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1.Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού 
  

Ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Περιλαμβάνει εκτός 

από οικιστικές ζώνες, χώρους εργασίας, άθλησης, τουρισμού κ.α. Αποτελεί βασικό 

πυρήνα της επιχειρηματικότητας και εμπεριέχει μια μεγάλη σειρά υποδομών, 

μεταφορών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, παραγωγικών 

διαδικασιών, επενδύσεων, τεχνολογίας κ.α.  
 

  Τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της 

οικονομίας, με έμφαση κυρίως στον δευτερογενή, αλλά περισσότερο στον τριτογενή 

τομέα, είναι εγκατεστημένος στο Δήμο Αθηναίων προκειμένου να επωφελούνται των 

προηγμένων υπηρεσιών και να βρίσκονται κοντά στα κέντρα απόφασης λόγω της 

πληθώρας των διοικητικών υπηρεσιών. 
 

  Όντας ο πολυπληθέστερος δήμος στη χώρα και με τον μεγαλύτερο αριθμό 

δραστηριοτήτων συγκριτικά με τους υπόλοιπους δήμους, παρουσιάζει αυξημένο όγκο 

αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Το αστικό περιβάλλον μπορεί πολύ εύκολα να 

υποβαθμιστεί από τη χρόνια λάθος διαχείρισή τους και οι επιπτώσεις σε τέτοιες 

περιπτώσεις είναι όχι μόνο περιβαλλοντικές, αλλά και οικονομικές και κοινωνικές. 
 

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για 

τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, όσον αφορά στον τομέα 

καθαριότητας, την προστασία του αστικού περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού.  
 

Συμπερασματικά, οι διατάξεις του Κανονισμού έχουν ως πεδίο εφαρμογής τα διοικητικά 

όρια του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως και επιπλέον: 

 
 

 Οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού,  ως προς τις προβλεπόμενες παραβάσεις και 
υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί με την ΠΔΣ 3144/2003.  
Άρθρα της έχουν συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με την ΠΔΣ 1987/2007, την ΠΔΣ 
1604/2009 και την ΠΔΣ 1793/2016.  
 

 Η επικαιροποίηση του Κανονισμού λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα δυναμικά 
χαρακτηριστικά της πόλης των Αθηνών, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. 

 

 Τα πρόστιμα έχουν καθορισθεί με την ΠΔΣ 977/2004 και συμπληρωθεί με τις ΠΔΣ 
1604/2009, την 540/2010 και την ΠΔΣ 1793/2016. 
 

 Ακολουθήθηκε ορθολογική πολιτική επιβολής των κυρώσεων με γνώμονα το είδος, 
αλλά κυρίως το μέγεθος της ρύπανσης, προκειμένου ο κάθε ρυπαντής να 
αντιμετωπίζεται αναλογικά. 
Επιπλέον, κατά την επιβολή κυρώσεων για τα μη ογκώδη απορρίμματα εκτιμάται η 
ρύπανση ανάλογα με την επιφάνεια (ανά τετραγωνικό μέτρο κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου), ενώ για τα ογκώδη εκτιμάται η ρύπανση ανάλογα με τον 
όγκο (ανά κυβικό μέτρο).  
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Ν  

 

Δημοτική 
Κοινότητα 

Όρια Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αθηναίων 

ΔΚ1 Κέντρο Αθηνών – εμπορικό τρίγωνο 
(Σύνταγμα – Ομόνοια- Μοναστηράκι- Πλάκα- Κολωνάκι- 

Λυκαβηττός- Εξάρχεια- Κουκάκι-Μακρυγιάννη) * 

ΔΚ2 Νοτιοανατολικές Συνοικίες 
(Παγκράτι- Ανάκτορα- Ζάππειο- Μετς –Γούβα- Νέος Κόσμος- Δουργούτι) 

ΔΚ3 Νοτιοδυτικές Συνοικίες 
(Αστεροσκοπείο- Πετράλωνα- Θησείο- Ρουφ –Βοτανικός) 

ΔΚ4 Δυτικές Συνοικίες 
(Κολωνός – Ακαδημία Πλάτωνος – Κολοκυνθού- Προφ.Δανιήλ- Σεπόλια) 

ΔΚ5 Βορειοδυτικές Συνοικίες 
(Άγιος Ελευθέριος – Πατήσια- Ριζούπολη- Προμπονά) 

ΔΚ6 Βόρειες κεντρικές Συνοικίες 
(Πλατεία Αμερικής – Πλατεία Αττικής – Κυψέλη- Νέα Κυψέλη- Άνω Κυψέλη)* 

ΔΚ7 Βορειοανατολικές Συνοικίες  
(Νέα Φιλοθέη- Αμπελόκηποι- Γουδή- Κουντουριώτικα- Ερυθρός Σταυρός- Γηροκομείο 

– Πολύγωνο – Γκύζη)* 
ξξξ 

 

 

 

*Τα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων δεν ταυτίζονται απολύτως με τα όρια Καθαριότητας, τα 
οποία έχουν καθοριστεί με κάποιες διαφορές για πρακτικούς λόγους. Συγκεκριμένα ως προς την 
Καθαριότητα: το Κουκάκι και η Μακρυγιάννη υπάγονται στην ΔΚ3 και όχι στην ΔΚ1 , ενώ ο 
Λυκαβηττός υπάγεται στην ΔΚ7. Τέλος, στην ΔΚ6 προστίθεται και η περιοχή του Αγίου Παύλου.  
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2.Αρχές και στόχοι του παρόντος Κανονισμού 
 

Ο Κανονισμός διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: 

 

 

Ρόλος του Κανονισμού δεν είναι να αποτελέσει αποκλειστικά ένα εργαλείο επιβολής 

κυρώσεων στους παραβάτες αλλά ένα πλαίσιο-οδηγό για την ορθή διαχείριση των 

αστικών αποβλήτων προς όλους τους εμπλεκόμενους.  

 

•Επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση 
των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, λαμβάνοντας 
υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. 

Αρχή Πρόληψης   

•Ο ρυπαίνων αναλαμβάνει  αποκλειστικά το κόστος  της περιβαλλοντικής ζημίας 
την οποία προκάλεσε ή στην οποία συνέβαλε.Επιπλέον, επιβάλλεται η δίκαιη 
κατανομή του κόστους μεταξύ των περισσοτέρων ρυπαινόντων αναλογικά, με 
βάση την συμβολή του καθενός στο τελικό αποτέλεσμα. 

Ο ρυπαίνων  πληρώνει  

•Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η 
ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, λαμβάνονται νομοθετικά 
και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, 
επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), 
φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. 

Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού 

•Επιδιώκεται τα απόβλητα να οδηγούνται, κατά το δυνατόν, σε μία από τις 
πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, 
εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό. 

Αρχή της εγγύτητας 

•Το οικονομικό σύστημα της κυκλικής οικονομίας βασίζεται στην αρχή της 
επαναχρησιμοποίησης και τίποτα δεν θεωρείται άχρηστο. Τα πάντα αποτελούν 
πρώτη ύλη και μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν είτε να ανακυκλωθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. 

Αρχή επαναχρησιμοποίησης & ανακύκλωσης   

 

•Τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισμού είναι πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου από τις σχετικές ρυθμίσεις σκοπού δημοσίου συμφέροντος 

 

Αρχή της αναλογικότητας 



Κεφάλαιο Α Εισαγωγή 

 

5 
 

Ο Κανονισμός διέπεται από τους βασικούς άξονες πολιτικής της ορθής διαχείρισης των 

αστικών αποβλήτων καθώς εναρμονίζεται με τα σύγχρονα πρότυπα και απαιτήσεις και 

θέτει τους κάτωθι πρωταρχικούς στόχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η Καθαριότητα της πόλης.  
 Η Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως μέγιστο αγαθό, που  

χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την  
κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. 

 Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής και η  
ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης που αποτελούν  
δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης  
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .  

 Η εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της  
καθημερινής ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.  

 Η αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους,  
αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.  

 Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των  
εμπορικών περιοχών.  

 Η ενίσχυση εναλλακτικών και περιβαλλοντικά ορθολογικών 
μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν        δεν 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. H μεγιστοποίηση της ορθολογικής  
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της  
σπατάλης φυσικών πόρων, παράλληλα με τη μείωση του  
κόστους διαχείρισης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών. 

 Η ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.  
 Η ενεργός συμμετοχή δημοτών, πολιτών και επιχειρήσεων της πόλης 

στα προγράμματα ανακύκλωσης, συλλογής βιοαποβλήτων και  
εθελοντισμού καθώς και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού μέσω της χρησιμοποίησης αμφίδρομων  
σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. 

 Η εμφύσηση περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους τους  
εμπλεκόμενους στα πλαίσια των αρχών της κυκλικής οικονομίας  
και της βιώσιμης πόλης. 

 Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων  
υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και  
τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης 
του Δήμου και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών  
των εργαζομένων.  
 

 Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση),  
καθώς και η μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες  
(ποιοτική βελτίωση), που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής. 

 

 

Σ 

Τ 

Ο 

Χ 

Ο 

Ι 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο 1 : Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού  
 

   Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά 

που επιτυγχάνονται και προστατεύονται με την συνεχή συνεργασία και αμφίδρομη 

επικοινωνία δημοτών, κατοίκων, επισκεπτών, επιχειρήσεων και του Δήμου Αθηναίων 

στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης μιας έξυπνης πόλης και διέπονται από διατάξεις, που 

ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.  

  Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων, τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή 

τους.  

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν αντιβαίνουν στις ισχύουσες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 2: Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του  κανονισμού 
 

   Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στη 

Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης ή όπως αυτή θα λέγεται, σύμφωνα με τον 

εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ο.Ε.Υ). 

    Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την 

εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη 

βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Επίσης, σε περιπτώσεις συνεργασίας του Δήμου 

Αθηναίων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,  είναι στη διακριτική ευχέρεια του 

Δημάρχου  να ζητά την αρωγή τους στην εφαρμογή και υλοποίηση του Κανονισμού. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, αυτοί οφείλουν να τηρούν  

αυστηρά τους όρους συνεργασίας που συνυπογράφονται από κοινού με το Δήμο. 
 

   Οι επιτροπές καθαριότητας των δημοτικών συμβουλίων των κοινοτήτων, οι φορείς και 

οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να γίνουν αρωγοί στις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (τρέχουσες ψηφιακές 

εφαρμογές, ηλεκτρονικές ή/και αναλογικές εφαρμογές, υποδομές του Δήμου κλπ.), ώστε 

να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής 

τους. 

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των αποβλήτων  
 

Για την κατανόηση και την  εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου οι 

χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες, οι οποίες  προκύπτουν από την Οδηγία 

2008/98/ΕΕ, το Νόμο 2939/2001 και το Νόμο 4042/2012,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 

 
 
 
 
 

Απόβλητο 

Κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του το απορρίπτει ή προτίθεται ή 

υποχρεούται να το απορρίψει ορίζεται ως απόβλητο. 
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 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες στερεών 

αποβλήτων, τα αστικά και τα ειδικά απόβλητα, τα οποία με τη σειρά τους 

κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε άλλες υποομάδες αποβλήτων.  

 

 
Διάγραμμα 1.Κατηγοριοποίηση στερεών αποβλήτων (ΕΚΑ 2001) 

 
Ο παρών Κανονισμός λαμβάνει υπόψη, τόσο την παραπάνω κατηγοριοποίηση, όσο και 

τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και συγκεκριμένα τους κωδικούς 15 & 20, 

που αφορούν  στα απόβλητα από συσκευασίες και στα δημοτικά απόβλητα αντιστοίχως 

(Παράρτημα 3). 

 

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

Ως αστικά στερεά απόβλητα χαρακτηρίζουμε συνήθως τα οικιακά απόβλητα. 

Περιλαμβάνονται όμως και άλλα απόβλητα που λόγω της φύσης, της προέλευσης και 

της σύνθεσής τους προσομοιάζουν τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα.  

Δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα βιομηχανικής παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας.  

 

 

 

Στερεά Απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα είναι ημιστερεά ή στερεά υλικά τα οποία προκύπτουν από την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Δεν έχουν 

ιδιαίτερη αξία ή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους που θέλει ή υποχρεούται να  

απαλλαγεί από αυτά. Παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, 

ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμένα. 
 

 

 

ΑΣΤΙΚΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
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Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού αναλύονται διεξοδικότερα τα εξής: 

 

 

Δημοτικά (Αστικά) απόβλητα 1. 

• α)Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, γραφεία, 
βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, 
εκκλησίες, σχολεία, παντός είδους επιχειρήσεις και γενικά όλους τους χώρους στους 
οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των παραγράφων β και γ 
του παρόντος άρθρου 

• β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε 
οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ 

• γ)Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κλπ) 

• δ)Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, 
φάρμακα, σύριγγες, κλπ 

• ε)Ογκώδη αστικά απορρίμματα (παλιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές,κλπ) 

• στ) Βιοαπόβλητα 

                                          Ειδικά απόβλητα 2. 
 

• α) Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, 
πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλλες, ρητίνες, 
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ελαστικά κλπ) που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, 
λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής 
επεξεργασίας 

• β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των μολυσματικών 
αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από 
παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα 
λοιμωδών νόσων κλπ, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς 
κλιβάνους.  

• γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων και 
αποτεφρωτηρίων 

• δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά 
οικοδομικές εργασίες (ΑΕΚΚ) 

• ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και 
οχημάτων,ιλείς από ΕΕΛ, ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά απόβλητα (ΑΗΗΕ) 

• στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, 
άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις (ΟΤΚΖ).  

Τοξικά - Επικίνδυνα απόβλητα 3. 
 

• Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την 
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, 
τοξικά κλπ.), τα οποία περιέχονται στην Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα και όροι για 
την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται 
με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του Δήμου 
 

Με βάση τον παρόντα Κανονισμό ο Δήμος έχει τις κατωτέρω υποχρεώσεις, αλλά και όσες 
ρητώς προβλέπονται, στα επόμενα κεφάλαια του παρόντος Κανονισμού. 

Συνοπτικά στις υποχρεώσεις του Δήμου συγκαταλέγονται: 

Αναλυτικότερα ο Δήμος αναλαμβάνει: 

1. α)Την οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, 

μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) αποβλήτων 

(απορριμμάτων), όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 (περίπτωση 1)  του 

παρόντος Κανονισμού.  Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, 

βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Δ/νση Καθαριότητας, το οποίο οφείλει να 

επικοινωνήσει στα όρια του Δήμου Αθηναίων και να ενημερώνει συνεχώς δημότες, 

κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις της πόλης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που παράγει απόβλητα στα διοικητικά όρια του Δήμου οφείλει επίσης να γνωρίζει το 

πρόγραμμα αποκομιδής και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτού.   

     Τα απόβλητα (απορρίμματα) μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε Σταθμούς 

Μεταφόρτωσης, Χώρους Υγειονομικής Tαφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, 

κομποστοποίησης, Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ή όπου αλλού ορίσει η 

Δημοτική Αρχή. 

Η Προσωρινή Αποθήκευση - Συλλογή - Αποκομιδή- 
Μεταφορά & Διάθεση αποβλήτων (απορριμμάτων) 

Η Χωροθέτηση των μέσων προσωρινής   αποθήκευσης 

Η Καθαριότητα εξωτερικών χώρων  

Η Διαρκής ενημέρωση των εμπλεκόμενων 

Η Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού 

Η Λήψη εκτάκτων μέτρων 

Η Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης 

Η Προώθηση προγραμμάτων χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων  & κομποστοποίησης 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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     Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση 

και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους, ανάλογα με τις 

ανάγκες. 

1. β) Την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) 

αποβλήτων (απορριμμάτων), έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 (περίπτωση 

1) του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα 

κλπ). Η αποκομιδή πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση 

προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού 

προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση και τις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες Καθαριότητας των δημοτικών κοινοτήτων. Οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών δημοτικών αποβλήτων 

(απορριμμάτων), να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής  ογκωδών 

αντικειμένων όπως αυτό εκτιμηθεί κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Καθαριότητας (ανάλογα με το είδος, το βάρος, τον όγκο, τον αριθμό των 

απαιτούμενων δρομολογίων αποκομιδής τους κλπ). Τα παραπάνω  καθορίζονται στο 

κεφάλαιο Η :Επιβολή κυρώσεων  (προστίμων και τελών) του παρόντος Κανονισμού. 

1. γ) Την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» αποβλήτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 (περίπτωση 2). Η αποκομιδή για την κατηγορία αυτή, 

γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη ή  εφόσον ο 

Δήμος έχει την δυνατότητα και την σχετική υποδομή, βάσει ιδιαίτερου προγράμματος 

αποκομιδής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει, πριν από την 

αποκομιδή, να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής (ανάλογα με το 

είδος των αποβλήτων), όπως αυτό καθορίζεται  στο κεφάλαιο Η :Επιβολή κυρώσεων 

(προστίμων και τελών) του παρόντος Κανονισμού. 

