ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 16 / 2013 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 50 / 2013.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Σήμερα στις 22-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ., συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 14-11-2013
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα
άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

Παρόντες
1 Θεόφιλος Κορωνάς
2 Βασίλειος Παπαδόπουλος
3 Μαρία Παπαϊωάννου
4 Θωμάς Αγγελίνας
5 Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Απόντες
1 Γεώργιος Κάκαρης
2 Δημητρούλα Γκέκα
3 Κυριάκος Παναγιωτίδης
4 Αναστάσιος Βασιάδης

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στην
Επιτροπή το από 08/11/2013 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Παπαδόπουλου Βασιλείου που έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 79 του Ν. 3463/8-6-2006 η αρμοδιότητα για την έκδοση
κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ανήκει στους Δήμους. Με αυτές
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους με τον ορισμό κανόνων όπως και τον καθορισμό όρων και
προϋποθέσεων, ενώ σε αυτές μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις όπου επιβάλλονται διοικητικά
μέτρα και πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής αυτών με κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Βάσει των διατάξεων του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα
ζωής, τη χωροταξία, πολεοδομία και την προστασία περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας :
Με την με αριθ. 408/2004 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας ψήφισε τον Κανονισμό
Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας που ισχύει εώς σήμερα .
Με την με αριθ. 399/2011 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας καθόρισε Επιτροπή
αναθεώρησης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας.
Κατόπιν η παραπάνω Επιτροπή συνέταξε τον αναθεωρημένο Κανονισμό Καθαριότητας και
Προστασίας Περιβάλλοντος με τα συνημμένα παραρτήματα : α) Πίνακας Ενδεικτικής Κοστολόγησης
Εργασιών Καθαρισμού Οικοπέδων και Λοιπών Ακάλυπτων Χώρων και β) Νομοθετικό Πλαίσιο που
τον συνοδεύουν, αντίγραφο του οποίου έχετε όλοι λάβει γνώση, και ο οποίος έχει συνταχθεί στα
πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας. Το τελικό σχέδιο που συντάχθηκε, με ευθύνη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας αναρτήθηκε από τις 05-06- 2013 ημέρα
Τετάρτη, στην ιστοσελίδα του Δήμου και καλούσε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην δημόσια
διαβούλευση. Ωστόσο δεν διατυπώθηκε καμία πρόταση ή παρατήρηση από ομάδα πολιτών ή
κάποιον συλλογικό φορέα, τόσο στον Δήμο όσο και ενώπιόν μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Παπαδόπουλου Βασιλείου.
2. Την με αριθ. 408/2004 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας με την οποία ψηφίστηκε ο
Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας.
3. Την με αριθ. 399/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας με την οποία καθορίσθηκε η
Επιτροπή αναθεώρησης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας.
4. Τον συνταχθέντα από την ανωτέρω Επιτροπή, αναθεωρημένο Κανονισμού Καθαριότητας και
Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας.
5. Τις διατάξεις του άρθ. 73 του Ν. 3852/2012 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Κ.Δ.Κ.
Ν.3463/2006.
Εισηγείται Ομόφωνα
στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αναθεωρημένο Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας
Περιβάλλοντος, όπως αυτός εμφανίζεται στο κατατεθειμένο από το Τμήμα Καθαριότητας –
Ανακυκλώσιμων Υλικών, σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος μαζί με
τα συνημμένα παραρτήματα : α) Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων και Διοικητικών Κυρώσεων
και β) Νομοθετικό Πλαίσιο, και ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής :

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ
ΕΣΔΑ ΟΤΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΦοΔΣΑ)

Ν.

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Ν. Ημαθίας
(νέα ονομασία από 2014 «Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»)

Ε.Κ.

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Χ.Υ.Τ.Α.

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Α.Ε.Κ.Κ.

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Κ.Υ.Α.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ι.Α.-Α.Χ.

Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα

Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.

Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα

Ε.Ι.Α.-Μ.Τ.Χ.
Ε.Ι.Α.-Τ.Χ.

Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό
χαρακτήρα
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν τοξικό χαρακτήρα

Α.Ι.Α.

Άλλα Ιατρικά Απόβλητα

ΔσΠ

Διαλογή στην Πηγή

Ε.Ε.Δ.Σ.Α.

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντάσσεται στην επιταγή του άρθρου 24 του
Συντάγματος για προστασία του περιβάλλοντος, με την σύγχρονη εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος, που στην περίπτωση αυτή είναι κυρίως η υγεία των πολιτών.
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν
είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας , τις υγειονομικές διατάξεις ,τις
αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.
Ο παρών κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους Δημότες, τους κατοίκους και
τους εν γένει αποδέκτες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές (οδηγία
2008/98/ΕΚ – Νόμος 4042/2012 ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012):

Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται
από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης και η
προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών
και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί την δημόσια υγεία, υποβαθμίζει
την ποιότητα ζωής των πολιτών και του φυσικού κάλους.

Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει
σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι
εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος.


Η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές
περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας περιορίζει τη σπατάλη ενεργειακών πόρων.

Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους αποδέκτες των
υπηρεσιών συμμετέχουν, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και την συμβολή τους στη διαμόρφωση του
αντικειμένου της καθαριότητας.

Οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες κατά την παραγωγή των προϊόντων καθώς και οι έμποροι πρέπει
να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση
συσκευασιών προσοδοφόρων για ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση.

Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα
ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Ο «ρυπαίνων πληρώνει» τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις οι οποίες και
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό καθώς και στις αντίστοιχες Κ.Υ.Α.

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

Η συμβολή των πολιτών τόσο στην πρόληψη της ρύπανσης, όσο και η άμεση αντιμετώπιση της
επικοινωνώντας με την υπηρεσία για την αντιμετώπισή της, είναι σήμερα ο θεμέλιος λίθος της
προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και της δημόσιας υγείας.
Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας αποσκοπεί :

στη μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί
κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και
αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.

στην ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στους δημότες,
κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
ευθύνης του Δήμου μας.
Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του
εξοπλισμού και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:

Η ρύθμιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας που
αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας,

Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης μας,

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την
κάθε είδους ρύπανση,

Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της
προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα
απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους
στο περιβάλλον,

Η ελάττωσή της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών που μπορούν να
ανακυκλωθούν,

Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών,

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας π.χ. μέσω της ανακύκλωσης,

Η αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ώστε να μειώνεται η
ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό
κόστος,

Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής αγωγής, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους,

Η συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς για τη προστασία του
περιβάλλοντος,

Η πρόληψη πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους,

Η πρόληψη πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις,

Η αναβάθμιση των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και των περιοχών αρχαιολογικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος,

Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η τήρηση και η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και του
εκάστοτε Αντιδημάρχου Καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 75,παρ.ιβ4 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ανήκει στο Δήμο
Βέροιας και ειδικότερα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας
σύμφωνα πάντα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι
υπάλληλοι των Διευθύνσεων ορίζονται με απόφαση δημάρχου και εξουσιοδοτούνται για την
εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, όπως και για κάθε άλλη
λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας, που μνημονεύεται στον παρόντα κανονισμό,
είναι οι φορείς που προβλέπονται από τις οικείες κάθε φορά διατάξεις.
Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω αρχές, για την όσο το
δυνατό πιο αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους.
Για την βεβαίωση των παραβάσεων συντάσσεται με πληρότητα και σαφήνεια, αναφορά σε
αριθμημένο ειδικό έντυπο, στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την
σωστή αξιολόγηση των παραβάσεων και η οποία κατατίθεται στην υπηρεσία το αργότερο την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα και νομιμότητα της αναφοράς και τη
διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή, για την άσκηση ποινικής δίωξης ή την επιβολή της διοικητικής ποινής
κατά περίπτωση. Αντίτυπο διατηρείται στο αρχείο της.
Τη συμμόρφωση και την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που τίθενται από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 8035/30-11-2012 άδεια για τη δραστηριότητα διαχείριση (συλλογή - μεταφορά)
στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων του Δήμου Βέροιας που εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής /
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας / Τμήμα Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού.
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η επικοινωνία του κοινού για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας γίνεται
είτε μέσο διαδικτύου από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας είτε με την αυτοπροσώπως παρουσία
του ενδιαφερομένου στο γραφείο της υπηρεσίας που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 55 στο
τέταρτο όροφο είτε τηλεφωνικώς
για την Δημοτική Ενότητα Βέροιας 2331350509 και 2331350634,
για την Δημοτική Ενότητα Δοβρά 2331352100,
για την Δημοτική Ενότητα Βεργίνας 2331352000,
για την Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδας 2331351715,
για την Δημοτική Ενότητα Απ.Παύλου 2331351900.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ως απορρίμματα -στερεά απόβλητα- στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, νοούνται όλες οι
ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή
φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και
γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και τα οποία ο κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται ή
υποχρεούται να απορρίψει.
Τα στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα περιλαμβάνονται αναλυτικά στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ της
υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03(ΦΕΚ 1909Β/22-12-03). Στην έννοια του στερεού (μη
επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο
αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΒ της ανωτέρω απόφασης που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα
οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση
2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001).
Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών.
Ως αστικά απόβλητα νοούνται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, που λόγω της
φύσης ή σύνθεσης τους προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα.
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
3.ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
4.1. Δημοτικά αστικά απορρίμματα
Τα Δημοτικά αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α)Εσωτερικά απορρίμματα μη ογκώδη (όπως π.χ. υπολείμματα τροφών και άχρηστα είδη,
δηλαδή υλικά συσκευασίας αυτών, άδειες κονσέρβες, σακούλες, κουρέλια σε μικρή ποσότητα,
άχρηστα χαρτιά, προϊόντα σκουπίσματος δαπέδων, κ.λ.π.) που προέρχονται από τη συνήθη
καθαριότητα ή από τα υπολείμματα κουζίνας, οικιών, καταστημάτων, γραφείων και γενικά όλων των
χώρων όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες πλην των παραγράφων 4.2 και 4.3 (και όχι
από την κύρια συνήθη παραγωγική δραστηριότητα).
β)Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη είναι τα απορρίμματα που προέρχονται από τους χώρους της
παραγράφου 4.1.α του παρόντος άρθρου, αλλά είναι ογκώδη (όπως π.χ. άχρηστες οικιακές
συσκευές, παλιά έπιπλα, στρώματα, κ.λ.π.).
γ)Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που προσομοιάζουν με τα
αστικά απόβλητα και εγκαταλείπονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, κλπ.,
καθώς και αυτά που προέρχονται από τα τμήματα εκείνα των οδών, που εκτείνονται μόνο μέσα σε
κατοικημένες περιοχές εντός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Βέροιας.
δ)Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.).
ε)Επικίνδυνα απορρίμματα σε μικρές ποσότητες όπως μπαταρίες, φάρμακα, συσκευασίες
εντομοκτόνων, κ.λ.π.
4.2. Ειδικά απορρίμματα
Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α) Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης
μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ.
εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών,
ιχθυαγορών, κρεαταγορών, σφαγείων, επεξεργασίας - τυποποίησης φρούτων κ.α.) και δεν
προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και
τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί,
πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια
φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.).
β)Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού χώρων νεκροταφείου.
γ)Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
δ)Απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους αποκομιδής και
οχήματα.
ε)Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά, καθώς και μέρη τους άχρηστα ή
εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
στ) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α.- Μ.Χ.), που έχουν
υποστεί επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα όσον
αφορά το μικροβιακό τους φορτίο.
4.3. Τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα
Τα Τοξικά – Επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν:
Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια
και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.) όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383 τ.β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ
«για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ
αριθ. 19396/1546/1997 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)»
και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και
μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΑΥΜ), (ΚΥΑ οικ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β’/8-5-2012) θεωρούνται τα:
α) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικά (ΕΑΑΜ),

β) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ),
γ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ),
δ) Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων
4.4. Ανακυκλώσιμα
Τα Ανακυκλώσιμα υλικά
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία με την κατάλληλη
επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες, π.χ. :
α)Γυάλινες συσκευασίες από νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια κ.λ.π.
β)Χάρτινες συσκευασίες από δημητριακά, πίτσες, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά,
οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κλπ).
γ)Συσκευασίες υγρών προϊόντων από γάλατα, χυμούς, πλαστικές συσκευασίες (νερού, αναψυκτικά,
γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά,
πλαστικές σακούλες).
δ)Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα, κ.λ.π.
ε)Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια,
ηλεκτρικές κουζίνες), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας,
σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά
παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης
διανομής.
ζ)Οχήματα, καταλύτες εξάτμισης οχημάτων, λάστιχα μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάσης φύσεως
όπως (τηγανέλαια, καμένα λίπη, ορυκτέλαια).
ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
5.1. Ορισμός χώρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις
εξής έννοιες:
«Κατοικία» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος μόνιμης ή πρόσκαιρης διαβίωσης μεμονωμένων ατόμων ή
οικογενειών, δηλαδή η μονοκατοικία, το διαμέρισμα σε πολυκατοικία, ή άλλου τύπου ακίνητα, αλλά
και μερικά κινητά όπως π.χ. το τροχόσπιτο. Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους ή οι ενοικιαστές τους,
για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν
δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. Για τις
ακατοίκητες «κατοικίες» υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.
«Κατάστημα» ή «Επιχείρηση» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος, όπου ασκείται εμπορική
δραστηριότητα από πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε ο χώρος αυτός
είναι ισόγειος ή υπόγειος, είτε βρίσκεται σε όροφο ή στοά ή στο βάθος οικοπέδων. Στην έννοια των
επιχειρήσεων υπάγονται και τα θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας και
διασκέδασης, ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής-αναπαραγωγής ζώων, βουστάσια, πτηνοτροφία,
νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία (ιδιωτικά-δημόσια), βρεφονηπιακοί σταθμοί, και γενικά όλοι οι χώροι
που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν κατοικίες ή γραφεία.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
α. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους,
β. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός
Διευθυντής.
γ. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους.
δ. Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, ο Διαχειριστής.
ε. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.
ζ. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.
η. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
θ. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών
προσώπων που τις αποτελούν.
ι. Για τα νοσοκομεία, ιδρύματα, κλπ., υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με
έλλειψή του, ο αντίστοιχος Διευθυντής ή Διοικητής.

