνππίδηα εθηφο θάδσλ 120,00 21,27 

4. Ώπφξξηςε αζπκπίεζησλ 
ραξηνθηβσηίσλ(αηαθηνπνίεηα-
αδεκαηνπνίεηα) 

 
60,00 

 
17,21,27 

5. Βγθαηάιεηςε νγθσδψλ 
αληηθεηκέλσλ ρσξίο ζπλελλφεζε 
κε ηνλ Αήκν 

 
120,00 

 
21,24,27 

6. Βγθαηάιεηςε θηβσηίσλ-
μπινθηβσηίσλ απφ Γξαθεία, 
θαηαζηήκαηα, νηθίεο 

120,00  
21,27 

7. Φχιια μεξά, ππφινηπα 
θαζαξηζκψλ θήπσλ, γθαδφλ, 
θιαδηά, ζάκλνη θιπ πνπ 
απνξξίπηνληαη αζπζθεχαζηα ζην 
πεδνδξφκην 

 
 

120,00 

 
 

21,27 

8. Έθζεζε-εγθαηάιεηςε ππνινίπσλ 
ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο 

 120,00 21,27 

9. Βγθαηάιεηςε βηνηερληθψλ-
βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

240,00 22,27 

10. Ώζπζθεχαζηα κε επηθίλδπλα-κε 
ηνμηθά απνξξίκκαηα 

240,00 22,27 

11. Βγθαηάιεηςε κπαδψλ, άρξεζησλ 
πιηθψλ απφ θαηεδαθίζεηο, 
εθζθαθέο θιπ θαη ξχπαλζε 
πεδνδξνκίσλ θαη δξφκσλ κε 
ρψκαηα, ιάδηα θιπ. 

 
 

240,00* 

 
 

22,27 

12. Ρίςε κπαδψλ θαη άιισλ 
νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ 
Ώ) ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ 
ΐ) ε αθάιππηνπο ρψξνπο 

 
120,00 
240,00 

 
            22,27 

13. Βγθαηάιεηςε ηνμηθψλ 
απνξξηκκάησλ-ιπκάησλ πνπ δελ 
κεηαθέξνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 
ηνπ Αήκνπ 

 
 

240,00 
 

 
 

23,27 

14. Ώπφξξηςε αληηθεηκέλσλ ή 
κηθξναπνξξηκκάησλ εθηφο 
θαιαζηψλ ηνπ Αήκνπ 

 
48,00 

 
7,27 

15. Φζνξά αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Αήκνπ 

600,00               27 

16. Ώθαζάξηζηνο ρψξνο ή έιιεηςε 
δνρείσλ απνξξηκκάησλ ησλ 
θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο(ζε πεξίπησζε 

 
 

120,00* 

 
 

8,27 
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ππνηξνπήο αλάθιεζε αδείαο) 

17. Βγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζηηο 
ιατθέο αγνξέο ή παξαβίαζε ηνπ 
σξαξίνπ. Καη ζε πεξίπησζε 
ππνηξνπήο αλάθιεζε ηεο άδεηαο. 

 
            120,00 

 
16,27 

18. Πιεκκειήο ελαπφζεζε, 
απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε 
εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθψλ 
πιηθψλ θιπ. 

 
240,00 

 
12,27 

19. Ρχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, 
ζπξέη ηακπιφ, αεξνπαλφ θιπ 

240,00 41 

20. Ρχπαλζε απφ εηαηξίεο 
δηαθήκηζεο γηγαληναθηζψλ, κε 
θφιιεο ζθηζκέλεο αθίζεο 

240,00 
 

13,27 

21. Παξθάξηζκα δίπια ζε θάδνπο 
ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε 
κεηαθίλεζε ηνπο γηα ηελ 
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

 
 

120,00 

 
 

27 

22. Με θαζαξηζκφο ειεπζέξσλ 
ηδησηηθψλ-θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ(πάξθηλγθ, πξαζηέο) 

 
120,00* 

 
20,27 

23. Ώθαζάξηζηα νηθφπεδα 120,00* 20,27 

24. Ρχπαλζε απφ κεηαθνξά μεξνχ 
θνξηίνπ 

240,00 17,27 

25. Βγθαηαιεηκκέλα απηνθίλεηα, 
ζθάθε, ηξνρφζπηηα, κεραλέο ζε 
δξφκνπο θαη θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο 

 
240,00 

 
15,27 

26. Παξθάξηζκα ζε δξφκν πνπ ν 
Αήκνο έρεη πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα 
θαζαξηζηεί 

 
120,00 

 
30 

27. Παξάλνκε ηνπνζέηεζε 
δηαθεκίζεσλ επί ηνπ 
πεδνδξνκίνπ θα πεξίθξαμε 
αθφκε θαη αλ έρεη εθδνζεί άδεηα 
θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ 

 
 

120,00 

 
 

8,27 

28. Παξάιεηςε ζήκαλζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

360,00 27 

29. Βγθαηάιεηςε πξντφλησλ 
εθζθαθήο θαη ινηπψλ άρξεζησλ 
πιηθψλ απφ νξγαληζκνχο θνηλήο 
σθέιεηαο 

 
240,00* 

 
27 

30. Ρχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, 
δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θηηξίσλ 
θιπ. 

 
600,00 

 
9,27 

31. Ώπφξξηςε θαη ελαπφζεζε θάζε 
ζηεξενχ ή ξεπζηνχ 
απνξξίκκαηνο ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, ξέκαηα, ξπάθηα θιπ 

360,00 22,27,33 

32. Κάπζε απνξξηκκάησλ θάζε 
κνξθήο θαη ζχζηαζεο ζε 
αλνηρηνχο δεκφζηνπο θαη 
ηδησηηθνχο ρψξνπο 

120,00 27 

33. Αεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
απηνζρέδησλ ρσκαηεξψλ 

1200,00 27 

34. Βξγαζίεο θάζε θχζεο πνπ 
εθηεινχληαη απφ Αεκνζίνπο 
Οξγαληζκνχο ή Βξγνιάβνπο ζε 

 
 
 

 
 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ’ 
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ρψξνπο θαη δξφκνπο πνπ 
ππάξρνπλ δεκνηηθά δίθηπα ρσξίο 
ηελ ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηνλ 
Αήκν 

360,00 

35. Βγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
κνλάδσλ πνπ παξάγνπλ ή 
θαηαιχνπλ επηθίλδπλα ηνμηθά 
απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ 
ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία 

 
 

1200,00 

 
 

23,24 

36. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ ελαπφζεζεο 
δηάιπζεο αγνξαπσιεζίαο 
άρξεζησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, 
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θιπ. 

 
600,00 

 
27,32 

37. Σνπνζέηεζε άιισλ 
απνξξηκκάησλ ζηνπο εηδηθνχο 
θάδνπο δηαινγήο αλαθχθισζεο 
πιηθψλ 

 
120,00 

 
25,27 

38. Ρχπαλζε κε πεξηηηψκαηα 
θαηνηθίδησλ δψσλ ησλ πάξθσλ, 
ησλ νδψλ θαη άιισλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
Βγθαηάιεηςε ή ξίςε ζε θάδνπο 
λεθξψλ δψσλ 

 
 

120,00 

 
 

18,27 

39. Ώπζαίξεηε ηνπνζέηεζε 
θαζηζκάησλ θιπ ζε δξφκν, 
πεδνδξφκην ή πεδφδξνκν 
κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή 
θαηνηθίεο θαζψο θαη ηνπνζέηεζε 
απζαίξεησλ 
θαηαζθεπψλ(πεξηθξάμεηο, 
ξάκπεο, ζθάιεο θιπ) 

 
 
 

240,00* 

 
 

27,29 

40. Ώπζαίξεηε θαηαζθεπή ξάκπαο κε 
ην γέκηζκα θξαζπεδφξεηζξνπ 

240,00 27,30 

41. Με ηήξεζε ππνρξεψζεσλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

240,00 ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ’ 
παξ.1 

42. Ρχπαλζε κε κπεηφλ θαη 
απνξξηκκάησλ θηλνχκελσλ 
νρεκάησλ ζε δξφκνπο θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

 
 

240,00* 

 
27,33 

43. Ρχπαλζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
παξάγεηαη θαηά ηελ 
θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ 
ή δηάρπζε απηψλ 

 
240,00 

 
27,33 

44. Βπέθηαζε θαηαζηεκάησλ ή 
εξγαζηψλ θαηαζηεκάησλ θαη 
ζπλεξγείσλ ζηα πεδνδξφκηα ή 
νδνζηξψκαηα 

 
240,00 

 
27,32 

45. Σνπνζέηεζε ζηνπο δξφκνπο ή 
πεδνδξφκηα θαη γεληθά ηνπο 
πεξηβάιινληεο θαηαζηεκάησλ 
αληηθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην 
εκπφξην ηνπο(πηλαθίδεο, θαθάζηα 
θιπ) 

 
 

120,00 

 
 

27,30 

46. Βλαπφζεζε αζπζθεχαζησλ 
πγξψλ απνξξηκκάησλ(ιάδηα, 
ιίπε θιπ) ζε θνηλφρξεζηνπο 
αθάιππηνπο ρψξνπο θαη θάδνπο 

 
 

240,00 

 
 

27,33 
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απνξξηκκάησλ 

47. Ρίςε αθάζαξησλ 
λεξψλ(ιαζπφλεξα, 
ζαπνπλφλεξα) ζε δξφκνπο θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

 
240,00 

 
33 

48. Βλαπφζεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ 
μέλεο ηδηνθηεζίεο ζε ειεχζεξνπο 
ρψξνπο ην θξέκαζκα ζάθσλ 
απνξξηκκάησλ ζε δέληξα θιπ 

 
 

120,00 

 
 

27,33 

49. Ρίςε ζθνππηδηψλ ηζηγάξσλ, 
ραξηηψλ, κπνπθαιηψλ, 
θνπηηψλ θαθέ θιπ θαζψο θαη 
ξχπαλζε Αεκνηηθψλ θαη 
Αεκφζησλ θηηξίσλ 

 
 

120,00 

 
 

27,33 

50. α.ΐαξέα φριεζε (ρξήζε 
εθζθαθηηθψλ κεραλεκάησλ, 
ζθπξηψλ, θνκπξεζέξ, πξέζεο 
κπεηφλ ή ζνβά θιπ ) 
 
β) Βιαθξά φριεζε 
(απαγνξεπκέλεο νηθνδνκηθέο 
εξγαζίεο, ρσξίο ρξήζε 
κεραλεκάησλ) 

 
3.600,00€. 

 
 
 
 

     1.800,00€. 
 

 
33 

51. Ώπφξξηςε κπαδψλ θαη 
αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ 
θαιληέξα 

 
3.600,00 

 
33 

52. Ώλάινγν πξφζηηκν ζα 
επηβάιιεηαη ζε νηηδήπνηε 
άιιν πνπ δελ αλαθέξεηαη 
ζηνλ παξφλ θαλνληζκφ, αιιά 
ξππαίλεη ηα λεζηά καο χζηεξα 
απφ θνηλή απφθαζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ Βπίιπζεο 
Αηαθνξψλ θαη Βμέηαζεο 
άξζξν 43 

  

* Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ είλαη 
ελδεηθηηθά θαη ν Αήκνο ηα 
αλαπξνζαξκφδεη κε απφθαζε 
ηνπ Αεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

  

 
 
Γηα ηηο ινηπέο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη θπξψζεηο, απηέο ζα 
νξηζηνχλ γηα θάζε παξάβαζε κε απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3463/2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ.11 ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4819/2021.  

 

 

 

Άξζξν 35 :Γηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ  
Δ δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ άξρεηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ ν 
παξαβάηεο ιακβάλεη γλψζε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο απφ ην 
αξκφδην φξγαλν πνπ ηε δηαπηζηψλεη.  
Σν φξγαλν πνπ βεβαηψλεη ηελ παξάβαζε ζπληάζζεη έθζεζε βεβαίσζεο ηεο 
παξάβαζεο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη : α) ηα ζηνηρεία ηνπ παξαβάηε, β) ν 
ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, γ) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 
παξάβαζεο θαη αλαθνξά ηεο δηάηαμεο πνπ ηελ πξνβιέπεη, θαζψο θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε θχξσζε.  
Οξίδνληαη σο φξγαλα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο νη θαηά πεξίπησζε Βπφπηεο/Βπηζηάηεο 
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θαη Πξντζηάκελνη ηεο Αηεχζπλζεο/ Σκήκαηνο/ Γξαθείνπ. Σα φξγαλα απηά 
εμνπζηνδνηνχληαη λα βεβαηψλνπλ θαηά πεξίπησζε παξαβάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα 
ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ κε ππεπζπλφηεηα θαη απζηεξφηεηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ. ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηε Αεκνηηθή 
Ώζηπλνκία θαη ηελ Βιιεληθή Ώζηπλνκία. 
Δ έθζεζε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ παξαβάηε θαη αληίγξαθφ ηεο 

απνζηέιιεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Ώληηξξήζεηο θαηά ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο, φξγαλν ηεο νπνίαο ηε βεβαίσζε, εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ παξαβάηε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο 

παξάβαζεο. Δ απφθαζε επί ησλ αληηξξήζεσλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε, κε αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη ζηνηρεία.  

ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε ηαζζφκελε γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

πξνζεζκία ή νη αληηξξήζεηο θξηζνχλ αβάζηκεο, ν Αήκαξρνο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε 

απφθαζεο επηβνιήο ηεο θχξσζεο ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ παξαβάηε.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηβιεζείζα πνηλή αθνξά πξφζηηκν ν ππφρξενο νθείιεη λα 

ην θαηαβάιιεη ζηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Αήκνπ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ.  

Ώλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ην πξφζηηκν βεβαηψλεηαη νξηζηηθά θαη 

εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βίζπξαμεο Αεκνζίσλ Βζφδσλ (λ.δ. 356/1974, 

Ώ' 90).  

 

 

Καηά ηεο νξηζηηθήο βεβαίσζεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ αζθνχληαη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηθνλνκίαο έλδηθα κέζα θαη 

βνεζήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, αζθείηαη πξνζθπγή νπζίαο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Αηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο. Μέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία, ε πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ επέβαιε ην πξφζηηκν. Δ 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε απηήο δελ αλαζηέιινπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ.  

ηε πεξίπησζε απηή κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ άζθεζε ηελ 

πξνζθπγή, λα αλαζηαιεί, κε ζπλνπηηθά αηηηνινγεκέλε Ώπφθαζε ηνπ 

Αηθαζηεξίνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη ε εθηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο. Δ αίηεζε 

θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί ε πξνζθπγή. 

Καηά ηα ινηπά, ζε θάζε πεξίπησζε, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

200 έσο θαη 205 ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηθνλνκίαο 

εκεηψλεηαη ηέινο φηη κε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο ινγίδνληαη σο 

ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη κεηαγελέζηεξεο θαη ζπλαθείο πξνο ηελ 

πξνζβαιιφκελε, πξάμεηο ή παξαιείςεηο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί, 

αληηζηνίρσο, σο ηελ πξψηε ζπδήηεζε. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ιφγσλ, εθφζνλ δεηεζεί, είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηβιεζείζα πνηλή αθνξά άιιε θχξσζε, πιελ 

πξνζηίκνπ, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεξνπκέλσλ αλαιφγσο ησλ σο άλσ 

αλαθεξζέλησλ.
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 εκεηψλεηαη φηη πξνηείλεηαη ζην Αεκνηηθφ πκβνχιην λα ππνδείμεη ηα φξηα 
ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ νηθηζκψλ Βπηζθνπήο Γσληάο (Κακαξίνπ), 
ΐνπξβνχινπ θαη Πεξίζζαο (Βκπνξείνπ) ζηηο νπνίεο απαγνξεχνληαη νη 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 16 Μαξηίνπ έσο 31 
Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.  
 
 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Αήκαξρνο πξφηεηλε ηα φξηα ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 
ησλ νηθηζκψλ Βπηζθνπήο Γσληάο (Κακαξίνπ), ΐνπξβνχινπ θαη Πεξίζζαο 
(Βκπνξείνπ) ζηηο νπνίεο απαγνξεχνληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ  1
 
Ματνπ έσο 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, σο εμήο : 

Πεξίζζα :  Ώπφ Άγην Ώληψλε Ώξηζηεξά, ν δηαγψληνο δξφκνο πνπ θηάλεη ζην 
βνπλφ θαη θαηεβαίλεη ζηελ «Κνιάδα». Βπφκελνο δξφκνο ζην Φνχξλν ηνπ 
πχξνπ  ηνπ SANTA IRINI δεμηά, φπνπ πέθηνπκε ζηνλ πεδφδξνκν ηεο 
Πεξίζζαο.  

Βνπξβνύιν : Ώπφ ηελ είζνδν  ηνπ ρσξηνχ έσο ηελ έμνδν πξνο ην πάξθν 
Κπθινθνξηαθήο Ώγσγήο θαη πάλσ  φιν ην ηκήκα έσο ην Κεληξηθφ δξφκν. 

Κακάξη:  Ώπφ  ην camping  θαη αξηζηεξά δηαγψληα, ζην δξφκν πνπ νδεγεί  ζην 
ΏΐΕ θαη δεμηά  απφ ην camping,  φηη θηάλεη κέρξη κέζα ζηελ «Κακάξα». 
 

   
Καηφπηλ ν Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα 
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Σν Α.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε  ηνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Α.Κ.Κ.  (Ν.3852/2010), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 & 79 ηνπ Ν.3463/2006,  
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 & 75 ηνπ Ν. 3852/20010, ηελ ππ΄άξηζ. 20/2022 
απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο Πνηφηεηαο Γσήο, 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 

Βγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Καζαξηόηεηαο θαη Δθηέιεζεο Οηθνδνκηθώλ 

εξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ Θήξαο σο εμήο : 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Ώ: ΓΒΝΕΚΒ ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΚΏΕ ΟΡΕΜΟΕ  ...................................... .  

 Άξζξν 1: Ώληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ  ......................................................... .  

 Άξζξν 2: Ώξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ  .... .  

 Άξζξν 3: ΐαζηθέο έλλνηεο  ............................................................................ .  

 Άξζξν 4: Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ  .......................... .  

Άξζξν 5: Υψξνη παξαγσγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ηνπ  

 παξφληνο Καλνληζκνχ  ................................................................................. .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ ΐ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΑΔΜΟΤ 

 ....................................................................................................................... .  
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 Άξζξν 6: Καζνξηζκφο ππνρξεψζεσλ ηνπ Αήκνπ  ........................................ .  

 Άξζξν 7: Βλέξγεηεο πνπ δελ απνηεινχλ ππνρξέσζε ή αξκνδηφηεηα ηνπ Αήκνπ 

 .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΠΟΛΕΣΧΝ 

 ....................................................................................................................... .  

 Άξζξν 8: Τπνρξεψζεηο γηα ηα κε νγθψδε αζηηθά απφβιεηα  ....................... .  

 Άξζξν 9: Τπνρξεψζεηο γηα ηα νγθψδε αζηηθά απφβιεηα  ............................ .  

 Άξζξν 1 Ο: Τπνρξεψζεηο γηα ηα απφβιεηα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ  ............... .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟΑ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΤΠΔΡΒΕΧΝ, ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ, ΥΧΡΧΝ  

 ........................................................................................................................ Τ

ΝΏΘΡΟΕΔ ΚΟΕΝΟΤ  .................................................................................... .  

Άξζξν 11 : Τπνρξεψζεηο θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ρψξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη  

 ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ  ............................................................................. .  

Άξζξν 12. Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο θαη πψιεζεο δσηθψλ  

 ππνπξντφλησλ  ............................................................................................. .  

 Άξζξν 12Ώ: Ώπνηξνπή πξφζβαζεο αδέζπνησλ δψσλ  ............................... .  

 Άξζξν 13:Τπνρξεψζεηο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ  .......... .  

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Β: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ  

 ........................................................................................................................ ΒΚ

ΚΏΦΧΝ, ΚΏΣΏΚΒΤΧΝ ΚΏΕ ΚΏΣΒΑΏΦΕΒΧΝ  ............................................ .  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

  

 

ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Καζαξηφηεηαο 

Βθηέιεζεο Οηθνδνκηθψλ Βξγαζηψλ 

ΥΔΣ.:Τπ’ αξηζκ. 168/2011 Ώπφθαζε Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αήκνπ Θήξαο 

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη Βθηέιεζεο Οηθνδνκηθψλ 

Βξγαζηψλ έρεη ζθνπφ ν Αήκνο Θήξαο λα ελαξκνληζηεί ζηελ ππ’ 

αξηζκ.ΤΠΒΝ/ΑΑΏ/119776/2429 απφ 15.12.2021 Κνηλ. Τπ. Ώπφθαζε Τπ. 

Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο θαη Τπ. Βζσηεξηθψλ ψζηε λα είλαη πιήξεο, 

φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο ηνπ Αήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ, λα 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ '129) πεξί απνβιήησλ θαη 

ηνπ λ. 4685/2020 (Ώ'92)θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

Βζληθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ (ΒΑΏ) 2020-2030 θαη ηνπ 

Βζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ.  