2. Τη χωροθέτηση των παντός τύπου μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά και ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της 

κάθε περιοχής, θέτοντας πάντα σαν στόχους την προστασία της δημόσιας υγείας, την 

ασφάλεια πολιτών, οχημάτων και εργαζομένων και την αισθητική και περιβαλλοντική 

αναβάθμιση της πόλης. Στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται συγκεκριμένα σημεία 

αποφυγής τοποθέτησης των μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων τα 

οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 

3. Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και 

απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα 

μικροαπορρίμματα που κείνται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. 

Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις 

ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί 

χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις 

εύχρηστα δοχεία προσωρινής εναποθέσεως ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής 

υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κλπ, τα οποία οφείλει να διατηρεί 

καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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4. Τη διαρκή ενημέρωση των δημοτών, κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων για τα 

προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής αποβλήτων, τις τυχόν 

αλλαγές, τα προγράμματα και τα δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες 

σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινοχρήστων χωρών. 
 

5. Τη γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
 

6. Την προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες 

κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την 

«εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε 

με το Νόμο 4496/2017.  
 

7. Την προώθηση προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, με βάση το Νόμο 

4685/2020 (αρ. 84). 
 

8. Τη λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω 

καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (πχ πανδημία) 

(αρ.83 Ν.4685/2020).  

 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης 

ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α., Σ.Μ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ, 

κλπ), ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να 

τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα 

έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της 

υγείας των πολιτών. 
 
 
 

         Επιπλέον ο Δήμος φροντίζει :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5 :Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις 
 
 

 
 

 Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης 
 

 Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
 

 Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό 
 

 Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα 

 

 Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού  

 

 Να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή και την ενίσχυση περιβαλλοντικής 
συνείδησης των παιδιών και των νέων 

 

 Να ενισχύει και να συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς 
φορείς προστασίας του περιβάλλοντος 

 

 Να πιστοποιεί τη λειτουργία των υπηρεσιών Καθαριότητας μέσω συγκεκριμένων 
δεικτών αποτελεσματικότητας βάσει των εκάστοτε ισχυουσών ή απαιτούμενων  
σχετικών προτύπων  
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Άρθρο 5: Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις  
 

Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά (αστικά ) απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - 

λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας τους – δεν είναι δυνατή η 

αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με βάση τις υπάρχουσες κάθε φορά 

δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας (Νόμος 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Συλλογή και αποκομιδή των αποβλήτων του άρθρου 3 (περίπτωση 3) και όσων  

χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως : 

      α) ραδιενεργά απόβλητα 

      β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες 

      γ) απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευ- 

          τικών πόρων 

      δ) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων,  

          εντομοκτόνων κλπ. 

 Άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων  

     και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους 

 Συντήρηση και καθαρισμός του αποχετευτικού δικτύου όμβριων της Ε.Υ.Δ.Α.Π.,  

     για το οποίο είναι αρμόδιοι η επιχείρηση αποχέτευσης & το Υπουργείο Περιβάλλο- 

     ντος και Ενέργειας 

 Καθαρισμός σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους και περι-

φραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς 

μέσων μαζικής μεταφοράς (ΟΑΣΑ,Ο.Σ.Ε., Υπεραστικά Λεωφορεία,κλπ) 

 Καθαρισμός αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή 

δημόσιους φορείς 

 Αποκομιδή αποβλήτων (απορριμμάτων) που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι  οποίοι 

πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι 

απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος δύναται, εφ’ όσον 

διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες – 

υπόχρεους καταβολής τελών- να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές 

ή χρήστες ή  τους επικαρπωτές του χώρου. 

 

     

 

 

Μη αρμοδιότητες του Δήμου 
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Άρθρο 6 : Ειδικές περιπτώσεις καθαριότητας 
 

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

1. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από 

διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, 

οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την 

διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας 

των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Στους παραβάτες 

επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.  
 

2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των αποβλήτων (απορριμμάτων), μετά το 

πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την 

αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και καταβολής του προβλεπόμενου 

τέλους, όπως αυτό καθορίζεται στο Κεφάλαιο Η του παρόντος Κανονισμού με βάση 

τον όγκο των απορριμμάτων και του συνόλου των εξόδων μεταφοράς.  Σε κάθε 

περίπτωση, τα απόβλητα (απορρίμματα), πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε 

μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα 

τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση. 
 

6.2. Ειδική μέριμνα για την καθαριότητα μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών  
γεγονότων 
 

1. Ιδιαίτερη σημασία θα δίνεται από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με άλλους 

φορείς, υπευθύνους για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών 

γεγονότων, στην γενικότερη καθαριότητα της πόλης, την ενίσχυση της καθαριότητας 

και της ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, εφόσον ανήκουν στην 

αρμοδιότητα του Δήμου. 

Οι δημότες, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδείξουν 

ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στην 

προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα, κατά την περίοδο της 

διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων. 
 

2. Σε όλους τους χώρους των εν λόγω αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων εντός 

των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το εμπορικό τρίγωνο, 

τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τις τουριστικές ζώνες, επιβάλλεται 

ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία του φυσικού κάλλους, την καθαριότητα, την 

τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ευταξία, καθώς αποτελούν το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των ξένων επισκεπτών της πόλης. 
 

     Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, 

επισύρει ποινές διπλάσιες έως και πενταπλάσιες των προβλεπομένων σε κάθε 

αντίστοιχη περίπτωση. 
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3. Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και αρμοδιότητα για την καθαριότητα των 

εσωτερικών ή περιφραγμένων χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών 

περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς για την πραγματοποίηση 

αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης, η καθαριότητα περιοχών 

αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, που δεν ανήκουν στο Δήμο, πρέπει να 

γίνεται με επιμέλεια και με ίδια μέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη 

των χώρων αυτών. 

6.3. Αγάλματα, Μνημεία , Δημόσια & Δημοτικά κτίρια & χώροι, Αστικός            

Εξοπλισμός 
 

   Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, τα μνημεία και κάθε 

χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το 

φυσικό κάλλος ή την ιστορική του αξία , πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 
 

1. Η ρύπανση, η μερική ή ολική καταστροφή και βανδαλισμός (αναγραφή συνθημάτων, 

«γκράφιτι» άνευ αδείας) μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών 

δημόσιων και δημοτικών χώρων (πλατειών, αλσών, πάρκων, χώρων άθλησης, 

διαχωριστικών νησίδων δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, 

παιδικών χαρών κ.α.) και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα 

ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, 

καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. 
 

2. Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, συντριβάνια, παρτέρια (τσιμεντένια και κάθε 

είδους), πινακίδες (φωτεινές ή μη), κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις 

λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων, πινακίδες κλπ) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να 

ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες 

και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης.  

Η ρύπανση, η μερική ή ολική καταστροφή και βανδαλισμός (αναγραφή συνθημάτων, 

«γκράφιτι» άνευ αδείας) των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως και ότι 

γενικότερα λογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο του δήμου καθώς και κάθε συστατικό ή 

παράρτημα της περιουσίας αυτής αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά 

πρόστιμο. 

3. Η αποκατάσταση των πάσης φύσεως βανδαλισμών στα αγάλματα θα επιμελείται 

κάθε φορά από εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεργασία και κατόπιν υποδείξεων του 

αρμοδίου τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και 

Αστικού Περιβάλλοντος. 

 

Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, 

όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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Άρθρο 7 : Υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων & χώροι παραγωγής αποβλήτων 
 

Όλοι οι πολίτες, οι οποίοι παράγουν απόβλητα (απορρίμματα) εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου, υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Για την κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι 

χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα 

άτομα οικογένειες και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι 

οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και 

συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες 

των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. 

Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως επιχειρήσεις, 

καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των 

διατάξεων είναι :  

α) Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.  

β) Για ανώνυμες εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και 

Γενικός Διευθυντής.  

γ) Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους.  

δ) Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, ο Διαχειριστής.  

ε) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.  

στ) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις 

αποτελούν.  

ζ) Για Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), ο διαχειριστής τους. 

η) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

νομικών προσώπων που τις αποτελούν. 

 

 

 

Κατοικίες 

Επιχειρήσεις – Καταστήματα  

Υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων 
 Όλοι οι Πολίτες στα όρια του Δήμου:  

 Δημότες 

 Κάτοικοι 

 Επισκέπτες 

 Επαγγελματίες 

 Υπεύθυνοι μεταφοράς & μεταφόρτωσης 

 Γενικά οι παραγωγοί αποβλήτων 

 

Χώροι παραγωγής αποβλήτων 

 Κατοικίες 

 Οικόπεδα 

 Γραφεία 

 Επιχειρήσεις 

 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

 Βιομηχανικές &Βιοτεχνικές μονάδες & 
εργαστήρια 



Κεφάλαιο Δ Υποχρεώσεις Πολιτών 

  

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8 

Γραφεία 

Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα, 

μόνιμα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή 

επικαρπωτής τους.  

 

Οικόπεδα 

Θεωρούνται οι ακάλυπτοι- αδόμητοι  χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός 

σχεδίου στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο επικαρπωτής αυτών.  

 

Θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές 
μηχανημάτων και γενικά όλοι οι προστηθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες 
αυτές.  

 

Υπεύθυνοι Μεταφοράς & Μεταφόρτωσης 

Θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από 

βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την 

υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι 

συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και 

γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι 

θεωρούνται ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής της μονάδας ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων 

σύμβουλος. 

 

Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές μονάδες &εργαστήρια 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

Κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα 
(αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες 
προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της 
σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. (Ν 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
 

Παραγωγός αποβλήτων 

Είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, 

όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου 

παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε 

είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, 

εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. (Ν. 3463/2006) 
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Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα μη ογκώδη  δημοτικά 
(αστικά) απόβλητα 
 

                                         

Άρθρο 8.1: Υποχρεώσεις ως προς την προσωρινή αποθήκευση & την απόθεση  

των αποβλήτων 
 

 

1. Οι υπεύθυνοι για τα απόβλητα αυτά, έτσι όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3    

του παρόντος Κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής 

που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των 

απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε 

πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του 

απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή σε 

συμπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε 

περιοχές, στις οποίες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι    

υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά 

συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, η οποία έχει υποδειχθεί από τις υπηρεσίες 

Καθαριότητας. 

2. Κάθε κτίριο, όταν αυτό είναι πρακτικά εφικτό, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για 

τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων του κτιρίου μέχρι την 

αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή 

τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσωτερικά της οικοδομικής γραμμής, ο χώρος 

αυτός μπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος, σύμφωνα με τον 

κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας.  

     Σε κάθε νέα οικοδομή  με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ο υπεύθυνος 

οφείλει να προκαθορίσει στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα συγκεκριμένο χώρο 

για την τοποθέτηση κάδων  προσωρινής αποθήκευσης  των απορριμμάτων του 

κτιρίου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ΓΟΚ. 

Στις ανακαινίσεις οικιών ή κτιρίων θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται ειδική 

άδεια από το τμήμα αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης και 

Κοινοχρήστων Χώρων για την τοποθέτηση ειδικής μισθωμένης σκάφης, όπου θα 

απορρίπτονται τα πάσης φύσεως αδρανή οικοδομικά υλικά και στη συνέχεια θα 

απομακρύνονται με ευθύνη του ιδιώτη. 

Ως  προς  την προσωρινή αποθήκευση & την  
απόθεση των αποβλήτων (απορριμμάτων) 

Ως  προς  τον εξοπλισμό Καθαριότητας 

 

Υποχρεώσεις 

υπευθύνων 
1 

2 
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3. Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος 

και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η απόθεση απορριμμάτων έξω από τους 

κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για 

όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, για κάθε σακούλα ή αντικείμενο καθώς και για 

απορρίμματα μη συσκευασμένα καταλλήλως, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα 

με την επιφάνεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (ανά τετραγωνικό μέτρο). 
 

4. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και χρήση 

κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να 

εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα (απορρίμματα) σε πλαστικούς σάκους καλά 

κλεισμένους, έτσι ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους επί της 

οδού, να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε 

κατοίκου, το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή 

το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους 

στο δρόμο η το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των 

διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του 

παρόντος άρθρου για κάθε σακούλα ή αντικείμενο, ανάλογα με την επιφάνεια 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
 

5. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, παρασκευής ή/και συσκευασίας, 

λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και αναψυχής, παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(Κ.Υ.Ε.)- ενδεικτικά αναφέρονται ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, 

αναψυκτήρια,  café bar χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, supermarket,  πρατήρια 

πώλησης ετοίμων φαγητών, ψητοπωλεία κτλ- που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών 

αποβλήτων και των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι εκάστοτε υπεύθυνοι 

υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν 

προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια 

συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως, κλπ) και να τα εναποθέτουν 

στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφόσον 

στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων 

υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε 

συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την 

διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Όλοι οι παραπάνω 

υπόχρεοι οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους κανόνες προσωρινής 

αποθήκευσης και διάθεσης των απορριμμάτων τους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

ισχύουσες ΑΔΣ (ή Δημάρχου).  Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο 

Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση υποχρέωσης διαχείρισης 

μεγάλου όγκου απορριμμάτων ή τυχόν υποτροπής, το ύψος του επιβαλλόμενου 

προστίμου διπλασιάζεται. 
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6. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων ( κάδους, πρόπερς, συμπιεστές, καλάθια κτλ ), τα οποία βρίσκονται σε 

κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα 

διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή 

διασποράς αποβλήτων.  

Εφόσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα 

απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων 

διασποράς ή διαρροής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής.  

Άρθρο 8.2.  Υποχρεώσεις ως προς τον εξοπλισμό Καθαριότητας 
 

1. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν 

μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη 

αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την 

μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης 

και κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των 

κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών 

«π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και 

επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.  

2. Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, επισύρει κάθε φορά 

πρόστιμο.  

3. Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων, 

όπως και ο κάθε είδους βανδαλισμός σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.  

 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) 

απόβλητα 

9.1.Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα  
 

Τα απόβλητα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» αποβλήτων. 

Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ’ όσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη 

δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν 

επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο 

Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.  
 

Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απόβλητα (απορρίμματα) αυτά, 

οι υπεύθυνοι υποχρεούνται :  
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1. Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ογκωδών 

αντικειμένων, όπως αυτό εκτιμάται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Καθαριότητας (ανάλογα με το είδος, το βάρος, τον όγκο, τον αριθμό των 

απαιτούμενων δρομολογίων αποκομιδής τους κλπ). Τα παραπάνω καθορίζονται στο 

Κεφάλαιο Η΄ του παρόντος Κανονισμού.  

2. Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα & στο σημείο που θα καθορίσει ο 

Δήμος. 

3. Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε 

κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, 

όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με σχετική έγγραφη ή 

τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να 

εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα.  

Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο, όπου δε θα εμποδίζεται η 

κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο και η παράβαση αυτή 

συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την οποία εφαρμόζονται 

όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων.  
 

9.2. Συσκευασίες  

Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισμένες ποσότητες, 

που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κλπ, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να 

έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα 

συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κτλ.) δια 

συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ). Στους μη 

συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε 

περίπτωση υποτροπής, μεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ή παρεμπόδισης 

της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων, το πρόστιμο διπλασιάζεται. 
 

9.3. Προϊόντα κηπευτικών εργασιών  

1. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν, κλπ., εάν πρόκειται για 

τρυφερή βλάστηση με μικρό όγκο τοποθετούνται εντός των καφέ κάδων όπου 

απορρίπτονται τα βιοαπόβλητα, ενώ αν πρόκειται για ογκώδη (μεγάλα χοντρά κλαδιά, 

κλπ), ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9. Συγκεκριμένα, συσκευάζονται σε ανθεκτικούς 

πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται δίπλα στους κάδους σύμμεικτων 

απορριμμάτων κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες καθαριότητας και αφού 

καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής. 

Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή 

χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του παρόντος, επιβάλλεται 

κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο επιβάλλεται στους υπευθύνους 

ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων αν πρόκειται για ογκώδη κηπευτικά 
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(κλαδέματα κλπ) ή την επιφάνεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων αν πρόκειται για 

μικρού όγκου κηπευτικά απορρίμματα (φύλλα, ξερά άνθη, κλπ) και διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κτλ, συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, 

δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο 

προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 

του άρθρου 8.1.  

3. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους 

υπευθύνους με δικά τους μέσα.  

Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες 

επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

Άρθρο 10  : Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών αποβλήτων 
 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη 

δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, 

βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3  του 

παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού 

προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά 

τους έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος 

αποκομιδής (ανάλογα με το είδος των αποβλήτων), όπως αυτό καθορίζεται στο 

Κεφάλαιο Η΄ του παρόντος Κανονισμού.  

2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και 

διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3, οι υπεύθυνοι 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ, υποχρεούνται να 

απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται, μέχρι την 

ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των 

επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους 

κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. 

3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, εκτός εκείνων που 

περιγράφονται στο άρθρο 3 ως επικίνδυνα,  οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι :  

α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες 

κλειστές πρέσες,  

β) για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απόβλητα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, 

μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους 

σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί 

στους υπευθύνους από τις υπηρεσίες καθαριότητος του Δήμου 

 γ) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ’ 

όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση 

και το είδος των αποβλήτων. Όλα τα προαναφερόμενα απόβλητα απομακρύνονται 

από εξειδικευμένα ιδιωτικά συνεργεία επεξεργασίας ειδικών αποβλήτων. 
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4. Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού 

(αδρανή οικοδομικά υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, 

ανακαινίσεις οικοδομών κτλ.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του 

υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής ή τους Χ.Υ.Τ.Α. : 

α.) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου 

κοινόχρηστου (δημοσίου ή δημοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το 

Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, 

που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αθηναίων και τον παρόντα Κανονισμό. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία 

(χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την 

ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών.  

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή 

κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και 

την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας 

για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. 

Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο και 

θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας. Τα πρόστιμα 

διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν, από την έκταση της κατάληψης και τον 

κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία, την 

ασφάλεια και την ευταξία της πόλης. 

β.) Ομοίως, απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών: 

i)  στους δημοτικούς κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 

ii) σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση δασικές εκτάσεις 

εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα 

στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής 

των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός 

από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 (όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει) και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο 

Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται 

πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και 

την σοβαρότητα της ρύπανσης.  

γ.) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δημοτικών ή δημοσίων) 

χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers κτλ) στους οποίους 

ρίπτονται αδρανή οικοδομικά υλικά.  

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται : 

i) Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο 

πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του 

υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από το τμήμα αδειοδοτήσεων  της Δ/νσης 

Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων . 
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Επιπλέον, οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, το 

συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της 

κατάληψης (κάδου, σκάφης, container κτλ) ή της προστατευμένης προσωρινής 

κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων. 
 

Στους παραβάτες της παραγράφου 4.γ.i) επιβάλλεται πρόστιμο για την παραμονή του 

μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου 

μέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 10 ημερών στο ίδιο σημείο,  το πρόστιμο 

διπλασιάζεται, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία καθαριότητας και η δαπάνη 

απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους 

υπευθύνους.  

ii) Να διατηρούν αναλλοίωτο το περιεχόμενο των ειδικών κάδων (σκάφες, containers, 

κλπ) καθόλη τη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας κατάληψης, λαμβάνοντας τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας και κάλυψης. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί κάδοι 

τοποθετούνται για την απόρριψη των πάσης φύσεως αδρανών οικοδομικών υλικών.  

Η ανάμειξη με οικιακά ή άλλου είδους απορρίμματα  επισύρει πρόστιμο στους 

υπευθύνους. 

  Ως υπεύθυνοι των προηγούμενων παραγράφων νοούνται οι κύριοι, νομείς ή 

κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων 

τοποθέτησής τους.  

5. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή πάσης φύσης αδρανών οικοδομικών 

υλικών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιρειών σε 

δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιμο.  

6. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα 

οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

Οι διατάξεις του 10.4 ως προς τα ΑΕΚΚ είναι συμπληρωματικές των διατάξεων του  

«Άρθρου 25: Οικοδομικές Εργασίες» στο Κεφάλαιο Ζ. 
 

Άρθρο 11 : Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων   
αποβλήτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου   
 

1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται 

και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται 

στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία.  
 

2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν 

συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και 

να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους 

χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά 

τους μέσα. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από 

υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με το είδος 

των απορριμμάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα από τους 

κοινόχρηστους χώρους τα απορρίμματα.  
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Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού κοινοχρήστων 

χώρων και επιβάλλεται πρόστιμο για κατάληψη άνευ αδείας κοινοχρήστου χώρου ίσο 

με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινόχρηστων χώρων που 

ισχύει κάθε φορά. 
 

3.  Απαγορεύεται η εγκατάλειψη αμιαντούχων υλικών (ενδεικτικά αναφέρονται: οροφές, 

ψευδοροφές και σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, μονωτικά περιβλήματα, φρένα, 

φτερωτές ανεμιστήρων και προστατευτικά ρούχα , ηλεκτρικές συσκευές οικιακής 

χρήσης, καλύμματα σιδερώστρων, κλπ) σε κοινόχρηστους χώρους ή η ρίψη τους εντός 

των κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων.  

Τα υλικά από αμίαντο κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και απομακρύνονται 

με ευθύνη του κατόχου τους.  

Οι παραγωγοί των εν λόγω αποβλήτων είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν οι ίδιοι 

με αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (και 

ειδικότερα αδειοδοτημένες για την αποξήλωση, συλλογή-μεταφορά αμιαντούχων 

υλικών) και να καταβάλλουν το τίμημα που θα τους χρεώνεται ανάλογα με την 

περίπτωση (Ν.4685/2020). 

4. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά 

απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η 

ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με «οικιακά» απορρίμματα από νοσοκομεία ή 

άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα 

με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.  

5. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του 

παρόντα Κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της 

αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων. 

Σε περίπτωση άρνησης ή μη επαρκών αποδείξεων θα επιβάλλεται πρόστιμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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Άρθρο 12 . Χρήσιμοι ορισμοί σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση 
 

    Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου του κανονισμού, οι 

χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων συσκευασιών & άλλων προϊόντων 

Χωριστή Συλλογή 

 

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 
μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους 
πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης 
τροφίμων. (παρ. 4, άρθρο 11, Ν.4042/2012) 

 

 

Βιοαπόβλητα (Βιολογικά Απόβλητα) 

Οι εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και οι 
εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των 
χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων. (παρ. 8, άρθρο 2, Ν.2939/2001) 

Η συλλογή όπου μία ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη 
φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία (παρ. 11, άρθρο 11, Ν.4042/2012) 

 

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική βιολογική διαδικασία αποδόμησης της 

οργανικής ύλης, την οποία η παρέμβαση του ανθρώπου έχει απλώς εντατικοποιήσει 

και έχει μεγιστοποιήσει την απόδοση της. Η διαδικασία είναι μικροβιακή, αερόβια 

και θερμόφιλη. Αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τρόπο ανακύκλωσης , αποδίδοντας 

ένα πλούσιο σε συστατικά τελικό προϊόν (εδαφοβελτιωτικό / κομπόστ).  

 

Κομποστοποίηση 

Ανακύκλωση  

Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα (απορρίμματα) 
μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να 
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει 
την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 
επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε 
εργασίες επίχωσης.  
(παρ. 17, άρθρο 11, Ν.4042/2012) 

 

Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) 

 
Είναι ο διαχωρισμός διακριτών κατηγοριών αποβλήτων στο σημείο της παραγωγής 
τους με σκοπό τη ξεχωριστή συλλογή και την αποδοτικότερη ανακύκλωσή τους. 
Ουσιαστικά αφορά στη χωριστή συλλογή, με τη διαφορά ότι απαιτείται η εμπλοκή 
του κάθε παραγωγού αποβλήτων στο σημείο όπου αυτά παράγονται. 
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Άρθρο 13 . Στόχοι εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

 
 

Η εναλλακτική διαχείριση στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού 
σχεδιασμού και κατ’ επέκταση στο πλαίσιο 
της διαχείρισης των αστικών στερεών 
αποβλήτων από το Δήμου Αθηναίων 
βασίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης 
αποβλήτων, όπως αυτή απεικονίζεται στην 
πυραμίδα.  

Όσο υψηλότερα βρίσκεται μια επιλογή για 
τη διαχείριση των αποβλήτων τόσο                        
περισσότερο επιθυμητή είναι. 

 
 
 
 

Συγκεκριμένα, η εναλλακτική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων 
(απορριμμάτων), συσκευασιών, βιοαποβλήτων και άλλων προϊόντων στοχεύει :  
 

 Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου 
πριν την τελική τους διάθεση.  

 Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων 
ανακύκλωσης – αξιοποίησης.  

 Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών, των καταναλωτών και όλων των 
εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών, ως βασικών 
παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

 Στη συνειδητοποίηση ότι η απόρριψη των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής 
ταφής πρέπει να αποτελεί την τελευταία διαθέσιμη επιλογή, καθώς τα απόβλητα 
αποτελούν έναν  πολύτιμο πόρο και η σωστή αξιοποίησή τους συνεπάγεται πολλά 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. 

 
 

Αφορούν σε διαχείριση που λαμβάνει χώρα εντός οικιών, κήπων, δημόσιων χώρων 
πρασίνου ή συγκεκριμένων χώρων των αστικών περιοχών, όπως οικιστικά συγκροτή-
ματα, σχολεία, ξενοδοχεία, στρατόπεδα. Με τα εν λόγω συστήματα δεν απαιτείται με-
ταφορά των βιοαποβλήτων ή όταν απαιτείται (σε δημόσιους χώρους) είναι μικρής κλί-
μακας. Η συνολική διαχείριση ολοκληρώνεται επί τόπου με την παραγωγή κόμποστ 
(εδαφοβελτιωτικό). 

Οικιακή/Επιτόπια κομποστοποίηση 
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Άρθρο 14 . Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την εναλλακτική     

                     διαχείριση αποβλήτων  
 

Η επιτυχής απόδοση των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

(ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, κλπ)  προϋποθέτει την αρμονική συνεργασία μεταξύ 

των υπευθύνων του Δήμου, των πολιτών και των παντός τύπου επιχειρήσεων.  

Το μονομερές ενδιαφέρον από τη μία ή την άλλη πλευρά αντίστοιχα συνεπάγεται 

αυτόματα αποτυχία των δράσεων. Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται η σπουδαιότητα της 

αμφίδρομης σχέσης Δήμου – πολιτών - επιχειρήσεων και της συνεπούς τήρησης των 

υποχρεώσεών  τους. 
 

 
 

Άρθρο 14 .1. Υποχρεώσεις Δήμου σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση 
 

Ο Δήμος υποχρεούται: 
 

1. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα πρόληψης-μείωσης παραγωγής 

αποβλήτων, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ελαχιστοποίησης της 

τελικής διάθεσης των ΑΣΑ. 

2. Να οργανώνει και να εφαρμόζει προγράμματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των 

αστικών στερεών αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων του. 

3. Να οργανώνει και να εφαρμόζει χωριστή συλλογή για τέσσερα τουλάχιστον διακριτά 

ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών (γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα) 

από αστικά απόβλητα, είτε αποκλειστικά με ιδία μέσα του Δήμου, είτε σε 

συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.(αρ.228 Ν.4555/2018, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). 

4. Nα οργανώνει και να υλοποιεί χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων 

(βιοαποβλήτων). Τα βιοαπόβλητα πρέπει υποχρεωτικά είτε να διαχωρίζονται και να 

ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται 

με άλλα είδη αποβλήτων προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, 

συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπο ώστε να 
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εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που 

προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η 

κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες 

βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα 

ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να 

ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης. (αρ 84 Ν.4685/2020) 

Επισημαίνονται τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της εναλλακτικής 

διαχείρισης των βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα, η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων 

της Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωγραφική της θέσης, οπότε η 

μεσογειακή διατροφή των Ελλήνων και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φρούτων 

και λαχανικών έχει ως απόρροια την παραγωγή μεγάλης ποσότητας βιοαποβλήτων 

(35-40 %).  

Ο Δήμος, πέραν του προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, στοχεύει 

παράλληλα στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Οικιακής 

κομποστοποίησης, ενώ μπορεί να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων 

Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα 

Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου 

ΠΕΣΔΑ (Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

5.  Να συλλέγει και να μεταφέρει τα υπολειπόμενα σύμμεικτα αστικά απόβλητα και τα 

     προδιαλεγμένα ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές   

ανακύκλωσης,   ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του 

οικείου ΠΕΣΔΑ. 

6. Να προβαίνει στην εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών 

οχημάτων, των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, 

των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

7. Να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα 

προγράμματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης πριν από κάθε δράση. 

8. Να παρέχει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την 

υλοποίηση των προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. 

9. Να υποβάλλει αιτήματα χρηματοδότησης από επιχειρησιακά ή ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

10. Να καταχωρεί σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» που αναπτύσσεται στη Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης των έργων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (Ν.4555/2018, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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Άρθρο 14 .2. Προγράμματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
 

Στα πλαίσια των παραπάνω υποχρεώσεων, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί προγράμματα 

διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, είτε με ιδία μέσα, είτε σε 

συνεργασία με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα ρεύματα 

αποβλήτων που διαχειρίζεται παρουσιάζονται στην εικόνα. Ταυτόχρονα, η διαχείριση 

ορισμένων από αυτά τα ρεύματα αποβλήτων απαιτεί την ανάπτυξη από το Δήμο ενός 

δικτύου κάδων προσωρινής αποθήκευσης. Το δίκτυο αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα. 
 

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, πως ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 

να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις κοινωνικού, ηθικού και οικονομικού χαρακτήρα 

σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, 

οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρείες κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

  Έντυπο Χαρτί 

Μέταλλα 

Πλαστικά 

Ξύλινες Παλέτες 

Άδεια μελανοδοχεία  
φωτοτυπικών, 

εκτυπωτών,φαξ 

Τηγανέλαια 

Βιοαπόβλητα 

Συσκευασίες 

Γυαλί 

(ΑΗΗΕ) Απόβλητα Ηλεκτρικού & 
Ηλεκτρικονικού Εξοπλιαμού  

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 
(ΟΤΚΖ) 

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) 

Ελαστικά Οχημάτων 

Συσσωρευτές Οχημάτων 

Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες 
(ΑΦΗΣ) 

Φωτιστικά & Λαμπτήρες 

Συνεργασία Δήμου με 

Εγκεκριμένα Συστήματα 

Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΣΕΔ) 

Ρεύματα αποβλήτων  

Επιπλέον δράσεις  

Εναλλακτικής Διαχείρισης 

από το Δήμο  

Ρεύματα Αποβλήτων 
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Δίκτυο κάδων διαχείρισης αποβλήτων 

Σύμμεικτα απορρίμματα 

                                                                          

 

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 

       Είδος κάδων                                   Ρεύμα αποβλήτων 

    

            

Συσκευασίες: 
Χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, 
χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, 
οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α. 
Αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α. 
Γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερό, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα 
ποτά, βαζάκια τροφίμων, κ.α 
Πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, 
γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, 
αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος 
Λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, 
τοματοπολτό, μπισκότα, κλπ 

     

      

Βιοαπόβλητα: 
Υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών τροφίμων: 
Φρούτα και λαχανικά,  Κρέας και ψάρια  (μικρά κόκκαλα), Αυγά (και τα 

τσόφλια), Φλούδες από πατάτες, κρεμμύδια, κλπ , Ψωμί, Κέικ, Γλυκά,                

Όσπρια, Ζυμαρικά, Ρύζι , Υπολείμματα και φίλτρα από καφέ και τσάι,                                                 

Γαλακτοκομικά (τυρί, γιαούρτι, κλπ)                

Μικρές ποσότητες υπολειμμάτων κήπου : 

Γκαζόν, φύλλα, τρυφερή βλάστηση, μικρά τρυφερά κλαδάκια, κλπ 

           

 

Έντυπο χαρτί και χάρτινες συσκευασίες 

           

Γυάλινες Συσκευασίες:  
Μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά, κρασί, αναψυκτικά, νερό, λάδι κ.α 
Βαζάκια τροφίμων από μαρμελάδες, μέλι, διάφορες σάλτσες κ.α 

 

            

Ρούχα & υποδήματα: 

Παλιά ρούχα και υφάσματα , παπούτσια, λευκά είδη, τσάντες και 

αξεσουάρ 

Μπλε Κώδωνες 

Μπλε κάδοι 

Καφέ κάδοι 

   Κόκκινοι κάδοι 

Κίτρινοι κώδωνες 

   Πράσινοι κάδοι 

 

 

Απορριμματοκιβώτια 

 

 

   Βυθιζόμενοι κάδοι 
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Ο Δήμος, εκτός από την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, στοχεύει τόσο στην 

οργάνωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου κάδων πολλαπλών διακριτών ρευμάτων 

(υπέργειων και βυθιζόμενων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής), αλλά 

και στη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και πράσινων σημείων, με στόχο την ενίσχυση 

δράσεων ανακύκλωσης (αρ. 228 Ν. 4555/2018 & αρ.88 Ν.4685/2020). 