«Γραφείο» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι η έδρα φυσικού ή νομικού προσώπου, για την
άσκηση μόνιμα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλματος, που έχει σχέση κυρίως με την παροχή
υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι, όπου λειτουργούν δημόσιες
υπηρεσίες ή υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις αυτών.
5.2. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος τους, για δε τις
αναφερόμενες υπηρεσίες, υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε προβλεπόμενος από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας τους ή από οποιαδήποτε άλλη διάταξη των αντίστοιχων υπηρεσιών.
«Οικόπεδο» θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος περιφραγμένος ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης στον
οποίο υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή κάτοχος αυτών και σε περίπτωση που έχει εκμισθωθεί ο
κάτοχος μισθωτής. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του
τόπου ιδιοκτησίας του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την
τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα.
«Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι
χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες
τους και την υποστήριξη τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι
συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο
στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής
της μονάδας.
«Υπεύθυνοι Μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές,
καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι για την εκτέλεση των εν
λόγω εργασιών.
«Υπεύθυνος για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ.» είναι
το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο
όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
«Υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήματα» είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο
υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα της οποίας, έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου
οχήματος. Προκειμένου για οχήματα κ.λ.π. του Δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Κίνησης ή μη υπάρχοντος, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας,
στην οποία ανήκει το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
«Κοινόχρηστοι χώροι» είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, τα πεζοδρόμια, οι γέφυρες και
γενικά οι προορισμένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
Υπεύθυνος τήρησης των διατάξεων είναι η εκάστοτε Δημοτική ή Κοινοτική αρχή εντός των
διοικητικών ορίων της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ή όποια άλλη υπηρεσία στις
αρμοδιότητες της οποίας ανήκει ο κοινόχρηστος χώρος.
Οι προαναφερόμενοι υπεύθυνοι μπορούν να ορίσουν με έγγραφο τους συγκεκριμένο πρόσωπο,
που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα. Το έγγραφο αυτό για να είναι σε ισχύ, πρέπει
εκείνος που εξουσιοδοτεί και αυτός που εξουσιοδοτείται να το υπογράφουν και να επικυρώνεται η
γνησιότητα της υπογραφής. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού θα παραδίδεται υποχρεωτικά σε Ειδική
Υπηρεσία του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 6: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
«Παραγωγός» Κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα
(«αρχικός παραγωγός») ή και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες
προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της
σύνθεσης των αποβλήτων.
«Κάτοχος» Ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή
του τα απόβλητα.
«Διαχείριση» Η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και
η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και
της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης.

«Προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων» Ο όρος «προσωρινή αποθήκευση» απορριμμάτων,
περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, που αφορούν στην προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων σε
ιδιωτικό χώρο (προσωρινή ιδιωτική φύλαξη) και στην έκθεσή τους σε κάποιο σημείο, για ορισμένο
χρόνο, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή
τελικής διάθεσης (προσωρινή κοινόχρηστη έκθεση). Η συσκευασία και ο χώρος όπου αυτά θα
φυλαχτούν, ο χώρος και η στιγμή που αυτά θα εκτεθούν προς αποκομιδή, θα καθορισθούν σε
επόμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
«Συλλογή» Η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή και
χημικές ιδιότητες τους, ή και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. Στην έννοια της
συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους μέχρι να
πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους.
«Διάθεση απορριμμάτων» Κάθε εργασία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV.A της υπ΄ αριθμ.
ΗΠ/50910/2727/03(ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03). Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να
προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι
που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον.
«Επεξεργασία» Η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών
διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος
ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση
υλικών ή ενέργειας.
«Μεταφορά» Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους χώρους
προσωρινής αποθήκευσης - συλλογής, στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAI ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος, για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες καθαριότητας, επιβάλλει υποχρεωτικά ανταποδοτικό
τέλος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( Άρθρα 21 και 22 του από 24-9/20-10-1958 Β. Δ. με τις
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τόσο με τις σχετικές των Νόμων 25/1975, 429/1976, 1080/1980,
καθώς και του άρθρου 25/12 του Νόμου 1828/1989, κεφάλαιο Δ - Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης) το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7.1. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων
Ο Δήμος Βέροιας είναι υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων
αποβλήτων εντός των διοικητικών του ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Η οργάνωση και
επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των
οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) απορριμμάτων είναι υποχρέωση του Δήμου και ο Δήμος έχει
ήδη εφαρμόσει σε όλη την πόλη σύστημα μηχανικής αποκομιδής, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μη χειρονακτικής αποκομιδής. Ο Δήμος οφείλει επίσης να διατηρεί τα
μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε πλύσιμο και συντήρησή
τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων ως γνωστόν
περιλαμβάνει σήμερα τα κάτωθι βασικά σκέλη ενεργειών:
α) την συλλογή των απορριμμάτων από τους δρόμους, τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους
(στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε
κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους),
β) τη μεταφορά,
γ) την τυχόν επεξεργασία και
δ) τη διάθεση ή εναπόθεση αυτών στους χώρους που καθορίστηκαν για το σκοπό αυτό.
Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου,
νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και με
τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Τα απορρίμματα περνούν στην ιδιοκτησία του Δήμου με την τοποθέτηση στους κάδους και τη
φόρτωση στα απορριμματοφόρα και στα σημεία συλλογής. Όταν παραδίδονται απευθείας στις
εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων περνούν με το ξεφόρτωμά τους στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ψάξει τα απορρίμματα για χαμένα ή πολύτιμα αντικείμενα και
δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, π.χ. σε προσωπικά έγγραφα.
Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει
το τμήμα Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου
(απορριμματοφόρα και άλλα κατάλληλα οχήματα), σε σταθμούς μεταφόρτωσης, εργοστάσια
διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
Η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται
από το Δήμο Βέροιας, εντός των διοικητικών του ορίων. Αντιστοίχως η οργάνωση των μέσων
(κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των μη αστικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου,
νομέα ή κατόχου του χώρου. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων
εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ
ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) και της με αριθμό πρωτοκόλλου 8035/30-11-2012
άδειας συλλογής - μεταφοράς στερεών μη - επικινδύνων αποβλήτων που διαθέτει ο Δήμος. Τα
απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά αυτοκίνητα (απορριμματοφόρα) του Δήμου στο Σταθμό
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας και
από εκεί με κατάλληλα απορριμματοκιβώτια στον εκάστοτε νόμιμα λειτουργούντα Χ.Υ.Τ.Α. που έχει
ορίσει η Δημοτική Αρχή.
Αρμόδια για τη δημιουργία και τοποθέτηση νέων θέσεων κάδων και την αλλαγή ή όχι των ήδη
υφισταμένων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας. Σ' όλες
αυτές τις θέσεις ο Δήμος μπορεί να κατασκευάσει ειδικές εσοχές στα πεζοδρόμια χωρίς καμιά άλλη
ειδοποίηση των περιοίκων ή να τοποθετήσει οριοδείκτες με σκοπό την οριοθέτηση της θέσης του
κάδου. Η μετακίνηση των κάδων δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο πριν την ενημέρωση της
υπηρεσίας καθαριότητας και την έκδοση σχετικής άδειας προσωρινής μετακίνησης.
Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας &Πολ. Προστασίας (Τμήμα Καθαριότητας), με την οποία καθορίζεται ο αριθμός τους,
η πυκνότητά τους (που καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων κάθε περιοχής τη θέση
τους και τις δυνατότητες τις υπηρεσίας). Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια
για τη μετακίνηση ή αλλαγή της θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων ( ΚΥΑ ΗΠ
50910/2727/2003 άρθρο 7).
Ως σήμερα δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο που να οριοθετεί με ακρίβεια την θέση ενός κάδου
οικιακών απορριμμάτων παρά μόνο καλές πρακτικές που πηγάζουν από την Ελληνική και διεθνή
εμπειρία.
Με βάση την ανωτέρω εμπειρία οι κάδοι δεν είθισται να τοποθετούνται μπροστά από
πυροσβεστικούς κρουνούς, σε διαβάσεις οδών, μπροστά σε φωτεινούς σηματοδότες, στις εισόδους
παιδικών σταθμών, σχολείων, εκκλησιών κλπ. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία
Καθαριότητας δεν έχει την ευχέρεια να τοποθετήσει τον κάδο σε σημείο που να μην ενοχλείται
κανείς, ο κάδος τοποθετείται:
α) Στις μονοκατοικίες, στην μεσοτοιχία.
β) Στις πολυκατοικίες, εντός των ορίων της ιδιοκτησίας και αν χρειαστεί και σε σημείο που θα
υποδείξει εγγράφως η συνέλευση της πολυκατοικίας.
Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων
(κάδους, συμπιεστές, καλάθια, κτλ.) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε
ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το
περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων.
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
προτείνεται πρόστιμο από τη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας
(Τμήμα Καθαριότητας) προς την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή οιονδήποτε υπάλληλο έχει ορίσει ο
Δήμαρχος.
Κάθε οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής σε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου ,για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των
απορριμμάτων μέχρι την αποκομιδή ώστε να είναι προσβάσιμη η μεταφορά του από και προς το
απορριμματοφόρο από τα συνεργεία καθαριότητας (για τις νέες οικοδομές μετά το 2005 ο
σχεδιασμός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής
άδειας). Για οικοδομές με συνολική δόμηση από 500 - 1.500 m2 πρέπει να δέχεται κάδο 1.100
λίτρων, από 1.500 - 3.000 m2 να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά θα ισχύσει το

ίδιο ανά 1.500 m2 επιπλέον δόμησης. Στις υπό ανέγερση οικοδομές, με την έναρξη των οικοδομικών
εργασιών, ο υπεύθυνος εργολάβος της οικοδομής, οφείλει να προκαθορίσει εγγράφως μέσω της
διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας και μετά από συνεργασία με την Υπηρεσία
Καθαριότητας, τη θέση των κάδων που θα εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν ή τεθούν σε
λειτουργία. Για όσα αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο θα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες
ανάλογα με τις δυνατότητες ένταξης στο πρόγραμμα αποκομιδής που έχει εκπονηθεί από τον Δήμο
Βέροιας.
Προκειμένου περί καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες,
κέντρα διασκέδασης κλπ., με ήδη εγκεκριμένη άδεια, αυτά οφείλουν να δέχονται να τοποθετηθεί
κάδος σε χώρο που τους ανήκει, είτε εντός, είτε εκτός του καταστήματος.
Η Δημοτική Αρχή, μπορεί για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας, να μεταβάλει την απόσταση
μεταξύ των κάδων ή να διορθώσει την θέση τους εάν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία του
συστήματος μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις απορριμματοφόρων, κυκλοφοριακά
προβλήματα κλπ.).
Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων περιλαμβάνει όλες τις εργασίες περισυλλογής και
απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή των
μικροαπορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους γενικά. Οι
περιοχές, η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού, ορίζονται από τον Δήμο, βάσει ειδικού
προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα της υπηρεσίας. Για
να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος, ανάλογα με τις δυνατότητές του,
υποχρεούται να τοποθετεί (επισκευάζει και αντικαθιστά) σε κατάλληλες αποστάσεις καλαίσθητους
κάδους Μ.Α.Α., καθώς και εύχρηστα δοχεία μικροαπορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους
υποδοχής απορ/των και μικροαπορριμμάτων, που με δική του φροντίδα διατηρεί καθαρούς,
αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
7.2. Ογκώδη αστικά απορρίμματα
Η αποκομιδή μεταφορά και διάθεση όλων των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της
ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1904/ Β'/22-12-2003), π.χ. παλιά έπιπλα, στρώματα κλπ, γίνεται το
συντομότερο δυνατό, ανάλογα με το εκάστοτε διατιθέμενο προσωπικό και εξοπλισμό, από το Τμήμα
Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας του Δήμου
(τηλ.2331350595) , υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες, κατά την κρίση
της Υπηρεσίας κατόπιν επιτόπιου ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλ. μεγαλύτερες ποσότητες
απορ/των) και μετά από προφορική δήλωση της Υπηρεσίας ότι αδυνατεί, τα παραπάνω
απορρίμματα μεταφέρονται για διάθεση σε χώρους, που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία με
μέριμνα και δαπάνη του εκάστοτε υπόχρεου. Για τους ιδιωτικούς χώρους όπως οικόπεδα και
ακάλυπτοι χώροι οικοδομών, υπεύθυνος για τη διαχείριση τους είναι, ο ιδιοκτήτης ή οι ενοικιαστές,
για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ. υπεύθυνος για την
διαχείρισή τους είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η οικοδομική
άδεια ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
7.3. Αδρανή απορρίμματα - υλικά
«Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», κάθε υλικό ή αντικείμενο από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο (50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄
1909) κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001
και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17 της παρούσας απόφασης.)
«Αδρανή απόβλητα» είναι τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική,
χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε
συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς
σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του
περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου.
«Διαχειριστές ΑΕΚΚ» είναι οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές,
εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής
υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου
εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

Τα μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις,
ανακαινίσεις οικοδομικών κλπ., μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε
ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ( σχετ. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β 1312/25/8/2010).
Κάθε εργασία διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των μη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.
Η αποκομιδή τους πραγματοποιείται από το Δήμο (αφορά μικροεπισκευές) μόνον εφόσον η
προσωρινά αποθηκευόμενη ποσότητά τους δεν υπερβαίνει κατ' όγκο, το περιεχόμενο πέντε σάκων
απορριμμάτων διαστάσεων 50x100 εκατοστών ανά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι το
βάρος του κάθε σάκου δεν θα υπερβαίνει τα 10 κιλά και εφόσον βέβαια βρίσκονται μέσα σε
κατάλληλη συσκευασία (η οποία δεν θα καταστρέφεται από το βάρος των απορριμμάτων) και δεν
δυσκολεύει το έργο των εργατών αποκομιδής και δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας. Δεν
δύναται να εξυπηρετηθεί πάνω από μία φορά ανά τρίμηνο ο Δημότης (παραγωγός αποβλήτων) ή η
κατοικία ασχέτως των παραγομένων αποβλήτων.
Απαγορεύεται η έκθεση αδρανών απορριμμάτων, μέσα σε ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε χώρους
που δεν είναι άμεσα ορατοί ή εύκολα προσβάσιμοι από τα συνεργεία της υπηρεσίας. Ο χώρος που
εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες πρέπει αφενός να έχει αδειοδοτηθεί από τον Δήμο για την
κατάληψη πεζοδρομίου αφετέρου να είναι περιφραγμένος και να υπάρχει πινακίδα που να
απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή
οδοστρώματος, πρέπει επίσης να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πεζών και οχημάτων
και ιδιοκτησιών.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και
χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων
και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό
αυτό, να λαμβάνουν μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) για την επιμελή κάλυψη των υλικών,
την αποφυγή διάχυσης υλικών και αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και
να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη των πρόσθετων μέτρων, όταν
αυτά κρίνονται απαραίτητα, για όλο το χρονικό διάστημα της σχετικής άδειας χρήσης κοινοχρήστων
χώρων. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου
για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να
αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται
κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους τέτοια μέτρα είναι :