Βπηπιένλ γηα ηνλ ιφγν φηη ε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Αήκνπ Θήξαο, 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο , κε 

ηδηαίηεξα εθηεηακέλε ρξνληθή ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ αιιά θαη ζην πιαίζην 

ηεο πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79 ηνπ θψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εηζάγνληαη πξνβιέςεηο 

απαγνξεχζεσλ νρινπζψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.  
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ  
 

  
 

Δ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ 
Αήκνπ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην αξ. 102 ηνπ πληάγκαηνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Δ θαζαξηφηεηα θαη 
ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο θαη 
ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αήκνπ (αξ. 75 λ. 3463/2006).  

Ο Αήκνο Θήξαο επηδηψθεη κέζσ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο:  

 Σελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
θπζηθνχ, αλζξσπνγελνχο θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 
απνηξνπή θηλδχλσλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θάζε είδνπο 
ξχπαλζε.  

 Σελ ειάηησζε ηεο ζπαηάιεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. 

 

 Σελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαζψο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 
- αλαθχθισζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεξάξρεζεο  απνβιήησλ.

 Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ κε παξνρή θηλήηξσλ, θαζψο θαη 
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο- επαηζζεηνπνίεζεο.  

 Σελ πξνψζεζε ελ γέλεη ησλ αξρψλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο κέζσ 
ηεο απνδνηηθήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ.  

 

ΑΡΥΔ  
 
Ο Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη ε πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο ηνπ Αήκνπ κε 
ηνπο δεκφηεο, ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο ελ γέλεη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο, δηέπεηαη απφ ηηο εμήο βαζηθέο αξρέο:  

 Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη κέγηζην αγαζφ πνπ ρξήδεη ζπλερνχο 
θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

 Δ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ απνηειεί 
παξάγνληα πνπ απεηιεί ηελ δεκφζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα 
δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θπζηθνχ θάινπο.  

 Ο «ξππαίλσλ πιεξψλεη» ζπληζηά θαηεπζπληήξηα αξρή. Ο 
παξαγσγφο θαη ν θάηνρνο ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη
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λα δηαρεηξίδνληαη ηα απφβιεηα θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη 
πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο 
πγείαο.  

 Δ πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο 
πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία 
(κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο).  

 Δ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» απνηειεί 
θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 
θαη πεξαηηέξσ ηελ αχμεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ θαη βηναπνβιήησλ, ελψ ζπκβάιιεη ζηε δίθαηε ρξέσζε ησλ 
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ.  

 Δ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε κείσζε 
ηεο ρξήζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη λα πξνσζεί ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 
ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο 
ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ, πινπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε 
πξφιεςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, θαη ε 
αλαθχθισζε.  

 Γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απαηηείηαη:  

✓ ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο,  

✓ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ, θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ 
ηνπ Αήκνπ ζηηο δξάζεηο πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 
αλαθχθισζεο,  

✓ ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

✓ ε ζπλεξγαζία κε θνξείο Κνηλσληθήο θαη Ώιιειέγγπαο 
Οηθνλνκίαο θαη κε άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο γηα ηε 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

✓ Δ πξνζαξκνγή ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ Αήκν ππεξεζηψλ 
πξνο ηνπο δεκφηεο, θαηνίθνπο, επηζθέπηεο ηνπ Αήκνπ θαη ηνπο 
επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο 
ηνπ Αήκνπ, λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαπάλσ αξρέο.  

 Δ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4819/2021, θαη ε πξνζαξκνγή 
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ θαη 
ηνπ Βζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ 
είλαη επηβεβιεκέλε.  
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ΣΟΥΟΗ 
ηφρνη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ' 129), 
ηνπ Βζληθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ 2020 - 2030 θαη ηνπ Βζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ, είλαη νη αθφινπζνη:  

✓ ε ηήξεζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ κε ηελ αχμεζε ηεο 
πξφιεςεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 
αλαθχθισζεο θαη παξάιιεια ηε κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ 
απνβιήησλ, εηδηθφηεξα: 

v. πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή 
παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ. 

vi. Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε(ζηελ νπνία 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θνκπνζηνπνίενε ησλ βηναπνβιήησλ) 

vii. Άιινπ είδνπο αλάθηεζε 

viii. Αηάζεζε(πγεηνλνκηθή ηαθή), σο ηειεπηαία επηινγή δηαρείξηζεο. 
 

✓ ε επίηεπμε ζπλζεθψλ πςειήο πνηφηεηαο δσήο, κε ηε δηαηήξεζε ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο θαζαξψλ.  

✓ ε δξαζηηθή κείσζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ζχκθσλα θαη κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ΒΑΏ.  

✓ ε κεγηζηνπνίεζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ψζηε 
λα κεησζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, λα 
επηηεπρζεί κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη αχμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 
απηψλ.  

 

✓ ε ελίζρπζε ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο 
ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ΒΑΏ.  

✓ ε αχμεζε ησλ πνζνηήησλ θαη επνκέλσο θαη ησλ πνζνζηψλ ησλ 
απνβιήησλ επί ησλ παξαγφκελσλ Ώζηηθψλ Ώπνβιήησλ, πνπ 
νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε ζχκθσλα κε ην ΒΑΏ θαη ην λ. 
4819/2021.  

✓ ε επίηεπμε ζπλζεθψλ πςειήο πνηφηεηαο δσήο κε ηε δηαηήξεζε ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο αιιά θαη ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ 
θαζαξψλ.  

 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Ώ: ΓΒΝΕΚΒ ΑΕΏΣΏΞΒΕ ΚΏΕ ΟΡΕΜΟΕ  
 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνύ  

Ο παξψλ Καλνληζκφο, ν νπνίνο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 79 Ν. 3463/2006 (Ώ 114) «Κψδηθαο Αήκσλ θαη  Κνηλνηήησλ»  
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ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Αήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ έθδνζε 
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ζέκαηα ηεο 
αξκνδηφηεηαο ηνπο έρεη σο αληηθείκελν ηα εμήο:  

α) Ρπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Αήκνπ θαη ησλ 
πνιηηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

β) πκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ (ΏΏ) / απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε Ώζηηθνχ 
Πξαζίλνπ θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ  

γ) Βλαξκνλίδεηαη κε ην Σνπηθφ ρέδην Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ (ΣΑΏ).  

δ) Ώπνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ 
αξρψλ  

Άξζξν 2: Αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ  

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Αήκνπ αλήθεη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ 
άξζξνπ 75 λ.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
(Ώ' 114) θαη ην άξζξν 228 ηνπ λ.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ 
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο - Βκβάζπλζε ηεο 
Αεκνθξαηίαο - Βλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - ΐειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Ώ. [Πξφγξακκα «ΚΛΒΕΘΒΝΔ Ε»] - 
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΑΏ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, 
ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή 
ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 
Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ' 133).  

Δ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ αλήθεη ζηε αξκφδηα ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ή 
πεξηβάιινληνο θαη ζε φπνηα Τπεξεζία θαζηζηά αξκφδηα ν εθάζηνηε 
ηζρχσλ Οξγαληζκφο Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Β.Τ) ηνπ Αήκνπ.  

Ώξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο γηα θάζε 
παξάβαζε θχξσζεο είλαη ν δήκαξρνο, ζχκθσλα κε ην εδάθην γ) ηεο 
παξ.11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4819/2021.  

Ο παξψλ Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο 
δεκφζηνπο αιιά θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο παξάγνληαη 
θάζε κνξθήο, πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο απφβιεηα θαη βξίζθεηαη κέζα 
ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Αήκνπ. 
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Οη ππεχζπλνη πνπ παξάγνπλ απφβιεηα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην αξ. 

5 ηνπ παξφληνο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ζηελ νξζή δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ.  

Ο Αήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο παξνρήο έγθαηξεο ελεκέξσζεο θαη 

ππνζηήξημεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο, ψζηε λα δχλαληαη λα είλαη ζπλεπείο 

ζηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.  

 

Άξζξν 3: Βαζηθέο έλλνηεο  

• Ώζηηθά απφβιεηα (ΏΏ):  

α) ηα αλάκεηθηα απφβιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα 

λνηθνθπξηά, κεηαμχ άιισλ ραξηί θαη ραξηφλη, γπαιί, κέηαιια, 

πιαζηηθά, βηνινγηθά απφβιεηα, μχιν, πξντφληα 

θισζηνυθαληνπξγίαο, απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, απφβιεηα 

ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, απφβιεηα ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη νγθψδε απφβιεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηξσκάησλ θαη επίπισλ,  

β) ηα αλάκεηθηα απφβιεηα θαη ηα απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη 

ρσξηζηά απφ άιιεο πεγέο, φηαλ είλαη παξφκνηα σο πξνο ηε θχζε 

θαη ηε ζχλζεζε κε ηα νηθηαθά απφβιεηα.  

ηα αζηηθά απφβιεηα δελ πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα παξαγσγήο, 

γεσξγίαο, δαζνθνκίαο, αιηείαο, ζεπηηθψλ δεμακελψλ θαη απφβιεηα 

απφ δίθηπα απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηιχνο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ, νρήκαηα 

ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ή απφβιεηα απφ θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο.  

 Πξφιεςε: ηα κέηξα, ηα νπνία ιακβάλνληαη πξνηνχ κία νπζία, 

πιηθφ ή πξντφλ θαηαζηνχλ απφβιεηα, θαη ηα νπνία κεηψλνπλ:  

α)ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ, κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή 

παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ,  

β)ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία ή  

γ)ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ζε επηθίλδπλεο 

νπζίεο,  

 Αηαρείξηζε απνβιήησλ: ε ζπιινγή, κεηαθνξά, αλάθηεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαινγήο) θαη δηάζεζε απνβιήησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη 

ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο, θαζψο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη έκπνξνη ή νη κεζίηεο. 

  

 

 Έκπνξνο: Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε, ε νπνία ελεξγεί σο εληνιέαο γηα 
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ηελ αγνξά θαη ηελ πεξαηηέξσ πψιεζε απνβιήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπφξσλ πνπ δελ θαζίζηαληαη πιηθνί 

θάηνρνη ησλ απνβιήησλ.  

 Μεζίηεο: Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε, ε νπνία νξγαλψλεη ηελ αλάθηεζε 

ή ηε δηάζεζε απνβιήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζηηψλ πνπ δελ θαζίζηαληαη πιηθνί 

θάηνρνη ησλ απνβιήησλ.  

 Παξαγσγφο απνβιήησλ: θάζε πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ νη 

δξαζηεξηφηεηεο παξάγνπλ απφβιεηα (αξρηθφο παξαγσγφο 

απνβιήησλ) ή θάζε πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο 

πξνεπεμεξγαζίαο, αλάκεημεο ή άιιεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κεηαβνιή 

ηεο θχζεο ή ηεο ζχλζεζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ.  

 Βπαλαρξεζηκνπνίεζε: θάζε εξγαζία κε ηελ νπνία πξντφληα ή 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη απφβιεηα ρξεζηκνπνηνχληαη εθ 

λένπ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ.  

 Ώλάθηεζε: νπνηαδήπνηε εξγαζία ηεο νπνίαο ην θχξην απνηέιεζκα 

είλαη φηη απφβιεηα εμππεξεηνχλ έλα ρξήζηκν ζθνπφ αληηθαζηζηψληαο 

άιια πιηθά ηα νπνία, ππφ άιιεο ζπλζήθεο, ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίαο, ή φηη απφβιεηα πθίζηαληαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είηε ζηελ εγθαηάζηαζε είηε 

ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο.  

 Ώλαθχθισζε: νπνηαδήπνηε εξγαζία αλάθηεζεο κε ηελ νπνία ηα 

απφβιεηα κεηαηξέπνληαη εθ λένπ ζε πξντφληα, πιηθά ή νπζίεο πνπ 

πξννξίδνληαη είηε λα εμππεξεηήζνπλ θαη πάιη ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ 

είηε άιινπο ζθνπνχο. Πεξηιακβάλεη ηελ επαλεπεμεξγαζία νξγαληθψλ 

πιηθψλ αιιά φρη ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ηελ επαλεπεμεξγαζία ζε 

πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκα ή ζε εξγαζίεο 

επίρσζεο,  

 πιινγή: ε ζπγθέληξσζε απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο δηαινγήο θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο απνζήθεπζεο 

απνβιήησλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθαηάζηαζε 

επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.  

 Υσξηζηή ζπιινγή: ε ζπιινγή φπνπ κηα ξνή απνβιήησλ δηαηεξείηαη 

ρσξηζηά κε βάζε ηνλ ηχπν θαη ηε θχζε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εηδηθή 

επεμεξγαζία.  
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 Κνκπνζηνπνίενε: ε ειεγρφκελε αεξφβηα (νμεηδσηηθή) βηνινγηθή 

δηαδηθαζία απνδφκεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο εθείλεο ζπλζήθεο 

πνπ επλννχλ ηε δηαδνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεξκφθηισλ, ζεξκνάληνρσλ 

θαη κεζφθηισλ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ  

 Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε: θάζε εξγαζία αλάθηεζεο 

πνπ ζπληζηά έιεγρν, θαζαξηζκφ ή επηζθεπή, κε ηελ νπνία πξντφληα ή 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ πιένλ απφβιεηα 

πξνεηνηκάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο 

άιιε πξνεπεμεξγαζία,  

 Αηάζεζε: νπνηαδήπνηε εξγαζία ε νπνία δελ ζπληζηά αλάθηεζε, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία έρεη σο δεπηεξνγελή 

ζπλέπεηα ηελ αλάθηεζε νπζηψλ ή ελέξγεηαο, φπσο ε πγεηνλνκηθή 

ηαθή ησλ απνβιήησλ.  

 Κέληξν Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο (ΚΑΒΤ): ρψξνο, 

νξηνζεηεκέλνο θαη δηακνξθσκέλνο, ψζηε νη πνιίηεο λα απνζέηνπλ 

κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα θαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. Σν ΚΑΒΤ 

απνηειείηαη απφ κηα απιή θηηξηαθή ππνδνκή, φπνπ δεκηνπξγνχληαη 

δηαθξηηνί ρψξνη γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηδηφξζσζε θαη ηελ 

απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ.  

 Πξάζηλν εκείν(Π): ρψξνο νξγαλσκέλνο απφ έλαλ ή απφ 

πεξηζζφηεξνπο Αήκνπο απφ θνηλνχ ή απφ ΦνΑΏ θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ησλ νηθείσλ ν.η.α, α' βαζκνχ, ν νπνίνο είλαη 

νξηνζεηεκέλνο θαη δηακνξθσκέλνο κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη 

εμνπιηζκφ, ψζηε νη πνιίηεο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ λα 

απνζέηνπλ ρσξηζηά ζπιιεγέληα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ή 

ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ. Ώπνηεινχλ 

ππαίζξηνπο θαη πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη εγθαζίζηαληαη ζε 

νηθφπεδα ή γήπεδα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Αήκν ή πνπ ελνηθηάδνληαη 

απφ απηφλ ή πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 Κέληξν Ώλαθχθισζεο, Βθπαίδεπζεο Αηαινγήο ζηελ Πεγή 

(ΚΏΒΑΕΠ): ην Πξάζηλν εκείν πνπ νξγαλψλεηαη απφ θνξείο 

θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Αήκνπ, γηα ην νπνίνλ ηζρχνπλ θαηά ηα ινηπά φζα ηζρχνπλ γηα ηα 

Πξάζηλα εκεία.  

 Γσληά Ώλαθχθισζεο (ΓΏ): δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ρψξνο πνιχ κηθξήο 

έθηαζεο, ρσξίο πεξίθξαμε ή νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο, φπνπ νη 

πνιίηεο απνζέηνπλ ρσξηζηά ζπιιεγέληα αλαθπθιψζηκα αζηηθά 

απφβιεηα ή ρξεζηκνπνηεκέλα  αληηθείκελα, ζε θαηάιιεινπο 

πεξηέθηεο, ηα νπνία ελ ζπλερεία ζπιιέγνληαη απφ ηνλ νηθείν Αήκν γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή 

αλαθχθισζε.  
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 Κηλεηφ Πξάζηλν εκείν (ΚΕΠ): ην απηνθηλνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν 

φρεκα, ην νπνίν δηαζέηεη μερσξηζηά κέζα ζπιινγήο, φπσο θάδν ή 

container γηα θάζε επηκέξνπο πιηθφ πνπ ζπιιέγεηαη. Βληάζζεηαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ ζπιινγήο - κεηαθνξάο απνβιήησλ ηνπ Αήκνπ. Σα Κηλεηά 

Πξάζηλα εκεία ιεηηνπξγνχλ βάζεη πξνγξάκκαηνο ηεο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο ησλ Αήκσλ , ην νπνίν θνηλνπνηείηαη επξέσο ζηνπο 

πνιίηεο.  

 ΐηνινγηθά απφβιεηα ή βηναπφβιεηα: ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα 

θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ θαη καγεηξείσλ απφ 

ζπίηηα, γξαθεία, εζηηαηφξηα, ρνλδξεκπφξην, θπιηθεία, παξφρνπο 

ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη ηα ζπλαθή 

απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ  

 Ώπφβιεηα Βθζθαθψλ, Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΏΒΚΚ)»: Σα 

απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο.  

 Ώπφβιεηα έιαηα: Σα νξπθηέιαηα ή ηα ζπλζεηηθά ιηπαληηθά ή ηα 

βηνκεραληθά έιαηα πνπ δελ είλαη πιένλ θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε, γηα 

ηελ νπνία αξρηθψο πξννξίδνληαλ, φπσο ηα ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα 

θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, ηα έιαηα θηβσηίσλ ηαρπηήησλ, ηα 

ιηπαληηθά έιαηα, ηα έιαηα γηα ζηξνβίινπο θαη ηα πδξαπιηθά έιαηα.  

 Βπηθίλδπλα Ώπφβιεηα: Σα απφβιεηα πνπ εκθαλίδνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΠΕ ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ' 129).  

 Βλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ : νη εξγαζίεο ζπιινγήο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγγπνδνζία, θαζψο θαη νη εξγαζίεο 

κεηαθνξάο, κεηαθφξησζεο, απνζήθεπζεο, πξνεηνηκαζίαο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζεο θαη θάζε άιιν είδνο αλάθηεζεο 

ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ πνιιαπιήο ρξήζεο ή ησλ 

απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρεη 

ζεζπηζζεί Πξφγξακκα Αηεπξπκέλεο Βπζχλεο Παξαγσγνχ (Π.Α.ΒΠ).  

 Πξφγξακκα Αηεπξπκέλεο Βπζχλεο Παξαγσγνχ (Π.Α.ΒΠ): Αέζκε 

θαλφλσλ, κε ηνπο νπνίνπο δηαζθαιίδεηαη φηη νη παξαγσγνί ησλ 

πξντφλησλ θέξνπλ νηθνλνκηθή επζχλε ή νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή 

επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ δσήο ελφο 

πξντφληνο πνπ θαζίζηαηαη απφβιεην.  

 χζηεκα Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (.Β.Α.): ε νξγάλσζε ζε αηνκηθή 

ή ζπιινγηθή βάζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην νηθείν Π.Α.ΒΠ. Σα .Β.Α. 

εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.

 

 

 

 

• Κνηλφρξεζηνη ρψξνη: νη θνηλήο ρξήζεο ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή έρνπλ ηεζεί ζε 

θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν.  

ΑΔΑ: 63Γ6ΩΡΝ-ΓΔΣ



69 

 

 

Άξζξν 4: Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ησλ απνβιήησλ  

Σα δηάθνξα είδε απνβιήησλ νκαδνπνηνχληαη ζε έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

θαηά πξνέιεπζε θαη ζπλαθή ζχζηαζε, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο 

αθνινχζσο:  

1. Ώζηηθά απφβιεηα (Ώ.Ώ)  

Βηδηθφηεξα ζηα Ώ.Ώ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο γεληθέο θαηεγνξίεο: 

1.1.  Τιηθά πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε  

ια ηα είδε ή πξντφληα ή ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

εθ λένπ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ (ΐηβιία, 

Ρνχρα, Οηθηαθέο ζπζθεπέο, Έπηπια, ηξψκαηα, Υαιηά, Μνθέηεο, 

Παηρλίδηα, Αηαθνζκεηηθά, CD/DVD-Αίζθνη-ΐηληενθαζέηεο, Βξγαιεία, 

Πνδήιαηα, θ.ι.π), θαηφπηλ ζρεηηθήο δηαινγήο, δηαρσξηζκνχ ή άιιεο 

εξγαζίαο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

1.2 Ώλαθπθιψζηκα Ρεχκαηα Ώζηηθψλ Ώπνβιήησλ  

Σα Ώλαθπθιψζηκα Ρεχκαηα Ώζηηθψλ Ώπνβιήησλ είλαη ηα απφβιεηα 

ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία παξέρνπλ εθ λένπ πξψηεο 

χιεο, πιηθά ή νπζίεο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο Αηαινγήο ζηελ Πεγή θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ ηα αθφινπζα ξεχκαηα 

ζπιιέγνληαη ρσξηζηά:  

α) ΐηναπφβιεηα (βηνινγηθά απφβιεηα)  

β) Ώπφβιεηα ζπζθεπαζηψλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:  

►πζθεπαζίεο απφ ραξηί θαη ραξηφλη: ραξηί πεξηηπιίγκαηνο εηδψλ 

δηαηξνθήο, ραξηνζαθνχιεο, ραξηνθηβψηηα θ.ι.π.  

►Πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ φπσο γηα λεξφ, γάια,  

αλαςπθηηθά, απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ θ.ι.π.  

►Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ: λεξφ, αιθννινχρα πνηά, 

ρπκνί, αλαςπθηηθά θ.ι.π.  

►Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ φπσο αλαςπθηηθά, κπχξεο, 

θνλζέξβεο θ.ι.π. 

►Ξχιηλεο ζπζθεπαζίεο φπσο θαζφληα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, 

παιέηεο θ.ι.π.  

 

γ) Έληππν ραξηί (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θ.ι.π.)  

 

 

 

 

 

δ) Λνηπά αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπζθεπαζίεο. Σα 

απφβιεηα απηά κπνξνχλ, κε βάζε ην πιηθφ απφ ην νπνίν 
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απνηεινχληαη, λα αλαθπθισζνχλ (π.ρ. γπαιί θαη πιαζηηθφ απφ είδε 

νηθηαθήο ρξήζεσο, δηάθνξα κεηαιιηθά αληηθείκελα θ.ι.π.)  

ε) Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) πάζεο 

θχζεσο  

ζη) Διεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, φπσο κεγάιεο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, ειεθηξηθέο θνπδίλεο θ.ι.π.), 

κηθξνζπζθεπέο (θιηκαηηζηηθά, ζεζνπάξ, κίμεξ, θσηηζηηθά είδε, 

εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσλίαο, ηειενξάζεηο, 

ειεθηξηθά - ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη παηγλίδηα, θ.ι.π.), ιακπηήξεο  

δ) ΐξψζηκα ιίπε θαη έιαηα  

ε) Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα  

ζ)νγθψδε απφβιεηα(έπηπια, ζηξψκαηα) η) 

παηρλίδηα  

ηα) αζιεηηθφο εμνπιηζκφο  

ηβ)θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή θαηαλάισζε  

ηγ) ειαθξηά πξνζσπηθά ειεθηξηθά νρήκαηα  

1.3  Ρεχκαηα αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη αιιά 

κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε 

ελέξγεηαο, είηε λα νδεγεζνχλ πξνο απνηέθξσζε, είηε λα δηαηεζνχλ κε 

πγεηνλνκηθή ηαθή. Σέηνηνπ είδνπο ξεχκαηα είλαη νη κηθξέο πνζφηεηεο 

επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά φπσο 

ζπζθεπαζίεο θαζαξηζηηθψλ θαη ρξσκάησλ θαη επηπιένλ, σο δηαθξηηή 

θαηεγνξία, ηα ιεγκέλα θάξκαθα. Οη δχν πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο 

απνβιήησλ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά. 

2. ΐηνκεραληθά απφβιεηα  

Πεξηιακβάλνληαη ηα απφβιεηα επηθίλδπλα θαη κε απφ δξαζηεξηφηεηεο 

βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο, νηθνηερλίαο θαη απφ θάζε άιιε κνλάδα 

παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή 

ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά απφβιεηα. 
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3. Ρεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πιελ αζηηθψλ*  

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ξεχκαηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο:  

α)  Ώπφβιεηα Έλαια (ΏΒ)  

β) Ώπφβιεηα ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο  (ΏΟΐ)  

γ)  Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΚΓ)  

δ)  Μεηαρεηξηζκέλα ελαζηικά νρεκάησλ (ΜΒΟ)  

ε) Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ (ΏΔΔΒ) 

βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο  

 
*αθορά ηα έως ζήμερα ενηαγμένα ζηην εναλλακηική διαχείριζη  

 
 
4. Βπηθίλδπλα Ώπφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΒΏΤΜ)  

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ελδεηθηηθά 

απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, Κέληξα Τγείαο, Αεκνηηθά 

Εαηξεία θιπ. ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, 

Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο 

ππ’αξ., νηθ.146163/2012 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Αηαρείξηζε Ώπνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ» (ΐ '1537).  

 
5. Ώπφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΏΒΚΚ)  

 

Πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 

θαη θαηεδαθίζεηο ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε κε επηθίλδπλα θαη επηθίλδπλα 

φπσο ν ακίαληνο.  

Δ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ΏΒΚΚ απνηειεί αληηθείκελν ησλ 

πζηεκάησλ Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ), εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021, θαη ε 

δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ  

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 

Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο ππ’αξ. 

36259/1757/Β103/2010 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ απφ Βθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΏΒΚΚ)» 

(ΐ' 1312) . 
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6. Βγθαηαιεηκκέλα κεραλνθίλεηα δίθπθια  

Πεξηιακβάλνληαη ειαθξηά κεραλνθίλεηα δίθπθια θαη δίθπθιεο 

κνηνζπθιέηεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) ππ’ αξ. 168/2013 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Εαλνπαξίνπ 

2013 γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο δίθπθισλ ή ηξίθπθισλ 

νρεκάησλ θαη ηεηξάθπθισλ.  

7. Γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα 

  ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

   7.1. Τπνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ 

Ώπνζπξφκελα θξνχηα θαη ιαραληθά 

Ώπφβιεηα θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο 

 7.2.  Πιαζηηθά γεσξγίαο  

8. πζθεπαζίεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

Άξζξν 5: Υώξνη παξαγσγήο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ππεύζπλνη 

ηήξεζεο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ  

4. «Πνιίηεο»: φπνπ αλαθέξνληαη πνιίηεο ζεσξνχληαη, φινη φζνη 

παξάγνπλ απφβιεηα εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Αήκνπ, δειαδή 

νη θάηνηθνη, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ γξαθείσλ, 

ησλ θαηαζηεκάησλ θ.ιπ., πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα δηνηθεηηθά 

φξηα ηνπ Αήκνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαζψο θαη φινη νη δηεξρφκελνη απφ ην 

Αήκν.  

5. «Καηνηθίεο»: ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, θαζψο θαη ηα 

ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ, φπνπ θαηνηθνχλ, κφληκα ή πξφζθαηξα, 

κεκνλσκέλα άηνκα ή νηθνγέλεηεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη νη 

ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ, ελψ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ είλαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο. Ώλ δελ ππάξρεη 

δηαρεηξηζηήο, ηφηε σο ππεχζπλνη ζεσξνχληαη φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ 

δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ - ζπγθξνηήκαηνο.  

6. «Βπηρεηξήζεηο-Καηαζηήκαηα»: ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο εκπνξηθέο ή άιινπ είδνπο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο καδί κε ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Τπεχζπλνη γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

θαηά πεξίπησζε είλαη:  
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α) Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο: ν ηδηνθηήηεο ή ν Αηεπζπληήο 
ηνπο. 
β) Γηα ηηο Ώλψλπκεο Βηαηξείεο: ν Πξφεδξνο, Ώληηπξφεδξνο, 
Αηεπζχλσλ ή Βληεηαικέλνο χκβνπινο θαη Γεληθφο Αηεπζπληήο.  

γ) Γηα ηηο Οκφξξπζκεο θαη Βηεξφξξπζκεο Βηαηξείεο, θαζψο θαη γηα ηηο 
Βηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Βπζχλεο: ν Αηαρεηξηζηήο.  

δ) Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο: ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  

ε) Γηα ηα σκαηεία: ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  

         ζη) Γηα Κνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα: ηα 
πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ.  

δ) Γηα Κνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα: νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ.  

8. «Γξαθεία»: ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθείηαη 
νπνηνδήπνηε επάγγεικα, κφληκν ή πξφζθαηξν. 'Τπεχζπλνο γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γξαθείνπ.  

9. «Οηθφπεδα»: ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, 
εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. 'Τπεχζπλνο γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ νηθνπέδνπ.  

10. «ΐηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, θαζψο θαη εξγαζηήξηα»: 
ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
απφ βηνκεραληθέο ή βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα παξαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο. Σέηνηεο ζεσξνχληαη θαη 
νη γεσξγνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο. ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο 
γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Αηεχζπλζεο ηεο κνλάδαο, πνπ 
θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζηνλ Αήκν. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν 
δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο.  

11. Γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα, ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ην θπζηθφ 
πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην 
φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ 
νρήκαηνο. Γηα θάζε είδνπο νρήκαηα ηνπ Αεκνζίνπ, ππεχζπλνο είλαη ν 
Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηέηνηνο δελ ππάξρεη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο 
ζηελ νπνία είλαη ρξεσκέλν ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη 
εληνιέο θίλεζεο.  
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Οη ππεχζπλνη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα κπνξνχλ λα νξίζνπλ 
κε έγγξαθφ ηνπο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ ζπκβηψλεη ή 
ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ 
κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο, πξέπεη ηφζν εθείλνο πνπ αλαζέηεη, φζν θαη 
εθείλνο πνπ απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ππεπζπλφηεηαο, λα ζπλππνγξάςνπλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ελψπηνλ 
ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ή ελψπηνλ 
ηεο Ώζηπλνκηθήο Ώξρήο θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαησζεί αξκνδίσο ε 
εκεξνκελία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ε 
γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ. Ώθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ 
ζεσξεκέλνπ εγγξάθνπ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε επζχλε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο.  

Εδηνθηήηεο νηθνπέδνπ ν νπνίνο απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη 
λα αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ ΐ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΑΔΜΟΤ  
 

Άξζξν 6: Καζνξηζκόο ππνρξεώζεσλ ηνπ Γήκνπ  

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αήκνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 228 
ηνπ λ. 4555/2018, ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4819/2021, ην ΒΑΏ θαη ην 
Βζληθφ Πξφγξακκα Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ, είλαη νη 
αθφινπζεο:  

6.1. Πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ
1 

 

✓ Βθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ζε ηνπηθφ επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε έκθαζε 
ζηελ πξφιεςε γηα ηα ξεχκαηα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Βζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ, δειαδή 
ηξφθηκα, ραξηί, ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθά κηαο ρξήζεο, νγθψδε, 
θισζηνυθαληνπξγηθά.  

✓ Αξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη έληππνπ ραξηηνχ  

✓ Φεθηνπνίεζε ππεξεζηψλ, κε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο gov.gr ή άιιεο πιαηθφξκαο (π.ρ. έθδνζε 
ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ, εγθξίζεσλ).  

 

 

 

 
1   

Βζληθφ Πξφγξακκα Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ άξζξν 228 ηνπ λ. 
4555/2018  
λ.4736/2020  
λ.4819/2021  
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✓ Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ησλ πιαζηηθψλ 
πξντφλησλ κηαο ρξήζεο ν Αήκνο, νη νπνίνο δηαζέηεη δίθηπν πφζηκνπ 
λεξνχ, ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα θνηλφρξεζηεο βξχζεο κε ζθνπφ 
ηελ δσξεάλ δηάζεζή ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε δεκνηηθέο αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζε δεκνηηθέο παηδηθέο ραξέο.  

✓ Βθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» φπσο 
πεξηγξάθεηαη εηδηθφηεξα (παξ. 6.4.).  

✓ Αηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα ΒΑ θαη ηνλ ΒΟΏΝ.  

 
6.2. Αεκηνπξγία Κέληξσλ Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο     
Τιηθψλ (ΚΑΒΤ)

2  

 

Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ν Αήκνο πινπνηεί έλα 
ηνπιάρηζηνλ Κέληξν Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθψλ(Κ.Α.Β.Τ.) Έσο 
ην ηέινο ηνπ 2023*. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα νξγαλσκέλνπο ρψξνπο, ζηνπο 
νπνίνπο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απνζέηνπλ κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα θάζε 
είδνπο, φπσο είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, παηρλίδηα, έπηπια, 
πνδήιαηα, βηβιία θαη θισζηνυθαληνπξγηθά είδε. Σα πξντφληα απηά ηαμηλνκνχληαη 
θαη επηδηνξζψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

* ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνλ v. 4819/2021, ε ππνρξέσζε αθνξά Αήκνπο άλσ 
ησλ 20.000 θαηνίθσλ. Οη ΦνΑΏ κεξηκλνχλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία 
ΚΑΒΤ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη Αήκνη κε πιεζπζκφ θάησ ησλ είθνζη 
ρηιηάδσλ 20.000 θαηνίθσλ κέζσ πξνψζεζεο ησλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  
 
 6.3.  Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα πιαζηηθά κηαο ρξήζεο - 

Πξνκήζεηα ζαθνπιψλ κε αλαθπθισκέλν πεξηερφκελν
3
 

Ο Αήκνο αλαθνξηθά κε ηηο πξνκήζεηεο πιαζηηθψλ κηαο ρξήζεο ηεξεί ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4736/2020 «Βλζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο (ΒΒ) 2019/904 ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ 
νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
(Ώ' 200). 
Μεηαμχ ησλ άιισλ απαγνξεχεηαη λα πξνκεζεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν πιαζηηθά πξντφληα κίαο ρξήζεο φπσο πιαζηηθά 
καραηξνπήξνπλα, πιαζηηθά πηάηα, πεξηέθηεο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη 
θππειάθηα γηα πνηά απφ θειηδφι. Βπηπιένλ ππνρξενχηαη λα 
πεξηιακβάλεη ζηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 
ηε κίζζσζε ή εθκεηάιιεπζε ή παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο 
θπιηθείσλ, φξν πεξί απαγφξεπζεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο ρξήζεο θαη ηεο 
δηάζεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο ησλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 
κίαο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξφκελν λφκν. 
 
 

2 
άξζξν 18 ηνπ v. 4819/2021  

3 
άξζξν 5 ηνπ v. 4736/2020 θαη άξζξν 85 ηνπ v. 4819/2021  

 

Ώπφ ηελ 1ε Εαλνπαξίνπ 2023, ν Αήκνο δελ πξνκεζεχεηαη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν πιαζηηθέο ζαθνχιεο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ, κε εμαίξεζε ηηο πνιχ 
ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο θαη ηηο βηναπνδνκήζηκεο ή 
βηναπνηθνδνκήζηκεο/ ιηπαζκαηνπνηήζηκεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο 
κεηαθνξάο.  
 
6.4. Βθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ»

4 
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Σν ζχζηεκα «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 
ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. Πιένλ ν ππνινγηζκφο 
ησλ ηειψλ γηα ηνπο παξαγσγνχο απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ λνηθνθπξηψλ, γίλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ησλ 
παξαγφκελσλ απφ απηνχο απνβιήησλ. Βηδηθφηεξα:  

✓ Ο Αήκνο απφ ηελ Εε Εαλνπαξίνπ 2023* θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία Μνλάδα Βπεμεξγαζίαο ΐηναπνβιήησλ (ΜΒΐΏ) 
ή ηδησηηθή ΜΒΐΏ πνπ εμππεξεηεί ηνλ Αήκν, εθαξκφδεη ην «Πιεξψλσ 
ζν Πεηάσ» γηα ηα βηνινγηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο 
αλαθεξφκελνπο παξαθάησ θνξείο παξαγσγήο βηναπνβιήησλ:  

− κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ  

− ιαραλαγνξέο 

− super market 

− μελνδνρεία άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ  

✓ Ο Αήκνο απφ ηελ 1ε Εαλνπαξίνπ 2023** εθαξκφδεη ην «Πιεξψλσ ζν 
Πεηάσ» γηα ηα αζηηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα μελνδνρεία 
άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ θαζψο θαη απφ ηηο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Αήκνπ, νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ θαζίζηαληαη ππφρξενη γηα ηελ 
απφδνζε ηνπ ηέινπο. 

✓ Ο Αήκνο απφ ηελ Εε Εαλνπαξίνπ 2028*** εθαξκφδεη θαζνιηθά ην 
«Πιεξψλσ ζν Πεηάσ»  

Με ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ», ν Αήκνο δηαζέηεη 
θαηάιιειν ζχζηεκα κέηξεζεο.  
 
* ε ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37ηνπ v. 4819/2021, αθνξά Αήκνπο κε 
πιεζπζκφ άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ  
 
4 
άξζξν 37 ηνπ λ. 4819/2021  

 
** ε ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην ίδην κε παξαπάλσ άξζξν αθνξά Αήκνπο κε 
πιεζπζκφ άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ  

***ε ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν αθνξά Αήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ 
ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ  

 

εκείσζε: Οη ηηζέκελεο εκεξνκελίεο ζπληζηνχλ ην αλψηεξν ρξνληθφ φξην 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ»  

 

 

 

 

6.5. Βθαξκνγή ρσξηζηήο ζπιινγήο
5 
 

Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο 
ηνπιάρηζηνλ γηα ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θαη γπαιί ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ηνπ νηθείνπ ΣΑΏ θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
ρεδίνπ Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ.  

Ο Αήκνο απφ ηελ lε.1.2022, νξγαλψλεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ, 
κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, εληφο ησλ θηηξίσλ ζηα νπνία ζηεγάδεηαη ή 
άιισλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία θέξνπλ ηελ επζχλε 
ιεηηνπξγίαο. Σν ρσξηζηά ζπιιεγέλ ραξηί παξαδίδεηαη ζε 
αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο.  

 
6.6. Υσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζε δεκνηηθέο  
εγθαηαζηάζεηο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ

6
 

Ο Αήκνο νξγαλψλεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο 
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ζε δηαθξηηά ξεχκαηα ζε δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο 
ραξέο, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη άιιεο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Βπηπιένλ εμαζθαιίδεη δηαζέζηκν δίθηπν ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ελψ ην θφζηνο ηεο 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο βαξχλεη ηα νηθεία πζηήκαηα 
Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ). Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ 
εθαξκφζνπλ ην αξγφηεξν έσο ηελ Sε Εαλνπαξίνπ 2022.  
Ο Αήκνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη δηαζέζηκν δίθηπν ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, ην 
θφζηνο ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο, βαξχλεη ηα νηθεία πζηήκαηα 
Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ).  
 
6.7. Υσξηζηή ζπιινγή βηναπνβιήησλ

7
 

Έσο ηηο 31 Αεθεκβξίνπ 2022 ν Αήκνο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ, 
πξνθεηκέλνπ απηά λα ππνβάιινληαη ζε αλαθχθισζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο ρψλεπζεο. Βίλαη 
επίζεο αξκφδηνο λα δηαζέηεη θάδνπο ή πεξηέθηεο ζε θάζε δεκφζηα 
κνλάδα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε 
ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ. Ο Αήκνο επηπιένλ δχλαηαη λα 
πξνκεζεχεη ηνπο πνιίηεο κε εηδηθέο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο, θαη 
γεληθφηεξα λα θαζνξίδεη ηα κέζα ηνπνζέηεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ 
ηξνθψλ πξνθεηκέλνπ λα απνηεζνχλ ηειηθά ζηνπο θάδνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο πξννξίδνληαη (θαθέ θάδνη). Ώλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηα 
ππνιείκκαηα ηξνθψλ κπνξεί λα ζπιιέγνληαη απφ θνηλνχ κε ηα απφβιεηα 
θήπνπ θαη πάξθσλ ή ζε δηαθνξεηηθνχο θάδνπο.  

 
5 
άξζξα 25 θαη 27 ηνπ λ. 4819/2021  

6 
άξζξν 86 ηνπ λ. 4819/2021 

 
7 
άξζξν 50 ηνπ λ. 4819/2021 

6.8. Οηθηαθή θνκπνζηνπνίενε  
Ο Αήκνο κπνξεί λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, 
κε ηελ παξνρή εηδηθψλ θάδσλ ζε λνηθνθπξηά ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο.  
 
6.9. πιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ππνιεηπφκελσλ αζηηθψλ απνβιήησλ  

Ο Αήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ 
ππνιεηπφκελσλ αζηηθψλ απνβιήησλ, χζηεξα απφ Αηαινγή ζηελ Πεγή, 
ζε θαηάιιειεο ππνδνκέο ηεξψληαο ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ θαη 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ νηθείνπ ΠΒΑΏ.  
 
6.10.  Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ  
Ννηθνθπξηά

8
 

Καζηεξψλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Αήκνπ απφ ηελ 01.01.2024 ε ρσξηζηή 
ζπιινγή γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα 
λνηθνθπξηά, φπσο επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ρξψκαηα νξγαληθνχ 
δηαιχηε, βεξλίθηα, δηαιχηεο. Δ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ γίλεηαη 
ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ρψξν θαη εθφζνλ ν Αήκνο δελ δηαζέηεη, ν 
ρψξνο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ νηθείν Φνξέα Αηαρείξηζεο ηεξεψλ 
Ώπνβιήησλ (ΦνΑΏ).  
Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απφβιεησλ απφ 
ρξψκαηα θαη βεξλίθηα πνπ ζπιιέγνληαη ππνρξεσηηθά ζηα 
ρξσκαηνπσιεία απφ ηελ 01.01,2024. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο (θάηνρνη ηεο 
αληίζηνηρεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο) ησλ ρξσκαηνπσιείσλ ππνρξενχληαη λα 
νξγαλψζνπλ ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ απφ ρξψκαηα θαη βεξλίθηα ζε 
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο, εληφο ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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6.11. Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ 
πξνηφλησλ

9 

Έσο ηελ 01.01.2024, θαζηεξψλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ΒΑ, εθφζνλ 
έρεη εγθξηζεί, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 
ξεχκαηνο απηνχ. 
 