 

 
 

 
4 διακριτά ρεύματα 

 

 

 

 
 

 

 
 

Άρθρο 14 .3. Υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με την   

                        εναλλακτική διαχείριση 

 
1. Τόσο οι πολίτες (κάτοικοι, επαγγελματίες, επισκέπτες), όσο και οι παντός τύπου 

επιχειρήσεις  οφείλουν  μετά την ενημέρωσή τους και την έναρξη εφαρμογής των 

προγραμμάτων στην περιοχή τους, να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών του Δήμου για τον τρόπο 

συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων και γενικότερα για την υλοποίηση 

των προγραμμάτων ανακύκλωσης-κομποστοποίησης. 
 

2. Οι πολίτες οφείλουν κατά την απόρριψη να κλείνουν το καπάκι του κάδου 

προσωρινής αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών, με στόχο την προφύλαξη 

των αποβλήτων από άσχημες καιρικές συνθήκες, αδέσποτα ζώα , κλπ . Στους 

παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής. 
 

3. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται 

το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις 

οδηγίες των υπηρεσιών Καθαριότητας. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις διαλογής και συλλογής των αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει 

αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος επιβάλλει 

πρόστιμο για τη μη ορθή εναπόθεση των αποβλήτων (απορριμμάτων) στα 

αντίστοιχα μέσα προσωρινής αποθήκευσης: για κάθε μη ανακυκλώσιμο απόρριμμα 

που τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης, όπως και για κάθε μη οργανικό απόρριμμα 

που τοποθετείται σε κάδο συλλογής βιοαποβλήτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται 

κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
 

Οικιακός 

κομποστοποιητής

ς 

Πράσινο  
Σημείο 
 (Κινητό ή Σταθερό) 
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4. Οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, 

αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, 

τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, 

κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, πανεπιστήμια, συναυλιακοί χώροι, τράπεζες, 

καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 

γεύματος,  με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, υποχρεούνται να 

διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας 

(Ν.4496/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε 

φορά πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
 

5. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά 

την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 

47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υποχρεούνται να 

διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη 

δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς 

χωρητικότητας περιέκτες. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των 

επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, 

των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων 

ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλείων/μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, 

των λαϊκών αγορών, εννοουμένων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 

Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης 

λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ 

αρ. 16228/2017 (Β’ 1723). Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το 

οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (αρ. 84 Ν.4685/2020).   

 

6. Οι επιχειρήσεις που συλλέγουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συμπιεστές/ δεματοποιητές συσκευασιών, 

χαρτοκιβωτίων κλπ, με στόχο την ελαχιστοποίηση του τελικού όγκου τους. Στους 

παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής. 
 

7. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών από 

νοικοκυριά και χώρους εστίασης, υγρά μπαταριών κ άλλων υγρών αποβλήτων που 

προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον στο αποχετευτικό σύστημα και στους 

υπονόμους. Επιπλέον, απαγορεύεται η απόρριψη των παραπάνω εντός των κάδων 

προσωρινής αποθήκευσης, επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και των λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων. Οι ιδιοκτήτες των πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (εστιατορίων, fast food, ταβερνών κλπ) θα πρέπει να εναποθέτουν τα 

χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε ειδικά δοχεία μεριμνώντας ώστε να 

οδηγούνται τα μαγειρικά έλαια σε πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής 
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Διαχείρισης.  Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο 

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
 

8. Απαγορεύεται η απόρριψη λιπαντικών ελαίων στους κάδους ή σε άλλους χώρους. Η 

ανακύκλωση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων  γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82 

(ΦΕΚ 64/Α/2004 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»). Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, 

πρατηρίων καυσίμων, εξειδικευμένων συνεργείων κ.λπ όπου γίνεται και η αλλαγή 

των παλαιών λαδιών στα οχήματα, καθώς και αυτών που προορίζονται για 

βιομηχανική χρήση, πρέπει να μεριμνούν ώστε να οδηγούνται τα λιπαντικά έλαια σε 

κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι 

τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να διακινούν λιπαντικά έλαια, 

τα οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Στους παραβάτες 

επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
 

9. Τα πάσης φύσεως δημοτικά (αστικά) απόβλητα που προέρχονται από ελαστικά 

οχημάτων, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές 

στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, απαγορεύεται να 

ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να 

μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά θα 

καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρμογή του Ν. 2939/2001. 
 

Συγκεκριμένα, η ανακύκλωση ελαστικών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 109 (ΦΕΚ 

75/Α/5.3.2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείρισή τους»). Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται και η αλλαγή των 

παλαιών ελαστικών στα οχήματα, τα καταστήματα εμπορίας ελαστικών, καθώς και 

το σύνολο των πολιτών οφείλουν να μεριμνούν, ώστε να οδηγούνται τα παλαιά τους 

ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι 

διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεούνται να διακινούν ελαστικά, 

τα οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

 
 

10. Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες 

επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο κεφ.Α του Ν.4014/2011 ή συλλέγει και 

μεταφέρει απόβλητα υποχρεούται να καταχωρεί τα ανάλογα στοιχεία της 

παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ) (αρ.87 Ν.4685/2020). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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Άρθρο 15: Υποχρεώσεις πεζών, οδηγών & ιδιοκτητών ή συνοδών 

κατοικίδιων ζώων  
 

1. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους, άχρηστων χαρτιών, πακέτων, τσιγάρων, προϊόντων καπνού 

ή άλλων ειδών ατομικής χρήσης απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη 

κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές 

χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από περιπατητές, θαμώνες κτλ. Τα παραπάνω 

αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων, 

στους κάδους απορριμμάτων ή στα επιδαπέδια σταχτοδοχεία (ή παντός τύπου), 

όπου υπάρχουν. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο.  
 

2. α)Τα οχήματα όσων σταθμεύουν μπροστά σε κάδους απορριμμάτων και άλλα μέσα 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων θα απομακρύνονται με γερανό σε 

συνεργασία με την Τροχαία ή τη Δημοτική Αστυνομία. Η εν λόγω παράβαση 

επισύρει πρόστιμο στον παραβάτη και αφαίρεση των πινακίδων του οχήματός του. 

β)Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα 

ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς 

και τροχοφόρα, αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των 

οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε 

περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες 

περιπτώσεις , όπως διαρροή μετά από σύγκρουση , οι ιδιοκτήτες των οχημάτων 

οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (να ειδοποιούν 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τροχαία, ΕΚΑΒ κτλ) για την διασφάλιση των ιδίων και κάθε 

τρίτου όπως και να ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία καθαριότητας .  
 

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης. 
 

3. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον 

άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους, σύμφωνα 

με το Νόμο 4039/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη συσκευή-συλλέκτη περιττωμάτων τον 

οποίο θα έχουν μαζί τους όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους.  

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, σύμφωνα 

με τον προαναφερόμενο νόμο.  
 

4.  Όποιος ουρεί ή αφοδεύει σε δημόσιο χώρο τιμωρείται με πρόστιμο. Το πρόστιμο 

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής 
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Άρθρο 16:  Ρύπανση από διαφημίσεις  
Άρθρο 16.1 :  Ορισμός & κατηγορίες υπαίθριας διαφήμισης   
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Με την έννοια αυτή η υπαίθρια διαφήμιση διαχωρίζεται από την προβολή κοινωνικών 

και πολιτικών μηνυμάτων από πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις 

προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ για την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι 

διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 1491/84 (ΦΕΚ Α΄ 173/13.11.1984) «Μέτρα για τη διευκόλυνση 

της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την 

ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»,του αρ. 9 του Ν.3023/2002 (ΦΕΚ Α΄ 

146/2002) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και 

δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων 

και των υποψηφίων βουλευτών» και του αρ.44 του ΠΔ 26/2012 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

Τα στοιχεία που πρέπει να πληροί ένα προβαλλόμενο μήνυμα, ώστε να υπαχθεί στην 

έννοια της υπαίθριας διαφήμισης είναι τα εξής: 

 Το μήνυμα να προβάλλεται δημόσια και με τη διαδικασία και τους κανόνες που 

ορίζει η νομοθεσία 

 Με το μήνυμα να προωθείται αποκλειστικά εμπορικός ή επαγγελματικός σκοπός ή 

δραστηριότητα. 

 

Κύριες κατηγορίες υπαίθριας διαφήμισης 

 

 

 

 

 

 

 

Υπαίθρια Διαφήμιση 

Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης, περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια 

προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής, για την προώθηση 

εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. (αρ. 1 

Ν.2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές  ή 
άλλες διαφημίσεις σε α) κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, 
στάδια ή γήπεδα, β) χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών 
σταθμών γ) σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα και περίπτερα  

Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο 

Οι διαφημίσεις σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου 
χρήσης οχημάτων που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική 
επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, 
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 
(Ν.2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 



Κεφάλαιο ΣΤ Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα εξωτερικών χώρων 

 

41 
 

Άρθρο 16.2:  Κύριες διατάξεις 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον: 

2. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για 

οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις 

προσόψεις των κτιρίων (εκτός των περιπτώσεων της παρ.3 αρ.2 Ν.2946/2001) και 

στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει 

πρασιά. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. (αρ. 2 Ν.2946/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). 

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που 

προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων. Σε 

ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν 

υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά 

εργαστήρια, πολυιατρεία και νοσοκομεία, η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων 

μπορεί να επιτραπεί, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 2 

Ν.2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. 

4. Απαγορεύεται η προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και 

ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και 

πάνω στην οροφή του κτιρίου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο (αρ. 2 

Ν.2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
 

 

 

 Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω 
από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς 
και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, εξαιρουμένων των μέσων που περιγράφηκαν 
στην τρίτη περίπτωση του παραπάνω πίνακα 

 Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και 
παραδοσιακά κτίρια 

 Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου 

 Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον 
περιβάλλοντα χώρο τους. 

 Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως: τοίχοι 
αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς 
και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας 

 Σε στοές κτιρίων 

 Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους 
φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  

 Σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας    
 

 

 

1. Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση 

 (Ν.2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από Ν.4674/2020, Ν.4710/2020, ΚΥΑ 46526/2020) 
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5. Ο Δήμος καθορίζει, στα διοικητικά του όρια, επαρκείς και πρόσφορους χώρους, 

στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα 

πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων.  

Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η 

οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του 

ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα τρία επόμενα έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μέχρι τη 

λήξη του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα 

ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων 

για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Οι ως άνω αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδονται 

ύστερα από γνώμη του πρωτοβάθμιου Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου (Α.Σ.), η οποία 

παρέχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. ή του Γ.Γ. που 

απευθύνεται στο Α.Σ. το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη των προθεσμιών (μέχρι 

31 Ιουλίου).Το Α.Σ. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει αν παραβλάπτεται η 

αισθητική του με την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και αποφαίνεται το αργότερο 

ένα μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται στο αρμόδιο όργανο (31 

Αυγούστου).   Αν το Α.Σ. δεν παράσχει τη γνώμη του μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, 

οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτή. 

Το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για υπαίθρια 

διαφήμιση, ανήκει στο Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για 

την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων, εφαρμόζονται δηλαδή οι διατάξεις του αρ.192 

του Δ.Κ.Κ. και του Π.Δ.270/81.  (αρ. 3 Ν.2946/2001, ΑΔΣ 1776/2017) 
 

6. Τα πλαίσια κατασκευάζονται με βάση τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις 

ανάλογες κανονιστικές πράξεις (Ν.2946/2001,Κ.Υ.Α 46526/2020, Κ.Υ.Α 52138/2003, 

ΑΔΣ 1776/2017)  και τοποθετούνται με δαπάνες και φροντίδα είτε εκείνου που έχει 

το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσεως του χώρου, είτε των διαφημιστικών 

εταιρειών είτε των διαφημιζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 Ν. 

2946/2001, της ΚΥΑ 38110/ 2002/ ΦΕΚ 1255 Β, της ΚΥΑ 52138/ 2003/ ΦΕΚ 1788 Β 

,του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ιστορικό κέντρο της πόλεως των Αθηνών 

και του Ν. 3057/2002 ΦΕΚ 239 Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 

7. Σε κάθε υπαίθρια διαφήμιση πρέπει να αναγράφεται, σε εμφανές σημείο, το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του 

διαφημιζομένου και ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε. Υπαίθριες διαφημίσεις 

στις οποίες δεν αναγράφονται τα ανωτέρω αφαιρούνται αμέσως (άρθρο 3, παρ .4 

2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
 

8. Απαγορεύεται η αυθαίρετη ρίψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων. Στους 

παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ρύπου. 

Επιτρεπόμενοι Χώροι & τύποι υπαίθριας διαφήμισης 
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9. Ο τύπος και το μέγεθος των διαφημιστικών πλαισίων καθορίζονται ανάλογα με τη 

θέση τοποθέτησής τους. Στην Κ.Υ.Α 46526/2020 & ΑΔΣ 1776/2017 περιγράφονται 

αναλυτικά οι διαφορετικοί τύποι πλαισίων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε : 

κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ), στέγαστρα αφετηριών ή 

στάσεων αστικών συγκοινωνιών, περίπτερα, ιδιωτικούς χώρους (οικόπεδα, 

ακάλυπτες μεσοτοιχίες και τυφλές όψεις κτιρίων), χώρους σιδηροδρομικών 

σταθμών και στάδια καθώς και κάποιες ειδικές περιπτώσεις.  
 

10. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η εγκατάσταση 

οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, σε θέση ή κατά τρόπο 

που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή 

να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η 

τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να 

παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών 

σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με 

κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις 

καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους 

χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που 

μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά. 
 

11. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς , κοινοτικούς ή 

κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 

περί «υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από 

τον Δήμο (αρ.9 Ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

       Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις, 

των διαφημιζομένων και όσων μισθώνουν και εκμεταλλεύονται τους ως άνω χώρους 

επιβάλλεται πρόστιμο. Με τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων η αρμόδια 

υπηρεσία υποβάλλει αρμοδίως μηνυτήρια αναφορά και επιβάλλεται και κάθε άλλη 

προβλεπόμενη κύρωση. 
 

12. Η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και των 

παράνομων επιγραφών γίνεται με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην 

παρ.αρ9 Ν.2946/2001, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή από 

υπάλληλο της Περιφέρειας που εξουσιοδοτείται από το Γενικό Γραμματέα για 

παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις και επιγραφές κατά μήκος των εθνικών και 

επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα 

εδάφια της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.  2696/1999, κατά μήκος του 

σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, 

καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.) ή με 

απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας σε κάθε άλλη περίπτωση. 
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Άρθρο 17: Υποχρεώσεις Καταστημάτων  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  

 
Η έννοια των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) έχει καθοριστεί στο 
κεφάλαιο Δ, και αναφέρεται κυρίως σε: 
 

 Επιχειρήσεις παρασκευής ή/και συσκευασίας 

 Διανομείς-Μεταφορείς 

 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 
 

 
 
 
 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα είδη ΚΥΕ: 
 

 

 

 ΤΟΥ  

 

 

 

 
 

     

 Υποχρεώσεις υπευθύνων 
 

1. Οι υπεύθυνοι των KYE υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με σάκους απορριμμάτων 

οι οποίοι να φέρουν το όνομα του καταστήματος-επιχείρησης. Ο τρόπος και ο χώρος 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στο εσωτερικό των ΚΥΕ καθορίζεται 

σύμφωνα με τους Υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών (αρ. 47829/23.06.2017 ΦΕΚΒ’ 2161 απόφαση του 

Υπουργείου Υγείας) 
 

2. Απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα 

άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών προϊόντων και 

όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. 
 

3. Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα 

μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και 

υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια,κλπ), που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν 

προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου 

τρόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9.2 & 14.3.6 του παρόντος 

Κανονισμού. 

Καφενεία  

Καφετέριες 

Μπαρ 

Κυλικεία 

Ανοικτά μπαρ  

Εστιατόρια 

Ψαροταβέρνες 

Ψητοπωλεία 

Οβελιστήρια 

Πιτσαρίες 

Fast Food 

 

Σνακ μπαρ 

(ζυθοπωλείο, 

μπυραρία, 

ουζοπωλείο, κλπ) 

Ζαχαροπλαστεία 

Γακακτοπωλεία 

Αναψυκτήρια 

Μπουγατσάδικα 

Καφεκοπτεία 

Παντοπωλεία 

Catering 

Μικτά καταστήματα  

Κέντρα διασκέδασης 

Αναψυκτήρια 

Παγωτοπωλεία 

Οβελιστήρια 

Κρεοπωλεία 

Ιχθυοπωλεία 

Παιδότοποι 

Πρατήρια ελαίου  

Πρατήρια άρτου 

Ξενοδοχεία 

 

Π 

 

 

Οπωρολαχανοπωλεία 

Καταστήματα κατεψυγμένων 

προϊόντων, ξηρών καρπών, 

προϊόντων τυροκομίας 

Αποθήκες τροφίμων ή ποτών 

Κινητά καταστήματα πώλησης 

τροφίμων σε λαϊκές αγορές 

Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων 

Εργαστήρια τροφίμων ή ποτών 

Υπεραγορές τροφίμων (Super 

markets), θέατρα, κλπ 
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Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά και 

για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται 

σε περίπτωση υποτροπής ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης. 

Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας 

και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

επιχείρησής τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που 

καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και εντός των ορίων 

ιδιοκτησίας της επιχείρησης.  
 

4.   Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή 

και δεν υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η συσκευασία 

απορριμμάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από τους υπεύθυνους των 

καταστημάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκομιδής. Στους μη 

συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. 
 

5.   Στις περιοχές που εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή ή 

κομποστοποίησης, οι υπεύθυνοι των ΚΥΕ, στα οποία παρατηρείται αδιάλειπτη 

παραγωγή  κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κλπ.), ως 

συνέπεια της έντονης εμπορικής ή ανθρώπινης δραστηριότητάς τους, οφείλουν να 

συμμορφώνονται με το αρ.84 Ν.4685/2020 και το  αρ. 14.3 του παρόντος Κανονισμού 

και να λειτουργούν με χωριστή συλλογή πολλαπλών ρευμάτων, να συσκευάζουν τα 

απορρίμματα  σε ειδικούς σάκους ανά είδος (πλαστικό, χαρτί-χαρτόνι, βιοαπόβλητα 

κλπ), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν εντός των αντίστοιχων 

μέσων μηχανικής αποκομιδής το μέγιστο μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη 

αποκομιδή.  Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης (3 φορές εντός 3 μηνών) με τις ανωτέρω 

υποδείξεις  θα εξετάζεται η διακοπή λειτουργίας των ΚΥΕ από την Επιτροπή Ποιότητας 

ζωής. 

 

 

6. Η μη ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων προκαλεί σοβαρότατες συνέπειες 

στη Δημόσια Υγεία (αφθώδη πυρετό, εγκεφαλοπάθειες, κλασσική πανώλη χοίρων 

κλπ). Οι παραγωγοί των προαναφερόμενων προϊόντων υποχρεούνται να τηρούν τις 

διαδικασίες μεταποίησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ώστε να αποτραπεί 

πιθανή ανεξέλεγκτη διάθεση τους, σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.  

Συγκεκριμένα σε:  
 

 

 Κρεοπωλεία και Ιχθυοπωλεία  

 Καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των 

ληγμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης 

 Τεμαχιστήρια 

 Αντίστοιχα τμήματα υπεραγορών κλπ 
 

 

θα επιβάλλονται πρόστιμα ως απόρροια της μη συμμόρφωσης με τις κείμενες 

Υγειονομικές Διατάξεις και του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας.  
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7. Τα ΚΥΕ οφείλουν να μεριμνούν για την καθαριότητα των εξωτερικών κοινοχρήστων    

χώρων τους και ειδικά για την απόρριψη τσιγάρων, προϊόντων καπνού και παντός 

είδους απορριμμάτων από τους εξυπηρετούμενους εντός του χώρου των 

επιχειρήσεων τους υποχρεούνται να τοποθετούν μπροστά στις εισόδους και εξόδους 

σταχτοδοχεία δαπέδου (ή παντός τύπου) των οποίων έχουν και την ευθύνη για την 

καθαριότητά τους, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η ομαλή διέλευση των 

διερχομένων. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. 

 

8. Ειδικά για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ο αριθμός των επιδαπέδιων 

σταχτοδοχείων (ή παντός τύπου), που υποχρεούνται να τοποθετούν στις εισόδους-

εξόδους αυτών οι υπεύθυνοι, καθορίζεται βάσει της χορήγησης αδείας Ι/Λ ως εξής: 

 Στις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), 

(όπως εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, 

μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, 

Οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο) οι υπεύθυνοι 

υποχρεούνται να τοποθετούν τουλάχιστον ένα (1) επιδαπέδιο σταχτοδοχείο 

 Στις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος), 

(όπως αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για 

καθήμενους πελάτες), κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ 

καφέ, μπαρ,open bar) οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν τουλάχιστον ένα 

(1) επιδαπέδιο σταχτοδοχείο 

 Στους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων (όπως θέατρα, 

κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι, εκθεσιακοί χώροι) οι υπεύθυνοι 

υποχρεούνται να τοποθετούν τουλάχιστον δύο (2) επιδαπέδια σταχτοδοχεία 

 Στα κέντρα διασκέδασης οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν τουλάχιστον 

δύο (2) επιδαπέδια σταχτοδοχεία 

 Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως 

κομμωτήρια, γυμναστήρια, στούντιο δερματοστιξίας και ονύχων οι υπεύθυνοι 

υποχρεούνται να τοποθετούν τουλάχιστον (ένα) 1 επιδαπέδιο σταχτοδοχείο. 

Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις . Επιπλέον, η δεύτερη συνεχόμενη παράβαση εντός ενός (1) μηνός από 

την ημέρα της πρώτης, συνεπάγεται υποτροπή και αφαίρεση της άδειας τοποθέτησης 

τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου (ή Δημάρχου). 

9. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής 

απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, 

πρόχειρο φαγητό, κτλ) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων 

αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Επιτρέπεται η 

τοποθέτηση μικρών κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους 
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χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου , με την 

προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν 

διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια 

κοινοχρήστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού 

εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να 

λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό με την Δ/νση Καθαριότητας- 

Ανακύκλωσης. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε 

φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφόσον το 

κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα 

διατιθέμενα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. 

Επιπλέον τα ως άνω περιγραφόμενα καταστήματα οφείλουν στην πρόσοψή τους να 

τοποθετούν σταχτοδοχεία (ή παντός τύπου) δαπέδου των οποίων έχουν και την 

ευθύνη για την καθαριότητά τους. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή 

επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής ή εφόσον το κατάστημα δεν διατηρεί διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα 

χώρο.  
 

10. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους 

χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου, καθώς και 

τροχήλατων αυτοσχέδιων καροτσιών συλλογής πάσης φύσεως ανακυκλώσιμων 

υλικών και μη. Τα συγκεκριμένα τροχήλατα θεωρούνται ρύποι και αποσύρονται 

άμεσα από τη Διεύθυνση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης χωρίς καμία ειδοποίηση. Για 

την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, 

διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό 

καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιμο. 
 

11.  Όλα τα κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά, τα οποία στεγάζουν επιχειρήσεις & υπηρεσίες και 

εντός των οποίων απαγορεύεται το κάπνισμα (Νόμος 4633/2019), οφείλουν να 

τοποθετούν μπροστά στις εισόδους και εξόδους σταχτοδοχεία δαπέδου (ή παντός 

τύπου) των οποίων έχουν και την ευθύνη της καθαριότητάς τους. Απαγορεύεται η 

ρίψη προϊόντων καπνού σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. 

Για τη ρίψη επιβάλλεται πρόστιμο στους παραβάτες ,σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα απόφαση δημοτικού συμβουλίου (ή Δημάρχου). 
 

12. Οι κάθε είδους επιχειρήσεις μαζικής εστίασης απαιτείται να συμβληθούν με 

αδειοδοτημένο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογέα/μεταφορέα 

χρησιμοποιούμενων λιπών και ελαίων, στον οποίο θα παραδίνουν τα λίπη και τα 

έλαια που έχουν συλλέξει στην κουζίνα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.14.3 

του παρόντος Κανονισμού. 
 

13. Οι κάθε είδους επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στις οποίες συγκαταλέγονται και 

φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, υποχρεούνται να τηρούν τις 

διατάξεις του κεφαλαίου Ε περί ανακύκλωσης συσκευασιών και να συμβληθούν με 

αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και μεταφορά 

συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου 
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κεφαλαίου. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το οποίο ορίζεται στο 

κεφάλαιο Η. 
 

14.  Η ισχύς των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου αρχίζει μετά την πάροδο ενός 

μηνός από την έγκριση του Κανονισμού προκειμένου οι καταστηματάρχες να 

προμηθευτούν α) ειδικούς σάκους απορριμμάτων οι οποίοι στην επιφάνεια τους να 

φέρουν τυπωμένη την επωνυμία τους, το διακριτικό τίτλο αν υπάρχει  και β) 

σταχτοδοχεία δαπέδου (ή παντός τύπου).  

15. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε Καταστήματα 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), ο δικαιούχος, ο οποίος είναι απολύτως 

υπεύθυνος, οφείλει: 

α) Να μην επιβαρύνει, βλάπτει ή αλλοιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο τον 

παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο ( καθαριότητα, φύτευση, κατασκευαστικά στοιχεία 

και λοιπά στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου) 

β)   Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί και για τον οποίο 

έχει λάβει άδεια τοποθέτησης στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τη 

γραμμογράφηση οριοθέτησης του παραχωρούμενου χώρου. 

γ)  Να απομακρύνει το σύνολο των στοιχείων που τοποθέτησε και να αποκαθιστά τον 

παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο, μετά τη λήξη της Άδειας Χρήσης αυτού και της 

άδειας Τοποθέτησης (ΑΔΣ 1776/2017). Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. 

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, 

επιβάλλεται, με απόφαση Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος 

που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του δήμου απομακρύνονται αμέσως 

τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη 

παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και 

επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες. 
 

Άρθρο 18. Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων 

χώρων) που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις 
 

1. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, 

εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χρησιμοποιούμενους 

χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ενώ τα συνεργεία οδοκαθαρισμού του δήμου 

έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε καθαρισμό των λοιπών μη παραχωρούμενων 

χώρων. 

 

2. Υποχρεούνται να διαθέτουν μικρά μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί με τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρ. 17 παρ. 9. 

3. Επιπλέον υποχρεούνται να διαθέτουν στα όρια του χώρου επαρκή αριθμό 

σταχτοδοχείων δαπέδου (ή παντός τύπου) των οποίων έχουν και την ευθύνη της 

καθαριότητά τους, σύμφωνα με το άρ. 17 παρ 7,8,9.  
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4. Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, 

σταθμών καυσίμων κτλ), που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους 

χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο.            

Η διαπίστωση ανθυγιεινούς εστίας πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των εποπτών 

υγείας της περιφέρειας Αττικής και το πρόστιμο επιβάλλεται από τους επόπτες υγείας 

της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.  

 

5. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται με τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρ. 17.  

 

6. Εάν το κατάστημα παραμένει σε λειτουργία και μετά την προγραμματισμένη ώρα 

αποκομιδής, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του  

άρθρου 17 του παρόντος, όπως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται. Υποχρεούνται να 

αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα μεταφέρουν σε χώρο 

που θα τους έχει υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή να τα φυλάττουν σε 

ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές 

διατάξεις, ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το εκάστοτε  εφαρμοζόμενο  

πρόγραμμα της περιοχής.  

Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. 

Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την 

έκταση της ρύπανσης, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινοχρήστων 

χώρων ή και να προβεί στην προσωρινή διακοπή και σφράγιση της λειτουργίας της 

επιχείρησης μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Άρθρο 19. Λαϊκές αγορές  
 

Άρθρο 19.1.Υποχρεώσεις του Δήμου  
 

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους 

όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, να προστατεύει την δημόσια υγεία και να 

αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους.  
 
 

Άρθρο 19.2. Υποχρεώσεις αδειούχων, παραγωγών, πωλητών και 

εργαζομένων στις λαϊκές αγορές  
 

Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από 

την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι 

πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές 

οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν 

υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές και το προσωπικό 

που απασχολούν.  
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Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:  

1. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι 

πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.  

2. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους , εκτός των ορίων της 

έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.  

3. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή καλά 

κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

της λαϊκής αγοράς.  

4. Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και 

ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κτλ), 

καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κλπ).  

5. Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω 

από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς εκτός κάδων ή 

σάκων. 

6. Να διευκολύνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων 

και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των 

εξουσιοδοτημένων οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας.  

7. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην εκτέλεση 

του έργου τους. 

8. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν 

έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το 

πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 

και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων. 

9. Nα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε τα πλαίσια του αρ.84 

Ν.4685/2020, που αφορούν στην υποχρέωση χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων 

και την απόρριψή τους, στους ειδικούς κάδους (καφέ κάδοι), οι οποίοι τοποθετούνται 

στο χώρο διεξαγωγής της λαϊκών αγορών από την έναρξη έως τη λήξη τους.  

10. Υποχρεούνται να εναποθέτουν στους καφέ κάδους του Δήμου όλα τα βιοαπόβλητα 

και όχι να τα παραχωρούν ανεξέλεγκτα σε ιδιώτες. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται 

πρόστιμο. 

11. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις αναπλήρωσης ή 

υποκατάστασης των αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης υπαλλήλων από αυτούς ή μη 

αυτοπρόσωπης εμφάνισης τους στις λαϊκές αγορές, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο καταληφθεί να ρυπαίνει κατά τη  λειτουργία της λαϊκής αγοράς και να 

παραβαίνει τις υποχρεώσεις μετά το τέλος αυτής. 
 

12. Η ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαιθρίου 

εμπορίου, α) με μικροαντικείμενα, β) με συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε 

κοινόχρηστους χώρους, γ) με χύμα υπόλοιπα προϊόντων λάδια, σακούλες – κούτες με 

απορρίμματα κτλ επισύρει αντίστοιχα πρόστιμα.  
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Άρθρο 19.3.Ειδικές διατάξεις  

Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονομικής ταφής) από 

οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις  24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και 

τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους 

παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών αγορών) και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την 

λειτουργία της λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση, στα διοικητικά όρια 

ευθύνης του. 

Άρθρο 19.4. Δημοτικές αγορές 

Η καθαριότητα των δημοτικών αγορών αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου Κανονισμού, ο 

οποίος μετά την νόμιμη έκδοση και έγκρισή του θα ενσωματωθεί στον παρόντα 

Κανονισμό. Εφόσον δεν υφίσταται ιδιαίτερος Κανονισμός για τις δημοτικές αγορές, 

ισχύουν όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις λαϊκές αγορές και κάθε άλλη σχετική 

διάταξη. 

Άρθρο 20. Εναπόθεση εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους 
 
 

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 

προκειμένου να εκτεθούν ή εναποτεθούν σε αυτόν εμπορεύματα. Στην έννοια των 

εμπορευμάτων εμπίπτει ο υποστηρικτικός εξοπλισμός προβολής και προώθησης των 

εμπορευμάτων αυτών, όπως βιτρίνες, προθήκες, πάγκοι στήριξης και εναπόθεσης, 

στατήρες, κλπ. (αρ. 11 ΑΔΣ 1776/2017). Η επιφάνεια του παραχωρούμενου προς 

χρήση κοινόχρηστου χώρου για το σκοπό αυτό δε δύναται να είναι μεγαλύτερη από 

το ήμισυ (50%) του πλάτους του πεζοδρομίου ή της στοάς στο μήκος της πρόσοψης 

του καταστήματος, ενώ πρέπει να διατηρείται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών 

ελαχίστου πλάτους 1,5μ., ελεύθερη τυχόν υπάρχουσα ζώνη όδευσης τυφλών, καθώς 

και ζώνες πλάτους 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής. Εφόσον ο κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει 

σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί προστασίας, 

υπερισχύουν οι εν λόγω ειδικοί όροι και περιορισμοί. Για τη χορήγηση άδειας ισχύουν 

οι διατάξεις του αρ. 11 ΑΔΣ 1776/2017. 

2. Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή 

πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, 

επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 17 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
 

3. Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε 

κατασκευή που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων , του οδοστρώματος 

και των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων 

καθαριότητας των επιχειρήσεων.  
 



Κεφάλαιο ΣΤ Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα εξωτερικών χώρων 

 

52 
 

4.  Επιπλέον, μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο 

και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από 

τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το 

πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη 

σοβαρότητα της ρύπανσης. 
 

Άρθρο 21: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων  
 

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι δύνανται να παραχωρούνται για τη φορτοεφόρτωση κάθε 

είδους βαρέων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι δε δημιουργείται όχληση στα 

παρακείμενα καταστήματα, ότι διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων από παράπλευρες οδούς και ότι τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Για τη 

χορήγηση άδειας ισχύουν οι διατάξεις του αρ.30 της ΑΔΣ 1776/2020. 
 

2. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου 

πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή 

διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με 

μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. 
 

3. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με 
ευθύνη του μεταφορέα και του υπευθύνου επιχείρησης ή του καταστήματος. Στην 
περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα 
έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον 
υπεύθυνο. Σε όσους δεν συμμορφώνονται ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη 
σοβαρότητα της ρύπανσης. 