Για τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα
προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Για τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ.),
θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ή να σκεπάζονται. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια
κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια από την αντίστοιχη Διεύθυνση του Δήμου Βέροιας κατάληψη
κοινόχρηστων (δημοτικών η δημοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες,
κοντέινερ, κτλ.) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Ως υπεύθυνοι
νοούνται οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των
χώρων τοποθέτησής τους. Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους,
τον συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάληψης (κάδου,
σκάφης, κοντέινερ, κτλ. ) ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των
υπευθύνων.
Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης
και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της
διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες
προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. Σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το
μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.
7.4. Κηπευτικά και φυτικά υπολείμματα
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας, είναι υπεύθυνη για την αποκομιδή
των φυτικών κηπευτικών υπολειμμάτων που προέρχονται από την ιδιωτική δραστηριότητα και όσον

αφορά τα φυτικά δημοτικά υπολείμματα υπεύθυνο είναι το Τμήμα Πρασίνου σε συνεργασία με το
Τμήμα Καθαριότητας.
Ως κηπευτικά και φυτικά υπολείμματα ορίζονται:
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, χλοοτάπητας, μονοετή φυτά κ.τ.λ.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ.,
γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος, που προέρχονται από ιδιωτικές ή Δημοτικές εργασίες.
Για τα κηπευτικά και φυτικά υπολείμματα ακολουθούμε τα παρακάτω :
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κτλ
Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ., εάν μεν έχουν μικρό όγκο και
βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους για να μη παρασύρονται από τον άνεμο
και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συμπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν
μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση
απορρίψεώς τους στο πεζοδρόμιο χωρίς συσκευασία (χύμα) επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την
έκταση της κατάληψης.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, κλπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με
ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους, αλλά και για να μην παρασύρονται από τον
άνεμο και, ακολουθείται διαδικασία παρόμοια με αυτή της αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων,
έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με το Τμήμα Καθαριότητας.
γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος από κηπευτικές εργασίες απομακρύνονται υποχρεωτικώς
από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα.
Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα και στους παραβάτες επιβάλλεται
κάθε φορά ανάλογο πρόστιμο.
7.5. Διαχείριση ειδικών μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Ως ειδικά μη επικίνδυνα απορρίμματα νοούνται τα υπόλοιπα που προέρχονται από την κύρια
παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων
παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλλες,
ρητίνες, χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια κλπ.), καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και
υγειονομικές μονάδες που προσομοιάζουν με τα αστικά οικιακά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας,
δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
Ως «κατάστημα» ή «επιχείρηση» , «βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» ορίζονται
στο παρόν Κανονισμό.
Η διαδικασία και οι κανονισμοί είναι αυτοί που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 69728/824 μέτρα και όροι
για την διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ Β 358/1996) και την ΚΥΑ50910/2727/2003. Ο Δήμος
δεν δέχεται απόβλητα, εκτός από τα οικιακά. Για τα ειδικά μη επικίνδυνα απορρίμματα η Δ/ση
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Για τα Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και εμπορικά μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα, υπεύθυνος
διαχείρισης (όπως έχει αποσαφηνιστεί στη νομοθεσία) είναι ο παραγωγός, ο κάτοχος και
εφαρμόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Σε κάθε περίπτωση όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να κρατούν στοιχεία που αφορούν το
είδος και τις ποσότητες των απορριμμάτων τους ,να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν
την προέλευσή και το είδος των απορριμμάτων και να τα δίνουν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων προς αυτούς
υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ο Δήμος Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών,
τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας τους ή επειδή
παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες
δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς τους σύμφωνα με
την με αριθμό πρωτοκόλλου 8035/30-11-2012 άδεια συλλογής – μεταφοράς στερεών μη
επικινδύνων αποβλήτων που διαθέτει ο Δήμος. Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά
των αποβλήτων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από όπου
προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/2212-03) και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό
Καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται:
Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3.3 (τοξικάεπικίνδυνα) και όσων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις:
α) ραδιενεργά απόβλητα,
β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες,
γ) απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων,
δ) απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων,
ε) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κλπ.
ζ) επικίνδυνα ή μολυσματικά απόβλητα από υγειονομικές μονάδες όπως κλινικές, νοσοκομεία,
διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, κ.α. Τα ανωτέρω όταν χρησιμοποιούνται άμεσα από τον ίδιο τον
καταναλωτή. Τα υπολείμματα της χρήσης, όπως π.χ. σύριγγες που χρησιμοποιήθηκαν ή ληγμένα
φάρμακα, επιστρέφονται στην αντίστοιχη υγειονομική μονάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη
διαχείρισή τους,
η) επικίνδυνα τοξικά ειδικά απόβλητα προερχόμενα από την παραγωγική διαδικασία και λειτουργία
συνεργείων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλα, χαρτί,
πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, κλπ. που δεν
προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποιότητας, ποσότητας, δυνατότητας τελικής
επεξεργασίας),
θ) μη επικίνδυνα ειδικά απόβλητα προερχόμενα από την παραγωγική διαδικασία και λειτουργία
συνεργείων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών (λόγω όγκου, ποιότητας και ποσότητας),
ι) πτώματα μεγάλων ζώων καθώς και υποπροϊόντα υπολειμμάτων σφαγής ζώων,
ια) ελαστικών αυτοκινήτων,
ιβ) υπολείμματα χώματος και κοπροχώματος και η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα,
ιγ) απορρίμματα και υπόλοιπα χώρων νεκροταφείων,
ιδ) προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες
που δεν υπάρχει δυνατότητας μεταφοράς και επεξεργασίας λόγω όγκου, ποιότητας, ποσότητας και
σύνθεσης.
Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των επικίνδυνων αποβλήτων
υγειονομικών μονάδων, στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων, ή μηχανημάτων
εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους στη
συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.,
για τα οποία είναι αρμόδια η επιχείρηση αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.), στον καθαρισμό σταθμών και
γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά
κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς, στον καθαρισμό αλσών, πάρκων,
προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε διάφορους άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι
πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, καθώς επίσης και από φορείς οι οποίοι
απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί εφόσον 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 του χώρου.
Επίσης δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ.
Προστασίας, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο
έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην
ατμόσφαιρα.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής
των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α., χώροι απόθεσης μπαζών κτλ), ο Δήμος μετά από
ενημέρωση των δημοτών με δημοσίευση στον τύπο ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, 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, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα δημόσιας
υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των
πολιτών.
Όταν γενικά δεν εκτελείται για ικανό χρονικό διάστημα η προγραμματισμένη αποκομιδή
απορριμμάτων, παρά τη θέληση της Δημοτικής Αρχής, όπως σε περίπτωση που απεργούν οι
εργαζόμενοι του Τμήματος Καθαριότητας, σε έντονα καιρικά φαινόμενα, σε βλάβες μηχανολογικού

εξοπλισμού κλπ., το Τμήμα Καθαριότητας, θα ενημερώνει σχετικά τους δημότες με ανακοίνωση από
τα Μ.Μ.Ε. και με κάθε πρόσφορο τρόπο. Μετά την ενημέρωση αυτή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να
φυλάσσουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε κατάλληλους χώρους των
αντιστοίχων ιδιοκτησιών τους, που δε δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και που είναι
απρόσιτοι σε κατοικίδια ή αδέσποτα ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί
χώροι) , μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι νόμιμοι αδειοδοτημένοι
χώροι διάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ)
Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να είναι ορισμένες - περιφραγμένες, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική
καθαριότητα και αποψίλωση ώστε να διατηρούνται καθαρές, με ευθύνη των κατά περίπτωση
υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού. Οι υπεύθυνοι για
την τήρηση της καθαριότητας οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από
απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για
την ασφαλή φύλαξη και περιοδική καθαριότητα των ιδιοκτησιών, κατοικημένων και μη (περίφραξη
ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κτλ.) και δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται ως χώρος απόρριψης άχρηστων υλικών ή και απορριμμάτων. Τα παραπάνω
πρέπει να καθαρίζονται από τα άχρηστα υλικά, τα απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα και να
διατηρούνται κλειστά, ώστε να μην αποτελούν εστίες συγκέντρωσης τρωκτικών, ζώων ή εντόμων.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας έχει το δικαίωμα να παρέμβει
σε οικόπεδα και ελεύθερους χώρους καθαρίζοντας τον χώρο μετά από έγγραφη ειδοποίηση του
Δήμου Βέροιας, ο οποίος σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, άρθρο 94, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες
για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των ιδιοκτητών νομέων και επικαρπωτών των οικοπέδων και
ακάλυπτων χώρων.
Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας, σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους, ενδέχεται να τους
μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής, με αυτονόητους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους
υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στον καθαρισμό
της ιδιοκτησίας τους, με δικά τους έξοδα και μέσα.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας, σε
κάποιον ιδιωτικό χώρο, είναι άμεσος, ο Δήμος, με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής
Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του
συγκεκριμένου χώρου, ύστερα από μια (1) και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση
και άπρακτη πάροδο 24ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης. Αν οι υπόχρεοι αμελούν ή δεν
προβαίνουν στον καθαρισμό, η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων αυτών
σύμφωνα με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Στη συνέχεια καταλογίζεται η ισόποση
σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό, επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο και μήνυση στους
υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 και της
πυροσβεστικής διάταξης 4/2012, άρθρο 2. Εφόσον υπάρχει άναμμα φωτιάς ή ρίψη τσιγάρων και
άλλων υλών, από 1η Μαΐου ως 31ης Οκτωβρίου, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του 433 Ποινικού Κώδικα.
Αν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να
συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα
πενθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας
προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας
από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα,
προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες
σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού
καθώς και ανάλογο χρηματικό πρόστιμο.
Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές,
πρασιές, αυλές κλπ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί, με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε
πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη
προηγούμενη διαδικασία, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων
και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του
χώρου κλπ. καθώς και του προστίμου σε βάρος των υπευθύνων.

Οι διαχειριστές - υπεύθυνοι των ιδιόκτητων χώρων μπορούν μετά από αίτηση τους στο αρμόδιο
τμήμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας να ζητούν τον καθαρισμό
της ιδιοκτησίας τους από συνεργείο του Δήμου καταβάλλοντας ως αντίτιμο καθαρισμού 1,00 - 4,00
ευρώ / τετραγωνικό μέτρο. Επίσης το κόστος καθαρισμού των οικοπέδων ορίζεται σε 150 ευρώ/
φορτηγό (χρησιμοποιώντας ένα ανοιχτό φορτηγό, έναν φορτωτή με τον χειριστή του, δύο εργάτες
Καθαριότητας και έναν οδηγό με πληρότητα οχήματος από 50 % και πάνω).
Ο Δήμος σε εύλογο χρονικό διάστημα εξετάζει την αίτηση και ενημερώνει τον αιτούντα αν υπάρχει η
δυνατότητα από την υπηρεσία να προβεί στον καθαρισμό του χώρου και το πιθανό χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ιδιαίτερη σημασία θα δίνεται από το Δήμο Βέροιας σε συνεργασία με άλλους φορείς, υπευθύνους
για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, στη 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 και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να
συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε
υψηλά επίπεδα, κατά την περίοδο της διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων. Η ρύπανση των
χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε όλη τη διάρκεια της
τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, επισύρει ποινές διπλάσιες ως και πενταπλάσιες των
προβλεπομένων σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.
Επίσης εφόσον οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε κοινόχρηστους χώρους όπως αλσύλλια και
χώρους πρασίνου – αναψυχής θα λαμβάνονται επιπροσθέτως και όλα τα προληπτικά μέτρα που
περιγράφονται στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις .
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, μέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων
αυτών.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Η διαδικασία η οποία ακολουθείται στηρίζεται στην Διαλογή στην Πηγή και επηρεάζεται
σημαντικά από την κατηγορία του υλικού στόχου και από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει
δευτερογενές υλικό που συλλέγεται και που οδηγείται για χρήση στην βιομηχανία. Συγκεκριμένα με
βάση το υλικό στόχο έχουμε τα παρακάτω.
11.1. Ανακύκλωση συσκευασιών
Ο Δήμος μας προωθεί και εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί,
πλαστικό, αλουμίνιο, σιδηρούχα κλπ) σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν Ημαθίας, ο οποίος έχει
υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τη Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.. Οι
υπεύθυνοι καθαριότητας και γενικά όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συμβάλλουν στην προσπάθεια της
ανακύκλωσης διαχωρίζοντας τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα λοιπά άχρηστα απορρίμματα, και
απορρίπτοντας τα σε ειδικά κεντρικά και προσιτά σημεία συλλογής (κάδοι ανακύκλωσης) που έχει
ορίσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολ. Προστασίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό
οργανισμό λειτουργίας του Δήμου είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών
με διαλογή στην πηγή (μπλε κάδοι ή άλλες κατάλληλες μεθόδους) όπως προβλέπεται από το Νόμο
2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία αρχική δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους κατοίκους, που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να
διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος. Η Ανακύκλωση των συσκευασιών αφορά τα απόβλητα:
1. Γυάλινες συσκευασίες από τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά κλπ.
2. Χάρτινες συσκευασίες κάθε είδους (π.χ. χαρτοκιβώτια, τροφίμων, παιχνιδιών, υποδημάτων κλπ.)
και χαρτί εντύπων (π.χ. λογαριασμοί, εφημερίδες, περιοδικά κλπ.).