6.12. Υσξηζηή ζπιινγή ΏΔΔΒ νηθηαθήο πξνέιεπζεο

10
 

Βθαξκφδεηαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΏΔΔΒ νηθηαθήο πξνέιεπζεο 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Πεξηβάιινληνο, 
Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο ππ’ αξ., Δ.Π. 23615/651/Β.103/2014 
«Καζνξηζκφο θαλφλσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ Ώπνβιήησλ Διεθηξηθνχ θαη Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ 
(ΏΔΔΒ), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΒΚ 
«ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 
(ΏΔΔΒ)», ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο 
Ενπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΐ' 1184). 
 

8 
άξζξν 46 ηνπ 

λ.4819/2021  
9 

άξζξν 10 θαη 25 ηνπ λ. 
4819/2021 
10 

θ.π.α. Δ.Π. 
23615/651/Β.103/2014 

 
Βηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ελ ιφγσ θ.π.α., ν Αήκνο απφ 
θνηλνχ κε ηα αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
ησλ ΏΔΔΒ, θαζνξίδεη δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ απηψλ 
ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη 
εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ησλ ζεκείσλ 
ζπιινγήο, ψζηε νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη νη δηαλνκείο λα κπνξνχλ λα 
επηζηξέθνπλ ηα απφβιεηα απηά δσξεάλ θαη νξγαλψλεη ηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά ησλ νγθσδψλ θαη βαξέσλ ΏΔΔΒ απφ ην ρψξν ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε.  
 
6.13. Υσξηζηή ζπιινγή θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ

11
  

Βθαξκφδεηαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ησλ Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη 
Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο 
ππ' αξ. 41624/2057 / Β103/2010 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ, 
2006/66/ΒΚ «ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο 
θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη κε ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 91/157 /ΒΟΚ» θαη 2008/103/ΒΚ «γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/66/ΒΚ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο 
θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ, φζν αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 
ζπζζσξεπηψλ ζηελ αγνξά», ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ» (ΐ' 1625). 

 
6.14. Παξερφκελνο εμνπιηζκφο απφ ηνλ Αήκν

12 
 

Ο Αήκνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ 
πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε είηε ν ίδηνο 
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είηε, εθφζνλ ην ξεχκα απνβιήησλ εληάζζεηαη ζηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ ΒΑ, ην νπνίν θαιχπηεη θαη ην ζρεηηθφ 
θφζηνο. Βπηπιένλ ν Αήκνο παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηα 
ππνιεηπφκελα αζηηθά απφβιεηα.  
Δ ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θάδσλ ή άιισλ 
κέζσλ ζπιινγήο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 26 
ηνπ λ. 4819/2021. Βπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη 
ηξφπνη ζπιινγήο (π.ρ, ζχζηεκα πφξηα-πφξηα κε δηαθνξεηηθέο 
ζαθνχιεο θ.α.) γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ δηαθφξσλ ξεπκάησλ 
απνβιήησλ.  
Βηδηθφηεξα γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ 
απνβιήησλ κε ηε ρξήζε ρξσκάησλ θαη εηθνλνγξακκάησλ γηα ηνπο 
πεξηέθηεο αληηθεηκέλσλ ή ξεπκάησλ απνβιήησλ, αθνινπζείηαη ε 
παξαθάησ αληηζηνίρηζε:  

 

11 
θ.π.α. 41624/2057 

/Β103/2010 
12 

άξζξν 26 ηνπ λ.4819/2021  

 

 

Οη ρξσκαηηζκνί ηνπ πίλαθα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πεξηέθηε ή ζην 
θάιπκκα απηνχ. Σν είδνο ησλ απνβιήησλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ 
απνξξίπηνληαη ζηνλ πεξηέθηε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά επί 
απηψλ θαη λα απνηππψλεηαη κε επθξίλεηα ζε ζρεηηθφ εηθνλφγξακκα.  
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ κέζσλ γηα ηε ζπιινγή πιηθψλ ή 
αληηθεηκέλσλ, φπσο ζαθνπιψλ κε ηε κέζνδν «πφξηα - πφξηα», 
απαηηείηαη ε ρξήζε εκηδηαθαλψλ ζαθνπιψλ, νη νπνίεο θέξνπλ 
απηνθφιιεην κε ην ρξψκα θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
αληίζηνηρν πιηθφ ή αληηθείκελν.  

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ζαθνπιψλ γηα ηε ζπιινγή απνβιήησλ ζε 
Αήκνπο, πνπ εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα «Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» κε 
ζαθνχια, ηφηε απηή απαηηείηαη λα έρεη ηελ παξαπάλσ ρξσκαηηθή 
αληηζηνίρηζε. 
Σα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ, ν ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα 
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δηαθξηηψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ 

Ρεχκα απνβιήησλ/αληηθείκελα Υξψκα θαη κέζν ζπιινγήο 

ΐηναπφβιεηα Καθέ θάδνο 

Υαξηί/ραξηφλη Κίηξηλνο θάδνο 

Γπαιί Γαιάδηνο θάδνο ή κπιε θψδσλαο 

Πιαζηηθά Πνξηνθαιί θάδνο 

Μέηαιια Κφθθηλνο θάδνο 

Κισζηνυθαληνπξγηθά Μσβ θάδνο ή θάδνο δηαθνξεηηθνχ 

ζρήκαηνο 

Ώπφ θνηλνχ ζπιιεγέληα απφβιεηα 

ζπζθεπαζίαο 

Μπιε θάδνο 

χκκεηθηα αζηηθά ζηεξεά 

απφβιεηα 

Πξάζηλνο ή γθξη θάδνο 

Μηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά 

Λεπθφο κ θφθθηλεο επηζεκάλζεηο 

θάδνο 

Ώπνξξηπηφκελεο δξαζηηθέο νπζίεο 

θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα κε 

ιεγκέλε εκεξνκελία ή κε 

Κάδνο κε ρξψκα αλνηρηφ πξάζηλν 

Μεηαρεηξηζκέλα παηρλίδηα 

Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ θαη 

Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ(ΏΔΔΒ) 

Λεπθφο θάδνο 

Αηαθαλήο θάδνο θαη εηδηθά γηα 

ιακπηήξεο ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία 

πξάζηλνπ ρξψκαηνο 
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θαζνξίδνληαη κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ.  
Δ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ή ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο (πρ εζνρέο) πνπ επηηξέπνπλ αθελφο ηελ 
επρεξή ρξήζε ηνπο θαη ηελ άλεηε πξφζβαζε ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, 
αθεηέξνπ ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ.  
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Δ ππθλφηεηα ησλ θάδσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ πνζφηεηα ησλ 
απνβιήησλ.  
Καζνξίδνληαη επίζεο ηα ζεκεία ζηα νπνία δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 
θάδσλ, φπσο δηαζηαπξψζεηο νδψλ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, εηδηθέο ζέζεηο 
ζηάζκεπζεο, θξεάηηα νκβξίσλ θιπ.  
Ο Αήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή 
θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη 
ζπληήξεζή ηνπο.  
Δ εθαξκνγή πεξηνδηθψλ ή έθηαθησλ πξνγξακκάησλ πιχζεο-
απνιχκαλζεο θάδσλ, απνηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ησλ κέζσλ ζπιινγήο 
απνβιήησλ ζε εζηίεο κφιπλζεο. Βηδηθφηεξα ν Αήκνο κεξηκλά γηα ηνλ 
ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ θάδσλ. Δ πιχζε ησλ θάδσλ γίλεηαη κε εηδηθά 
νρήκαηα - πιπληήξηα θάδσλ κε ηελ ρξήζε απνξξππαληηθψλ / 
απνιπκαληηθψλ πγξψλ. Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηελ νξζή δηάζεζε ησλ 
πγξψλ απφ ηελ πιχζε ησλ θάδσλ. Δ ζπρλφηεηα πιχζεο ησλ θάδσλ 
θαζνξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Αήκνπ. 
Καηφπηλ ηεο πιχζεο ηνπνζεηείηαη εηδηθφ απηνθφιιεην πνπ αλαγξάθεη ηελ 
εκεξνκελία πιχζεο-απνιχκαλζεο.  
 
6.15. πιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ

13
 

Δ ζπιινγή θαη κεηαθνξά φισλ ησλ παξαπάλσ ξεπκάησλ απνβιήησλ, 
πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθά κέζα ηνπ Αήκνπ, ζε θαηάιιεια 
αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο. Σα απφβιεηα κεηαθέξνληαη, 
κε ηα κέζα ηνπ Αήκνπ ή κε ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ζε ηαζκνχο Μεηαθφξησζεο, Κέληξα 
Αηαινγήο Ώλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, Μνλάδεο Βπεμεξγαζίαο 
ΐηναπνβιήησλ, Μνλάδεο Βπεμεξγαζίαο Ώπνβιήησλ θαη Υψξνπο 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ή θαη εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο.  
Δ ζπρλφηεηα ζπιινγήο πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ 
έξγνπ (θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνζφηεηα απνβιήησλ, ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ 
θ.ιπ.). ζνλ αθνξά ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα παξάδεηγκα θαηά ηε ρεηκεξηλή 
πεξίνδν, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο κπνξεί λα είλαη κεησκέλε, ελψ, θαηά ηε ζεξηλή 
πεξίνδν, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο αιιά θαη θαζαξηζκνχ ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα 
απμάλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 
ζπλζεθψλ δπζθνξίαο θαη θηλδχλσλ πγηεηλήο.  

ηελ πεξίπησζε ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ξεπκάησλ απνβιήησλ γηα ηα 
νπνία ιεηηνπξγνχλ πζηήκαηα Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ), ηζρχνπλ 
εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην νηθείν Πξφγξακκα 
Αηεπξπκέλεο Βπζχλεο ηνπ Παξαγσγνχ θαη ηνπο φξνπο έγθξηζεο ηνπ 
ΒΑ.  

 
 
 
 
13 

άξζξν 228 ηνπ λ. 4555/2018  
 

 
 
 
 
6.16. Αεκηνπξγία Πξάζηλσλ εκείσλ (Π)

14 

Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξάξρεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ θαη ηδίσο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή, ν 
Αήκνο κφλνο ηνπ ή απφ θνηλνχ κε άιινπο δήκνπο ή ν ΦΟΑΏ θαηφπηλ 
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ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Αήκνπ νξγαλψλνπλ Π. Βπηπιένλ ν Αήκνο 
νξγαλψλεη γσληέο αλαθχθισζεο ή εληάζζεη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηλεηά 
πξάζηλα ζεκεία.  

 
6.17. Τπφιεηκκα ΚΑΏΤ

15
 

Δ δηαρείξηζε ηνπ ππνιείκκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην Κέληξν Αηαινγήο 
Ώλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΑΏΌ) πνπ εμππεξεηεί ην Αήκν θαη ηνπ 
αλαινγεί, εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη αλαιακβάλεη θαη ηελ θάιπςε 
ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο.  
 
6.18. Καηαβνιή ηέινπο ηαθήο

16 

Ο Αήκνο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο πνπ ηνπ αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκφ ηηκνιφγεζεο ηνπ νηθείνπ ΦΟΑΏ, θαη αληηζηνηρεί ζην ηέινο 
ηαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ λ. 4819/2021. Βηδηθφηεξα απφ 
ηελ Εε Εαλνπαξίνπ 2022 επηβάιιεηαη ηέινο ηαθήο γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ 
αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο 
ππνιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα Κέληξα Αηαινγήο 
Ώλαθπθιψζηκσλ 'Τιηθψλ (Κ.Α.Ώ.Ό.), ηηο Μνλάδεο Βπεμεξγαζίαο 
ΐηνινγηθψλ Ώπνβιήησλ (Μ.Β.ΐ.Ώ.), ηηο Μνλάδεο Μεραληθήο ΐηνινγηθήο 
Βπεμεξγαζίαο (Μ.Β.Ώ.) θαη ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο αζηηθψλ 
απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε Υψξνπο 'Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (Υ.Ό.Σ.), ε 
νπνία θιηκαθψλεηαη απφ ηελ ηηκή ησλ 20 επξψ αλά ηφλν απνβιήησλ γηα 
ην έηνο 2022, ζε 25 επξψ ην 2023,ζε 30 επξψ ην 2024, ζε 35 επξψ ην 
2025, ζε 45 επξψ ην 2026 θαη ζε 55 επξψ ην 2027 αλά ηφλν 
απνβιήησλ, νπφηε θαη παξακέλεη ζηαζεξή. 
 

6.19. Ογθψδε αζηηθά απφβιεηα  

Δ ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ «νγθσδψλ» αζηηθψλ 
απνβιήησλ (παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα 
θιπ) πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ επηθνηλσλία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηελ 
'Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ ή κε βάζε άιιν πξφγξακκα πνπ 
έρεη θαηαξηίζεη ν Αήκνο.  
Βηδηθφηεξα γηα ηηο κεγάιεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, απηέο 
πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ΒΑ 
γηα ηα Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ θαη Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ.  
 

 
 
14 

άξζξν 29 ηνπ λ. 
4819/2021 

15 
άξζξν 31 

ηνπ λ. 4819/2021 
16 

άξζξν 38 ηνπ λ. 
4819/2021  
 

 
Βθφζνλ νξγαλσζνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ ΒΑ γηα έπηπια θαη ζηξψκαηα, 
αληίζηνηρα ε νξγάλσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο γίλεηαη ζε 
ζπλεξγαζία ηνπ Αήκνπ κε ηα ΒΑ.  
Σα νγθψδε κπνξνχλ λα νδεγνχληαη αξρηθά ζην Πξάζηλν εκείν, εθφζνλ 
πθίζηαηαη, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα νδεγεζνχλ γηα επεμεξγαζία θαη 
ζην Κέληξν Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Κ.Α.Β.Ό.) κε ζθνπφ 
ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξείηαη ε 
ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ.  
Γηα ηα νγθψδε αληηθείκελα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ θαηνηθίεο αιιά απφ 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη πέξαλ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βάξνπο θαη 
φγθνπ, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη απνθνκηδή ή ζπλνιηθνχ βάξνπο θαη φγθνπ 
εηεζίσο ν Αήκνο δχλαηαη λα επηβάιεη εηδηθφ ηέινο πνπ θαζνξίδεηαη 
θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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6.20. Αηαρείξηζε εγθαηαιεηκκέλσλ Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Γσήο 
(ΟΣΚΓ)

17 

Γηα λα ζεσξεζεί έλα φρεκα εγθαηαιεηκκέλν Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππαξ.. 
116/2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ 
κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΒΚ 
«γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
18εο επηεκβξίνπ 2000» (Ώ' 81).  
Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή ησλ ΟΣΚΓ ηεξψληαο ηελ 
πξνβιεπφκελε ζην παξαπάλσ π.δ. δηαδηθαζία, ε νπνία μεθηλά κε ηνλ 
εληνπηζκφ θαη ηε ζήκαλζε θαη εθφζνλ ν ηδηνθηήηεο εγθαηαιεηκκέλνπ 
νρήκαηνο δελ εληνπηζηεί εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ηφηε 
ην πξνβιεπφκελν Πηζηνπνηεηηθφ Καηαζηξνθήο ηνπ παξαδίδεηαη ζην 
Αήκν. Δ επεμεξγαζία - απνξξχπαλζε ησλ ΟΣΚΓ γίλεηαη ζην πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Βλαιιαθηηθήο Αηαρείξηζεο (ΒΑ) ζε θαηάιιεια 
αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο (δηαιπηήξηα απηνθηλήησλ). Ώπαγνξεχεηαη ε 
εγθαηάιεηςε νρήκαηνο.  
 

6.21. Αηαρείξηζε εγθαηαιεηκκέλσλ κεραλνθίλεησλ δίθπθισλ
18

 

Ο Αήκνο απνκαθξχλεη ηα εγθαηαιεηκκέλα κεραλνθίλεηα δίθπθια θαη ηα 
παξαδίδεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε αδεηνδφηεζε κε 
ζθνπφ ηελ απνξξχπαλζε θαη πεξαηηέξσ ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ. 
Σέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο είλαη ηα δηαιπηήξηα Ορεκάησλ Σέινπο 
Κχθινπ Γσήο. Ώπαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε δηθχθινπ.  
 

 

 

 

 

 

 

17 
άξζξν 9 ηνπ Π.Α. 116/2004  

 
6.21.1 Λνηπά εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα  

Γηα ηα εγθαηαιεηκκέλα κέζα κεηαθνξάο θαη ηα κεραλήκαηα πνπ δελ έρνπλ 
πηλαθίδεο θπθινθνξίαο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο θ.π.α. 
1002901/67/Σ/2002 (ΐ' 57) πεξί ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

 
6.22. Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ

19 

Ώπνηειεί πξσηαξρηθή πξνηεξαηφηεηα ε εθαξκνγή απφ ηνλ Αήκν ελφο 
απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ 
ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ θαη ησλ πεγψλ παξαγσγήο απνβιήησλ.  

Ο Αήκνο εηζάγεη ζην Διεθηξνληθφ Μεηξψν Ώπνβιήησλ (Δ.Μ.Ώ.) ηνπ ΤΠΒΝ 
ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. Βπηπιένλ ν 
Αήκνο εηζάγεη ζε ηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή θφξκα, ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη 
ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην Δ.Μ.Ώ., ην Σνπηθφ ρέδην Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ 
(Σ..Α.Ώ.).  

 

6.23. Οδνθαζαξηζκφο - Καζαξηφηεηα εμσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
Ο Αήκνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νδνθαζαξηζκνχ θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ εξγαζηψλ δειαδή πεξηζπιινγήο θαη 
απνκάθξπλζεο κηθξναπνξξηκκάησλ απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο 
ή ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Δ ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη 
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απφ ηνλ Αήκν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα δηαζέζηκα 
κέζα. Γηα λα δηαηεξνχληαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη θαζαξνί, ν Αήκνο ηνπνζεηεί 
ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο κηθξναπνξξηκκάησλ 
ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, κε ηελ απνθνκηδή ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

 
6.24. Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ 
Λακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηνλ Αήκν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζαξηζκνχ, 
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ 
αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη νηθηζκψλ 
θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο, θαζψο θαη ε 
ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνχ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ. 

 
6.25. Έθηαθηα κέηξα - κέηξα αζθαιείαο 

Ο Αήκνο ιακβάλεη έθηαθηα κέηξα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, φηαλ απηφ απαηηείηαη 
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή εθηάθησλ γεγνλφησλ.  

Δ ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ 'Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη ε ιήςε ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ησλ ρψξσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ γηα ηελ απνθπγή αλάθιεμεο 
θαη πξφθιεζεο ππξθαγηψλ, απνηειεί θαζήθνλ ηνπ Αήκνπ.  

 
 
 

18 
άξζξν 75 ηνπ v. 3463/2006  

19 
άξζξν 53 ηνπ v. 4819/2021  

 
 
6.26. Βλεκέξσζε - Βπαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ

20
 

Δ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
πξφιεςεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αήκνπ.  
Βηδηθφηεξα θαη αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο νθείιεη λα 
ελεκεξψζεη γηα πινπνηνχκελεο δξάζεηο, φπσο δσξεά ηξνθίκσλ, 
θαξκάθσλ, ξνχρσλ ή άιισλ αγαζψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία Κ.Α.Β.Ό. θαη ηα 
είδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξαιακβάλεη, ηε ιεηηνπξγία 
Πξάζηλνπ εκείνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δξάζεηο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηε κείσζε ησλ πιαζηηθψλ κηαο ρξήζεο. 
Ώλαθνξηθά κε ηε δηαινγή ζηελ πεγή νθείιεη λα ελεκεξψλεη γηα ηε 
δηαδηθαζία δηαινγήο (πιηθά πξνο αλαθχθισζε, ηξφπνο δηαινγήο, 
ζπρλφηεηα θιπ.) θαη ηα δηαζέζηκα κέζα απνζήθεπζεο πνπ δηαηίζεληαη 
γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν ή νπνηεδήπνηε επέξρνληαη 
αιιαγέο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν (δειηία ηχπνπ, ηζηνζειίδα ηνπ 
Αήκνπ, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θιπ).  
Βπηπιένλ παξέρεη ηελ ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 
γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο 
απνβιήησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ 
ινηπψλ κέζσλ, ηηο ψξεο θαη εκέξεο πιπζίκαηνο ησλ νδψλ θαη 
θνηλνρξήζησλ ρσξψλ θαζψο θαη ηηο ψξεο θαη εκέξεο πνπ απαγνξεχεηαη 
ην παξθάξηζκα απηνθηλήησλ γηα ζάξσκα ησλ νδψλ. Ο Αήκνο 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην πξφγξακκα, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 
αλσηέξαο βίαο ή έθηαθησλ αλαγθψλ. 
Ο Αήκνο κεξηκλά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 
θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο 
απνβιήησλ, ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ 
ζην πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα αλεμέιεγθηεο 
απφξξηςεο απνξξηκκάησλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο 

ΑΔΑ: 63Γ6ΩΡΝ-ΓΔΣ



85 

 

(ξέκαηα, δαζηθέο εθηάζεηο, πιεζίνλ νδψλ, αθάιππηνη ρψξνη θ.ι.π.).  
Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο ν Αήκνο 
πξνβαίλεη ζε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, 
κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ελζαξξχλεη θαη δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε 
πξσηνβνπιίεο ζχλδεζεο ηεο αλαθχθισζεο κε δξαζηεξηφηεηεο ηδίσο 
αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο, φπσο ην νηθνινγηθφ εηζηηήξην. 
Βπηπιένλ πξνσζεί δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο ησλ 
πνιηηψλ κε θάζε δηαζέζηκν κέζν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
άξζξν 228 ηνπ λ. 4555/2018  

Βζληθφ Πξφγξακκα Πξφιεςεο Αεκηνπξγίαο Ώπνβιήησλ  

 
6.27. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Αήκνπ αλήθεη ν θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ θαη 
ησλ ζπλδεηήξησλ αγσγψλ κε ηνπο απνδέθηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηε 
ζπληήξεζεο ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ δηθηχσλ 
νκβξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.3481/2006 «Σξνπνπνηήζεηο ζηε 
λνκνζεζία γηα ην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ' 162).  
Δ αλσηέξσ αξκνδηφηεηα δελ αθνξά ηηο νδνχο ησλ Αήκσλ νη νπνίεο έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο ππ’αξ. 
Α17α/06/52/ΦΝ 443 2007 «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Ώηηηθήο θαη ησλ 
νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο 
αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Α.Β./ΌΠΒΥΧΑΒ» (ΐ'398) 
θαζψο θαη γηα φζεο νδνχο ε αξκνδηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπο αλήθεη ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηψλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ λ.3481/2006.  