 

Άρθρο 22: Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και οχήματα παντός τύπου των 

οποίων η μακροχρόνια στάθμευση αποτελεί εστία ρύπανσης 
 

1. Η εγκατάλειψη ενός οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος σε πάρκο, 

άλσος, λόφο ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό χώρο αποτελεί παράβαση του παρόντος 

Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο ανάλογο με το είδος του οχήματος (δίκυκλα, 

επιβατικά αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα άνω των 3,5t κλπ) ή μηχανήματος έργου 

(όγκος, βάρος, ωφέλιμο φορτίο, κλπ). 

2. Οχήματα που ανήκουν στις κατηγορίες Μ1 (κυρίως είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα) και 

Ν1 (οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι 3,5 τόνους) θεωρούνται 

εγκαταλελειμμένα σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διατάξεις του 

Π.Δ.116/2004,όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4685/2020 και ισχύει. Οχήματα που δεν 

ανήκουν στις κατηγορίες Μ1,Ν1 θεωρούνται εγκαταλελειμμένα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ1002901/2002 (ΦΕΚ57/Β’/24-1-2002). 
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3. Στα εγκαταλελειμμένα οχήματα ο Δήμος επικολλά ειδικό αυτοκόλλητο σήμα. Η 

καταστροφή ή η αποκόλληση του σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει 

πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

4. Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση της επί μακρόν στάθμευσης του οχήματος στο ίδιο 

σημείο (όπως ο νόμος προβλέπει) από τα όργανα του Δήμου και ο ιδιοκτήτης του 

οχήματος συνεχίζει να αμελεί, η στάθμευση θεωρείται εγκατάλειψη και ισχύουν οι 

διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.  

5. Με την παρέλευση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος καταγραφής του 

οχήματος, όπως ορίζεται κατά περίπτωση από το Νόμο και της επικόλλησης του 

ειδικού σήματος, το όχημα απομακρύνεται και μεταφέρεται είτε σε ανάδοχο εταιρεία 

του εγκεκριμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, με την  οποία ο Δήμος έχει 

συνάψει σύμβαση (τα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1) είτε στη Διεύθυνση 

Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού- Δ.Δ.Δ.Υ. (τα οχήματα εκτός των κατηγοριών Μ1 και Ν1)  

6. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος δύναται να το αναζητήσει και να το παραλάβει εντός δέκα 

(10) ημερών από την εταιρεία ή τη Δ.Δ.Δ.Υ. Σε κάθε περίπτωση όμως υποχρεούται να 

καταβάλει στο Δήμο τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. 
 

7. Όχημα παντός τύπου, το οποίο είναι σταθμευμένο επί του οδοστρώματος ή σε 

δημοτικό ή δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον, την 

υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων από τη δημιουργία ρυπογόνου εστίας επισύρει 

πρόστιμο. Το ίδιο ισχύει και για οχήματα που έχουν αφεθεί με τον ίδιο τρόπο και 

λόγω της κατάστασής τους (τρακαρισμένα, ανοιχτά, χωρίς βασικά κατασκευαστικά 

στοιχεία ή μόνο με το αμάξωμα) εμπεριέχουν κίνδυνο τραυματισμού των 

διερχομένων δημοτών. Επισημαίνεται ότι δεν εμποδίζεται η διαδικασία επιβολής 

προστίμου από την ύπαρξη πινακίδων κυκλοφορίας και την καταβολή των τελών 

κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους. 
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Άρθρο 23 : Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) 
 

1. Όλες οι ιδιοκτησίες, αδόμητες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των 

κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7. Για το σκοπό 

αυτό, οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη και καθαρισμό των 

ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, 

φεγγιτών, φωταγωγών κλπ.).  

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία 

μόλυνσης ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος μετά από 

σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή 

εισαγγελέα, μπορεί να προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη 

δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς 

υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7.  

Ειδικά σε περιπτώσεις αναγραφής πάσης φύσεως συνθημάτων σε κοινόχρηστους & 

ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους (οικόπεδα, περιβάλλοντες χώροι κτιρίων & οποιοσδήποτε 

μη στεγασμένος χώρος) ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να προβεί στον άμεσο καθαρισμό 

των συνθημάτων με σκοπό την τήρηση της καθαριότητας και γενικότερα τη διασφάλιση 

και αναβάθμιση της αισθητικής, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και 

ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών (άρθρο 79 του 

Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει). 

3. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων, επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, 

αύλιοι χώροι), στεγασμένοι ή μη πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των 

υπευθύνων & με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη & αν τα απορρίμματα προέρχονται από 

τρίτους. 

4. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την 

διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κτλ), οι υπεύθυνοι 

υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής 

εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους 

κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η 

εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε 

κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η 

αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται 

από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή μετά από 

συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, με ειδικά προγράμματα και 

σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση.  

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταλογίζεται η δαπάνη        

καθαρισμού με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το αρ.268 του ΠΔ 14/1999. 

 

Άρθρο 24 :Καθαριότητα οικοπέδων 
 

1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε 

ελεύθερα από απόβλητα (απορρίμματα), ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. 
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2. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να 

προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 

4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ Β 1346/25.04.2012) και το Νόμο 1512/1985 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Δήμος, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης 

διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση 

στο χώρο και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.  

3. Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να 

μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί & 2η ειδοποίηση. Σε περίπτωση και πάλι μη 

συμμόρφωσης προχωρά σε καθαρισμό & καταλογίζει το κόστος δαπάνης των εργασιών.  

Άρθρο 25 : Οικοδομικές εργασίες  
 

1. Οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών και λοιπών έργων εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές διατάξεις του  

Ν. 4067/2012, του Ν.4495/2017,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4685/2020 

και του αρ.12 της ΑΔΣ 1776/2017. 

2. Για την έγκριση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών απαιτείται πλέον, σύμφωνα με το αρ. 

89 του Ν.4685/2020, να υποβληθούν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) 

παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του αρ. 7  της κοινής 

υπουργικής απόφασης υπ΄αρ.36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύονται 

από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

(Ε.Ο.Α.Ν.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της 

διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ. 

3. Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσμίας από 

την άδεια λήξης της άδειας χρήσης, με φροντίδα και δαπάνες του ενδιαφερόμενου (αρ. 

12 ΑΔΣ 1776/2017). 

4. Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά ή εκτέλεσης 

οικοδομικών εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους, χωρίς να έχει ληφθεί προηγουμένως 

σχετική άδεια, καθώς και σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης στον χρησιμοποιούμενο 

κοινόχρηστο χώρο, συνυπόχρεοι για την καταβολή των σχετικών προστίμων και 

αποζημιώσεων είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθώς και αυτοί που κάνουν χρήση του 

χώρου. (αρ. 12 ΑΔΣ 1776/2017). 

5. Η μη συμμόρφωση στις  παραπάνω διατάξεις  επιφέρει πρόστιμα, τα οποία  

καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία ως παρατέθηκε ανωτέρω, καθώς και στα άρθρα 

10.4 έως 10.6 του παρόντος Κανονισμού. Για κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης 

που αφορά στην καθαριότητα κατά την εκτέλεση ή με το πέρας οικοδομικών εργασιών 

και δεν προβλέπεται στη νομοθεσία επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο. 
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
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Άρθρο 26: Πίνακας τελών και προστίμων  

 

 

 

 

Α/Α Είδος ογκωδών  αντικειμένων Τέλος    Μονάδα Μέτρησης 
             Ογκώδη ξύλινα ή μεταλλικά έπιπλα 
1 Ντουλάπες, ντουλάπια, πόρτες, κουφώματα και συναφή 3€ τ.μ όψης 

2 Κρεβάτια,  καναπέδες, πολυθρόνες και συναφή  7€ τ.μ κάτοψης 

3 Καρέκλες και συναφή μικροέπιπλα - μικροαντικείμενα 3€ τεμάχιο 

4 Υλικά συσκευασίας (κούτες, παλέτες, κλπ) 0,30€ τεμάχιο 

              Ογκώδη αντικείμενα οικοσκευής 

4 Στρώματα (διπλά) 10€ τεμάχιο 

5 Στρώματα (μονά) 5€ τεμάχιο 

6 Χαλιά, βαλίτσες, μεγάλα κάδρα, καλάθια και συναφή 3€ τεμάχιο 

              Ηλεκτρικές συσκευές 

7 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές ύψους έως και 1μ 5€ τεμάχιο 

8 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές ύψους άνω του 1μ 10€ τεμάχιο 

9 Θερμοσίφωνες, φωτιστικά σώματα,  
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, κλπ 

5€ τεμάχιο 

                   Μέταλλα  & Μεταλλικές οικοσκευές  

10 Θερμαντικά σώματα, υδρορροές, μπανιέρες/ντουζιέρες, 
νιπτήρες, λεκάνες και συναφή 

7€ τεμάχιο 

11 Ψησταριές, ποδήλατα, παιδικά αυτοκίνητα, καρότσια μωρού, 
όργανα γυμναστικής, ομπρέλες ήλιου, απλώστρες ρούχων, 
σκάλες για το σπίτι και παρεμφερή είδη 

3€ τεμάχιο 

                   Απορρίμματα κήπων 

12 Κλαδέματα, προϊόντα καθαρισμού κήπων 5€            Δέμα έως 20kg 

13 Φύλλα, ξερά άνθη, γρασίδι κλπ 5€        Σακούλα έως 20kg 

             Αδρανή Οικοδομικά Υλικά 

14 Πέτρες, κεραμίδια, μπετόν, τσιμέντο και συναφή 5€ Σακούλα έως 10kg  

             Βιομηχανικά/ εργαστηριακά υλικά 

15 Χρώματα, Κόλλες, Ρητίνες 
 

15€ σακούλα 

 
 

 

*Τα τέλη αποκομιδής θα τεθούν σε ισχύ 6 μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού. 

*Ο ενδιαφερόμενος, αφού συνεννοηθεί αρχικά με την υπηρεσία καθαριότητας της οικείας δημοτικής 
κοινότητας (στα τηλέφωνα που καταγράφονται στο Παράρτημα: Επικοινωνία με το Δήμο), θα καταθέτει 
γραπτή αίτηση προς τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων (Τμήμα βεβαίωσης γενικών εσόδων), όπου θα 
περιγράφονται τα αντικείμενα προς αποκομιδή, η οποία θα πραγματοποιείται κατόπιν ‘’ραντεβού’'. 
 

*Ο Δήμος παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής πληρωμής των τελών μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει στην αίτηση τα πλήρη φορολογικά του στοιχεία και μία έγκυρη 
ηλεκτρονική διεύθυνση. 
 

*Στις περιπτώσεις που η οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου πολίτη είναι κάτω από το όριο της 
φτώχειας, τα ανωτέρω αντικείμενα του Πίνακα απομακρύνονται ατελώς. 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για τις περιπτώσεις των προηγούμενων άρθρων που καθορίζουν τέλη ή επισύρουν ποινές & 

πρόστιμα αυτά καθορίζονται ακολούθως, ενώ πέραν των προαναφερόμενων προστίμων 

επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στους παραβάτες και κάθε άλλη προβλεπόμενη από 

την κείμενη νομοθεσία διοικητική ή ποινική κύρωση.  
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Άρθρο Περιγραφή Παράβασης Πρόστιμο 

1 6.1.1 Ρύπανση δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από 
διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
*Τιμή προστίμου: Ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης και τον όγκο 
απορριμμάτων 

500€ – 1000€ 

 2 6.3.1 Ρύπανση/ μερική ή ολική καταστροφή/ βανδαλισμός       
(αναγραφή συνθημάτων, «γκράφιτι» άνευ αδείας) μνημείων, 
αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων,  λοιπών δημόσιων και δημοτικών 
χώρων (πλατειών, αλσών, πάρκων, χώρων άθλησης, διαχωριστικών 
νησίδων δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, 
παιδικών χαρών κ.α.) και δημοτικών κτιρίων 
 

4000€ -8000€ 

3 6.3.2 Ρύπανση/  μερική ή ολική καταστροφή / βανδαλισμός 
(αναγραφή συνθημάτων, «γκράφιτι» άνευ αδείας) των στοιχείων 
«αστικού εξοπλισμού» της πόλεως όπως παγκάκια, συντριβάνια, 
παρτέρια (τσιμεντένια και κάθε είδους), πινακίδες (φωτεινές ή μη) 
κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων 

250€ 

4 8.1.3 Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής  
αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης και μη 
κατάλληλη, καθώς και  μη καταλλήλως συσκευασμένα  απορρίμματα 
*Τιμή προστίμου: Ανά σακούλα/ ή ανά επιφάνεια κοινοχρήστου χώρου 
για τα μη καταλλήλως συσκευασμένα  απορρίμματα 
 

50€ ή 50€/τ.μ 

5  
8.1.4 

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή κρέμασμα 
απορριμμάτων σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού ή ρίψη 
απορριμμάτων στο δρόμο, ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος 
*Τιμή προστίμου: Ανά σακούλα 
 

50€ 

6 8.1.5 Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως απορριμμάτων και 
συσκευασιών, δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου 
(περιδέσεως κτλ), που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κτλ, ή μη 
συμμόρφωση με τους κανόνες προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης 
των απορριμμάτων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 8.1 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται 
 

100€ 

7 8.1.6 Ακάθαρτα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι, 
πρόπερς, συμπιεστές, καλάθια κλπ) ιδιωτών ή επιχειρήσεων, που 
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς 
χώρους η μη λήψη προστατευτικών μέτρων για τον έλεγχο της 
ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής αποβλήτων 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται 
 

60€  

8 8.2.1 Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων μηχανικής αποκομιδής και               
λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων &      
μικροαπορριμμάτων (μεταλλικοί και πλαστικοί κάδοι, κώδωνες, κλπ) 
Μετακίνηση όλων των ως άνω μέσων, αυθαίρετη αφαίρεση των 
παντός είδους προστατευτικών (κιγκλιδώματα, προστατευτικά «π» 
ελαστικά στοπ, κλπ, ), εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων 
 

100€ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
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9 8.2.2 Μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής 
αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού 
 

600€ 

10 8.2.3 Επικόλληση αυτοκόλλητων η διαφημιστικών αφισών ή αναγραφή 
συνθημάτων («γκράφιτι») σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής 
αποθήκευσης απορριμμάτων κάδοι, συμπιεστές καλάθια και λοιπά 
μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων  

100€ 

11 9.1.3 Εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων (εκτός των ΑΕΚΚ) στο πεζοδρόμιο ή 
στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους ή τοποθέτησή τους σε 
σημείο όπου εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή εποχούμενων και η 
ευχερής  αποκομιδή τους 
*Τιμή προστίμου: Ανά κυβ.μ. όγκου κατάληψης 
Η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου 
χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τον 
κανονισμό κοινοχρήστων χώρων 
 

200/ κυβ.μ 

12 9.2 Ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου, από καταστήματα, γραφεία κτλ 
των οποίων οι υπεύθυνοι δεν έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει 
τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που 
τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κτλ.) δια 
συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ). 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ.  επιφάνειας κατάληψης 
Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων η και παρεμπόδισης της κυκλοφορίας πεζών ή 
οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται 
 

 
100€/τ.μ 

200€ 
Ελάχιστη 
χρέωση 

 

13 9.3.1 Απόρριψη φύλλων, ή ξερών ανθών, ή υπόλοιπων καθαρισμού κήπων, 
ή γκαζόν κτλ., επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς 
να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα του Άρθρου 8.1 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ.  επιφάνειας κατάληψης  (για μικρό όγκο) ή 
κυβικού μέτρου (για μεγάλο όγκο) 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής 
 

 
100€/τ.μ. 

100€/κυβ..μ. 
 