3. Συσκευασίες τύπου «tetrapack» (π.χ. χυμοί, γάλατα κλπ.) και πλαστικές συσκευασίες (π.χ. νερού,
μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κλπ.).
4. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, μπύρες, κονσέρβες, γάλατα εβαπορέ, τόνο, καφέ,
τοματοπολτό, κλπ.
Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας καθώς και από τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας και
γενικά όλοι οι κάτοικοι πρέπει να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών,
μετά την ενημέρωση τους και την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων στην περιοχή τους, πρέπει
να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για
τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
Οι πολίτες δεν πρέπει να αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι δυνατό να
ανακυκλωθούν, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα
περισυλλογής που ο Δήμος έχει καταρτίσει στην περιοχή του κάθε πολίτη.
Οι πολίτες πρέπει να συμβάλλουν και να οδηγήσουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά από το σπίτι και
τη δουλειά στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης (χρώματος μπλε) χρησιμοποιώντας είτε τον ειδικό
σάκο μεταφοράς που τους έχει χορηγηθεί από πρόγραμμα είτε με οποιαδήποτε άλλη σακούλα.
Στους μπλε κάδους δεν τοποθετούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά με την σακούλα κλειστή αλλά χύμα.
Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να φυλάσσονται προσωρινά σε κατάλληλους χώρους των
ιδιοκτησιών ή επιχειρήσεών τους, που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και είναι
απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα.
Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εστίασης θα πρέπει να τοποθετούν στους μπλε
κάδους όλα τα κενά προϊόντος, αφού προηγουμένως καθαριστούν από τυχόν υπολείμματα,
μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία συσκευασίας (γαλακτοκομικών προϊόντων, λιπών, ελαίων κλπ).
11.2. Μπλε κάδοι
Στους μπλε κάδους ρίχνουμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από: π.χ. νερό, αλκοολούχα ποτά,
χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων, καλλυντικά, φάρμακα και λοιπά. Στην περίπτωση που ο
κάδος ανακύκλωσης δεν μπορεί να χωρέσει άλλα ανακυκλώσιμα υλικά και συγχρόνως να κλείσει
ομαλά το καπάκι του, αυτά αποθηκεύονται από τους υπευθύνους, σε κατάλληλους ιδιωτικούς
χώρους και λίγο πριν τη διέλευση του οχήματος ανακύκλωσης εκτίθενται για αποκομιδή έξω και
δίπλα από τον υπερπλήρη κάδο ανακύκλωσης. Απαγορεύεται η ρήψη οργανικών και λοιπών μη
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων συσκευασίας εντός των μπλε κάδων ανακύκλωσης. Τα υλικά
συσκευασίας θα πρέπει να τοποθετούνται χύμα χωρίς να είναι τοποθετημένα μέσα σε σακούλες. Οι
πωλητές των επιχειρήσεων, καταστημάτων και του υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών θα
πρέπει να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα χαρτοκιβώτια συσκευασίας τα οποία θα συγκεντρώνονται,
κατά την ημέρα αποκομιδής και λίγο πριν περάσει το απορριμματοφόρο, όλα μαζί είτε στους
κάδους ανακύκλωσης είτε υπό μορφή δεμάτων (καλά συσκευασμένα και δεμένα) σε εμφανές
σημείο ή σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις της υπηρεσίας.
11.3. Προγράμματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Άλλων Προϊόντων
Τα απόβλητα για τα οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, όπως ελαστικά, χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,
κλπ. και για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα εναλλακτικής τους διαχείρισης, απαγορεύεται να
ρίπτονται στους κοινούς κάδους ή μπλε κάδους ανακύκλωσης. Για τα ανωτέρω προγράμματα
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας.
Επίσης η ίδια Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του προγράμματος της ανταποδοτικής
ανακύκλωσης συσκευασιών. Όσο αφορά τη διαχείριση των ληγμένων και χρησιμοποιημένων
φαρμάκων, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας προκρίνει την
εναλλακτική διαχείριση τους μέσω της συνεργασίας των φαρμακείων όπου οι πολίτες εθελοντικά
μπορούν να παραδίδουν δωρεάν τα ληγμένα φάρμακα που έχουν στην κατοχή τους.
Απαγορεύεται η ανάμειξη τους με τα οικιακής προέλευσης απόβλητα εντός των κάδων
απορριμμάτων ή των μπλε κάδων ανακύκλωσης ή η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους. Τα εν λόγω
απόβλητα ο κάτοχος τους οφείλει να τα διαθέτει σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
11.3.1. Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Ο Δήμος Βέροιας υπογράφει σύμβαση συνεργασίας με το εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης
αποβλήτων ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ή άλλα
δανειοδοτημένα συστήματα.
Κάθε κάτοχος άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ογκωδών συσκευών και μικροσυσκευών
όπως αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οφείλει να συνδράμει στην ανακύκλωση τους.
Μεγάλες οικιακές συσκευές: ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, στεγνωτήρια
ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικά καλοριφέρ, συσκευές κλιματισμού
κλπ.
Μικρές οικιακές συσκευές: ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες,
φρυγανιέρες, συσκευές στεγνώματος μαλλιών, ζυγαριές, τρυπάνια, ραπτομηχανές, εργαλεία κοπής
χόρτου κλπ.
Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού: ηλεκτρικά τραίνα, βιντεοπαιχνίδια, αθλητικός
εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά στοιχεία, κλπ.
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου: Ανιχνευτές καπνού, συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες,
ταμπλό ελέγχου, κλπ.
Ιατροτεχνολογικά προιόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων): ακτινοθεραπευτικός
& καρδιολογικός εξοπλισμός, καταψύκτες, συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης κλπ.
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές γραφομηχανές, φαξ, τηλέτυπα, τηλέφωνα, ασύρματα &
κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες, ενισχυτές ήχου, μουσικά όργανα, κλπ.
Φωτιστικά είδη: ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης, λαμπτήρες
εκκενώσεως υψηλής τάσης, φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών
σωμάτων.
Συσκευές αυτόματης διανομής: θερμών ποτών, στερεών προϊόντων, χρημάτων κλπ.
11.3.2. Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών.
Η τοποθέτηση των φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες) γίνεται εντός των ειδικών κάδων που
έχει προμηθευτεί ο Δήμος από το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών
ηλεκτρικών στηλών (ΑΦΗΣ Α.Ε.). Απαγορεύεται η απόρριψη τους σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
11.4. Κομποστοποίηση
Η κομποστοποίηση είναι μια μέθοδος ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων κατά την οποία
τα οργανικά σκουπίδια (φαγητά, φύλλα, χόρτα, κλαδιά, φρούτα, φλούδες, κλπ.) μετατρέπονται σε
εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα απορρίμματα που
πηγαίνουν στις χωματερές, δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον και το τελικό προϊόν που προκύπτει
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό σε κήπους και καλλιέργειες. Στον κάδο
κομποστοποίησης (κήπου) μπορούμε να ρίξουμε:
Οργανικά που έχουν άζωτο: Φρούτα και λαχανικά, Φρεσκοκομμένη χλόη (γκαζόν) και αγριόχορτα,
Χλωρά κλαδέματα (πράσινα φύλλα), Υπολείμματα από καφέ και αφεψήματα, Τσόφλια αβγών,
Φρέσκια κοπριά από κότες, αγελάδες, κουνέλια).
Οργανικά που έχουν άνθρακα: Ξερά κλαδέματα με καφέ φύλλα, Ξεραμένη χλόη (γκαζόν) και
αγριόχορτα, Χαρτί κουζίνας, Χαρτοπετσέτες, Άχυρο, Πριονίδι, Φλούδες κορμών, Στελέχη
καλαμποκιού.
Ο Δήμος προτίθεται να ενεργοποιήσει την περιβαλλοντική ορθή και βιώσιμη διαχείριση του
οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων με σκοπό την εκμετάλλευση των
βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων και την οικονομική ελάφρυνση της δαπάνης διαχείρισης των
αστικών απορριμμάτων. Οι ενέργειες αυτές ενδεχομένως θα πραγματοποιηθούν μέσο οικιακής
κομποστοποίησης και ορισμένων επιλεγμένων παραγωγών όπως και με εφαρμογή πράσινων
σημείων.
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
12.1 Διαδικασία επιβολής προστίμων και κυρώσεων
Για την βεβαίωση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού καθαριότητας, συντάσσεται από την
αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου, αιτιολογημένη έγγραφη αναφορά, στην οποία περιέχονται όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταγραφή των παραβάσεων και η οποία υποβάλλεται στην
υπηρεσία Εσόδων. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ενισχύουν τους κωδικούς των Εσόδων που
αφορούν δαπάνες καθαριότητας. Επίσης από τα ίδια έσοδα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν

καμπάνιες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών όπως και για την
υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του ελεγκτικού μηχανισμού. Τα πρόστιμα που αναφέρονται
στον παρόντα Κανονισμό θα αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανάλογο
πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά
ρυπαίνει γενικά την πόλη, το περιβάλλον κτλ.
Στις περιπτώσεις που για τις παραβάσεις προβλέπονται ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις η Υπηρεσία
διαβιβάζει την παραπάνω αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, για τα περαιτέρω. Οι πολίτες που
παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των άρθρων 458 και 427 του
ποινικού κώδικα Π.Δ.283/1985 ΦΕΚ Α-106) για τις οποίες θα επιβάλλονται τα αναφερόμενα κατά
παράγραφο εκάστου άρθρου χρηματικά πρόστιμα. Οι παραβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της
παραγράφου 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010 και της Πυροσβεστικής Διάταξης 4/2012,
τιμωρούνται με την προβλεπόμενη επιβολή προστίμου και την άσκηση δίωξης για το αδίκημα του
άρθρου 433 του ποινικού Κώδικα.
12.2. Υποβολή ένστασης
Δικαίωμα ένστασης μπορούν να ασκήσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ή άλλα εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα, εφόσον στην εξουσιοδότηση βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της από Κ.Ε.Π.,
Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή.
Οι παραβάτες που τους έχει υποβληθεί πρόστιμο έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, εγγράφως με απολογία υπό
τύπου αιτήσεως στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεών (Ε.Ε.Ε.). Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες
τα πρόστιμα διαγράφονται ή μειώνονται, αντίθετα αν κριθούν αβάσιμες οι αντιρρήσεις, επικυρώνεται
το διοικητικό πρόστιμο.
Η αίτηση κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις ώρες γραφείου, εντός της
καθοριζόμενης ημερομηνίας, άλλως δε θα γίνεται αποδεκτή. Η επιτροπή θα συνεδριάζει με το
κάλεσμα του Προέδρου. Στην επιτροπή μπορεί να καλείται ο ελεγχόμενος πολίτης προκειμένου να
καταθέτει τις απόψεις του και στη συνέχεια η Ε.Ε.Ε. λαμβάνει την απόφασή της η οποία θα
αποστέλλεται ή θα δίδεται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης ή κάθε άλλη
νόμιμη σχετική διαδικασία που προβλέπεται.
Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος
Κανονισμού, γίνεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα
κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη.
12.3. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Μέλη για την Επιτροπή επίλυσης διαφορών και εξέτασης θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του
παρόντος Κανονισμού ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο οι εκάστοτε:
α. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρος
β. Αντιδήμαρχος Οικονομικών ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
γ. Διευθυντής Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας
δ. Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 13: Κοινόχρηστοι χώροι
Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου,
νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και με
τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
13.1. Μέσα προσωρινής αποθήκευσης (σακούλες και κάδοι)
Οι σακούλες απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες θα πρέπει να κλείνονται καλά
και να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να
ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν
μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δε
χωρούν πλέον σε αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή

έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται σε άλλο πλησιέστερο κάδο που δεν είναι γεμάτος ή και να
φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές
κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια,
ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 €
Οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί
μεταξύ της αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία
καθαριότητας του Δήμου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόμων και τρωκτικών καθώς και
η παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες).
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 €
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή ο κάδος είναι γεμάτος , ο πλαστικός
σάκος με τα απορρίμματα πρέπει να είναι καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του
περιεχομένου του και να τοποθετείται μέσα στον κοντινότερο κάδο. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η τοποθέτησή του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά του στα δέντρα, τις κολώνες
ή οπουδήποτε αλλού καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Σε
περίπτωση μη ύπαρξης κάδων απορριμμάτων είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν τα απορρίμματα
μέχρι το επόμενο σημείο που διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 €
Απαγορεύεται η ρίψη αποβλήτων πλην των οικιακών , όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά, χημικά, μπάζα
κλπ., στους κάδους απορριμμάτων που μπορούν να καταστρέψουν τα ανωτέρω μέσα προσωρινής
αποθήκευσης και τους μηχανισμούς ανύψωσης των απορριμματοφόρων οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 200 €
Επίσης, απαγορεύεται το κλείσιμο των εσοχών που προορίζονται για τις θέσεις κάδων από
αναρμόδια άτομα, είτε με υλικά που παρέχουν μόνιμο αποτέλεσμα (π.χ. μπετόν), είτε με υλικά που
παρέχουν προσωρινό αποτέλεσμα (π.χ. ξύλα, πέτρες, σίδερα κλπ.), καθώς και η αυθαίρετη
αφαίρεση των οριοδεικτών. Σε περίπτωση διαφωνίας του άμεσα ενδιαφερομένου, δύναται να
υποβληθεί ένσταση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας (Τμήμα
Καθαριότητας) και όχι αυθαίρετα.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 €
Απαγορεύεται αυστηρά η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, κλπ., καθώς και η
αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 100 - 1500 €
Απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά), οχημάτων ή εναπόθεση αντικειμένων (καρέκλες,
καφάσια, κ.λ.π.) με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων προς το
απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων. Επίσης, ανεξαρτήτως
της παρουσίας ή όχι του κάδου, απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά), οχημάτων σε
διακριτή (με ειδική σήμανση ή με άλλο τρόπο) καθορισμένη θέση κάδου (π.χ. διακριτική
διαγράμμιση, εσοχή πεζοδρομίου).Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Δήμος ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής
Αστυνομίας, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα εμπόδια και επιβάλλει πρόστιμο.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 200€
Σε περίπτωση καταστροφής των κάδων, των εσοχών ή των πλαισίων, ισχύει για τους παραβάτες η
σχετική νομοθεσία, ενώ ο Δήμος επιβάλλει σχετικό πρόστιμο, προσαυξημένο ανάλογα με το κόστος
της καταστροφής.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 -500€
Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων, έστω και με σωστή συσκευασία μέσα σε χώρους που δεν
είναι άμεσα ορατοί ή εύκολα προσπελάσιμοι από τα συνεργεία της υπηρεσίας.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 200€
Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν θα προκληθεί στα οχήματα που
υποπίπτουν στις παραπάνω παραβάσεις κατά την προσπάθεια του προσωπικού του να εκτελέσει
απρόσκοπτα την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους εν λόγω κάδους, ή κατά την προσπάθεια
συμπολιτών να χειρισθούν τους κάδους.
13.2. Καθορισμός θέσεων κάδων
Αρμόδια για τη δημιουργία και τοποθέτηση νέων θέσεων κάδων και την αλλαγή ή όχι των ήδη
υφισταμένων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας. Σ' όλες
αυτές τις θέσεις ο Δήμος μπορεί να κατασκευάσει ειδικές εσοχές στα πεζοδρόμια χωρίς καμιά άλλη