 
6.28. Γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ  

Δ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 
ηνπ λ. 3463/2006.  

 

Άξζξν 7: Δλέξγεηεο πνπ δελ απνηεινύλ ππνρξέσζε ή αξκνδηόηεηα ηνπ 

Γήκνπ
21

 
Ο Αήκνο δελ ππνρξενχηαη (κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 30 θαη 31):  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
επηθίλδπλα, κε εμαίξεζε ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, ή 
δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο: ξαδηελεξγά απφβιεηα, 
εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ. 
ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ 
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, φπσο θιηληθέο, λνζνθνκεία, εμεηαζηηθά θέληξα, 
ηαηξεία θιπ., κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ πγεηνλνκηθέο 
κνλάδεο.  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ εηδηθψλ απνβιήησλ, 
πξνεξρφκελσλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία 
ζπλεξγείσλ, βηνηερληψλ, βηνκεραληψλ.  

ΑΔΑ: 63Γ6ΩΡΝ-ΓΔΣ



86 

 

✓ ζηελ απνθνκηδή απνβιήησλ ηα νπνία ιφγσ ηεο ζχλζεζεο, ηνπ είδνπο 
ή ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηάο ηνπο ή επεηδή παξάγνληαη ζε 
ρψξνπο απξφζηηνπο θαη απνκαθξπζκέλνπο, δελ θαζηζηνχλ κε ηηο 
ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο εθηθηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θπξίνπ, 
λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ απ' φπνπ πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα κε 
βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
εληάζζεηαη θαη ε πεξίπησζε ησλ κεγάισλ παξαγσγψλ βηναπνβιήησλ 
ηνπ άξζξνπ 11.  
 
 
 

✓ ζηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ, πνπ 
αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, εθηφο αλ έρεη 
αλαιάβεη κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 
απηψλ.  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο 
νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο ή κηζζψλνπλ ρψξνπο απφ 
θνξείο νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 
Ο Αήκνο κπνξεί, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ 
πξνο ρξήζε ηα αθίλεηα ηνπο ζε ηδηψηεο - ππφρξενπο θαηαβνιήο ηειψλ 
- λα βεβαηψλεη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνπο ελνηθηαζηέο ή ρξήζηεο ηνπ 
ρψξνπ.  

✓ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηδησηηθψλ 
ή δεκφζησλ θνξέσλ, ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ έρεη ν 
αλάδνρνο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ έξγνπ ή ν θχξηνο απηνχ εθφζνλ 
δελ έρεη αλαζέζεη ην έξγν ζε αλάδνρν.  
Αελ εληάζζνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αήκνπ:  

α) απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη 
απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ,  
β) γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά απφβιεηα  
γ) απφβιεηα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ,  
δ) ν θαζαξηζκφο ζηαζκψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο πνπ 
βξίζθνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ή πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο νη νπνίνη 
αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνκή ή θαηνρή ζε θνξείο κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο. 

 
ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ, γηα ιφγνπο 
δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ κεηαθφξησζεο, 
επεμεξγαζίαο ή δηάζεζεο απνβιήησλ, ν Αήκνο, κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ 
δεκνηψλ, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα 
πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξηο φηνπ αξζνχλ ηα έθηαθηα κέηξα ή 
επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη παξαπάλσ ρψξνη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
ιακβάλεηαη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο 
ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.  
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θ.π.α.13588/725/2006 άξζξν 228 ηνπ λ. 4555/2018 θ. π 
.α.39624/2209/Β103/2009  

λ.3463/2006 

 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Γ: ΌΠΟΥΡΒΧΒΕ ΠΟΛΕΣΝ  
 

Άξζξν 8: Τπνρξεώζεηο γηα ηα κε νγθώδε αζηηθά απόβιεηα  
8.1. Τπνρξέσζε απφζεζεο ησλ απνβιήησλ ζηνπο θαηάιιεινπο 
θάδνπο/πεξηέθηεο  
 
Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ ηα ρσξηζηά ξεχκαηα 
απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαθάησ 
παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη, νκνίσο θαη ηα ππνιεηκκαηηθά ζχκκηθηα 
ζηνπο πξάζηλνπο ή γθξη θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Αήκνο.  
Ώπαγνξεχεηαη απζηεξά λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο άιια 
απφβιεηα εθηφο απηψλ γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη, νκνίσο 
απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απφξξηςε ησλ απνβιήησλ εθηφο ησλ θάδσλ.  
Βθφζνλ ε κέζνδνο ζπιινγήο δηαθνξνπνηείηαη, π.ρ. πφξηα - πφξηα, ζα 
πξέπεη επίζεο λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο πνπ παξέρεη ν Αήκνο γηα 
ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη ηα ζπιιεγφκελα είδε απνβιήησλ.  

 
 

8.2. Υσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ  

Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ρσξηζηήο 
ζπιινγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ην Σνπηθφ ρέδην 
Αηαρείξηζεο Ώπνβιήησλ ηνπ Αήκνπ θαη εθφζνλ δηαηίζεηαη απφ ηνλ 
Αήκν ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη ιεηηνπξγεί πξφγξακκα δηαινγήο 
ζηελ πεγή ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 6.5. ηνπ 
παξφληνο, γηα ηα θάησζη πιηθά: 

✓ Υαξηί - ραξηφλη  

✓ Πιαζηηθφ  

✓ Γπαιί  

✓ Μέηαιια  
Βηδηθφηεξα ππνρξενχληαη λα μερσξίδνπλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο, ζηα 
θαηαζηήκαηά ηνπο, ζηα γξαθεία ηνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν 
παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ απηψλ, ην ζχλνιν ησλ ράξηηλσλ-
ραξηνλέλησλ, πιαζηηθψλ, γπάιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ ζπζθεπαζηψλ, 
έληππνπ πιηθνχ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα παξαπάλσ πιηθά θαη λα 
ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Αήκνο αληίζηνηρα 
γηα θάζε πιηθφ.  
Σα πιηθά απηά κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζην πιεζηέζηεξν Πξάζηλν 
εκείν πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Αήκνο θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο 
αληίζηνηρνπο θάδνπο.  
Οη ζπζθεπαζίεο θαη ηα ινηπά πιηθά πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαζαξά απφ 
ηα ππνιείκκαηα θαη φζν γίλεηαη ζπκπηεζκέλα θαη δηπισκέλα, επίζεο, 
πξέπεη πάληα λα απνηίζεληαη ρχκα κέζα ζηνπο θάδνπο θαη φρη κέζα ζε 
δεκέλεο ζαθνχιεο.  
 
 
 
 
 
8.3. Υσξηζηή ζπιινγή βηναπνβιήησλ  

Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα μερσξίδνπλ ηα βηναπφβιεηα 
(ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαζψο θαη πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ 
θαιισπηζηηθψλ θπηψλ - θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π.) θαη λα ηα 
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ηνπνζεηνχλ ζηνπο θαθέ θάδνπο, κέζα ζε εηδηθέο βηνδηαζπψκελεο 
ζαθνχιεο ή κε φπνην άιιν ηξφπν θαζνξίζεη ν Αήκνο.  

 
8.4. Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα  
     Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ  

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ θαξκάθσλ. Οη 
πνιίηεο ππνρξενχληαη λα απνξξίπηνπλ ηα θάξκαθα νηθηαθήο ρξήζεο 
ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαξκαθεία θαη’ εθαξκνγή 
ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο ππ’ αξ. ΑΤΣ3α/νηθ. 2464/2012 «Αεκηνπξγία 
πζηήκαηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο θχιαμεο, 
δηαρείξηζεο θαη θαηαζηξνθήο νηθηαθψλ θαξκαθεπηηθψλ 
ζπζθεπαζκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ νηθηαθήο  ρξήζεο(ΐ’11)» ή λα 
πξνβαίλνπλ ζε δηαθξηηή ζπιινγή ησλ κε ιεγκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ κε ζθνπφ ηε δσξεά ηνπο. 
Βθφζνλ νξγαλσζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ΒΑ, ε ζπιινγή ησλ 
απνβιήησλ απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ ΒΑ. 

 
8.5. ΐξψζηκα ιίπε θαη έιαηα  

 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ βξψζηκσλ 
ιηπψλ θαη ειαίσλ. Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ηα μερσξίδνπλ απφ ηα 
απφβιεηά ηνπο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ θαη απνζέηνπλ ζην πιεζηέζηεξν 
Πξάζηλν εκείν ηνπ Αήκνπ ή ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζπιινγήο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ζηνλ Αήκν.  
 

8.6. Κισζηνυθαληνπξγηθά απφβιεηα  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ απνβιήησλ, εθφζνλ ν Αήκνο δηαζέηεη 
εμνπιηζκφ ή θαη ππνδνκέο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ απηψλ ν 
ίδηνο ή ζε ζπλεξγαζία κε ΒΑ, φπνπ θαη ζα πξέπεη λα ηα απνζέηνπλ 
νη πνιίηεο αθνχ ηα μερσξίζνπλ απφ ηα ινηπά απφβιεηά ηνπο.  
 

8.7. Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ κπαηαξηψλ. Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ηα 
μερσξίδνπλ απφ ηα απφβιεηά ηνπο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ θαη 
απνζέηνπλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζπιινγήο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
ζε ζεκεία ηνπ Αήκνπ ή ζε θαηαζηήκαηα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ΒΑ.  
 

8.8. Ώπφβιεηα Διεθηξηθνχ θαη Διεθηξνληθνχ Βμνπιηζκνχ (ΏΔΔΒ).  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε δηάζεζε καδί κε ηα νηθηαθά απφβιεηα ησλ ΏΔΔΒ.  
Οη πνιίηεο ππνρξενχληαη λα ζπιιέγνπλ ρσξηζηά ηα ΏΔΔΒ θαη λα ηα 
κεηαθέξνπλ ζε δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο ή ζε εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ 
έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ηα ΒΑ ΏΔΔΒ.  
Σα κηθξνχ κεγέζνπο ΏΔΔΒ (ξαδηφθσλα, ειεθηξηθά ζίδεξα, ηνζηηέξεο, 
θαθεηηέξεο, ηειέθσλα, θαιψδηα θ.α.) νη θάηνηθνη ππνρξενχληαη λα ηα 
κεηαθέξνπλ θαη λα ηα απνζέηνπλ ζην πιεζηέζηεξν Πξάζηλν εκείν ή 
ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζπιινγήο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε 
θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά είδε, ζε 
αιπζίδεο supermarket, αιιά θαη ζε ζπκβεβιεκέλα κε ΒΑ δεκνηηθά 
ζεκεία ζπιινγήο. 
Σα κεγάινπ κεγέζνπο ΏΔΔΒ δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9.  

8.9. Λνηπά ζχκκηθηα αζηηθά απφβιεηα  
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Σα ππφινηπα, κε αλαθπθιψζηκα αζηηθά, πιελ ησλ παξαπάλσ 
απφβιεηα, πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθέο ζαθνχιεο θαη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηνπο γθξη ή πξάζηλνπο θάδνπο.  

 
8.10. Πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξέρεη ν Αήκνο  

Οη θάδνη ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ κε βάζε εηδηθή κειέηε θαη απαγνξεχεηαη 
απζηεξά ε κεηαηφπηζή ηνπο, ε θζνξά ηνπο θαη ελ γέλεη ε κε νξζή 
ρξήζε απηψλ, φπσο:  
α) ε ελαπφζεζε κέζα ζηνπο θάδνπο απνβιήησλ δηαθνξεηηθψλ απφ 
εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη, θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε ή δεκηά ζηνλ θάδν φπσο πγξά 
απφβιεηα (θνιιψδεηο ή ηνμηθέο νπζίεο θ.Λπ.), πιηθά ή νπζίεο πνπ 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά ζηνλ θάδν (αλακκέλα ηζηγάξα ή 
απνηζίγαξα, ζηάρηεο θ.Λπ.) νγθψδε αληηθείκελα ή πιηθά πνπ 
κπνξνχλ λα απμήζνπλ ππεξβνιηθά ην βάξνο ηνπ θάδνπ (κπάδα, 
ρψκαηα, ιάζπεο θι.π.) θαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηνπο 
θάδνπο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ.  
β) ε ηνπνζέηεζε εληφο ησλ θάδσλ ή ζε ζάθνπο εθηφο απηψλ, 
αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  
Οη θάηνηθνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ην πξφγξακκα απνθνκηδήο 
αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ έρεη θαηαξηίζεη ν Αήκνο γηα ηελ πεξηνρή 
ηνπ, κε ηελ ζπζθεπαζία θαη ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο 
ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο. 
ε πεξίπησζε απεξγίαο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο δελ ηεξείηαη ην πξφγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ απφ ηελ 
'Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο ζπζηήλεηαη 
ζηνπο θαηνίθνπο λα ζπζθεπάδνπλ αζθαιψο ηα απφβιεηα θαη λα ηα 
θξαηνχλ εληφο ηεο νηθίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 
ππεξβνιηθή ξχπαλζε. 
 
 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Αήκνο νθείιεη λα πξνβεί ζε ζπλερείο 
αλαθνηλψζεηο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ.

8.11. Πξφβιεςε ρψξνπ ζηηο λέεο νηθνδνκέο γηα ηε ζπιινγή θαη  
απνζήθεπζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ

22 
 

 
ε φια ηα λέα θηίξηα, εμαζθαιίδεηαη θαηάιιεινο ρψξνο, αλνηρηφο ή 
θιεηζηφο, εληφο ή εθηφο ηνπ θηηξίνπ, γηα ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε 
ησλ απνβιήησλ, πξνζβάζηκνο απφ ηνλ δξφκν γηα ηελ απνθνκηδή. Ο 
ρψξνο είλαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, ψζηε λα απνζεθεχεη ζε 
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ξεχκαηα απνβιήησλ, ηα 
νπνία παξάγνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ.  

 

Άξζξν 9: Τπνρξεώζεηο γηα ηα νγθώδε αζηηθά απόβιεηα  

α) Ώπαγνξεχεηαη λα απνξξίπηνληαη ζε πεδνδξφκηα, ζην νδφζηξσκα, 
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην ή 
ηδησηηθφ ρψξν νγθψδε αζηηθά απφβιεηα (παιαηά έπηπια, ζηξψκαηα, 
άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο θιπ), θαζψο θαη νγθψδε πιηθά 
ζπζθεπαζίαο (μχιηλα θηβψηηα, θειηδφι θιπ).  

β) Οη πνιίηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
Αήκνπ, φπσο απηέο αλαθνηλψζεθαλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηελ 
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο κε ζρεηηθή έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζε 
γηα ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν πνπ πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ 
πξνζσξηλά ηα πξνο απνθνκηδή αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα πξέπεη λα 
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ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία 
πεδψλ ή νρεκάησλ θαη λα είλαη επρεξήο ε απνθνκηδή ηνπο.  

γ) Ώλαθνξηθά κε ηηο κεγάιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ν πνιίηεο νθείιεη 
λα ηηο μερσξίζεη απφ ηα ινηπά νγθψδε πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε 
απηψλ λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θ.π.α. ππ' αξ. 
23615/651/Β.103/2014. Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θ.π.α., 
κε ηελ αγνξά θαηλνχξηαο ζπζθεπήο, ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξηθψλ εηδψλ 
παξαιακβάλνπλ ρσξίο ρξέσζε ηελ παιηά ζπζθεπή θαηά ηελ 
παξάδνζε ηεο θαηλνχξηαο. Δ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΏΔΔΒ, 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ΒΑ.  

δ) Βθφζνλ ζηνλ Αήκν ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλα ρσξηζηή ζπιινγή 
ινηπψλ (πιελ ΏΔΔΒ) ξεπκάησλ νγθσδψλ απνβιήησλ φπσο 
ζηξσκάησλ, επίπισλ θιπ, ν πνιίηεο ππνρξενχηαη λα μερσξίζεη ηα 
ξεχκαηα απηά θαη λα ηα νδεγήζεη ζηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο/ 
εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ ηνπ Αήκνπ 
θαη ηνπ Κέληξνπ Αεκηνπξγηθήο Βπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Κ.Α.Β.Τ.) ή λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 
β ηνπ παξφληνο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ νκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
ιεηηνπξγίαο ΒΑ γηα ηα ξεχκαηα απηά.  
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Άξζξν 10: Τπνρξεώζεηο γηα ηα απόβιεηα θεπνπξηθώλ εξγαζηώλ  
Γηα ηα παξαθάησ απφβιεηα Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ε ηεξάξρεζε ησλ 
απνβιήησλ, κε ηε ρξήζε ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ βειηίσζε ησλ 
εδαθψλ ή ηελ παξαγσγή θνκπφζη.  
α) Φχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ, θιαδηά, 
θιαδέκαηα ζε ζξπκκαηηζκέλε κνξθή θ.η.ι., εάλ κελ έρνπλ κηθξφ φγθν θαη 
βάξνο ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θαθέ θάδσλ ή κεηαθέξνληαη ζην 
πιεζηέζηεξν πξάζηλν ζεκείν, εάλ έρνπλ κεγάιν φγθν, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν, θαη Θα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε 
θαηάιιειν απνδέθηε ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ κε 
επζχλε ηνπ Αήκνπ εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε φισλ ησλ παξαπάλσ ζην πεδνδξφκην ή ζην 
νδφζηξσκα. 
β) Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη 
ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεπζχλνπο κε δηθά ηνπο κέζα. Ώπαγνξεχεηαη ε 
αλάκεημή ηνπο κε νηθηαθά απφβιεηα.  
γ) Φπηηθά ππνιείκκαηα πξντφλησλ θιάδεπζεο γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ (ειαηψλεο, πνξηνθαιεψλεο, θιπ), ζεξκνθεπίσλ ή 
πξντφλησλ θαζαξηζκνχ νηθνπέδσλ (ζακλψδεο θαη απηνθπήο βιάζηεζε, 
θαιάκηα, θ.α.) απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο κε δηθά ηνπο κέζα 
θαη κεηαθέξνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ πνπ 
εμππεξεηεί ηνλ Αήκν. Γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα 
εγθαηάζηαζε κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν απνδέθηε. 
Ώπαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζή ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ε αλάκεημή 
ηνπο κε νηθηαθά ή νγθψδε απφβιεηα.  
 
ΚΒΦΏΛΏΕΟ Α: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΤΠΔΡΒΕΝ, ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ, ΥΧΡΧΝ 
ΤΝΏΘΡΟΕΔ ΚΟΕΝΟΤ  
 

Άξζξν 11: Τπνρξεώζεηο θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ρώξσλ ζπλάζξνηζεο 

θνηλνύ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ
23 

 

11.1. Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο 
θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο  
Ώπφ 01.09.2022 θάζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή ζρνιηθή κνλάδα 
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πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαζέηεη θάδνπο ή 
πεξηέθηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ ησλ αθφινπζσλ ξεπκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 
αλαθχθισζε: 

α) έληππνπ ραξηηνχ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ  

β) απνβιήησλ ηξνθίκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εθθηλήζεη ε 
πινπνίεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ απφ ηνλ νηθείν 
Αήκν,  
γ) θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ.  

 
 
 
 
 
23 
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Ώξκφδηνη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ θαη πεξηεθηψλ 
ζηηο δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο είλαη ηα νηθεία ΒΑ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξ. β) γηα ηελ 
νπνία αξκφδηνο είλαη ν Αήκνο ελψ γηα ηηο αληίζηνηρεο ηδησηηθέο ζρνιηθέο 
κνλάδεο, νη ηδηνθηήηεο απηψλ. Ώξκφδηνη γηα ηε ζπιινγή ησλ παξαπάλσ 
απνβιήησλ είλαη ν Αήκνο θαη ηα ΒΑ γηα ηα ξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη 
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο.  

Γηα ηα θηίξηα θνξέσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε ηίζεηαη ε 
ππνρξέσζε απφ 0l.1.2022, νη ελ ιφγσ θνξείο λα νξγαλψλνπλ ηε 
ρσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ, κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε εληφο ησλ 
θηηξίσλ απηψλ ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ή άιισλ ρψξσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία θέξνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο. Σν 
ρσξηζηά ζπιιεγέλ ραξηί παξαδίδεηαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο.  
 