 

14 9.3.2 Εναπόθεση υπολοίπων κοπής δέντρων, ή θάμνων, ή κλαριών κλπ σε 
πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς υπόδειξη των υπηρεσιών 
του Δήμου. 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ.  επιφάνειας κατάληψης  (για μικρό όγκο) ή 
κυβικού μέτρου (για μεγάλο όγκο) 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής 

100€/ 
τ.μ ή κυβ.μ  

15 9.3.3 Μη απομάκρυνση από τους υπευθύνους υπόλοιπων χώματος ή 
κοπροχώματος με δικά τους μέσα ή η ανάμειξη με οικιακά 
απορρίμματα. 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ.  επιφάνειας κατάληψης  
 

200€ 

16 10.2 Μη απομάκρυνση ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο 
άρθρο 3, από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ή εργαστήρια ή συνεργεία κτλ. 
και εναπόθεση στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους 
κοινόχρηστους χώρους 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ.  επιφάνειας κατάληψης για τα μη ογκώδη 
& Ανά κυβ.μ. κατάληψης για τα ογκώδη 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής 
 

400€/ κυβ.μ.ή 
τ.μ. 
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17 10.4.α Εναπόθεση προϊόντων ή υλικών προερχόμενων από εκσκαφές ή 
κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες επί του πεζοδρομίου ή 
του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, άνευ αδείας από 
το Δήμο, χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των 
απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων και ρύπανση από διαρροή 
των υλικών 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ επιφάνειας κατάληψης ή όγκο αν πρόκειται 
για ογκώδη 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή αν από την 
έκταση της κατάληψης η τον κίνδυνο διασποράς των υλικών 
προκαλούνται προβλήματα στην δημόσια υγεία, την ασφάλεια η την 
ευταξία της πόλης 
 

 
 
 
 

400€/τ.μ. ή 
κυβ.μ 

18 10.4.β Απόρριψη υλικών προερχόμενων από εκσκαφές ή κατεδαφίσεις και 
γενικά οικοδομικές εργασίες σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα,  
πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. 
* Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ επιφάνειας κατάληψης ή όγκο αν 
πρόκειται για ογκώδη 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο 

του αρχικά επιβληθέντος 

 

 
 

400€/τ.μ. ή 
κυβ.μ 

19 10.4.γi) 
10.4.γii) 

Κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων άνευ 
αδείας από τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες κλπ) στους οποίους 
ρίπτονται πάσης φύσης αδρανή οικοδομικά υλικά ή Ανάμειξη του 
περιεχομένου των ειδικών κάδων με οικιακά ή άλλου είδους 
απορρίμματα 
*Τιμή προστίμου: Έως 10 ημέρες παραμονής του μέσου σε 
κοινόχρηστο  χώρο 
Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου χωρίς 
άδεια πέραν των 10 ημερών  στο ίδιο σημείο , το πρόστιμο 
διπλασιάζεται, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία 
καθαριότητας και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα 
προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους 

 

 
 

 

400€ 
 

 
20 

 
10.5 

Εσκεμμένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων ή αδρανών 
οικοδομικών υλικών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή 
κάθε είδους επαγγελματιών, σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους 
χώρους 
 
 

5000€ 

21 11.2 
11.3 

Εναπόθεση ειδικών ή επικίνδυνων απορριμμάτων του άρθρου 3 στο 
πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ. επιφάνειας κατάληψης 
Περίπτωσεις:1. ειδικά απορρίμματα, 2. επικίνδυνα απορρίμματα  
Επί πλέον τέλος και πρόστιμο για την άνευ αδείας κατάληψη 
κοινοχρήστου χώρου ίσου με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου 
συντελεστή κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που ισχύει κάθε φορά 
 

1)400€/τ.μ 
2)2000/τ.μ 
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22 11.4 Ανάμειξη με οικιακά απορρίμματα ειδικών και επικίνδυνων 
απορριμμάτων, από νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες.  
*Τιμή προστίμου: Περίπτωση 1: Μη επικίνδυνα 
Περίπτωση 2: Επικίνδυνα απορρίμματα  
 

 11) 500€011 
   2)1000€0 

00€ 

23 14.3.2 Ανοιχτό καπάκι του κάδου προσωρινής αποθήκευσης των 
ανακυκλώσιμων υλικών μετά την απόρριψη 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο 
διπλασιάζεται   

30€ 

24 14.3.3 Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαλογής ή συλλογής των 
αποβλήτων και της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης και μη ορθή εναπόθεση των απορριμμάτων στα 
αντίστοιχα μέσα προσωρινής αποθήκευσης 
*Τιμή προστίμου:  
Ανά σακούλα μη ανακυκλώσιμων που τοποθετείται σε κάδο 
ανακύκλωσης συσκευασιών (μπλε κάδοι) 
Ανά σακούλα μη οργανικών απορριμμάτων  που τοποθετείται σε 
κάδο βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) 
 

30€/ 
σακούλα 

25 14.3.4 Μη συμμόρφωση με την υποχρέωση χωριστής συλλογής υλικών 
συσκευασίας 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο 
διπλασιάζεται 

30€ 

26 14.3.5 Μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης,κλπ με την 
υποχρέωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο 
διπλασιάζεται 

30€ 

27 14.3.6 Μη χρησιμοποίηση συμπιεστών/ δεματοποιητών ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων μεγάλου όγκου 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο 
διπλασιάζεται 

100€ 

28 14.3.7 
14.3.8 

Μη συμμόρφωση με την εναλλακτική διαχείριση υγρών αποβλήτων 
και λιπαντικών ελαίων 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο 
διπλασιάζεται 

50€ 

29 14.3.9 Απόρριψη ελαστικών οχημάτων, καταλυτών αυτοκινήτων, 
χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων, ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών                      
σε δημοτικούς κάδους 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο 
διπλασιάζεται 

100€ 

30 15.1 Απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους, σε δρόμους, πεζοδρόμια και 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, τσιγάρων, 
προϊόντων καπνού, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, 
μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης. Απόρριψη κάθε 
είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους 
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από 
περιπατητές, θαμώνες κτλ. 
 
 

20€ 
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31 15.2.α Στάση και η στάθμευση παντός είδους οχήματος έμπροσθεν κάδων 
και άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 
*Τιμή προστίμου: Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο 
διπλασιάζεται 
 

50€ 

32 15.2.β Ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο 
οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Μη άμεση 
ειδοποίηση της υπηρεσίας Καθαριότητας σε έκτακτες περιπτώσεις 
όπως διαρροή μετά από σύγκρουση. 
* Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με 
την έκταση της ρύπανσης 
 

50€ 
 

33 15.3 Αμέλεια ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων άμεσου 
καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους 
*Το πρόστιμο ορίζεται από το Νόμο και επιβάλλεται από τα αρμόδια 
όργανα καθώς και  τη Δημοτική Αστυνομία 
 

 

- 

34 15.4 Ούρηση ή αφόδευση σε δημόσιο χώρο  
* Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής  

200€ 
 

35 16.2.2 Ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για 
οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους 
χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους 
χώρους,κλπ  
*Τιμή προστίμου: Το πρόστιμο επιβάλλεται από το δημοτικό 
συμβούλιο ανά περίπτωση μετά από εισήγηση της διεύθυνσης 
δημοτικών προσόδων εφόσον ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία 
από τη διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας 
 

- 

36 16.2.3 Τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που 
προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 
καταστημάτων.  
*Τιμή προστίμου: Το πρόστιμο επιβάλλεται από το δημοτικό 
συμβούλιο ανά περίπτωση μετά από εισήγηση της διεύθυνσης 
δημοτικών προσόδων εφόσον ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία 
από τη διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας 
 

 

 

- 

37 16.2.4 Προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και 
ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του 
οικοπέδου και πάνω στην οροφή του κτιρίου 
*Τιμή προστίμου: Το πρόστιμο επιβάλλεται από το δημοτικό 
συμβούλιο ανά περίπτωση μετά από εισήγηση της διεύθυνσης 
δημοτικών προσόδων εφόσον ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία 
από τη διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας 
 
 

- 

38 16.2.8 Ρύπανση από αυθαίρετη ρίψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων 
 

1€/τ.μ. 

39 16.2.11 
 

Πλαίσια ή διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, 
κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι δεν έχουν καθοριστεί 
για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. 
*Τιμή προστίμου: Το πρόστιμο επιβάλλεται από το δημοτικό 
συμβούλιο ανά περίπτωση μετά από εισήγηση της διεύθυνσης 
δημοτικών προσόδων εφόσον ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία 
από τη διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας 

- 
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40 
 

17.2 
17.5 

Εναπόθεση, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κλπ) ή ευπαθών και 
δύσοσμων αποβλήτων (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα 
τροφών κτλ), έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής 
αποθήκευσης. Μη λειτουργία χωριστής συλλογής πολλαπλών 
ρευμάτων (απόβλητα έλαια, βιολογικά απόβλητα κλπ.) 
* Τιμή προστίμου: Ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία 
 

200€ 

41 17.3 Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων που παράγονται 
από καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», supermarket, 
χώρους εστίασης, ξενοδοχεία κλπ  δια συμπιέσεως ή άλλου 
πρόσφορου τρόπου 
* Τιμή προστίμου: Ανά €100 ανά τ.μ. επιφάνειας κατάληψης 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με 
την έκταση της ρύπανσης  
 

100€/τ.μ. 
ή 

20€/τεμάχιο 
 

42 17.4 
 

Μη φροντίδα συσκευασίας των απορριμμάτων από καταστήματα. 
Παρέκκλιση από το ωράριο αποκομιδής σε περιοχές που δεν 
πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και δεν υπάρχουν μέσα 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.  
 

 
100€ 

 

43 17.6 Μη ορθή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων που υπόκεινται σε 
μεταποίηση 
* Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής  

100€/ 
σακούλα 

44 17.7 
17.8 
17.9 

17.11 

Μη τοποθέτηση σταχτοδοχείων δαπέδου (ή παντός τύπου) ή 
αθέτηση υποχρέωσης καθαριότητας αυτών 
* Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής  
 
 

100€ 
 

45 17.9 Έλλειψη δοχείων απορριμμάτων και ακάθαρτος ο περιβάλλοντας 
χώρος καταστημάτων, περιπτέρων, καντινών κλπ 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφ' όσον το 
κατάστημα δε διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση 
που τα τοποθετημένα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα 
 

30€ 

 
46 

17.10 Ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο 
χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που 
προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου 
*Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ. επιφάνειας κατάληψης 
 

50€/τ.μ. 
 

47 17.15 Επιβάρυνση, βλάβη ή αλλοίωση παραχωρηθέντος κοινόχρηστου 
χώρου και μη αποκατάσταση του χώρου μετά την λήξη της άδειας 
χρήσης σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα 
 

100€ 

48 18.4 Αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων 
(parking, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι 
συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ), που 
γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους. 
Η διαπίστωση ανθυγιεινής εστίας πραγματοποιείται μετά από έλεγχο 
των εποπτών υγείας της Διεύθυνσης υγειονομικού ελέγχου και 
περιβαλλοντικής υγιεινής της περιφέρειας Αττικής και το πρόστιμο 
επιβάλλεται από τους επόπτες υγείας της προαναφερόμενης Δ/νσης 

- 
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49 18.6 Μη τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών διατάξεων για 
καταστήματα (άρθρο 17) που παραμένουν ανοικτά μετά την 
προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής ή μη αποκομιδή με δικά τους 
μέσα τυχόν απορριμμάτων ή μη μεταφορά σε χώρο που θα τους 
υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή μη φύλαξή τους σε 
ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάμους)  
*Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με 
τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης 
 

200€ 
 

50 19.2.10 Μη εναπόθεση των βιοαποβλήτων στους καφέ κάδους που έχουν 
τοποθετηθεί από το Δήμο στο χώρο διεξαγωγής των λαϊκών αγορών 
και ανεξέλεγκτη παραχώρησή τους σε ιδιώτες 
 

100€ 

51 19.2.12 Ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων 
άσκησης υπαιθρίου εμπορίου 
* Τιμή προστίμου: Ανά τ.μ. επιφάνειας κατάληψης  
Περιπτώσεις : 1) μικροαπορρίμματα ,2) συσκευασίες που 
εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους ,3) χύμα υπόλοιπα 
προϊόντων, λάδια, σακούλες - κούτες με απορρίμματα κλπ  
 

1)50€/τ.μ. 
2)100€/τ.μ. 
3)200€/τ.μ 

 

52 20.1 
20.2 
20.3 
20.4 

Μη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και 
όσων προβλέπονται στο άρθρο 17 για τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος από εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν 
αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον 
κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, μη 
καθαριότητα του χώρου μετά τη λήξη της εργασίας ή μη 
απομάκρυνση κινητών κατασκευών, εμπορευμάτων και κάθε 
κατασκευής που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, 
του οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων. 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με 
την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης 
 

100€ 
 

53 
 

21.2 Διαρροή ή διασπορά φορτίου από ανοικτά φορτηγά που δεν έχουν το 
φορτίο τους πλήρως προστατευμένο. 
 

 

500€ 

54 21.3 Αμέλεια περισυλλογής απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής, που 
παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με 
την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης 
 
 

200€ 

55 22.1 Εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε 
άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη 
ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος λόφο κλπ 
*Τιμή προστίμου: Περιπτώσεις : 1)δίκυκλα, 2)επιβατικά 
αυτοκίνητα,3) βαρέα οχήματα  άνω των 3,5t ανάλογα με τον κυβισμό, 
4)μηχανήματα έργου 
 

 

1)100€ 
2)250€ 

3)500-1000€ 
4) 1500€ 
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56 22.3 
 

Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού σήματος για τα 
εγκαταλελειμμένα οχήματα (σε περίπτωση μη μετακίνησης του 
οχήματος) 
*Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής 
 

200€ 

57 22.7 
 

Επιβάλλεται πρόστιμο σε όχημα παντός τύπου, το οποίο ο ιδιοκτήτης 
του το έχει σταθμεύσει επί του οδοστρώματος ή πάνω στο 
πεζοδρόμιο ή σε δημόσιους ή δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους και 
αποδεδειγμένα αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και 
την ασφάλεια των κατοίκων καθώς χαρακτηρίζεται ως ρυπογόνος  
εστία. 
*Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με 
την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης 
 

       500€ 

58 23.1- 
   23.5 

Ακάθαρτες ιδιοκτησίες, αδόμητες ή μη.  
Ακάθαρτοι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και 
επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλιοι χώροι), στεγασμένοι ή μη. 
Μη λήψη μέτρων για την διατήρηση της καθαριότητας στους 
δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που 
γειτνιάζουν με τις ιδιοκτησίες.  
Εναπόθεση απορριμμάτων που προέρχονται από εκδηλώσεις 
(εκθέσεις, εμπορικές δραστηριότητες κλπ), σε κοινόχρηστους 
χώρους. 
*Πραγματοποιείται έκθεση κόστους – δαπάνης  
  Καταλογισμός με απόφαση Δημάρχου  
 

- 
 

59 24.1 
24.2 

Αμέλεια καθαριότητας ή αποψίλωσης οικοπέδων ή έλλειψη 
περίφραξης. 
*Πραγματοποιείται έκθεση κόστους – δαπάνης  
  Καταλογισμός με απόφαση Δημάρχου  

- 

60 25.5 Μη συμμόρφωση στις διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού για την 
καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε 
περίπτωση που δεν προβλέπεται 
 

200€ 
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Παράρτημα 1: Διαδικασία καταβολής προστίμων και ενστάσεων 
 

 

 Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο στο Ταμείο 
του Δήμου Αθηναίων (οδός Λιοσίων αρ. 22, 3ος όροφος).  
Ώρες και ημέρες Ταμείου: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 με 14.30. 
 

 Ο παραβάτης μπορεί εάν επιθυμεί να εμφανιστεί εντός τριών ημερών από την 
σύνταξη της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης στο Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων (Ιερά Οδός 151, Αθήνα) ή να στείλει 
e-mail στο d.kath.anakiklosis@athens.gr και να εκθέσει τις τυχόν αντιρρήσεις του.  
 

 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων είναι 
αρμόδιος να αποφασίζει κάθε φορά εάν οι αντιρρήσεις είναι βάσιμες ή μη 
προκειμένου να προχωρά αντίστοιχα σε διαγραφή ή μη του προστίμου. Επιπρόσθετα  
και αναλόγως του ύψους του ποσού του προστίμου έχει δικαίωμα να το μειώσει έως 
το ήμισυ του αρχικώς αναφερόμενου στην πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Κανονισμού 
Καθαριότητας, εάν θεωρηθεί κατά περίπτωση και τεκμηριωμένα ότι αυτό είναι 
δυσανάλογο με την πραγματική εικόνα της παράβασης ή αν συντρέχουν ειδικοί ή 
έκτακτοι λόγοι που θα αναφέρονται.  

 

 Η Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης υποχρεούται να κοινοποιεί τις απαντήσεις 
στους ενδιαφερόμενους. 

 

 Εάν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ή εάν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, 
το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα 
βεβαίωσης. 