ειδοποίηση των περιοίκων ή να τοποθετήσει οριοδείκτες με σκοπό την οριοθέτηση της θέσης του
κάδου. Η μετακίνηση των κάδων δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο πριν την ενημέρωση της
υπηρεσίας καθαριότητας και την έκδοση σχετικής άδειας προσωρινής μετακίνησης.
Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας &Πολ. Προστασίας (Τμήμα Καθαριότητας), με την οποία καθορίζεται ο αριθμός τους,
η πυκνότητά τους (που καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων κάθε περιοχής και η θέση
τους). Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή της
θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων ( ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 άρθρο 7).
Απαγορεύεται η - με οποιονδήποτε τρόπο -μετακίνηση από τις προκαθορισμένες θέσεις των κάδων
από αναρμόδια άτομα, καθώς και η ακινητοποίηση τους με διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές,
πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα μέσα, όπως τρέιλερ, φράχτες, κλπ.), για εξυπηρέτηση προσωπικών
συμφερόντων. Η με οποιονδήποτε τρόπο μετακίνηση από τις προκαθορισμένες θέσεις των εν λόγω
κάδων γίνεται μόνον από το Τμήμα Καθαριότητας. Η υλοποίηση των αποφάσεων της γίνεται
αποκλειστικά από αρμόδιους υπαλλήλους του.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ :100 €
Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων
(κάδους, συμπιεστές, καλάθια, κ.τ.λ.) 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
προτείνεται πρόστιμο από τη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας
(Τμήμα Καθαριότητας) προς την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή οιονδήποτε υπάλληλο έχει ορίσει ο
Δήμαρχος. Το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ανάλογο της έκτασης της ρύπανσης ή του κινδύνου
αυτής.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 - 150€
Κάθε οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής σε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου ,για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των
απορριμμάτων μέχρι την αποκομιδή ώστε να είναι προσβάσιμη η μεταφορά του από και προς το
απορριμματοφόρο από τα συνεργεία καθαριότητας (για τις νέες οικοδομές μετά το 2005 ο
σχεδιασμός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής
άδειας). Για οικοδομές με συνολική δόμηση από 500 - 1.500 m2 πρέπει να δέχεται κάδο 1.100
λίτρων, από 1.500 - 3.000 m2 να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά θα ισχύσει το
ίδιο ανά 1.500 m2 επιπλέον δόμησης. Στις υπό ανέγερση οικοδομές, με την έναρξη των οικοδομικών
εργασιών, ο υπεύθυνος εργολάβος της οικοδομής, οφείλει να προκαθορίσει εγγράφως μέσω της
διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας και μετά από συνεργασία με την Υπηρεσία
Καθαριότητας, τη θέση των κάδων που θα εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν ή τεθούν σε
λειτουργία. Η τοποθέτηση του κάδου μηχανικής αποκομιδής γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες
ένταξης στο πρόγραμμα αποκομιδής.
Προκειμένου περί καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες,
κέντρα διασκέδασης κλπ., με ήδη εγκεκριμένη άδεια, αυτά οφείλουν να δέχονται να τοποθετηθεί
κάδος σε χώρο που τους ανήκει, είτε εντός, είτε εκτός του καταστήματος.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 - 150€
13.3. Κάδοι (καλαθάκια) μικροαπορριμμάτων
Οι υποχρεώσεις των πολιτών εστιάζονται κυρίως στην απόρριψη των μικροαπορριμμάτων
αποκλειστικά στους κάδους μικροαπορριμμάτων του Δήμου ή στους κάδους των οικιακών
απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης.
Σε κοινόχρηστους χώρους (οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις,
κλπ), εντός διοικητικών ορίων Δήμου, απαγορεύεται η ρίψη χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών
περιτύλιξης ή μικροσυσκευασίας, μικροαπορριμμάτων, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής
χρήσης, κλπ. Τα παραπάνω, πρέπει να φυλάγονται και να απορρίπτονται μέσα στο κοντινότερο
καλαθάκι μικροαπορριμμάτων ή κάδο, σε όση απόσταση και αν βρίσκονται αυτά.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 -150€
Απαγορεύεται η εναπόθεση σάκων ή απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων μέσα στα καλαθάκια
μικροαπορριμμάτων.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 -250€
Απαγορεύεται η ρίψη αποτσίγαρων σε κοινόχρηστους χώρους (οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα,
παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ) εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέροιας.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 €
Απαγορεύεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων ή και αποτσίγαρων στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 100 €
Απαγορεύεται η ρίψη αποβλήτων, όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά, χημικά, μπάζα κλπ., στα καλαθάκια
μικροαπορριμμάτων ή/και στους κάδους απορριμμάτων που μπορούν να καταστρέψουν τα
ανωτέρω μέσα προσωρινής αποθήκευσης ή/και τους μηχανισμούς ανύψωσης των
απορριμματοφόρων οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 300 €
13.4. Ο αστικός εξοπλισμός
Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολόνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι,
πινακίδες, σιντριβάνια, χώρους πρασίνου και γενικά χώρους φύτευσης χλοοτάπητα-λουλουδιώνθάμνων-δέντρων, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 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 ή η καταστροφή των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως αποτελεί
παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου,
καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 100 - 500€
13.5. Οδοί
Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών κλπ. ουσιών, που δημιουργούν ρύπανση κατά την πλύση
ιδιωτικών χώρων, αυλών, βεραντών, πυλωτών, οχημάτων κλπ., όταν τα απόνερα της πλύσης
χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 - 200€
Απαγορεύεται η ρίψη μέσα στους υπονόμους και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων της πόλης
υγρών αποβλήτων, που μπορούν να προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετευμένων
λυμάτων (π.χ. ορυκτελαίων που προορίζονται ή προέρχονται από συντηρήσεις ή/και επισκευές
μηχανών, υγρών μπαταριών, κλπ.). Αυτά, οι υπεύθυνοι πρέπει να τα διαχειρίζονται σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 200 - 1000€
Η ενημέρωση από το Δήμο για την εκτέλεση εργασιών σε οδούς, όπου είναι παρκαρισμένα
αυτοκίνητα, θα γίνεται μία ημέρα νωρίτερα, ώστε να υπάρχει χρόνος ενημέρωσης των οδηγών. Η
παραπάνω ενημέρωση για την ημέρα των εργασιών καθαρισμού θα γίνεται με ευθύνη του Τμήματος
Καθαριότητας με τους εξής δύο τρόπους:
α) Είτε με τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων από την
προηγούμενη ημέρα.
β) Είτε με τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων επάνω σε ειδική ταινία από την αρχή ως το
τέλος της οδού που πρόκειται να καθαριστεί.
Όσα αυτοκίνητα κατά την ημέρα των εργασιών καθαρισμού βρεθούν σταθμευμένα στους
αντίστοιχους δρόμους παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα επιβληθεί στους ιδιοκτήτες αυτών
πρόστιμο και θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται
σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 €
13.6. Κτίρια
Απαγορεύεται η αναγραφή λέξεων ή φράσεων, η απεικόνιση παραστάσεων ή η με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ρύπανση των προσόψεων των οικοδομών, των μνημείων, των αγαλμάτων, των
αρχαιολογικών χώρων και γενικότερα κάθε επιφάνειας σε δημόσιο χώρο. Κατ’ επέκταση
απαγορεύεται η ανάλογη ρύπανση κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από
την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό του κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου) ή την ιστορική του αξία.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 200 – 2000 €

ΑΡΘΡΟ 14: ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα απορρίμματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της
ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1904/ Β'/22-12-2003):
Ως οικιακά δημοτικά ογκώδη απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που προέρχονται από τους χώρους
των κατοικιών, καταστημάτων, εγκαταλελειμμένα μηχανάκια χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, σκάφη
αναψυχής , τρέιλερ κ.α, άλλα ογκώδη είναι :
α. Άχρηστες συσκευές, όπως οικοσκευές (θερμοσίφωνες, ψυγεία, ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές
συσκευές, κουζίνες, κ.λ.π.) που περιλαμβάνονται στις ανακυκλώσιμες συσκευές και διατίθεται στο
εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Τηλέφωνο Επικοινωνίας για την συλλογή τους από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 2331350595.
β. Άχρηστος λοιπός οικιακός εξοπλισμός (καναπέδες, στρώματα κλπ).
Για την αποκομιδή των οικιακών δημοτικών ογκωδών αποβλήτων από κοινόχρηστους χώρους
υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας (Τμήμα
Καθαριότητας). Για τους ιδιωτικούς χώρους όπως οικόπεδα, υπεύθυνος για τη διαχείριση τους είναι,
ο ιδιοκτήτης ή οι ενοικιαστές, για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων
κλπ. υπεύθυνος για την διαχείρισή τους είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου
έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η
οικοδομική άδεια.
Απαγορεύεται η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή οιασδήποτε μορφής και σύστασης σε ανοικτούς,
έστω και ιδιόκτητους χώρους, η ρίψη και εναπόθεση οιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού,
σε κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα, σε ρυάκια, στις όχθες τους, στους συλλέκτες ομβρίων
υδάτων κλπ., η ρίψη και εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων, καθώς
και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κλπ., η απόρριψη αυτών σε ακάλυπτους χώρους,
όπως χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση κλπ., προκαλεί υποβάθμιση στο περιβάλλον και
απαγορεύεται αυστηρά.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 200 - 2000€
Τα οικιακά ογκώδη απορρίμματα, δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, που θα μπορούσαν να
δημιουργούν αντιαισθητικές καταστάσεις ή εστίες ρύπανσης. Αυτά θα παραλαμβάνονται από την
υπηρεσία καθαριότητας, αφού προηγηθεί απαραίτητα τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και υπό την
προϋπόθεση ότι, ανάλογα με τον όγκο, την ποσότητα και τη φύση τους, είναι στα πλαίσια των
δυνατοτήτων της. Στην περίπτωση που τα απορρίμματα λόγω όγκου, ποιότητας ή φύσης τους δεν
εντάσσονται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της υπηρεσίας καθαριότητας, υπεύθυνος για τη
διαχείριση των απορριμμάτων είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης τους.
Συγκεκριμένα για την περισυλλογή οι Δημότες υποχρεούνται να τηλεφωνούν στο Τμήμα
Καθαριότητας για τον προσδιορισμό του είδους του ογκώδους απορρίμματος και τον καθορισμό
από την αρμοδία υπηρεσία της ημέρας και ώρας αλλά και του χώρου από όπου θα περάσει το
ειδικό αυτοκίνητο στα τηλέφωνα:

2331-3-50509 και 2331-3-50634 (για την Δημοτική Ενότητα Βέροιας)

2331-3-52100 (για την Δημοτική Ενότητα Δοβρά)

2331-3-52000 (για την Δημοτική Ενότητα Βεργίνας)

2331-3-51715 (για την Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδας) και

2331-3-51900 (για την Δημοτική Ενότητα Απ.Παύλου).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Τμήματος Καθαριότητας το κόστος αποκομιδής ογκωδών
απορριμμάτων κοστίζει 150 ευρώ/ φορτηγό (χρησιμοποιώντας ένα ανοιχτό φορτηγό, έναν φορτωτή
με τον χειριστή του, δύο εργάτες Καθαριότητας και έναν οδηγό με πληρότητα οχήματος από 50 %
και πάνω).
ΑΡΘΡΟ 15: ΟΧΗΜΑΤΑ
15.1. Εν κινήσει οχήματα
Η ρύπανση κοινόχρηστων χώρων και οδών με ορυκτέλαια που προέρχονται από διαρροές κάθε
είδους οχήματος, εκτός από τα προβλήματα καθαριότητας, δύναται να προκαλέσει ατυχήματα σε
πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού και επιβάλλεται το
ανάλογο πρόστιμο. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των
οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες κατά περίπτωση Δημοτικές και μη
υπηρεσίες, ώστε να επιλαμβάνονται άμεσα προς πρόληψη ατυχημάτων ή κυκλοφοριακής έμφραξης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 € x τετραγωνικό μέτρο

Επίσης απαγορεύεται η διέλευση αγροτικών μηχανημάτων, τρακτέρ, αλλά και κάθε άλλου οχήματος
από τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους του Δήμου χωρίς προηγουμένως να λαμβάνονται από τους
υπεύθυνους κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της ρύπανσης του οδοστρώματος με λάσπες και
χώματα που μεταβιβάζονται από τους τροχούς είτε απορρίπτονται από τα παρελκόμενα
εξαρτήματα.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 € x τετραγωνικό μέτρο
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρουν χώμα, άμμο, ασβέστη,
σκυρόδεμα, οικοδομικά υλικά ή γενικά υγρό ή ξηρό φορτίο, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως
καλυμμένο με κατάλληλο μέσο προστασίας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα
εν λόγω φορτία), ώστε να αποκλείονται, καθ’ όλη τη διαδρομή τους, κίνδυνοι διαρροής ή διασποράς
αυτού και να μεριμνούν ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωσή τους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
υπερχείλιση και ρύπανση κατοικημένης περιοχής.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Τα οιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και υπεύθυνος του
καταστήματος ή της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
15.2. Εγκαταλειμμένα οχήματα
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04) ως «εγκαταλειμμένο όχημα»
ορίζεται το όχημα εκείνο το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η
στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 μέρες,
β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη
χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 μέρες, και χωρίς την άδεια της
αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,
γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του
χώρου κατά δήλωση του,
δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και
για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δε δύναται
να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει
αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ.1 του Π.Δ. 116/04
είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.
15.2.1 Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Για τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α) H αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές
σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 15
ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις
Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή
εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώνουν το
ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45
ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον
ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου.
β)Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο.
γ) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, η αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να
αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου)
μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να
τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών
(ΚΕΠΥΟ).
δ) Όταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου σύμφωνα με τα παραπάνω, ο
Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (όχημα στο
τέλος του κύκλου ζωής του). Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την
ημέρα περισυλλογής του. Αν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του,
τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και
αποθήκευσης. Αν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία,

αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχημα
με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
ε) Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και
συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την
οριστική διαγραφή του οχήματος. Αν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για
συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο
ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην
περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου θα αναφέρει το
ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και
συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.
ζ) Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών
τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στο Δήμο. Αν το όχημα δεν φέρει πινακίδες
κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο
δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο κλπ., θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80 ως ισχύουν κάθε φορά.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 100 €
ΑΡΘΡΟ 16: ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΟΙΚΟΣΙΤΑ
Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν άμεσα τα
περιττώματα και τις ακαθαρσίες των ζώων συντροφιάς που συνοδεύουν όταν από αυτά ρυπαίνονται
κοινόχρηστοι χώροι κατά τη διάρκεια της βόλτας τους. Οφείλουν δε να έχουν τον απαραίτητο
εξοπλισμό για να περισυλλέγουν τα περιττώματά αυτών πέρα των όσων απορρέουν από τον
Ν.4039/2012 και όπου υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες. Το πρόστιμο διπλασιάζεται αν η
παράβαση γίνει σε σημεία που αναφέρονται στον Νόμο 4039/2012. Η παράβαση αυτή
διαπιστώνεται είτε από την Υπηρεσία είτε από την παρουσία των εποπτών στον χώρο όπου
συντελείται η παράβαση ή ύστερα από επώνυμη καταγγελία.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 100 €
Σύμφωνα με την υπ` αριθμό 10173/20-9-1996 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας τον ΑΝ. 2520/40 περί
υγειονομικών διατάξεων, την Υ1β/2000/95 Υγειονομική Διάταξη και το Ν 2307/1995 περί μεταφοράς
αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών ως εξής:

Σε κατοικημένους τόπους με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους δεν επιτρέπεται η
διατήρηση οικόσιτων ζώων.

Σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό από 2.000-5.000 κατοίκους, επιτρέπεται η διατήρηση:
μίας (1) αγελάδας με τα παράγωγα της, ενός (1) χοίρου πάχυνσης, τριών (3) συνολικά
αιγοπροβάτων μαζί με τα αμνοερίφια τους, πέντε (5) συνολικά κουνελιών, δέκα (10) συνολικά
πτηνών.

Σε κατοικημένους τόπους με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, επιτρέπεται η
διατήρηση μίας (1) αγελάδας με τα παράγωγά της, μίας χοιρομητέρας με τα παράγωγά της μέχρι
δύο (2) μηνών ή ενός (1) χοίρου πάχυνσης, πέντε (5) συνολικά αιγοπροβάτων μαζί με τα αμνοερίφια
τους, δέκα (10) συνολικά κουνελιών, είκοσι (20) συνολικά πτηνών.

Όσον αφορά τη διατήρηση περιστεριών επιτρέπεται σε κατοικημένους τόπους με
πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της Υ1β/2000/95 Υγειονομικής Διάταξης.
Η διατήρηση οικόσιτων ζώων επιτρέπεται με τους παρακάτω όρους :

Ο στάβλος θα είναι καλά κατασκευασμένος, ανάλογης χωρητικότητας με το είδος και των
αριθμό των σταυλισμένων ζώων ή πτηνών. Στάβλοι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά πρέπει να
αποκλείονται.

Θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.

Τα δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό και σχετικά λείο με κατάλληλη κλήση για την
αποστράγγιση των ούρων και των νερών και στη συνέχεια την αποχέτευση τους με κλειστούς
αγωγούς σε βόθρο.

Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε το δάπεδο να διατηρείται στεγνό και καθαρό.


Απαγορεύεται η ροή ούρων και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταβλισμού των ζώων ή
πτηνών.

Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι λείες και θα ασβεστώνονται ή αν είναι αδιαπότιστες θα
πλένονται τακτικά ώστε να διατηρούνται καθαρές.

Στα ανοίγματα των τοίχων θα είναι μόνιμα τοποθετημένο συρματόπλεγμα Νο 16.

Οι φάτνες και οι ποτίστρες θα είναι από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικά επιφάνειες.

Ο κόπρος των ζώων θα συγκεντρώνεται σε κοπροσωρό και θα απομακρύνεται κάθε
εβδομάδα.

Ο χώρος διατήρησης των πτηνών θα είναι περιορισμένος με συρματόπλεγμα, ώστε να
απαγορεύεται η ελεύθερη περιφορά τους. Το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό, ώστε να
καθαρίζεται με νερό που θα αποχετεύεται σε βόθρο.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μολύνσεως των
υπογείων και επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσοσμιών, αναπτύξεως της μύγας και γενικά
ρυπάνσεων του περιβάλλοντος.

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα βρίσκονται πλησιέστερα προς την κατοικία του ιδιοκτήτη τους,
από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω
δυνατότητα, τότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονται μακριά από την κατοικία του και με την προϋπόθεση ότι θα
πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με τα παραπάνω, θα επιβάλλονται κυρώσεις όπως αυτές
ορίζονται από την Υ1β/2000/95 Υγειονομική Διάταξη.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες
διατάξεις, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 100 - 500€
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
17.1. Οικοδομικές εργασίες - έργα
Αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου
(ανέγερση νέων οικοδομών, προσθήκες, επισκευές, κατεδαφίσεις, λοιπές οικοδομικές εργασίες),
καθώς και κάθε εργασία που πραγματοποιείται από οργανισμούς κοινής ωφελείας ή εργολάβους
δημοσίων και δημοτικών έργων, που εκτελούνται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους στα
διοικητικά όρια του Δήμου.
Τα μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις,
ανακαινίσεις οικοδομικών κλπ., μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε
ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ( σχετ. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β 1312/25/8/2010).
Κάθε εργασία διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία,
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων (στερεών) αποβλήτων.
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση
στο περιβάλλον (πριν από την εναπόθεση μπαζών πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την
αντίστοιχη Διεύθυνση του Δήμου). Μπάζα σε κοινόχρηστους χώρους που παραμένουν πάνω από
δύο μέρες, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το
προβλεπόμενο πρόστιμο. Αυτά απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου και ο υπόχρεος
καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης όταν αυτά είναι μικροποσότητα.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Η αποκομιδή τους πραγματοποιείται από το Δήμο (αφορά μικροεπισκευές) μόνον εφόσον η
προσωρινά αποθηκευόμενη ποσότητά τους δεν υπερβαίνει κατ' όγκο, το περιεχόμενο πέντε σάκων
απορριμμάτων διαστάσεων 50x100 εκατοστών ανά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι το
βάρος του κάθε σάκου δεν θα υπερβαίνει τα 10 κιλά και εφόσον βέβαια βρίσκονται μέσα σε
κατάλληλη συσκευασία (η οποία δεν θα καταστρέφεται από το βάρος των απορριμμάτων) και δεν
δυσκολεύει το έργο των εργατών αποκομιδής και δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.
Σε περίπτωση απορριμμάτων που υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια και έως 20 σάκους η αποκομιδή
μπορεί να γίνει από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας (Τμήμα
Καθαριότητας) με δικά της μέσα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και αφού ο κάτοχος καταθέσει
στο γραφείο εσόδων το ποσό που αντιστοιχεί. Για κάθε επιπλέον σάκο πέρα των πέντε και έως τους

20 θα καταβάλλονται 10 ευρώ ανά σάκο. Για ποσότητα άνω των 20 σάκων ο κάτοχος τους πρέπει
να φροντίσει να τα απομακρύνει με νόμιμη διαδικασία (αδειοδοτημένες εταιρείες). Τους όρους
συλλογής των σάκων θα τους καθορίζει το Τμήμα Καθαριότητας με βάση τις δυνατότητές του. Δεν
δύναται να εξυπηρετηθεί πάνω από μία φορά ανά τρίμηνο ο Δημότης (παραγωγός αποβλήτων) ή η
κατοικία ασχέτως των παραγομένων αποβλήτων.
Απαγορεύεται η έκθεση αδρανών απορριμμάτων, μέσα σε ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε χώρους
που δεν είναι άμεσα ορατοί ή εύκολα προσπελάσιμοι από τα συνεργεία της υπηρεσίας.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 150€
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες πρέπει αφενός να έχει αδειοδοτηθεί από τον
Δήμο για την κατάληψη πεζοδρομίου αφετέρου να είναι περιφραγμένος και να υπάρχει πινακίδα που
να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή
οδοστρώματος, πρέπει επίσης να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πεζών και οχημάτων
και ιδιοκτησιών.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 150€
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και
χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων
και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό
αυτό, να λαμβάνουν μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) για την επιμελή κάλυψη των υλικών,
την αποφυγή διάχυσης υλικών και αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και
να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη των πρόσθετων μέτρων, όταν
αυτά κρίνονται απαραίτητα. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του
κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο αιτών,
ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους τέτοια μέτρα είναι :

Για τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα
προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Για τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ.),
θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Απαγορεύεται γενικά η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων,
καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κλπ. Η απόρριψη αυτών σε ακάλυπτους
χώρους, όπως χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση κλπ., προκαλεί υποβάθμιση στο περιβάλλον και
απαγορεύεται αυστηρά.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια από την αντίστοιχη Διεύθυνση του Δήμου Βέροιας κατάληψη
κοινόχρηστων (δημοτικών η δημοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες,
containers, κ.τ.λ.) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά.
Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι
μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων τοποθέτησής τους. Οι άδειες
περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριμένο χώρο που
διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, κοντέινερ, κ.τ.λ. ) ή
της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Απαγορεύεται αυστηρά η εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα
εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει
πρόστιμο.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης
και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της
διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες
προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. Σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το
μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.

17.2. Διαχείριση και τελική διάθεση αμιάντου
Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίζουν
σχέδιο εργασίας, να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε εφαρμογή του ΠΔ 212/2006
(ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006) και της οδηγίας 2003/18/ΕΚ, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Τα αμιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται από κτίρια και εγκαταστάσεις υπό ελεγχόμενες
συνθήκες και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα
απόβλητα (Κ.Υ.Α. 8668/2007 «’Εγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ)», (ΦΕΚ 287 Β/2/3/07) & Κ.Υ.Α. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318/Β’/15-02-2013) «Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών
έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή /και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια,
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης,
επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο»).
Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς με προειδοποιητικές πινακίδες. Η δημιουργία
σκόνης αμιάντου στο χώρο εργασιών καθώς και ενέργειες διατάραξης των αμιαντούχων υλικών
πρέπει να προλαμβάνονται με κάθε μέσο. Επιπλέον θα πρέπει να προλαμβάνεται κάθε διασπορά
του αμιάντου από κάθε τόπο στον οποίο εκτελούνται εργασίες υπό τον έλεγχο του εργοδότη.
Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου από τους μη
κατέχοντες νόμιμη σχετική άδεια αφαίρεσης- αποξήλωσης αμιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία,
μεθόδους, εξοπλισμό, κλπ.
Μετά τον τερματισμό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, ο χώρος
εργασίας και ο περιβάλλον χώρος θα καθαρίζεται επιμελώς από τους υπευθύνους, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που
περιέχουν αμίαντο.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 500 - 5000€
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών και υλικών που προέρχονται από τις εργασίες
αφαίρεσης, κατεδάφισης, επισκευών και συντήρησης αμιαντούχων υλικών.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 500 - 5000€
Πέραν του ανωτέρω προστίμου ο παραβάτης υποχρεούται στην απομάκρυνση και ασφαλή
μεταφορά και διάθεση των αμιαντούχων υλικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 18: ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
Ως κηπευτικά και φυτικά υπολείμματα ορίζονται:
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, χλοοτάπητας, μονοετή φυτά κ.τ.λ.
β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ.,
γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος,που προέρχονται από ιδιωτικές ή Δημοτικές εργασίες.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας, μετά από συνεννόηση και ανάλογα
με τις δυνατότητές της ενεργεί την αποκομιδή των φυτικών κηπευτικών υπολειμμάτων που
προέρχονται από την ιδιωτική δραστηριότητα ή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την μεταφορά
τους σε συγκεκριμένο χώρο με ιδία μέσα και όσον αφορά τα φυτικά δημοτικά υπολείμματα
υπεύθυνο είναι το Τμήμα Πρασίνου σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας.
Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ., εάν μεν έχουν μικρό όγκο και
βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους για να μη παρασύρονται από τον άνεμο
και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συμπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν
μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση
απορρίψεώς τους στο πεζοδρόμιο χωρίς συσκευασία (χύμα) επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την
έκταση της κατάληψης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 150€
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, κλπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με
ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους, αλλά και για να μην παρασύρονται από τον
άνεμο και ακολουθείται διαδικασία παρόμοια με αυτή της αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, έπειτα
από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με το Τμήμα Καθαριότητας. Σε περίπτωση
απορρίψεώς τους στο πεζοδρόμιο ή τοποθέτηση εντός των κάδων επιβάλλεται κάθε φορά στον
υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο
και την έκταση της κατάληψης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 150€

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος από κηπευτικές εργασίες απομακρύνονται υποχρεωτικώς
από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα.
Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
ΑΡΘΡΟ 19: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
19.1. Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαρές, με ευθύνη των κατά
περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού. Οι
υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε
ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν
να τα περιφράξουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση (σύμφωνα και με
το άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ. της 12-4-1929 «Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).
Οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη και περιοδική καθαριότητα των
ιδιοκτησιών, κατοικημένων και μη (περίφραξη ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων,
φεγγιτών, φωταγωγών κτλ.) και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως χώρος απόρριψης άχρηστων
υλικών ή και απορριμμάτων. Τα παραπάνω πρέπει να καθαρίζονται από τα άχρηστα υλικά, τα
απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα και να διατηρούνται κλειστά, ώστε να μην αποτελούν εστίες
συγκέντρωσης τρωκτικών, ζώων ή εντόμων.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας έχει το δικαίωμα να παρέμβει
σε οικόπεδα και ελεύθερους χώρους καθαρίζοντας τον χώρο μετά από έγγραφη ειδοποίηση του
Δήμου Βέροιας, ο οποίος σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, άρθρο 94, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες
για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των ιδιοκτητών νομέων και επικαρπωτών των οικοπέδων και
ακάλυπτων χώρων.
Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας, σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους, ενδέχεται να τους
μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής, με αυτονόητους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους
υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στον καθαρισμό
της ιδιοκτησίας τους, με δικά τους έξοδα και μέσα.
Αν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να
συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα
πενθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας
προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας
από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα,
προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες
σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό καθώς και
χρηματικό πρόστιμο.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 100 - 500€
Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές,
πρασιές, αυλές κλπ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί, με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε
πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη
διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων
κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης,
περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κλπ. καθώς και του προστίμου σε βάρος των υπευθύνων.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας, σε
κάποιον ιδιωτικό χώρο, είναι άμεσος, ο Δήμος, με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής
Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του
συγκεκριμένου χώρου, ύστερα από μια (1) και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση
και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης. Αν οι υπόχρεοι αμελούν ή δεν
προβαίνουν στον καθαρισμό, η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων αυτών
σύμφωνα με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Στη συνέχεια καταλογίζεται η ισόποση
σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό, επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο και μήνυση στους
υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 και της
πυροσβεστικής διάταξης 4/2012, άρθρο 2. Εφόσον υπάρχει άναμμα φωτιάς ή ρίψη τσιγάρων και