11.2. Τπνρξεψζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

α) Οη θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο*, αλεμαξηήησο 
δπλακηθφηεηαο ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή 
ησλ βηναπνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί δσηθψλ ππνπξντφλησλ, δηαζέηνληαο 
εληφο ηεο επηρείξεζήο ηνπο πεξηέθηεο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο. Χο 
θνξέαο επηρείξεζεο λνείηαη θαηά πεξίπησζε ν θάηνρνο ηεο αληίζηνηρεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο γλσζηνπνίεζεο 
ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ππ' αξ. 16228/2017 
(ΐ' 1723) θ.π.α. Δ σο άλσ ππνρξέσζε ηζρχεη άκεζα ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρεη εθθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο 
βηναπνβιήησλ απφ ηνλ Αήκν.  

β) ηα θαηαζηήκαηα, πεξίπηεξα, θαληίλεο, ζηα νπνία παξάγνληαη θάζε 
κνξθήο απφβιεηα απφ ηελ άκεζε θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ (αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ θ.ι.π.), νθείινπλ νη ππεχζπλνη λα 
ηνπνζεηνχλ δνρεία αιιά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ην 
κπξνζηηλφ ρψξν θαη πεξίγπξν. Βπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηθξψλ 
θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο 
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο 
ελαπφζεζεο απηψλ δελ ζα θέξνπλ δηαθήκηζε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ηνπο 
ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη 
ζα είλαη κέζα ζην πιαίζην ησλ πξνδηαγξαθψλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 
θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Αήκνο. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα 
ιάβνπλ γλψζε επηθνηλσλψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ κε ηελ Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο. 

γ) Οη θνξείο ησλ πεξ. α θαη β ηνπ παξφληνο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 
εθαξκνγήο ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηνπο 
αληίζηνηρνπο θάδνπο, θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 
8.2. ηνπ παξφληνο.  
 

 
 
24 

Άξζξν 50 ηνπ λ. 
4819/2021  

  
 

δ) Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ππνρξενχληαη λα ειαρηζηνπνηνχλ 
ηνλ φγθν ηδίσο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πξηλ ηα ελαπνζέζνπλ 
ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο.  
ε) Ώπαγνξεχεηαη λα δηνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα απνξξνήο νκβξίσλ 
καγεηξηθά έιαηα θαη ιίπε απφ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη γεληθά θάζε 
είδνπο πγξά απφβιεηα. Γηα ηε δηάζεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπψλ θαη 
ειαίσλ, απαηηείηαη λα ζπλεξγαζζνχλ κε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν 
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ζπιιέθηε - κεηαθνξέα.  
ζη) ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε θάζε είδνπο 
απνβιήησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια κέζα πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη 
εχθνια.  
δ) Ώπαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απνβιήησλ απφ ηνλ θαζαξηζκφ θαηαζηήκαηνο 
ή ηδησηηθνχ ρψξνπ. Ώπαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα.  
ε) Ώπαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ επί ηνπ 
πεδνδξνκίνπ.  
ζ) Ώπαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ γηα πξνζσξηλή ζηάζκεπζε 
ζην πεδνδξφκην.  
* θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 5Α, 5Α1, 5Α2, 5Α3 θαη 5Α4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ' 
αξ. 47829/23.06.2017 (ΐ' 2161) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο  
 
11.3. Τπνρξεψζεηο κεγάισλ παξαγσγψλ βηναπνβιήησλ γηα ηε 
ζπιινγή κεηαθνξά ηνπο

25 
 

α) νη εγθαηαζηάζεηο πνπ αδεηνδνηνχληαη πεξηβαιινληηθά θαη παξάγνπλ 
απφβιεηα ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο (θαηεγνξία 02 ηνπ 
Βπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Ώπνβιήησλ-ΒΚΏ), φπσο νη κνλάδεο 
επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ,  
β) νη ιαραλαγνξέο (θαηεγνξίαο Ώ ή ΐ ηνπ λ. 4014/2011 
«Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε 
απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (Ώ’209). 
γ) νη ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ (supermarket) θαηεγνξίαο Ώ ηνπ λ. 
4014/2011. 
δ) ηα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ 
ππνρξενχληαη απφ 01.1.2023 λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά, εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ βηναπνβιήησλ ηνπο κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο ζπιινγήο κεηαθνξάο 
βηναπνβιήησλ ή κε ηνλ Αήκν. Ώπφ ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε 
εμαηξνχληαη νη κνλάδεο εάλ δελ ππάξρεη ζε ιεηηνπξγία Μνλάδα 
Βπεμεξγαζίαο ΐηναπνβιήησλ (ΜΒΐΏ) ή ηδησηηθή ΜΒΐΏ πνπ εμππεξεηεί 
ηνλ Αήκν.  
Γηα ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ν Αήκνο ζα εθαξκφδεη ην ζχζηεκα 
«Πιεξψλσ ζν Πεηάσ» ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.4 ηνπ παξφληνο.* 
 
* Βθφζνλ ιεηηνπξγήζνπλ κεραληθά. 
 
 

25 
Άξζξν 50 ηνπ λ. 4819/2021  
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11.4. 'Τπνρξεψζεηο μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ
26

 

α) Σα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα άλσ ησλ εθαηφ (100) θιηλψλ 
ππνρξενχληαη απφ 01.1.2023 λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά, εθφζνλ απαηηείηαη, ησλ βηναπνβιήησλ ηνπο κε ηελ επηθχιαμε 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο ηζρχνπλ αληίζηνηρα ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 11.3.  

β) Σα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα νξγαλψλνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή 
ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζε δηαθξηηά ξεχκαηα, εληφο ησλ ρψξσλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

γ) Βηδηθφηεξα ηα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πνπ δηαζέηνπλ 
ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) θιίλεο, δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ρσξηζηήο 
ζπιινγήο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πιαζηηθέο 
ζπζθεπαζίεο, ζε θάζε δσκάηην.  
 

Άξζξν 12. Τπνρξεώζεηο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο θαη πώιεζεο 

δσηθώλ ππνπξντόλησλ  
 
Ώπαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ ζηνλ θαθέ θάδν.

  
Δ δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΒΚ) 
αξηζ. 1069/2009 πεξί πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα δσηθά ππνπξντφληα θαη 
παξάγσγα πξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 
άλζξσπν.  
Βπηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο θξεάησλ θ.ι.π., ζθαγεία, ηρζπαγνξέο, 
θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία θιπ. νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο 
ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (θξέαηα, θφθαια, ςάξηα, 
ππνιείκκαηα ηξνθψλ θιπ.) θαη λα ζπκβιεζνχλ κε θαηάιιεια 
αδεηνδνηεκέλε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνληαη θαη 
επεμεξγάδνληαη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηεο 
Τθππνπξγνχ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ππ’ αξ. 
612/118658/2020. «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ (ΒΚ) αξηζκ.1069/2009 ηνπ 
Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Κ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΒΒ L 300, 14.11.2009, 
ζ.1) θαη (ΒΒ) αξηζ.142/2011 ηεο Βπηηξνπήο (ΒΒ L 054, 26.2.2011, ζ.1) » 
(ΐ'1983). 
 
Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ εληφο ησλ θάδσλ 
γηα ηα ζχκκηθηα ή ηα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ή ειεχζεξα ζην 
πεδνδξφκην ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν. 

 

 

 

 
26 

άξζξα 50 θαη 86 ηνπ λ. 4819/2021  

 

  

 

Άξζξν 12 Α: Απνηξνπή πξόζβαζεο αδέζπνησλ δώσλ  
 
Οη ππεχζπλνη ζθαγείσλ, θξενπσιείσλ, κνλάδσλ πγείαο, ζηξαηνπέδσλ, 
θαηαζθελψζεσλ, θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο ηξνθίκσλ, εγθαηαζηάζεσλ 
καδηθήο εζηίαζεο θαη γεληθά ρψξσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρνπλ 
ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο 
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πξφζβαζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηα απφβιεηα ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ.4830/2021 «Νέν 
πιαίζην γηα ηελ επδσία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο - Πξφγξακκα «ΏΡΓΟ» 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Ώ '169) θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιιεηαη 
ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ σο άλσ λφκν πξφζηηκν.  
 

Άξζξν 13: Τπνρξεώζεηο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ  

Εζρχνπλ θαη' αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πεξ. γ, ε, ζη, δ, ε θαη ζ ηεο 
παξ. 11.2 ηνπ παξφληνο.  
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ΚΒΦΆΛΏΕΟ Β: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΠΟΐΛΉΣΧΝ 
ΒΚΚΏΦΝ, ΚΏΣΏΚΒΤΝ ΚΏΕ ΚΏΣΒΑΏΦΕΒΧΝ  
 

Άξζξν 14: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθώλ, 

θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ)
27 

Σν παξφλ αθνξά ηα κε επηθίλδπλα ΏΒΚΚ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε 
είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηδηψηεο ή θνξείο ηνπ 
δεκνζίνπ (αλέγεξζε λέσλ νηθνδνκψλ, πξνζζήθεο, επηζθεπέο, αλαθαηλίζεηο, 
θαηεδαθίζεηο, ινηπέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζψο θαη θάζε εξγαζία πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή εξγνιάβνπο 
δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, πνπ εθηεινχληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ 
Αήκνπ.  

Γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΏΒΚΚ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021, ζηελ θ.π.α. 36259/1757/Β103/2010 θαζψο θαη 
ζην λ. 4495/2017 «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Ανκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ'167).  

Σελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΏΒΚΚ έρνπλ ν θχξηνο ή ν αλάδνρνο ηνπ 
έξγνπ εθφζνλ απηφ έρεη αλαηεζεί.  

Σα ΏΒΚΚ κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ θχξηνπ ή ηνπ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ 
απφ ην νπνίν παξήρζεζαλ, απφ ζπιιέθηεο - κεηαθνξείο εγγεγξακκέλνπο 
ζην ΔΜΏ ζε εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο ΏΒΚΚ, ζε ζπλεξγαζία κε ΒΑ ΏΒΚΚ 
θαη ζην πιαίζην ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ην έρεη αλαζέζεη, κε ην ΒΑ. 
ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021 πξνβιέπνληαη θαη εμαηξέζεηο γηα ηελ 
ππνρξέσζε δηαρείξηζεο ΏΒΚΚ κέζσ ΒΑ.  
Ώπαγνξεχνληαη:  
α) ε ελαπφζεζε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, ηνπ νδνζηξψκαηνο ή άιινπ 
θνηλφρξεζηνπ (δεκνζίνπ ή δεκνηηθνχ) ρψξνπ ΏΒΚΚ ρσξίο άδεηα απφ ην 
Αήκν θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
Πεξαηηέξσ απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε ΏΒΚΚ ρσξίο θαηάιιειε ζπζθεπαζία 
(ρχκα) θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα 
ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ 
δηαξξνή ησλ πιηθψλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, λα 
ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ επηκειή θάιπςε ησλ πιηθψλ θαη ηελ απνθπγή 
δηάρπζεο πιηθψλ ή απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ (άξζξα 47 θαη 48 ηνπ 
λ.2696/1999 θαη ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο Υσξνηαμίαο θαη 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Αηθηχσλ ππ' αξ. 6952/2011 «Τπνρξεψζεηο 
θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» (ΐ' 420) θαη λα ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο γηα ηε ιήςε πξφζζεησλ 
κέηξσλ, φηαλ απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα.  
 
 
27 

άξζξν 30 ηνπ λ. 4819/2021 θ.π.α.36259/1757/Β103/2010  
 
 
 
 
 

    

β) ε απφξξηςε ΏΒΚΚ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, φπσο νηθφπεδα, ξέκαηα, 
πάξθα, άιζε, δαζηθέο εθηάζεηο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή 
νηθηζκνχ, γηα ηελ νπνία επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πνηληθέο 
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θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ λ.1892/1990 "Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 
ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Ώ’ 101) θαη νη πξνβιεπφκελεο ζην 
Παξάξηεκα ΕΥ ηνπ λ.4819/2021.  

γ) ε ρσξίο άδεηα θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ) 
ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers θιπ) 
ζηνπο νπνίνπο ξίπηνληαη ΏΒΚΚ. Οη ππεχζπλνη, θαη ζπγθεθξηκέλα ν 
θχξηνο, ν θάηνρνο, ν κηζζσηήο ή ν εθκηζζσηήο ησλ σο άλσ κέζσλ, 
ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή άδεηα απφ ην Αήκν θαη λα αλαξηνχλ 
ζε εκθαλέο ζεκείν ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη 
ηα ζηνηρεία ηνπ ππεπζχλνπ. Καηά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηε ζπιινγή ΏΒΚΚ, ν Αήκνο κεξηκλά θάζε 
θάδνο ζπιινγήο ΏΒΚΚ λα θέξεη ζε επθξηλέο ζεκείν θαη' ειάρηζηνλ ηελ 
επσλπκία, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ζην 
Διεθηξνληθφ Μεηξψν Ώπνβιήησλ ηεο εηαηξείαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 
θαη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ηνπ θάδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
30 ηνπ λ. 4819/2021. δ) ε εγθαηάιεηςε αδξαλψλ πιηθψλ απφ 
επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε 
δξφκνπο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο είλαη ν 
θχξηνο, ν θάηνρνο, ν κηζζσηήο ή εθκηζζσηήο ηνπ κέζνπ. Ώλ επεξεάδεηαη 
ε θπθινθνξία νρεκάησλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Σξνραία θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ παξαθσιχεη ηελ θίλεζε πεδψλ λα ιακβάλεη ηα 
θαηάιιεια κέηξα δηεπθφιπλζεο ζηελ θίλεζή ηνπο κε αζθαιή ηξφπν.  

ε θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα 
αζθαιείαο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 
Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.  

Δ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ ΏΒΚΚ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο. 

ε) Εδηαίηεξα γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ε δηαρείξηζε ησλ ΏΒΚΚ 
απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη ρσξίο εγθιεηζκφ ζε ζάθνπο απνθνκηδήο, 
εληζρπκέλεο αλζεθηηθφηεηαο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Σ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 
ΒΕΑΕΚΝ ΡΒΤΜΆΣΧΝ ΏΠΟΐΛΉΣΧΝ  
 

Άξζξν 15: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε βηνκεραληθώλ 

απνβιήησλ- επηθίλδπλσλ απνβιήησλ  

α) Οη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θιπ. 
σο παξαγσγνί απνβιήησλ ππνρξενχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, κε δηθή ηνπο επζχλε. Οη 
ππεχζπλνη εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Αήκν πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζην 
Αήκν ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ απηψλ. Βπίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
απνθνκηδήο, λα ηα θξαηνχλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεψλ 
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ηνπο θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην, ην νδφζηξσκα ή άιινπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

β) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αήκνο ζα δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη 
ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο - κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, πεξηζπιιέγεη ηα απφβιεηα απηά βάζεη εηδηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππφρξενπο, νη 
νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ππέξ ηνπ 
Αήκνπ ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο φπσο απηφ ζα θαζνξηζηεί κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Αήκνπ.  

γ) Δ δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4819/2021 (άξζξα 43, 44, 45, 46, 47 θαη 48) 
θαη ζηελ θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο 
Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 
Πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμίαο θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο, Μεηαθνξψλ θαη Βπηθνηλσληψλ θαη Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε 
αξ. πξ. Δ.Π.13588/725/2006 (ΦΒΚ 383 ΐ' /2006) «Μέηξα φξνη θαη 
πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΒΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Αεθεκβξίνπ 1991» (ΐ' 383)  

δ) Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ επηθηλδχλσλ ή 
κε, θαη ινηπψλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε θάδνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
αζηηθά απφβιεηα.  

ε) Ώπαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε επηθηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ ζην πεδνδξφκην ή ζε 
άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, ή ζε θάδνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα αζηηθά 
απφβιεηα.  
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Άξζξν 16: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ
28 

 

Γηα ηα Βπηθίλδπλα Ώπφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, φπσο απηά 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ππ' αξηζ. νηθ.146163/2012 θνηλήο απφθαζεο 
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Τγείαο «Μέηξα θαη φξνη 
γηα ηε Αηαρείξηζε Ώπνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ» (ΐ '1537) θαη 
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2, 3 θαη 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 
ηεο Βγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Ώιιαγήο ππ' αξ. 29960/3800/15.06.2012 «Βλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο 
Ώπνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΏΤΜ) - Βλδεηθηηθέο θαηάιιειεο 
εξγαζίεο δηαρείξηζεο Ώ ΤΜ - Αηεπθξηλίζεηο επί νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ 
ηεο θ.π.α. νηθ.146163/2012», ππφρξενη δηαρείξηζεο είλαη νη ίδηεο νη 
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ή δηαρείξηζε ΏΤΜ. Δ 
δηαρείξηζε πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
πξναλαθεξζείζα θ.π.α. θαη ηα ελ ιφγσ απφβιεηα λα κελ αλακηγλχνληαη 
κε ηα αζηηθνχ ηχπνπ.  

Οη Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θ.π.α. είλαη νη 
αθφινπζεο:  
 

• Αεκφζηα ζεξαπεπηήξηα (ΑΘ)  

 Εδησηηθά Θεξαπεπηήξηα (ΕΘ)  

 Κέληξα Τγείαο (ΚΤ)  

 Αεκνηηθά Εαηξεία (ΑΕ)  

 ΝΠΕΑ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (ΝΠΕΑ)  

 Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 
νξγαληζκψλ (π.ρ, θιηληθέο ΕΚΏ) (ΕΚΏ)  

• Μνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ 
(ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία) (Ν)  

 Κέληξα αηκνδνζίαο (ΚΏ)  

 Αηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα (ΑΒ)  

 Μηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα (Μ)  

 Οδνληηαηξεία (ΟΑ)  

 Κηεληαηξηθέο θιηληθέο (ΚΚ)  

 Κηεληαηξηθά δηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα 
Οη πγεηνλνκηθέο κνλάδεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδφηεζε, θαζψο θαη ηα ηδησηηθά ηαηξεία, φπσο απηά νξίδνληαη ζην 
π.δ, 84/2001 «ξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα 
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Εδησηηθψλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ)» (Ώ' 70), ππνρξενχληαη λα 
παξαδίδνπλ ηα παξαγφκελα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο Βπηθίλδπλα 
Ώπφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΒΏ ΤΜ) ζε εηαηξείεο ζπιινγήο θαη 
κεηαθνξάο ΒΏ ΤΜ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα θαηφπηλ 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ λ. 4819/2021.  
 
 

28 
θ.π.α ... νηθ.146163/2012 άξζξν 43 ηνπ λ. 4819/2021  

 
 
 
 
 
Βθφζνλ ππάξρεη δεκνηηθφ δίθηπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ δεκνηψλ (άξζξν 13 ηεο θ.π.α. 
νηθ.146163/2012), ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη δηαθξηηά ηα 
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απφβιεηα απηά θαη λα νδεγνχληαη κέζσ θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλσλ 
ζπιιεθηψλ κεηαθνξέσλ ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο 
απηψλ.  

 

 

Άξζξν 17: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ακηάληνπ
29 

 

Οη ηδηνθηήηεο, λνκείο ή θάηνρνη αθηλήησλ, φπσο ηδίσο γεπέδσλ, 
νηθνπέδσλ, θηηζκάησλ ή θαηαζθεπψλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ 
πάληνηε ειεχζεξα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ ή απνβιήησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ 
ακίαλην. Βηδηθφηεξα νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ακειιεηί γηα ηελ αζθαιή 
ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  

Οη εξγαζίεο αθαίξεζεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ 
ακίαλην, πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν γηα 
ην ζθνπφ απηφ.  

Αελ επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
ακηάληνπ απφ ζηνπο κε έρνληεο λφκηκε άδεηα απνμήισζεο ακηάληνπ.  
Βηδηθά γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ αθαίξεζεο ακηάληνπ θαη 
πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πιεξνχλ 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Βξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Τγείαο ππ' αξ. 4229/395/2013 
«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ εθηέιεζε θαηεδαθηζηηθψλ έξγσλ θαη 
εξγαζηψλ αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 
απφ θηίξηα, θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία» (ΐ'318). 
ε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ε δηαθξίβσζε θαη αμηνιφγεζε 
ηεο ξχπαλζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο Γεληθήο 
Αηεχζπλζεο ηνπ ψκαηνο Βπηζεσξεηψλ θαη Βιεγθηψλ, εθφζνλ δεηεζεί ε 
ζπλδξνκή ηνπο.  
 