 

 Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ασκείται προσφυγή στα αρμόδια 
Δικαστήρια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

 Τα έσοδα από τα πρόστιμα που εισρέουν από τις παραβάσεις του παρόντος 
Κανονισμού δύναται να χρηματοδοτούν καμπάνιες επικοινωνίας, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών της κυκλικής 
οικονομίας και της ορθής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην πόλη. 
Δυνητικά φορείς, περιοχές, γειτονιές, πολίτες, δημότες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, 
σωματεία, σύλλογοι κτλ που συνδράμουν εμπράκτως στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού επιβραβεύονται όπως αυτό οριστεί με Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

 Το αρμόδιο γραφείο – Τμήμα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης υποχρεούται 
στην τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των Πράξεων Βεβαιώσεων του παρόντος 
Κανονισμού στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι για την τήρηση του 
βάσει του άρθρου 2 του παρόντος. Σκοπός του αρχείου είναι εκτός από την τήρηση 
επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων ποιοτικού (ανά είδος/άρθρο βεβαίωσης) 
και ποσοτικού (ύψος ποσών επιβολής προστίμων) χαρακτήρα η έγκαιρη 
προειδοποίηση των εν δυνάμει υπότροπων του Κανονισμού προκειμένου να 
λαμβάνουν έγκαιρα γνώση για τις περαιτέρω κυρώσεις όπως προβλέπονται από το 
παρόν. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι τήρησης και επικαιροποίησης του εν λόγω 
αρχείου όπως και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Δήμου Αθηναίων 
οφείλουν να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις του 
Ν.4624/2019 περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

mailto:d.kath.anakiklosis@athens.gr
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Παράρτημα 2 : Κύριο Θεσμικό Πλαίσιο Κανονισμού 
 

 

Νομοθεσία Περιγραφή 

 
 
 

Ν.4555/2018 
(ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) 

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 
 

 
Ν.4496/2017 

(ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017) 

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 
2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις 
 

 
 

Ν. 2939/2001 
(ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) 

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις Γενικό πλαίσιο εναλλακτικής Διαχείρισης ειδικών ρευμάτων 
(συσκευασιών, συσσωρευτών, κλπ). Ενσωμάτωση Οδηγίας 94/62/ΕΚ 
Τροποποιήθηκε από τον Ν.3854/10 και ΥΑ 9268/469/07 
 

 

Ν.4042/2012 
(ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) 

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 
 

 

Ν.4685/2020 
(ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) 

 

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις 
 

Απόφαση 
2000/532/ΕΚ 

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ &2001/573/ΕΚ της 
Επιτροπής Ε.Κ. 

 
Απόφαση 

(2014/955/ΕΕ) 

Τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο 
των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
 

 

ΚΥΑ 
50910/2727/2003 

(ΦΕΚ 1909 B) 

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
 

Ν. 1650/1986 
 (ΦΕΚ 160Α/16-10-1986) 

Για την προστασία του περιβάλλοντος 

 

Ν. 2946/2001 
(ΦΕΚ Α’ 224/08.10.2001) 

Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες 
διατάξεις 

 
Ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος 
 

 
 

Υ.Α. ΥΠΕΚΑ 1958/2012 
 

Κατάταξη δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρ.1 του Ν4014/2011 
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Ν. 3854/2010 
(ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) 

 

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
 

ΚΥΑ 
 9303/454/E103/2009 

(ΦΕΚ 408 Β/5.3.09) 

Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων 
προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης  
‘ 

 
ΚΥΑ 

 41624.2057.Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά Πρόγραμμα εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων ΦΗΣ & Σ Εναρμόνιση με Οδηγίες 2006/66/ΕΚ, 
2008/103/ΕΚ 
 

Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) 

Ν. 4635/2019 
ΦΕΚ Α 167/30.10.2019 

 

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
                                   & 
 

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις 

Ν. 3979/2011 
(ΦΕΚ Α 138 16.6.2011) 

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις  

Ν.4071/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) 

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

 

Ν. 3028/2002 
 (ΦΕΚ 96/Δ΄/10.02.2004) 

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
Αναοριοθέτηση του Αρχαιολογικού Χώρου της πόλης των Αθηνών 
 

               ΥΑ- Υ1γ//2017 
(ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ.4782 

ΦΕΚ Β΄2161/2017) 
 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις 

            Ν. 4039/2012 
 (ΦΕΚ Α 15/02.02.2012) 

Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 
κερδοσκοπικό σκοπό 

 
 

 

Ν. 4419/2016 
(ΦΕΚ 174/20.9.2016) 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 
2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, 
την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων 
 

 

Ν. 4633/2019 
(ΦΕΚ Α’ 161/16.10.2019) 

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για 
τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και 
λοιπές διατάξεις 

 
ΠΔ. 116/2004 

(ΦΕΚ Α’ 81/05.03.2004) 

Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/53/εκ 
 

ΚΥΑ 
1002901/67/2002 

(ΦΕΚ 57Β/24-01-2002) 

 

Διαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στερεών αποβλήτων 
εγκαταλειμμένων οχημάτων 

ΠΔ. 26/2012 
(ΦΕΚ Α’ 81/05.03.2004) 

Άρθρο  44 . Χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων 
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Ν. 2946/2001 
(ΦΕΚ Α’ 224/08.10.2001) 

Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες 
διατάξεις 

Ν. 4674/2020 
(ΦΕΚ Α’ 53/11.03.2020) 

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 

Ν. 4710/2020 
(ΦΕΚ Α’ 142/23.07.2020) 

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις 
 

Απόφαση  
(46526/2020) 

Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας 
διαφήμισης 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 
 (ΦΕΚ Β’ 2161/23.06.2017) 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων  
τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις 

 
 

Ν. 4624/2019 
(ΦΕΚ Α’ 137/29.08.2019) 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις 

 
ΠΔ 116  

(ΦΕΚ Α’ 81/05.03.2004) 

Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/53/εκ 

Απόφαση ΔΣ 
(1776/2017) 

Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό όρων 
και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστου χώρου 

Ν. 4495/2017 
(ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017) 

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις 

Ν. 4067/2012 
(ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012) 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 

 

 
Παράρτημα 3 : Κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου  Αποβλήτων (ΕΚΑ) 
 
 

 

  

Απόβλητα από συσκευασίες – Απορροφητικά υλικά, Υφάσματα σκουπίσματος, 
υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός μη προδιαγραφόμενα άλλως 
 

1501 συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων         
συσκευασίας) 

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

150102 πλαστική συσκευασία 

150103 ξύλινη συσκευασία 

150104 μεταλλική συσκευασία 

150105 συνθετική συσκευασία 

150106 μεικτή συσκευασία 

150107 γυάλινη συσκευασία 

150109 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

1502 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός 
ρουχισμός 
 

150203 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα 

αναφερόμενα στο σημείο 150202 
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Δημοτικά απόβλητα 
 

Οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες 
και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων 
 
 

2001 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

200101χαρτιά και Χαρτόνια 

200102 γυαλιά 

200108βιόαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

200110ρούχα 

200111υφάσματα 

200122αεροζόλ 

200125βρώσιμα έλαια και λίπη 

200128χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27 

200130απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

200132φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

200134μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 

200136απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 

01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

200138ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 37 

200139πλαστικά 

200140μέταλλα 

200141απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

200199άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 
 

2002 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

200201 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

200202 χώματα και πέτρες 

200203 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 
 

2003 άλλα δημοτικά απόβλητα 

200301 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

200302 απόβλητα από αγορές 

200303 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

200304 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

200306 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

200307 ογκώδη απόβλητα 

200399 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 
 

Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στις κατηγορίες 15 & 20 του ΕΚΑ, οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στους παραπάνω πίνακες. Τα απόβλητα που 
περιλαμβάνονται επίσημα στον κατάλογο µε έναν αστερίσκο (* ) είναι επικίνδυνα 
απόβλητα σύμφωνα µε το αρ. 1 παρ.4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και δεν 
περιλαμβάνονται στους πίνακες του παρόντος Κανονισμού. Τα απόβλητα αυτά 
διέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, εκτός 
εάν εφαρμόζεται το αρ. 1 παρ. 5 της εν λόγω οδηγίας. 
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Παράρτημα 4 : Περί Χωροθέτησης μέσων προσωρινής αποθήκευσης (ΜΠΑ) 
 

 

Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη πριν από την τοποθέτηση των μέσων: 

 

 

Πολεοδομικά χαρακτηριστικά 1. 

•Γενικός Πολεοδομικός Κανονισμός 

•Πλάτος δρόμων και πεζοδρομίων 

•Κλίση και ανωμαλία εδάφους 

•Προστασία των αρχαιολογικών και τουριστικών ζωνών 

•Είδος κτιρίων (οικίες ,καταστήματα, καταλύματα,κλπ) 

•Χρήσεις γης , βιοτεχνική /βιομηχανική δραστηριότητα 

 

 

 

                        Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά 2. 
 

•Πληθυσμιακή πυκνότητα 

•Αριθμός  κτιρίων 

•Αριθμός διαμερισμάτων  και καταστημάτων σε κάθε κτίριο 

•Ρυθμός Παραγωγής Απορριμμάτων (ΡΠΑ) 

•Εποχιακές διακυμάνσεις και τουριστική κίνηση 

•Ιδιαιτερότητες και ανάγκες της κάθε Δημοτικής Κοινότητας 

 

 Ασφάλεια και δημόσια υγεία 3. 
 

•Υφιστάμενη  εθνική και κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών 
απορριμμάτων, την υγιεινή και την ασφάλεια 

•Ασφάλεια εργαζομένων κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων  

•Ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων πλησίον των μέσων αποθήκευσης. 

•Αποφυγή δημιουργίας εστιών ανεξέλεγκτης απόρριψης και ρύπανσης 

Προστασία του περιβάλλοντος και αισθητική  4. 
 

•Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθερου χώρου 

•Προβολή προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και ενθάρρυνση της 
συμμετοχής σε αυτά 

•Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνέιδησης των πολιτών 

•Περιορισμός της οπτικής όχλησης 

•Αρμονική ένταξη των μέσων προσωρινής αποθήκευσης στον αστικό ιστό 

 

 

 

Πολιτική της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής 5. 
 

•Διαθέσιμος εξοπλισμός της Διεύθυνσης Καθαριότητας (απορριμματοφόρα, μηχανικά 
σάρωθρα, φορτηγά, πλυντήρια κάδων, κλπ) 

•Καταγραφή ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος (ζυγίσεις στον 
ΧΥΤΑ, ανακυκλώσιμα υλικά, οργανικά απόβλητα) 

•Συχνότητα δρομολογίων αποκομιδής 

•Εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών που πηγάζουν από τη διεθνή εμπειρία 

•Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματικών πόρων ελαχιστοποιώντας τις διαδρομές  
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Σημεία αποφυγής τοποθέτησης  μέσων προσωρινής αποθήκευσης  

Στοχεύοντας ταυτόχρονα σε: 

 
 

Αποφεύγεται η τοποθέτηση μέσων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων σε: 

 Γωνίες δρόμων 

 Πλησίον φωτεινών σηματοδοτών 

 Διαβάσεις πεζών 

 Ράμπες και θέσεις στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες  

 Σημεία όδευσης τυφλών  

 Στάσεις και στροφές λεωφορείων    

 Ράμπες ασθενοφόρων 

 Εισόδους εκκλησιών 

 Εισόδους σχολείων, παιδικών χαρών και παιδικών σταθμών  

 Πάρκα  

 Εισόδους  δομών υγείας, πολιτισμού και αθλητισμού 

 Ακάλυπτα οικόπεδα και  εγκαταλελειμμένα σπίτια 

 Πλησίον πυροσβεστικών κρουνών 

 Αδιέξοδα και όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρου 

 Πλησίον διασταυρώσεων, όταν εμποδίζεται η οπτική του διερχόμενου οδηγού 

 Πλησίον εξόδου γκαράζ κατά τη φορά της κατεύθυνσης οχημάτων  

 Πεζοδρόμια εύρους μικρότερου του ενός μέτρου 

 Πάνω ή πλησίον φρεατίων ομβρίων υδάτων  

 Σημεία που εμποδίζεται η πρόσβαση Υπηρεσιών που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες 
(πυροσβεστική, ασθενοφόρο κλπ) 

 Σημεία όπου κωλύεται η κυκλοφορία πεζών 

 Οδούς πριν αυτοί διανοιχθούν πλήρως και ασφαλτοστρωθούν 

 Σημεία όπου δεν μπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (πολύ μεγάλη κλίση δρόμου) 

 Έμπροσθεν βιτρινών καταστημάτων 

Αποφυγή 
δημιουργίας 

εστιών 
ανεξέλεγκτης 
απόρριψης 

Διευκόλυνση 
των 

εργαζομένων 

αποκομιδής 

Βελτίωση 
χώρου από 

πλευράς 
αισθητικής 

Διασφάλιση 
υγείας του 
συνόλου 

Ασφάλεια 
κίνησης 

οχημάτων και 
πεζών  
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Παράρτημα 5 : Συνηθέστερες παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   Απόρριψη πρασίνου 
 

     Ανοιχτοί κάδοι  

 

 
   Απόρριψη Στρωμάτων 

 
  Στάθμευση μπροστά σε κάδο 
 

 
Βανδαλισμός 

 
   Απόρριψη οικοδομικών υλικών 

 
Απόρριψη ογκωδών 

 
 Βαφή με σπρέι (Γκράφιτι) 
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Παράρτημα 6 : Κριτήριο επιβολής κυρώσεων κατά την απόθεση ογκωδών & 

μη ογκωδών αποβλήτων σε κοινόχρηστους  χώρους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη ογκώδη: Μέτρηση επιφάνειας κατάληψης 

 

Ο Δήμος Αθηναίων υιοθετεί την ακόλουθη μέθοδο περιορισμού της ανεξέλεγκτης 

απόρριψης/ εναπόθεσης ογκωδών & μη ογκωδών αποβλήτων εκτός των μέσων 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων: 

 Τα μη ογκώδη απόβλητα που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα από τους πολίτες 

μπορεί να βρίσκονται σε μικρές ή μεγάλες σακούλες ή ‘’χύμα’’ σε 

κοινοχρήστους χώρους (συνήθως πεζοδρόμια). Σε αυτή την περίπτωση η 

μέτρηση της επιφάνειας κατάληψης μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο εύκολα σε 

σχέση με τον όγκο και να προσεγγίσει καλύτερα το μέγεθος της παράβασης. 

 

 Για  τα ογκώδη απόβλητα  υπολογίζεται ο όγκος κατάληψης κοινοχρήστου 

χώρου ως κριτήριο επιβολής των κυρώσεων στους παραβάτες. 

 

Ογκώδη: Μέτρηση όγκου κατάληψης 

 

Πρόστιμο €/ τ.μ. 

Πρόστιμο €/ κυβ.μ. 
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Παράρτημα 7 : Ογκώδη απόβλητα που μπορούν να μεταφερθούν από 
το Δήμο καταβάλλοντας το τέλος αποκομιδής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι ανήκει σε αυτή την κατηγορία  

Ογκώδη ξύλινα ή μεταλλικά έπιπλα 
Ντουλάπες, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, σιφονιέρες, σκελετοί κρεβατιών, βάσεις με 
σανίδες κρεβατιών, καναπέδες, πόρτες, κουφώματα, παλέτες και παρεμφερή είδη 
 

Ογκώδη αντικείμενα οικοσκευής 
Στρώματα, χαλιά, βαλίτσες, παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων, κάδρα, καλάθια 
σκύλων, λαμπατέρ, καλάθια για άπλυτα και παρεμφερή είδη 
 
 

Ηλεκτρικές συσκευές 
Ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, βίντεο, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, 
υπολογιστές, θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές σκούπες και παρεμφερή είδη, καθώς και όλες 
οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές 

Μέταλλα και Μεταλλικές οικοσκευές 
Θερμαντικά σώματα, υδρορροές, μπανιέρες/ντουζιέρες, νιπτήρες, λεκάνες και 
παρεμφερή είδη, Ψησταριές, ποδήλατα, παιδικά αυτοκίνητα, καρότσια μωρού, 
όργανα γυμναστικής, ομπρέλες ήλιου, απλώστρες ρούχων, σκάλες για το σπίτι και 
παρεμφερή είδη 
 

Αδρανή οικοδομικά υλικά 
Πέτρες, κεραμίδια, μπετόν, τσιμέντο και παρεμφερή υλικά ,αντικείμενα από 
πορσελάνη, πηλό, κεραμικό υλικό 
 

Απορρίμματα κήπου 
Απορρίμματα από την κοπή δένδρων και θάμνων, ρίζες, κορμοί , φύλλα, κοπή γκαζόν 
και παρεμφερή υλικά 
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     Επικοινωνία με το Δήμο 
 

 

 Τηλεφωνική επικοινωνία 
 

 24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία            1595    
 

 Επικοινωνία με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Καθαριότητας των 
Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου                     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία 

 Email  
d.kath.anakiklosis@athens.gr  
t.enallaktikis.diax.apovliton@athens.gr 

  Ψηφιακές εφαρμογές  
  Novoville  
 

  Κέντρο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Δήμου 
 

  Αιτήματα πολιτών             https://www.cityofathens.gr/khe/crm 
  Αιτήσεις και οδηγίες        https://www.cityofathens.gr/khe/aitiseis 
 

 

1η ΔΚ                     2103224890 

2η ΔΚ                     2107564796 

3η ΔΚ                     2103451281 

4η ΔΚ                     2105143838 
5η ΔΚ                     2108646797 

6η ΔΚ                     2108677178 

7η ΔΚ                     2106998833 
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