 
 
 
29 

Άξζξν 48 ηνπ λ. 4819/2021  
    

 

 

Άξζξν 18: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ  
Ώπαγνξεχεηαη ε παξνρέηεπζε ζε δξφκνπο, αγσγνχο νκβξίσλ ηνπ Αήκνπ 
(παξ. 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο Τ.Ώ. 3046/304/1989 
«Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο» (Α'59) ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
ή αλνηρηνχο ηδησηηθνχο ρψξνπο, απνβιήησλ απφ βφζξνπο, πιπληήξηα, 
θνπδίλεο, απνζθιεξπληέο, πηζίλεο θαη γεληθά απφ νπνηνλδήπνηε ρψξν ή 
εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο ζπλήζνπο 
θαζαξηφηεηαο πεδνδξνκίσλ, βεξαληψλ θαη ινηπψλ νκνίσλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 
 

Άξζξν 19: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηε δηαρείξηζε γεσξγνθηελνηξνθηθώλ 

απνβιήησλ- ζπζθεπαζηώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
Δ ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 
απνβιήησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ γίλεηαη κε επζχλε ησλ 
παξαγσγψλ ηνπο. 
 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Γ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ Χ ΠΡΟ ΣΔΝ ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ 
ΚΟΕΝΟΥΡΉΣΧΝ ΥΧΡΧΝ  
 

Άξζξν 20: Τπνρξεώζεηο πεδώλ θαη νδεγώλ νρεκάησλ  

ΑΔΑ: 63Γ6ΩΡΝ-ΓΔΣ



101 

 

α) Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε απφ πεδνχο ή επνρνχκελνπο ζε δξφκνπο, 
πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νπνηνπδήπνηε 
αληηθεηκέλνπ. Σα αληηθείκελα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηνλ ππάξρνληα 
εμνπιηζκφ (θάδνη θιπ) γηα ηε ζπιινγή ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο 
θάδνπο απνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο, αλ πξφθεηηαη γηα 
αλαθπθιψζηκα πιηθά ή βηναπφβιεηα θαη ρσξηζηά αλά είδνο πιηθνχ 
εθφζνλ ππάξρεη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο.  

β) Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ, εχθιεθησλ πιηθψλ, 
ρεκηθψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
θαηαζηξνθέο ζηα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηνπο θάδνπο.  

γ) Ώπαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ. Οη θάδνη 
ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο πνπ είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ κεηαθίλεζε ή ηελ 
αιιαγή ζέζεο (κφληκεο ή πξνζσξηλήο).  

δ) Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο 
ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο ηελ εκέξα θαη γηα ηηο 
ψξεο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο φηη πξφθεηηαη 
λα θάλεη θαζαξηφηεηα ηεο νδνχ (πιχζηκν, ζάξσζε θ.ι.π.). Δ 
ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα 
κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: ηζηνζειίδα ηνπ Αήκνπ, 
ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηα παξκπξίδ απηνθηλήησλ ή ελεκέξσζε απφ 
ηα Μ.Μ.Β. ή ελεκεξσηηθέο ηακπέιεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο

 

 

 

ηεο νδνχ πνπ ζα θαζαξηζηεί. 

ε) Ώπαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε (έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ ζηηο 
εηζφδνπο πεδνδξφκσλ, ζηηο γσλίεο δξφκσλ, θαζψο θαη ζηηο δχν 
πιεπξέο ζηελψλ νδψλ κε ηξφπν πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε 
πξνζπέιαζε ή ειηγκνχο (ζηξίςηκν θ.ι.π.) ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Βπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε (έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ κε ηξφπν 
πνπ λα εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ πξνο 
ή απφ ην απνξξηκκαηνθφξν.  

ζη) Δ ξχπαλζε κε ιάδηα θάζε είδνπο νρεκάησλ πνπ εγθαηαιείπνληαη 
ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αηπρήκαηα ζε πεδνχο θαη ηξνρνθφξα θαη απνηειεί 
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ 
πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη 
ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. 
ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηαξξνή κεηά απφ ζχγθξνπζε, νη 
ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ 
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.  

 

Άξζξν 21: Τπνρξεώζεηο ζπλνδώλ θαηνηθίδησλ δώσλ  

Οη ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ 
άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ 
ηνπο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζθχιν βνήζεηαο, έξεπλαο θαη δηάζσζεο 
θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζθχιν ζηε δηάξθεηα 
ηνπ θπλεγηνχ ή ζθχιν θχιαμεο πνηκλίσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ.ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 
ηνπ λ.4830/2021 θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιιεηαη ην 
πξνβιεπφκελν απφ ηνλ σο άλσ λφκν πξφζηηκν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειε ζαθνχια-ζπιιέθηε 
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πεξηηησκάησλ, ηνλ νπνίν ζα έρνπλ καδί ηνπο φηαλ ζπλνδεχνπλ ηα 
θαηνηθίδηα ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα 
απνξξίπηνπλ ζηνπο γθξη ή πξάζηλνπο θάδνπο απνβιήησλ. 

 

Άξζξν 22: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα ησλ 

πεδνδξνκίσλ  

α) Οη πνιίηεο θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπο, 
θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ άγξησλ ρφξησλ πνπ ηπρφλ θπηξψλνπλ ζε απηά, 
ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη, ιφγσ ηεο αλάγθεο πξφιεςεο ππξθαγηάο, αιιά 
θαη γηα ιφγνπο απνξξνήο ησλ πδάησλ.  

β) Ώπαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηελ πιχζε πεδνδξνκίσλ, απιψλ, βεξαληψλ, 
νρεκάησλ θ.ι.π. φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
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Άξζξν 23: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα θνηλόρξεζησλ 

(δεκνηηθώλ ή δεκόζησλ ρώξσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

επηρεηξήζεηο  

Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, 
δαραξνπιαζηεία, ςεηνπσιεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα, 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ 
δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα, αλεμάξηεηα απφ ην 
ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Αήκνπ.  

Άξζξν 24: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα δεκόζησλ θαη 

δεκνηηθώλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηδησηηθέο 

εθδειώζεηο  

α) Δ επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο ή ηδηψηεο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη 
ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηελ θνηλή 
ρξήζε, κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο 
παξέιαβαλ. 

β) Ο Αήκνο δχλαηαη λα αλαιάβεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ, κεηά 
ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ, κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ησλ 
δηνξγαλσηψλ κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Αήκνπ θαη εθφζνλ 
θαηαβιεζεί ην πξνβιεπφκελν ηέινο φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα αθνξά ηέηνηεο 
πεξηπηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απφβιεηα, πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο, ή νη 
ππεχζπλνη λα ηα ζπζθεπάδνπλ θαηάιιεια θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε 
ζεκεία πνπ ζα ηνπο ππνδείμεη ε αξκφδηα ππεξεζία κεξηκλψληαο γηα ηελ 
ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ηεζζάξσλ ξεπκάησλ πιηθψλ θαη ηε ρσξηζηή 
ζπιινγή βηναπνβιήησλ.  

 

Άξζξν 25: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα ρώξσλ 

ιατθώλ αγνξώλ  
α) Ο Αήκνο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ:  

-λα εθαξκφδεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή (Αηαινγή ζηελ Πεγή) ησλ 
βηναπνβιήησλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ.  

 
-λα ηνπνζεηεί πξφζζεηνπο θάδνπο, ηφζν γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο 
φζν θαη γηα ηα βηναπφβιεηα, ζε ζεκεία πνπ ζα επηιέμεη ε Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο, εληφο ή πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ ησλ ιατθψλ αγνξψλ.  

 

 

 

β) Ο Αήκνο θξνληίδεη λα δηαηεξεί θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο φπνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, λα πξνζηαηεχεη ηελ δεκφζηα πγεία 
θαη λα αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ κεηά ην πέξαο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

γ) Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη 
ιατθέο αγνξέο (απφ ηελ έλαξμε θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο) 
ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί, 
θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) θαη αλ απηνί δελ 
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παξίζηαληαη, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.  

δ) Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ θαη ην απαζρνινχκελν 
πξνζσπηθφ νθείινπλ:  

7. Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ 
θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

8. Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, 
εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ 
άδεηά ηνπο.  

9. Να ζπιιέγνπλ ηα βηναπφβιεηα πνπ παξάγνπλ ζηε δηάξθεηα ή ζην 
ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ζε εηδηθέο 
βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο ή ζε άιια θαηάιιεια κέζα πνπ ζα 
ππνδείμεη ν Αήκνο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο θαθέ θάδνπο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ ζε ζεκεία ηεο ιατθήο 
αγνξάο.  

10. Να ηνπνζεηνχλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα είδε ζπζθεπαζίαο αλά πιηθφ 
ζηνπο αληίζηνηρνπο θάδνπο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα απηφ ην 
ζθνπφ.  

11. Να δηεπθνιχλνπλ θαη λα κελ παξαθσιχνπλ ηελ Τπεξεζία 
Καζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ 
θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο 
ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 
Καζαξηφηεηαο.  

12. Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα 
πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν 
λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.  

 

Άξζξν 26: Τπνρξεώζεηο επηρεηξήζεσλ ππαίζξηνπ θαη ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ  
 
26.1. Μηθξνπσιεηέο - Καληίλεο - Πεξίπηεξα  

Οη κηθξνπσιεηέο, νη ηδηνθηήηεο ή νη λφκηκνη λνκείο πεξηπηέξσλ θαη 
θαληηλψλ, πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ 
επζχλεο ηνπ Αήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ θνξέα πνπ ηνπο έρεη 
ρνξεγήζεη ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ιεηηνπξγίαο ή ηελ 
άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, νθείινπλ: 
 
 
 
α) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.  

β) Να δηαηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν, ηελ θαληίλα ή ην 
πεξίπηεξφ ηνπο θαζαξφ.  

γ) Να απνκαθξχλνπλ κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο, ηνπο 
πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνηνχλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο 
πεξηνρήο θαη λα κελ κεηαηξέπνληαη νη ρψξνη απηνί ζε εζηίεο ξχπαλζεο.  

δ) Να δηαζέηνπλ εηδηθφ κέζν ή κέζα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, γηα 
ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε κηθξναπνξξηκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη 
ηνπο πειάηεο ηνπο. Σα κέζα απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε 
επζχλε θαη θξνληίδα ηνπο.  

ε) Να κελ ελαπνζέηνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνιείκκαηα 
πξντφλησλ, άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαη άιια είδε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ 
γεληθφ θαζαξηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κέζσλ 
θαζαξηφηεηαο.  

ζη) Να απνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηα θαη ηηο θελέο ζπζθεπαζίεο ζηα 
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πιεζηέζηεξα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Αήκνπ, 
δηαρσξηζκέλα αλά είδνο πιηθνχ θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 
ρσξηζηήο ζπιινγήο ηνπ Αήκνπ.  

δ) λα απνζέηνπλ ηα βηναπφβιεηα ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί απφ ηνλ Αήκν (θαθέ θάδνη).  

 
26.2. Πάγθνη εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ - Νσπά νπσξνθεπεπηηθά  

Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ θαηφπηλ άδεηαο πάγθνπο 
έθζεζεο ή πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κπξνζηά 
απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο θαη νη αδεηνχρνη κηθξνπσιεηέο λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ αζθνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαηφπηλ άδεηαο απφ ηνλ Αήκν, νθείινπλ λα 
ηεξνχλ φια φζα αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 26.1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο ππνρξενχληαη λα θαζαξίδνπλ 
επηκειψο ην ρψξν θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα 
είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ.  

 

Άξζξν 27: Αζθαιήο θόξησζε θνξηεγώλ νρεκάησλ  
α) Γηα ηελ αζθαιή θφξησζε θνξηεγψλ νρεκάησλ ηζρχνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3446/2006 «Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία αξρψλ ειέγρνπ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ-Ρπζκίζεηο γηα 
ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ'49). Φνξηίν ζε φρεκα 
κε αλνηρηφ ακάμσκα πνπ απνηειείηαη απφ πιηθά ηα νπνία ππάξρεη 
θίλδπλνο θαηά ηε δηαδξνκή λα εθθχγνπλ απφ ην ακάμσκα, πξέπεη λα 
θαιχπηεηαη θαη κε θάιπκκα θαηάιιειν πξνο ηε θχζε ησλ πιηθψλ. 

    
 

β) Σα απφβιεηα νηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ 
θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο 
κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο κε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαη ηεο 
επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε θνξηνεθθφξησζε. 
ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηελεξγείηαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ θαη ηα έμνδα θαζαξηζκνχ, φπσο απηά ζα 
πξνθχπηνπλ θάζε θνξά, θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν. 

 

Άξζξν 28: Ρύπαλζε από ηελ ππαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ  

α)Ώπαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, ηνπνζέηεζε ή θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ ή 
άιισλ ειεχζεξσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηείεο, 
πεδφδξνκνη θαη άιινη ρψξνη) κε εκπνξεχκαηα θαη ππνπξντφληα 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηεξεά ή πγξά, φπσο πξψηεο χιεο θη έηνηκα 
πξντφληα ή ππνπξντφληα, νηθνδνκηθά, ιαηνκηθά, κεηαιιεπηηθά θαη 
ρεκηθά πιηθά, παιαηά είδε ζηδήξνπ, μπιεία, θαχζηκα, ιηπαληηθά, ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αεκνηηθήο Ώξρήο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 
θαζνξηζκέλνπ ηέινπο, ε νπνία δίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 
πιηθά απηά δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ.  

β)Δ ππαίζξηα ελαπφζεζε, απνζήθεπζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ 
απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηε δηαξξνή ή ην 
δηαζθνξπηζκφ ηνπο ζην πεξηβάιινλ.  

γ)ηε ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Αήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή 
ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ηελ ελαπφζεζε, απνζήθεπζε ή 
ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (πεξίθξαμε πιηθψλ, 
θάιπςε κε πιαζηηθφ ή λάηινλ θιπ) πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν αηηψλ. 
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Άξζξν 29: Τπαίζξηα δηαθήκηζε
30

  

Δ ππαίζξηα δηαθήκηζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 
2946/2001 «Τπαίζξηα Αηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ'224), απαγνξεχεηαη ζηνπο ρψξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.  

Γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνπο θαζνξηζκέλνπο 
ρψξνπο απαηηείηαη εληαία άδεηα πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 5 ηνπ λ.2946/2001. 
 
 

 

 

 

 

 

30 
Ν. 2946/2001  

 
 
 
 

    
 

Πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο ή 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο άλεπ ή θαηά παξέθθιηζε ησλ αδεηψλ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2946/2001 ή ζηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ζε 
θνιψλεο θσηηζκνχ ή ζηχινπο θαηά κήθνο νδψλ, ζεσξνχληαη ξχπνη θαη 
απνκαθξχλνληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
λ. 2946/2001 ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ππ' αξηζ. 46526/2020 
(ΐ'3049) θνηλή απφθαζε.  

Δ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε επηγξαθψλ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 2, 6, 8 θαη 9 ηνπ λ. 
2946/2001 θαη ζηελ ππ' αξηζ. 38110/2002 (ΐ' 1255) θνηλή απφθαζε.  

ε δηαθεκηζηέο θαη δηαθεκηδφκελνπο ησλ νπνίσλ ηα δηαθεκηζηηθά 
πιαίζηα θαη νη δηαθεκίζεηο ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη θαζψο 
θαη ζε παξάλνκα ηνπνζεηεκέλεο επηγξαθέο θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα 
επηβάιινληαη κε απφθαζε Αεκάξρνπ ηα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
νηθείν θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο, θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 8β ηνπ άξζξνπ 
9 ηνπ λ 2946/2001.  
 
ΚΒΦΆΛΏΕΟ Δ: ΤΠΟΥΡΒΧΒΕ ΠΟΛΕΣΝ Χ ΠΡΟ ΣΔΝ 
ΚΏΘΏΡΕΟΣΔΣΏ ΕΑΕΧΣΕΚΝ ΥΧΡΧΝ  
 

Άξζξν 30: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα ηδησηηθώλ 

ρώξσλ  

α) ιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη 
θαζαξέο κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ, νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ 
ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ ρψξσλ, επαξθήο αζθάιεηα 
εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θ.ι.π.). Βπηπιένλ νη 
ππεχζπλνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εππξεπή θαη επηκειεκέλε 
εκθάληζε ηνπ θηηξίνπ ηνπο, ψζηε λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε εζηία 
ξχπαλζεο.  

β) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηδησηηθφο ρψξνο είλαη αθάζαξηνο, 
απνηειεί εζηία ξχπαλζεο ή πξνθαιεί δπζνζκία θαη θηλδχλνπο γηα ηε 
δεκφζηα πγεία, ν Αήκνο κεηά απφ ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, απηνςία ηεο 
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αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη εληνιή εηζαγγειέα, κπνξεί λα 
πξνβεί ζε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, λα 
θαηαινγίζεη ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ πνπ ζα πξνθχςεη, ζηνπο ηδηνθηήηεο 
θαη ινηπνχο ππεπζχλνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5.  

   
 

γ) Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ 
(ζηνέο, πξαζηέο, αχιηνη ρψξνη), ζηεγαζκέλνη ή κε, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 
αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο.  
δ) ε πεξηπηψζεηο πνπ ηδησηηθνί ρψξνη δηαηίζεληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 
ηνπο γηα ηελ δηελέξγεηα εθδειψζεσλ (εθζέζεσλ, εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θ.η.ι.), νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα εγθαζηζηνχλ κέζα 
ζην ρψξν ηνπο θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο 
κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια 
κέηξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο δξφκνπο, ηα πεδνδξφκηα 
θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Δ 
απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο 
δξαζηεξηφηεηεο, γίλεηαη κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ή ησλ δηνξγαλσηψλ ησλ 
εθδειψζεσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ζε 
ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε, 
ηα απφβιεηα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ην πξφγξακκα 
ρσξηζηήο ζπιινγήο ο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξηνρή.  
ε) χκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ λ. 4819/2021, νη ηδηνθηήηεο, λνκείο ή 
θάηνρνη αθηλήησλ, φπσο ηδίσο γεπέδσλ, νηθνπέδσλ, θηηζκάησλ ή 
θαηαζθεπψλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ επηθίλδπλα 
απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ ή 
απνβιήησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. 
 

Άξζξν 31: Τπνρξεώζεηο σο πξνο ηελ θαζαξηόηεηα νηθνπέδσλ  
α) Οη ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη ησλ νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα ηα 
δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απφβιεηα, αθφκε θαη φηαλ απηά 
πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Πξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάζζνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη λα ιακβάλνπλ 
θαηάιιεια κέηξα θαη κέζα, φπσο πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε 
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηάο, 
θαη' εθαξκνγή ηεο ππ' αξηζκφλ 9/2021 Ππξνζβεζηηθήο Αηάηαμεο (ΐ'1923).  
β) Με ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε Ππξνζβεζηηθή Αηάηαμε θαη ζχκθσλα κε 
ηε δηάηαμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 19 απηήο δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
πεξ.26 ηεο ππνπ.β ηεο παξ.Ε ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 3463/2006 (ΚΑΚ), 
φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 94 ηνπ λ.3852/2010 ζηελ νπνία 
νξίδεηαη φηη ε κέξηκλα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο 
δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζαξηζκνχ, απφ ηνπο 
ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ 
αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο, θαζψο θαη 
ε ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνχ απφ ηνπο δήκνπο, ζε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππφρξεσλ. ε βάξνο εθείλσλ πνπ 
δελ ζπκκνξθψλνληαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν πελήληα (50) ιεπηψλ, αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ νηθείνπ ρψξνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί έζνδν ηνπ 
νηθείνπ δήκνπ, βεβαηνχηαη εηο βάξνο ηνπο ε ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ 
δήκνπ πξνο θαζαξηζκφ θαη ππνβάιιεηαη κήλπζε γηα ην πξνβιεπφκελν 
απφ ην Πνηληθφ Κψδηθα αδίθεκα.  
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Άξζξν 32: Σέιε θαζαξηόηεηαο  
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο ν Αήκνο κε απφθαζε 
Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηβάιιεη εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη 
θσηηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην άξζξν 37 ηνπ λ. 4819/2021 (Ώ'129), 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξα 21 θαη 22 ηνπ απφ 24-9/20-10-1958 
β.δ/ηνο (Ώ'171) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηφζν κε ηηο ζρεηηθέο ηνπ 
λ.25/1975 (Ώ'74), ηνπ λ.429/1976 (Ώ'235), ηνπ λ. 1080/1980 (Ώ'246), ηεο παξ.12 
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989 (Ώ'2), θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ λ. 
4555/2018 (Ώ'133). 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Θ- ΒΚΣΒΛΒΔ ΟΕΚΟΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΏΕΧΝ ΚΏΕ ΏΝΣΕΣΟΕΥΧΝ 
ΟΡΓΏΝΕΜΝ ΚΟΕΝΔ ΧΦΒΛΒΕΏ ΣΟΤ ΑΔΜΟ 
 
Πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο: 

 

Άξζξν 33:Τπνρξεώζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 

3. α) Ώπαγνξεχνληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 16 
Μαξηίνπ έσο 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζηηο πεξηνρέο ηεο θαιληέξαο ζε φιν ην κήθνο 
ηεο, εληφο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ησλ Φεξψλ, Δκεξνβηγιίνπ, Οίαο, Καξηεξάδνπ, 
Πχξγνπ, Μεζαξηάο, Έμσ Γσληάο, Μέζα Γσληάο, ΐφζσλα, Μεγαινρσξίνπ, Βκπνξείνπ, 
Ώθξσηεξίνπ & Θεξαζίαο. ´ απηή ηελ απαγφξεπζε, δελ πεξηιακβάλνληαη νη 
ειαηνρξσκαηηζκνί θαη νη απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

       β) Ώπαγνξεχνληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 ΜαΎνπ 
έσο 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ησλ νηθηζκψλ 
Βπηζθνπή Γσληάο (Κακαξίνπ), ΐνπξβνχινπ θαη Πεξίζζαο Βκπνξείνπ.  
 ´απηή ηελ απαγφξεπζε, δελ πεξηιακβάλνληαη νη ειαηνρξσκαηηζκνί θαη νη 
απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
4. Βπίζεο απαγνξεχνληαη παληειψο ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο θαιληέξαο (εληφο 

θαη εθηφο νηθηζκψλ) ε ξίςε κπαδψλ  ή άιισλ πιηθψλ, θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο. 

 
3.    Οη ίδηεο απαγνξεχζεηο ηζρχνπλ θαη γηα εξγαζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο   

Χθέιεηαο (ΑΒΑΔΒ,ΑΒΤΏΘ) ή παξφρνπο ηειεθσλίαο 
Οη νξγαληζκνί απηνί πέξαλ ησλ ππνρξεψζεψλ ησλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο 
λφκνπο γηα ηελ εθηέιεζε Αεκφζησλ  Έξγσλ(π.ρ. ζήκαλζε), νθείινπλ ακέζσο 
κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη φρη πέξαλ ηνπ ηεηξαεκέξνπ, λα 
απνκαθξχλνπλ ηα πξντφληα εθζθαθήο θαη ηα ινηπά πιηθά (π.ρ. κπάδα) θαη λα 
επαλαθέξνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ  πξφηεξε θαηάζηαζε. 
Βπηζεκαίλεηαη φηη πιένλ φιεο νη επεθηάζεηο δηθηχσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο 
ηνπ ΑΒΑΔΒ, θαζψο θαη φιεο νη παξνρέο ησλ θαηαλαισηψλ, εληφο ησλ 
παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο Θήξαο θαη ηεο Θεξαζίαο, ζα είλαη πιένλ 
ππφγεηεο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, κε απφθαζε Αεκάξρνπ, θαηφπηλ 
εηζήγεζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
Σέινο, ππνρξενχληαη ζην θαηάβξεγκα ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 
 
4.ε πεξίπησζε εθηεηακέλεο βιάβεο, δχλαληαη κε Ώπφθαζε Αεκάξρνπ, λα 
επηηξαπνχλ νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, 
είηε πξφθεηηαη γηα ηδηψηεο, είηε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο. 
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ΚΒΦΏΛΏΕΟ Ε- ΚΤΡΧΒΕ - ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΒΠΕΐΟΛΔ ΣΟΤ  
 

Άξζξν 34 : Κπξώζεηο  
 
Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 
παξαβηάδνπλ ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο.  

Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην 
Παξάξηεκα ΕΥ ηνπ Μέξνπο ΐ' ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4819/2021, ν 
Αήκνο επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο έρνληαο ηε 
δπλαηφηεηα, θαη' εθαξκνγή ηεο πεξ. ε ηεο παξ.11 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, λα 
απμήζεη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ. Ο Αήκνο πξνζαπμάλεη ηα πξφζηηκα ζε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο ζην δηπιάζην θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αεκάξρνπ.  

Ώλαιπηηθή αλαθνξά ησλ παξαβάζεσλ κε ηα αληίζηνηρα πξφζηηκα ζε ζρέζε κε ηα 
πξναλαθεξφκελα: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ ΠΡΟΣΗΜΟ 

ΔΤΡΧ 

ΑΡΘΡΟ 

1. Μεηαθίλεζε θάδσλ ζε άιιν 
ζεκείν απφ ην θαζνξηζκέλν 

120,00 20,27 

2. αθνχιεο εθηφο θάδσλ 
(αλνηθηέο ζε κε επηηξεπηέο 
ψξεο) 

 
60,00 

 
10,20,27 

3. Υχκα ζθνππίδηα εθηφο θάδσλ 120,00 21,27 

4. Ώπφξξηςε αζπκπίεζησλ 
ραξηνθηβσηίσλ(αηαθηνπνίεηα-
αδεκαηνπνίεηα) 

 
60,00 

 
17,21,27 

5. Βγθαηάιεηςε νγθσδψλ 
αληηθεηκέλσλ ρσξίο ζπλελλφεζε 
κε ηνλ Αήκν 

 
120,00 

 
21,24,27 

6. Βγθαηάιεηςε θηβσηίσλ-
μπινθηβσηίσλ απφ Γξαθεία, 
θαηαζηήκαηα, νηθίεο 

120,00  
21,27 

7. Φχιια μεξά, ππφινηπα 
θαζαξηζκψλ θήπσλ, γθαδφλ, 
θιαδηά, ζάκλνη θιπ πνπ 
απνξξίπηνληαη αζπζθεχαζηα ζην 
πεδνδξφκην 

 
 

120,00 

 
 

21,27 

8. Έθζεζε-εγθαηάιεηςε ππνινίπσλ 
ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο 

 120,00 21,27 

9. Βγθαηάιεηςε βηνηερληθψλ-
βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

240,00 22,27 

10. Ώζπζθεχαζηα κε επηθίλδπλα-κε 
ηνμηθά απνξξίκκαηα 

240,00 22,27 

11. Βγθαηάιεηςε κπαδψλ, άρξεζησλ 
πιηθψλ απφ θαηεδαθίζεηο, 
εθζθαθέο θιπ θαη ξχπαλζε 

 
 

240,00* 

 
 

22,27 
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πεδνδξνκίσλ θαη δξφκσλ κε 
ρψκαηα, ιάδηα θιπ. 

12. Ρίςε κπαδψλ θαη άιισλ 
νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ 
Ώ) ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ 
ΐ) ε αθάιππηνπο ρψξνπο 

 
120,00 
240,00 

 
            22,27 

13. Βγθαηάιεηςε ηνμηθψλ 
απνξξηκκάησλ-ιπκάησλ πνπ δελ 
κεηαθέξνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 
ηνπ Αήκνπ 

 
 

240,00 
 

 
 

23,27 

14. Ώπφξξηςε αληηθεηκέλσλ ή 
κηθξναπνξξηκκάησλ εθηφο 
θαιαζηψλ ηνπ Αήκνπ 

 
48,00 

 
7,27 

15. Φζνξά αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 
Αήκνπ 

600,00               27 

16. Ώθαζάξηζηνο ρψξνο ή έιιεηςε 
δνρείσλ απνξξηκκάησλ ησλ 
θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο(ζε πεξίπησζε 
ππνηξνπήο αλάθιεζε αδείαο) 

 
 

120,00* 

 
 

8,27 

17. Βγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζηηο 
ιατθέο αγνξέο ή παξαβίαζε ηνπ 
σξαξίνπ. Καη ζε πεξίπησζε 
ππνηξνπήο αλάθιεζε ηεο άδεηαο. 

 
            120,00 

 
16,27 

18. Πιεκκειήο ελαπφζεζε, 
απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε 
εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθψλ 
πιηθψλ θιπ. 

 
240,00 

 
12,27 

19. Ρχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, 
ζπξέη ηακπιφ, αεξνπαλφ θιπ 

240,00 41 

20. Ρχπαλζε απφ εηαηξίεο 
δηαθήκηζεο γηγαληναθηζψλ, κε 
θφιιεο ζθηζκέλεο αθίζεο 

240,00 
 

13,27 

21. Παξθάξηζκα δίπια ζε θάδνπο 
ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε 
κεηαθίλεζε ηνπο γηα ηελ 
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

 
 

120,00 

 
 

27 

22. Με θαζαξηζκφο ειεπζέξσλ 
ηδησηηθψλ-θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ(πάξθηλγθ, πξαζηέο) 

 
120,00* 

 
20,27 

23. Ώθαζάξηζηα νηθφπεδα 120,00* 20,27 

24. Ρχπαλζε απφ κεηαθνξά μεξνχ 
θνξηίνπ 

240,00 17,27 

25. Βγθαηαιεηκκέλα απηνθίλεηα, 
ζθάθε, ηξνρφζπηηα, κεραλέο ζε 
δξφκνπο θαη θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο 

 
240,00 

 
15,27 

26. Παξθάξηζκα ζε δξφκν πνπ ν 
Αήκνο έρεη πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα 
θαζαξηζηεί 

 
120,00 

 
30 
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27. Παξάλνκε ηνπνζέηεζε 
δηαθεκίζεσλ επί ηνπ 
πεδνδξνκίνπ θα πεξίθξαμε 
αθφκε θαη αλ έρεη εθδνζεί άδεηα 
θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ 

 
 

120,00 

 
 

8,27 

28. Παξάιεηςε ζήκαλζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

360,00 27 

29. Βγθαηάιεηςε πξντφλησλ 
εθζθαθήο θαη ινηπψλ άρξεζησλ 
πιηθψλ απφ νξγαληζκνχο θνηλήο 
σθέιεηαο 

 
240,00* 

 
27 

30. Ρχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, 
δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θηηξίσλ 
θιπ. 

 
600,00 

 
9,27 

31. Ώπφξξηςε θαη ελαπφζεζε θάζε 
ζηεξενχ ή ξεπζηνχ 
απνξξίκκαηνο ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, ξέκαηα, ξπάθηα θιπ 

360,00 22,27,33 

32. Κάπζε απνξξηκκάησλ θάζε 
κνξθήο θαη ζχζηαζεο ζε 
αλνηρηνχο δεκφζηνπο θαη 
ηδησηηθνχο ρψξνπο 

120,00 27 

33. Αεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
απηνζρέδησλ ρσκαηεξψλ 

1200,00 27 

34. Βξγαζίεο θάζε θχζεο πνπ 
εθηεινχληαη απφ Αεκνζίνπο 
Οξγαληζκνχο ή Βξγνιάβνπο ζε 
ρψξνπο θαη δξφκνπο πνπ 
ππάξρνπλ δεκνηηθά δίθηπα ρσξίο 
ηελ ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηνλ 
Αήκν 

 
 
 

360,00 

 
 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ’ 

35. Βγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
κνλάδσλ πνπ παξάγνπλ ή 
θαηαιχνπλ επηθίλδπλα ηνμηθά 
απφβιεηα ζχκθσλα κε ηελ 
ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία 

 
 

1200,00 

 
 

23,24 

36. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ ελαπφζεζεο 
δηάιπζεο αγνξαπσιεζίαο 
άρξεζησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, 
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θιπ. 

 
600,00 

 
27,32 

37. Σνπνζέηεζε άιισλ 
απνξξηκκάησλ ζηνπο εηδηθνχο 
θάδνπο δηαινγήο αλαθχθισζεο 
πιηθψλ 

 
120,00 

 
25,27 

38. Ρχπαλζε κε πεξηηηψκαηα 
θαηνηθίδησλ δψσλ ησλ πάξθσλ, 
ησλ νδψλ θαη άιισλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
Βγθαηάιεηςε ή ξίςε ζε θάδνπο 
λεθξψλ δψσλ 

 
 

120,00 

 
 

18,27 

39. Ώπζαίξεηε ηνπνζέηεζε   
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θαζηζκάησλ θιπ ζε δξφκν, 
πεδνδξφκην ή πεδφδξνκν 
κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή 
θαηνηθίεο θαζψο θαη ηνπνζέηεζε 
απζαίξεησλ 
θαηαζθεπψλ(πεξηθξάμεηο, 
ξάκπεο, ζθάιεο θιπ) 

 
 

240,00* 

 
27,29 

40. Ώπζαίξεηε θαηαζθεπή ξάκπαο κε 
ην γέκηζκα θξαζπεδφξεηζξνπ 

240,00 27,30 

41. Με ηήξεζε ππνρξεψζεσλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

240,00 ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ’ 
παξ.1 

42. Ρχπαλζε κε κπεηφλ θαη 
απνξξηκκάησλ θηλνχκελσλ 
νρεκάησλ ζε δξφκνπο θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

 
 

240,00* 

 
27,33 

43. Ρχπαλζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
παξάγεηαη θαηά ηελ 
θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ 
ή δηάρπζε απηψλ 

 
240,00 

 
27,33 

44. Βπέθηαζε θαηαζηεκάησλ ή 
εξγαζηψλ θαηαζηεκάησλ θαη 
ζπλεξγείσλ ζηα πεδνδξφκηα ή 
νδνζηξψκαηα 

 
240,00 

 
27,32 

45. Σνπνζέηεζε ζηνπο δξφκνπο ή 
πεδνδξφκηα θαη γεληθά ηνπο 
πεξηβάιινληεο θαηαζηεκάησλ 
αληηθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην 
εκπφξην ηνπο(πηλαθίδεο, θαθάζηα 
θιπ) 

 
 

120,00 

 
 

27,30 

46. Βλαπφζεζε αζπζθεχαζησλ 
πγξψλ απνξξηκκάησλ(ιάδηα, 
ιίπε θιπ) ζε θνηλφρξεζηνπο 
αθάιππηνπο ρψξνπο θαη θάδνπο 
απνξξηκκάησλ 

 
 

240,00 

 
 

27,33 

47. Ρίςε αθάζαξησλ 
λεξψλ(ιαζπφλεξα, 
ζαπνπλφλεξα) ζε δξφκνπο θαη 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

 
240,00 

 
33 

48. Βλαπφζεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ 
μέλεο ηδηνθηεζίεο ζε ειεχζεξνπο 
ρψξνπο ην θξέκαζκα ζάθσλ 
απνξξηκκάησλ ζε δέληξα θιπ 

 
 

120,00 

 
 

27,33 

49. Ρίςε ζθνππηδηψλ ηζηγάξσλ, 
ραξηηψλ, κπνπθαιηψλ, 
θνπηηψλ θαθέ θιπ θαζψο θαη 
ξχπαλζε Αεκνηηθψλ θαη 
Αεκφζησλ θηηξίσλ 

 
 

120,00 

 
 

27,33 

50. α.ΐαξέα φριεζε (ρξήζε 
εθζθαθηηθψλ κεραλεκάησλ, 
ζθπξηψλ, θνκπξεζέξ, πξέζεο 
κπεηφλ ή ζνβά θιπ ) 
 

 
3.600,00€. 

 
 
 

 
33 
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β) Βιαθξά φριεζε 
(απαγνξεπκέλεο νηθνδνκηθέο 
εξγαζίεο, ρσξίο ρξήζε 
κεραλεκάησλ) 

 
     1.800,00€. 

 

51. Ώπφξξηςε κπαδψλ θαη 
αδξαλψλ πιηθψλ ζηελ 
θαιληέξα 

 
3.600,00 

 
33 

52. Ώλάινγν πξφζηηκν ζα 
επηβάιιεηαη ζε νηηδήπνηε 
άιιν πνπ δελ αλαθέξεηαη 
ζηνλ παξφλ θαλνληζκφ, αιιά 
ξππαίλεη ηα λεζηά καο χζηεξα 
απφ θνηλή απφθαζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ Βπίιπζεο 
Αηαθνξψλ θαη Βμέηαζεο 
άξζξν 43 

  

* Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ είλαη 
ελδεηθηηθά θαη ν Αήκνο ηα 
αλαπξνζαξκφδεη κε απφθαζε 
ηνπ Αεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

  

 
 
Γηα ηηο ινηπέο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη θπξψζεηο, απηέο ζα 
νξηζηνχλ γηα θάζε παξάβαζε κε απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3463/2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ.11 ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4819/2021.  

 

 

 

Άξζξν 35 :Γηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ  
Δ δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ άξρεηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ ν 
παξαβάηεο ιακβάλεη γλψζε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο απφ ην 
αξκφδην φξγαλν πνπ ηε δηαπηζηψλεη.  
Σν φξγαλν πνπ βεβαηψλεη ηελ παξάβαζε ζπληάζζεη έθζεζε βεβαίσζεο ηεο 
παξάβαζεο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη : α) ηα ζηνηρεία ηνπ παξαβάηε, β) ν 
ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, γ) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 
παξάβαζεο θαη αλαθνξά ηεο δηάηαμεο πνπ ηελ πξνβιέπεη, θαζψο θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε θχξσζε.  
Οξίδνληαη σο φξγαλα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο νη θαηά πεξίπησζε Βπφπηεο/Βπηζηάηεο 
θαη Πξντζηάκελνη ηεο Αηεχζπλζεο/ Σκήκαηνο/ Γξαθείνπ. Σα φξγαλα απηά 
εμνπζηνδνηνχληαη λα βεβαηψλνπλ θαηά πεξίπησζε παξαβάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα 
ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ κε ππεπζπλφηεηα θαη απζηεξφηεηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ. ηελ αξκνδηφηεηα απηή ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηε Αεκνηηθή 
Ώζηπλνκία θαη ηελ Βιιεληθή Ώζηπλνκία. Δ έθζεζε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ παξαβάηε θαη αληίγξαθφ ηεο απνζηέιιεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία.  
Ώληηξξήζεηο θαηά ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ππνβάιινληαη ελψπηνλ 

ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο, φξγαλν ηεο νπνίαο ηε βεβαίσζε, εληφο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ παξαβάηε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο 

παξάβαζεο. Δ απφθαζε επί ησλ αληηξξήζεσλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε, κε αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη ζηνηρεία.  
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ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε ηαζζφκελε γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

πξνζεζκία ή νη αληηξξήζεηο θξηζνχλ αβάζηκεο, ν Αήκαξρνο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε 

απφθαζεο επηβνιήο ηεο θχξσζεο ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ παξαβάηε.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηβιεζείζα πνηλή αθνξά πξφζηηκν ν ππφρξενο νθείιεη λα 

ην θαηαβάιιεη ζηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Αήκνπ εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ.  

Ώλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ην πξφζηηκν βεβαηψλεηαη νξηζηηθά 

θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Βίζπξαμεο Αεκνζίσλ Βζφδσλ (λ.δ. 

356/1974, Ώ' 90).  

 

Καηά ηεο νξηζηηθήο βεβαίσζεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ αζθνχληαη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηθνλνκίαο έλδηθα κέζα θαη 

βνεζήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, αζθείηαη πξνζθπγή νπζίαο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Αηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο. Μέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία, ε πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ επέβαιε ην πξφζηηκν. Δ πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε απηήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ.  

ηε πεξίπησζε απηή κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ άζθεζε ηελ πξνζθπγή, λα 

αλαζηαιεί, κε ζπλνπηηθά αηηηνινγεκέλε Ώπφθαζε ηνπ Αηθαζηεξίνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη ε 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο. Δ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην 

νπνίν εθθξεκεί ε πξνζθπγή. Καηά ηα ινηπά, ζε θάζε πεξίπησζε, έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 200 έσο θαη 205 ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηθνλνκίαο 

εκεηψλεηαη ηέινο φηη κε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο πξνζθπγήο ινγίδνληαη σο 

ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη κεηαγελέζηεξεο θαη ζπλαθείο πξνο ηελ πξνζβαιιφκελε, 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί, αληηζηνίρσο, σο ηελ πξψηε 

ζπδήηεζε. ηελ πεξίπησζε απηήλ, ε αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ 

ιφγσλ, εθφζνλ δεηεζεί, είλαη ππνρξεσηηθή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηβιεζείζα πνηλή αθνξά άιιε θχξσζε, πιελ πξνζηίκνπ, 

ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Αεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεξνπκέλσλ αλαιφγσο ησλ σο άλσ αλαθεξζέλησλ. 

 

 

Καζνξίδεη ηα ηα φξηα ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ νηθηζκψλ Βπηζθνπήο Γσληάο 

(Κακαξίνπ), ΐνπξβνχινπ θαη Πεξίζζαο (Βκπνξείνπ) ζηηο νπνίεο απαγνξεχνληαη νη 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από  1 Ματνπ έσο 31 Οθησβξίνπ 

εθάζηνπ έηνπο, σο εμήο : 

Πεξίζζα :  Ώπφ Άγην Ώληψλε Ώξηζηεξά, ν δηαγψληνο δξφκνο πνπ θηάλεη ζην βνπλφ θαη 
θαηεβαίλεη ζηελ «Κνιάδα». Βπφκελνο δξφκνο ζην Φνχξλν ηνπ πχξνπ  ηνπ SANTA IRINI 
δεμηά, φπνπ πέθηνπκε ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Πεξίζζαο.  

Βνπξβνύιν : Ώπφ ηελ είζνδν  ηνπ ρσξηνχ έσο ηελ έμνδν πξνο ην πάξθν Κπθινθνξηαθήο 
Ώγσγήο θαη πάλσ  φιν ην ηκήκα έσο ην Κεληξηθφ δξφκν. 

Κακάξη:  Ώπφ  ην camping  θαη αξηζηεξά δηαγψληα, ζην δξφκν πνπ νδεγεί  ζην ΏΐΕ θαη 
δεμηά  απφ ην camping,  φηη θηάλεη κέρξη κέζα ζηελ «Κακάξα». 

 ´απηή ηελ απαγόξεπζε, δελ πεξηιακβάλνληαη νη ειαηνρξσκαηηζκνί θαη νη 

απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ ειεθηξηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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Οη Αεκνηηθνί χκβνπινη θ. Αξγπξνύ Μαξία θαη θ. Κόθθαιε Αθπιίλα δελ ζπκθψλεζαλ 

κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε θαη ςήθηζαλ «ΑΡΝΖΣΗΚΑ». 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
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