άλλων υλών, από 1η Μαΐου ως 31ης Οκτωβρίου, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του 433 Ποινικού Κώδικα.
19.2. Καθαριότητα οικοπέδων
Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους
πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.
Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση, σύμφωνα με
το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. της 12/4/1929 «Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων».
Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, εφαρμόζει αναλογικά τις
διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και αποκαθιστά την καθαριότητα και την
ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης,
περίφραξης και ασφάλισης του χώρου σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 4, καθώς και την επιβολή του προστίμου.
Το κόστος καθαρισμού των οικοπέδων προσδιορίζεται μετά από έκθεση δαπάνης που συντάσσεται
από το αρμόδιο τμήμα. Ενδεικτικά στο παράρτημα Ι φαίνονται πίνακες κοστολόγησης καθαρισμού
οικοπέδων – λοιπών ακάλυπτων χώρων.
ΑΡΘΡΟ 20: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να
συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε
υψηλά επίπεδα, κατά την περίοδο της διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων. Η ρύπανση των
χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε όλη τη διάρκεια της
τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, επισύρει ποινές διπλάσιες ως και πενταπλάσιες των
προβλεπομένων σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.
Επίσης εφόσον οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε κοινόχρηστους χώρους όπως αλσύλλια και
χώρους πρασίνου - αναψυχής θα λαμβάνονται επιπροσθέτως και όλα τα προληπτικά μέτρα που
περιγράφονται στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
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, μέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων
αυτών.
Οι υπεύθυνοι των εκδηλώσεων, που λαμβάνουν χώρα σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, είναι
αρμόδιοι για τον καθαρισμό των χώρων αυτών και απαιτείται η κατάθεση του προγράμματος
καθαρισμού από τον υπεύθυνο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής
Προστασίας, όπου θα φαίνεται και ο τρόπος αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων σε
αδειοδοτημένοι επιχείρηση - χώρο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχεδίου αποκομιδής - μεταφοράς, ο
υπεύθυνος της εκδήλωσης καλείται από το Δήμο για να υπογράψει συμφωνητικό όπου θα
αναφέρεται το αντίτιμο, ο όγκος, η διάρκεια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποκομιδή
των απορριμμάτων. Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας των χώρων εκδηλώσεων, ενδέχεται να
τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής, με αυτονόητους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οπότε επιβάλλονται πρόστιμο και διοικητικές κυρώσεις στον
υπεύθυνο διαχειριστή.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 - 500€
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΛΕΞΕΩΝ - ΦΡΑΣΕΩΝ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Όπως ισχύει με νόμο απαγορεύεται η αναγραφή λέξεων ή φράσεων, η απεικόνιση παραστάσεων ή
η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ρύπανση των προσόψεων των οικοδομών, των μνημείων, των
αγαλμάτων, των αρχαιολογικών χώρων και γενικότερα κάθε επιφάνειας σε δημόσιο χώρο. Κατ'
επέκταση απαγορεύεται η ανάλογη ρύπανση κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που
προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό του κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου), ή την
ιστορική του αξία.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 100 - 1500€

Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε
κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση
διαφημιστικών ταμπλό ( σύμφωνα με άρθρο 5, 9 και 8 του ν.2946/2001). Επίσης δεν επιτρέπεται να
προβάλλεται διαφήμιση που δεν έχει προμηθευτεί τη σχετική άδεια, όπως και η προβολή κάθε
άλλου τύπου διαφήμισης χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Απαγορεύεται κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών καθώς και η αναγραφή
συνθημάτων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής, σε πινακίδες σήμανσης και γενικά σε κοινοχρήστους
χώρους.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 1500€
Ειδικά στην περίπτωση των αυτοκόλλητων ή επικολλημένων διαφημιστικών εντύπων και αφισών ο
διαφημιζόμενος οφείλει, μετά την βεβαίωση της παράβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να τα
αφαιρέσει με ίδια μέσα χωρίς να προκαλέσει την οποιαδήποτε φθορά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη συνολικό χρηματικό πρόστιμο, που θα
αυξάνεται με κάθε ημέρα καθυστέρησης της απορρύπανσης. Το ίδιο ισχύει για τις διαφημίσεις τύπου
σάντουιτς εκτός και αν έχουν αδειοδοτηθεί. Αν ο διαφημιζόμενος παρά τις συστάσεις τις υπηρεσίας
δε προχωρήσει στη διαδικασία απορρύπανσης ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο και θα αναλάβει την
απορρύπανση χρεώνοντας τον διαφημιζόμενο με τα σχετικά έξοδα.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 10 - 15€/ημέρα
Γενικά για όλους τους τύπους των διαφημίσεων που βρίσκονται πάνω από το έδαφος και δεν έχουν
αδειοδοτηθεί πχ αεροπανό, bunner, σάντουιτς κ.α., υπεύθυνοι για την απορρύπανση τους είναι οι
διαφημιζόμενοι σ’ αυτά. Στις περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς κατά την φάση της απορρύπανσης ο
διαφημιζόμενος υποχρεούται για την πλήρη κάλυψη της αποκατάστασης της. Αν ο διαφημιζόμενος
παρά τις συστάσεις της υπηρεσίας, δε προχωρήσει στη διαδικασία απορρύπανσης ο Δήμος θα
αναλάβει αυτή και θα χρεώσει τον διαφημιζόμενο με τα σχετικά έξοδα.
Η διαδικασία επιβολής προστίμου ξεκινά από την διαπίστωση της παράβασης. Η διαπίστωση γίνεται
από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή από Δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Δήμαρχο. Όλα τα πρόστιμα αναφέρονται στην παράνομη διαφήμιση και στην κάλυψη της
απορρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Όσο αφορά την πολιτική αφισοκόλληση θα
εφαρμοστεί ότι προβλέπει ο αντίστοιχος νόμος σε συνδυασμό με την κανονιστική απόφαση του
Δήμου και που αφορά τη διαφήμιση.
ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολ. Προστασίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό
οργανισμό λειτουργίας του Δήμου είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών
με διαλογή στην πηγή (μπλε κάδοι ή άλλες κατάλληλες μεθόδους) όπως προβλέπεται από το Νόμο
2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Η Ανακύκλωση
των συσκευασιών αφορά τα απόβλητα:
1. Γυάλινες συσκευασίες από τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά κλπ.
2. Χάρτινες συσκευασίες κάθε είδους (π.χ. χαρτοκιβώτια, τροφίμων, παιχνιδιών, υποδημάτων κλπ.)
και χαρτί εντύπων (π.χ. λογαριασμοί, εφημερίδες, περιοδικά κλπ.).
3. Συσκευασίες τύπου «tetrapack» (π.χ. χυμοί, γάλατα κλπ.) και πλαστικές συσκευασίες (π.χ. νερού,
μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κλπ.).
4. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, μπύρες, κονσέρβες, γάλατα εβαπορέ, τόνο, καφέ,
τοματοπολτό, κλπ.
Οι πολίτες πρέπει να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι δυνατό να
ανακυκλωθούν, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα
περισυλλογής που ο Δήμος έχει καταρτίσει στην περιοχή του κάθε πολίτη. Οι πολίτες πρέπει
επίσης να συμβάλλουν και να οδηγήσουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά από το σπίτι και τη δουλειά
στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας είτε τον ειδικό σάκο μεταφοράς που θα
τους χορηγηθεί από πρόγραμμα είτε με οποιαδήποτε άλλη σακούλα. Στους μπλε κάδους δεν
τοποθετούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά με την σακούλα κλειστή αλλά χύμα. Τα παραπάνω υλικά θα
πρέπει να φυλάσσονται προσωρινά σε κατάλληλους χώρους των ιδιοκτησιών ή επιχειρήσεών τους,
που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα.

Απαγορεύεται η ρήψη οργανικών και λοιπών μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων συσκευασίας εντός
των μπλε κάδων ανακύκλωσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 150€
Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εστίασης θα πρέπει να τοποθετούν στους μπλε κάδους όλα τα
κενά προϊόντα, αφού προηγουμένως καθαριστούν από τυχόν υπολείμματα, μεταλλικά ή πλαστικά
δοχεία συσκευασίας (γαλακτοκομικών προϊόντων, λιπών, ελαίων κλπ).
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 300€
Απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά), οχημάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η
ελεύθερη μετακίνηση κάδων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του
καπακιού των κάδων. Επίσης, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι του κάδου, απαγορεύεται η
στάθμευση (έστω και προσωρινά), οχημάτων σε διακριτή (με ειδική σήμανση ή με άλλο τρόπο)
καθορισμένη θέση κάδου (π.χ. διακριτική διαγράμμιση, εσοχή πεζοδρομίου).
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 80€
Απαγορεύεται η αναμόχλευση και υφαρπαγή των υλικών μέσα από τους κάδους για οιαδήποτε
λόγο και αιτία.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 150€
Απαγορεύεται επίσης η οποιαδήποτε αναγραφή ή αφισοκόλληση πάνω στους κάδους ανακύκλωσης
που δεν αναφέρονται στην διαδικασία της Διαλογή στην Πηγή των συσκευασιών.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 100 - 1500€
Τα υλικά συσκευασίας χαρτιού είτε τοποθετούνται συμπιεσμένα και δεμένα σε πακέτα έξω από τους
μπλε κάδους, όταν αυτοί είναι γεμάτοι ή επειδή καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο λόγω του μεγάλου
όγκου τους είτε συμπιεσμένα μέσα στους μπλε κάδους. Συγκεκριμένα μία ασυμπίεστη χάρτινη κούτα
αντιστοιχεί στον όγκο 50 συμπιεσμένων. Για τις περιπτώσεις που παραμένουν ανακυκλώσιμες
συσκευασίες εκτός των κάδων θα πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία στα τηλέφωνα
επικοινωνίας ή μέσο της κατάλληλης φόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Απαγορεύεται σε όλων
των ειδών τα καταστήματα, γραφεία κλπ. να βγάζουν τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας
που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.) χωρίς να έχουν πρώτα
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους με πίεση, με περίδεση, κλπ. και να τα τοποθετήσουν στους
ανάλογους κάδους (ανακυκλώσιμα ή μη).
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 150€
Τα απόβλητα για τα οποία προβλέπεται εναλλακτική διαχείριση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, όπως ελαστικά, χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,
κλπ. και για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα εναλλακτικής τους διαχείρισης, απαγορεύεται να
ρίπτονται στους κοινούς κάδους ή μπλε κάδους ανακύκλωσης. Για τα ανωτέρω προγράμματα
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας.
Επίσης η ίδια Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του προγράμματος της ανταποδοτικής
ανακύκλωσης συσκευασιών. Όσο αφορά τη διαχείριση των ληγμένων και χρησιμοποιημένων
φαρμάκων, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας προκρίνει την
εναλλακτική διαχείριση τους μέσω της συνεργασίας των φαρμακείων όπου οι πολίτες εθελοντικά
μπορούν να παραδίδουν δωρεάν τα ληγμένα φάρμακα που έχουν στην κατοχή τους.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 1500€
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, νομέας ή κάτοχος αυτής,
εκτός αν έχει οριστεί υπεύθυνος. Ως ειδικά μη επικίνδυνα απορρίμματα νοούνται τα υπόλοιπα που
προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων,
συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα,
υφάσματα, χρώματα, κόλλες, ρητίνες, χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια κλπ.), καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και υγειονομικές μονάδες που προσομοιάζουν με τα αστικά οικιακά
λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
Ως «κατάστημα» ή «επιχείρηση» , «βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια»
ορίζονται στο Κεφάλαιο Β του παρόντος Κανονισμού.
Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 69728/824 μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών
αποβλήτων (ΦΕΚ Β 358/1996) και την ΚΥΑ50910/2727/2003 ο Δήμος δεν δέχεται απόβλητα, εκτός

από τα οικιακά. Για τα ειδικά μη επικίνδυνα απορρίμματα η Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολ. Προστασίας θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Για τα Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και εμπορικά μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα, υπεύθυνος
διαχείρισης (όπως έχει αποσαφηνιστεί στη νομοθεσία) είναι ο παραγωγός, ο κάτοχος και
εφαρμόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Σε κάθε περίπτωση όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να κρατούν στοιχεία που αφορούν το είδος και
τις ποσότητες των απορριμμάτων τους ,να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την
προέλευσή και το είδος των απορριμμάτων και να τα δίνουν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων προς αυτούς
υπηρεσιών.
Πέρα των προστίμων που αναφέρονται σε αυτό το Κεφάλαιο ισχύουν οι διατάξεις και τα πρόστιμα
ανά περίπτωση όπως αυτό προκύπτει και αναφέρεται στο Κεφάλαιο Δ του κανονισμού
Καθαριότητας που αφορά τους πολίτες.
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Ο Δήμος μέχρι σήμερα δέχεται την τοποθέτηση των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από
την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων όπως οι βιοτεχνίες, συνεργεία και εμπορικά
καταστήματα - περίπτερα με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν αφορούν επικίνδυνα και τοξικά
απόβλητα καθώς και ότι αφορούν στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα υλικά που υπάρχουν
στα οικιακά δημοτικά απορρίμματα (Ε.Κ.Α. κωδικός 20). Άλλη μία προϋπόθεση είναι ότι δεν
δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης των οικιακών δημοτικών
απορριμμάτων καθώς και στην ασφάλεια των εργαζομένων που έχουν επιφορτιστεί με την
αποκομιδή των ανωτέρων.
Ο υπεύθυνος της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να έχει προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο
στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια,
κλπ.) με συμπίεση ή άλλου πρόσφορου τρόπου (με πίεση, περίδεση, κλπ,) πριν τα τοποθετήσουν
στους κάδους απορριμμάτων.
Οι παραπάνω καταστηματάρχες (εμπορικά, περίπτερα, συνεργεία, βιοτεχνίες) υποχρεούνται να
διατηρούν τόσο μέσα στο χώρο τους, όσο και έξω απ’ αυτόν, τον απαραίτητο αριθμό καλαθιών για
τη συγκέντρωση μικροαπορριμμάτων και να μεριμνούν ώστε να αδειάζει συχνά το περιεχόμενό τους
μέσα στους προβλεπόμενους σάκους. Οι καταστηματάρχες που διατηρούν καταστήματα στη Βέροια
είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν γενικότερα αλλά και ειδικότερα να καθαρίζουν τα χιόνια ή τους
πάγους από το πεζοδρόμιο που βρίσκεται έξω από το κατάστημά τους, για αποφυγή ατυχημάτων,
καθώς και να καθαρίζουν τα δέντρα από το χιόνι για να μη σπάσουν. Επιχειρήσεις, που διατηρούν
δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, πρόπερς, συμπιεστές, καλάθια,
κ.τ.λ.) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να
προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφόσον τα μέσα
δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούμενα μέτρα για τον έλεγχο της
ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 - 150€
Μέχρι σήμερα που ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των
ειδικών απορριμμάτων είτε μέσω του συστήματος αποκομιδής των οικιακών δημοτικών
απορριμμάτων, είτε μέσω ειδικού ανεξάρτητου προγράμματος, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών,
βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ., υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με
δικά τους μέσα και να τα κατευθύνουν σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις - χώρους.
Σε περίπτωση αδυναμίας αποκομιδής από την υπηρεσία Καθαριότητας, υποχρεούνται μέχρι
την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών
τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για
τους παραβάτες ισχύουν τα πρόστιμα που αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 50 - 200€
Σε περίπτωση υποτροπής των ανωτέρω υποχρεώσεων ή σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου
κοινοχρήστων χώρων, παρεμπόδισης της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων το πρόστιμο
διπλασιάζεται.

Τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και
υπεύθυνος του καταστήματος ή της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
ΑΡΘΡΟ 24: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στα καταστήματα εστίασης (γενικού υγειονομικού ενδιαφέροντος) ανήκουν αυτά που ορίζονται
από την υγειονομική διάταξη Α1Β/8577/83 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την
Υ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ94643 ΦΕΚ Β526/83 και η 1384 τεύχος Β-2/8/2007 σε πελατεία είτε ιστάμενη, είτε
καθήμενη σε τραπεζοκαθίσματα, τοποθετημένα μέσα και έξω από τα καταστήματά τους.
Για τα μικροαπορρίμματα κλπ. που προκύπτουν από την καθαριότητα (σκούπισμα) των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και του χώρου που νομίμως κατέχει για χρήση
από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται καθημερινά να τα
συγκεντρώνουν σε κάδους μικροαπορριμμάτων (που θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής συμβατά
με την αισθητική της πόλης, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά να αδειάζονται συχνά και το
περιεχόμενό τους μαζί με τα άλλα σκουπίδια των καταστημάτων, να συγκεντρώνονται σε γερούς
πλαστικούς σάκους και να κλείνονται ερμητικά στο πάνω μέρος) αποφεύγοντας ρητά την
ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους γενικά χώρους,
καθώς επίσης και τη ρύπανση των ανωτέρω χώρων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και
απρόσκοπτη κίνηση των διερχομένων.
Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων «υγειονομικού ενδιαφέροντος», θα πρέπει μέσα
στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους, να φροντίζουν καθημερινά για την καθαριότητα του
κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται γύρω από αυτά (πεζόδρομοι, τμήμα πλατείας, πεζοδρόμιο,
παρτέρια κλπ.), αλλά και από το περίγραμμα του τυχόν χώρου που κάνουν χρήση για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 200€
Τα κάθε είδους καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», στα οποία παρατηρείται μεγάλη
παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.τ.λ..), οφείλουν να
συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων, οι οποίοι πρέπει να φέρουν την επωνυμία της
επιχείρησης, έχοντας πρώτα στραγγιστεί επιμελώς τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα,
κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.τ.λ.) κουζίνας εστιατορίων, μαγειρείων, ιδρυμάτων, fast food
κλπ και αφού κλείνουν καλά τις σακούλες να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής
το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός
των υπολειμμάτων τροφών δεν ξεπερνά υπέρμετρα αυτόν που ισχύει αντίστοιχα για τις οικιακές
χρήσεις. Οι συσκευασίες από φελιζόλ θεωρούνται υλικά συσκευασίας, δεν τα διαχειρίζεται ο Δήμος
αλλά επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα διαχειριστεί ο ίδιος. Σε
καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους
κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων
αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για κάθε αντικείμενο,
σακούλα ή συσκευασία και επιπλέον μετά την τρίτη υποτροπή δίνεται το δημοτικό συμβούλιο να
ανακαλεί προσωρινά την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και μετά την πέμπτη υποτροπή
οριστικά.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 10 - 200€
Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα «υγειονομικού ενδιαφέροντος
είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι
οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν προς
αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου
πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία
Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιχείρησης τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Καθαριότητας) και εντός
των ορίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης. 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 με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 10 - 50€/αντικείμενο, συσκευασία ή σακούλα

Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και δεν
υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης 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 διπλάσιο πρόστιμο από το
προβλεπόμενο.
Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία παράγονται κάθε μορφής
απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο
φαγητό, κ.τ.λ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετηθούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να
διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών
καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς
καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής
εναπόθεσης απορριμμάτων δε θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται
στη χορηγούμενη άδεια κοινοχρήστων. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αυτών, θα πρέπει μέσα στο
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους, να φροντίζουν καθημερινά για την καθαριότητα του
κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται γύρω από αυτά (πεζόδρομοι, τμήμα πλατείας, πεζοδρόμιο,
παρτέρια κλπ.), αλλά και από το περίγραμμα του τυχόν χώρου που κάνουν χρήση για τοποθέτηση
των δοχείων - κάδων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 200€
Τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και
υπεύθυνος του καταστήματος ή της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
ΑΡΘΡΟ 25: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
«Παραγωγός» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε από τη δραστηριότητα του
οποίου επαγγελματικά ή μη παράγονται ζωικά υποπροϊόντα. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη
εναπόθεση ζωικών αποβλήτων μέσα στους κάδους των οικιακών απορριμμάτων και στο
περιβάλλον γενικότερα ασχέτως των προς συλλογή ποσοτήτων.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 300 - 1500€
Οι νομείς ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα στο χώρο τους κατά
την εκτέλεση της δραστηριότητας τους (σφαγεία, πτηνοσφαγεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
αλλαντοποιεία κ.α.) που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. υπολείμματα
κρέατος, οστά, κλπ.) οφείλουν να τα διαθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 211/ 5-10-2006,
άρθρο 11, κανονισμός 1069/2009/ΕΚ, όπως αυτός ισχύει σήμερα και να τα διαχειρίζονται με ιδία
μέσα όπως ειδικούς κάδους χρώματος κίτρινου που φέρουν τη σήμανση «ακατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση και να έρχονται σε επαφή με ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής
μεταφοράς οδηγώντας τα σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή καύσης σε ειδικούς
κλιβάνους.
Συγκεκριμένα υπάρχει ένα δίκτυο περισυλλογής ζωικών υποπροϊόντων από τα κρεοπωλεία,
όπου ένα αυτοκίνητο ψυγείο που συλλέγει τα απόβλητα (κόκκαλα και άλλα) κάποιες φορές την
εβδομάδα και τα οδηγεί σε αδρανοποίηση ή στην καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
Ανάλογη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και όλα τα άλλα καταστήματα της ίδιας
κατηγορίας όπως ιχθυοπωλεία τα οποία δεν θα πρέπει να ρίχνουν τα απόνερα των δραστηριοτήτων
τους στο δίχτυο αποχέτευσης, καθώς επίσης και τα φελιζόλ. Αυτά ως υλικά συσκευασίας
επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες
διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Σε καμία
περίπτωση η υπηρεσία δεν θα προβαίνει σε συλλογή των απορριμμάτων αυτών τα οποία έχουν
τοποθετηθεί μέσα στους κοινόχρηστους κάδους. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι υποχρεούνται,
μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους
χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε
άλλους κοινόχρηστους χώρους.
Τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και
υπεύθυνος του καταστήματος ή της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
26.1 Λαϊκές αγορές
Οι πωλητές και οι έμποροι των λαϊκών αγορών οφείλουν να διευκολύνουν το Τμήμα Καθαριότητας
στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών και λοιπών αγορών,
συμμορφούμενοι με τους κανονισμούς του σωματείου των λαϊκών αγορών καθώς και με τις
υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων των αρμόδιων υπηρεσιών και να μην παρακωλύουν με
κανένα τρόπο τα συνεργεία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου τους μετά το πέρας της
λειτουργίας της αγοράς. Για τον λόγο αυτόν οι πωλητές και οι έμποροι των λαϊκών αγορών
οφείλουν να ακολουθούν πιστά το ωράριο έναρξης και λήξης της αγοράς. Υποχρεούνται μετά το
πέρας των εργασιών τους να τακτοποιούν, να μαζεύουν και να απομακρύνουν όλα τα αντικείμενα
που χρησιμοποιούν στην εργασία τους (καφάσια, τελάρα, σίδερα, πάγκοι πώλησης κλπ.) καθώς και
τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν
έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Μετά το
τέλος του νόμιμου ωραρίου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας (Τμήμα
Καθαριότητας) έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει τον καθαρισμό του χώρου και οποιαδήποτε αιτία
καθυστέρησης από πλευράς των εμπόρων τιμωρείται με πρόστιμο.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50€
Ο Δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται
λαϊκές και άλλες αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον επικουρικό
καθαρισμό των ανωτέρω αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους εισπράττοντας από το ταμείο
των λαϊκών αγορών, ποσό ίσο με την αξία του κόστους καθαρισμού.
Οι πωλητές και έμποροι των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στον Δήμο, οι υπεύθυνοι καντινών
(μονίμων ή αυτοκινούμενων) κλπ., οφείλουν να διατηρούν τον χώρο που καταλαμβάνουν κατά την
άσκηση της δραστηριότητας τους καθώς και τους γύρω απ' αυτόν χώρους πάντοτε καθαρούς από
όλα τα απορρίμματα που δημιουργούνται κατά την εργασία τους. Αυτά πρέπει να τα συλλέγουν σε
πολύ ανθεκτικούς σάκους (κατά προτίμηση υφασμάτινα τσουβάλια ή πλαστικές σακούλες
απορριμμάτων) ή πλαστικά και μόνο κασόνια που θα προμηθεύονται με δικά τους έξοδα. Τα
ανωτέρω μέσα αποθήκευσης (το βάρος των οποίων δε θα δυσκολεύει το έργο του εργάτη
αποκομιδής κατά την χειρωνακτική τους ανύψωση και δεν θα δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας),
θα τα φυλάσσουν προσωρινά μόνο στα όρια του χώρου που δικαιούνται να καταλαμβάνουν κατά
την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χύδην απόρριψη των
υποπροϊόντων (π.χ. φρούτων, αλιευμάτων κλπ) που προκύπτουν από την δραστηριότητα τους. Με
τη λήξη των εργασιών τους οι πωλητές λαϊκών αγορών θα εκθέτουν για αποκομιδή τους σάκους ή
τα λοιπά μέσα προσωρινής ιδιωτικής φύλαξης των απορριμμάτων στον πλησιέστερο κάδο ή
σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις της υπηρεσίας και να αφήνουν τον χώρο καθαρό.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 30 - 150€
Οι υποχρεώσεις των εμπόρων και πωλητών των λαϊκών αγορών ως προς την καθαριότητα του
χώρου που καταλαμβάνουν, πηγάζουν από την άδεια λειτουργίας τους, όπως ορίζει ρητά ο οικείος
Σύλλογος τους. Η Δ/ση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας, θα καθορίζει ξεχωριστά
το κόστος καθαρισμού της εκάστοτε Λαϊκής Αγοράς το ύψος του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος
της αγοράς, το ανθρώπινο δυναμικό, αν είναι καθημερινή ή Σάββατο καθώς και τον μηχανολογικό
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται καθώς και το μέγεθος της ρύπανσης (το οποίο εξαρτάται από τον
βαθμό συμμόρφωσης των εμπόρων ως προς την καθαριότητα του χώρου).
Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων)
από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και τελική
διάθεση των απορριμμάτων, το Τμήμα Καθαριότητας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και Περιβάλλοντος υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών αγορών)
και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη διενέργεια της Λαϊκής αγοράς.
26.1 Υπαίθριο εμπόριο(μικροπωλητές-καντίνες κτλ.)
Οι μικροπωλητές, γενικά οι ιδιοκτήτες και οι εκμεταλλευτές των ανωτέρω (καντίνες, κιόσκια), που
ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα

που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, οφείλουν να τηρούν τον χώρο
(που προφανώς επηρεάζεται από τη δραστηριότητα τους) γύρω και κάτω από τον πάγκο, την
καντίνα ή το κιόσκι τους καθαρό. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να
πετούν στο οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων
τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα, κ.τ.λ. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να
καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε αντικείμενο πέριξ του πάγκου, ώστε να είναι
ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50€
Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) και οι λοιποί επαγγελματίες,
οφείλουν τα κάθε είδους απορρίμματα αφού τα τοποθετήσουν σε ανθεκτικούς σάκους να τα
μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου ή να διαθέτουν ειδικό μέσο ιδιωτικής
προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες της δραστηριότητας τους, για την προσωρινή
αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους. Το μέσο αυτό θα πρέπει να
διατηρείται καθαρό με ευθύνη των μικροπωλητών
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50€
Να φροντίζουν ώστε η διάταξη των πάγκων, των καντινών τους καθώς και κάθε πρόσθετης
κατασκευής από το χώρο εργασίας τους να είναι τέτοια ώστε να μη δυσχεραίνει τον γενικό
καθαρισμό της περιοχής, την κίνηση των πολιτών, των μέσων καθαριότητας και το έργο των
εργαζομένων του Τμήματος Καθαριότητας. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω, ο Δήμος δύναται να
επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμο.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
ΑΡΘΡΟ 27: ΑΦΙΣΟΡΥΠΑΝΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Όπως ισχύει με νόμο απαγορεύεται η αναγραφή λέξεων ή φράσεων, η απεικόνιση παραστάσεων ή
η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ρύπανση των προσόψεων των οικοδομών, των μνημείων, των
αγαλμάτων, των αρχαιολογικών χώρων και γενικότερα κάθε επιφάνειας σε δημόσιο χώρο. Κατ'
επέκταση απαγορεύεται η ανάλογη ρύπανση κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που
προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό του κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου), ή την
ιστορική του αξία.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 100 - 1500€
Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε
κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση
διαφημιστικών ταμπλό ( σύμφωνα με άρθρο 5, 9 και 8 του ν.2946/2001).
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 100 - 500€
Απαγορεύεται κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών καθώς και η αναγραφή
συνθημάτων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής και γενικά σε κοινοχρήστους χώρους.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 100 - 1500€
Ειδικά στην περίπτωση των αυτοκόλλητων ή επικολλημένων διαφημιστικών εντύπων και αφισών ο
διαφημιζόμενος οφείλει, μετά την βεβαίωση της παράβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να τα
αφαιρέσει με ίδια μέσα χωρίς να προκαλέσει την οποιαδήποτε φθορά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη συνολικό χρηματικό πρόστιμο, που θα
αυξάνεται με κάθε ημέρα καθυστέρησης της απορρύπανσης. Το ίδιο ισχύει για τις διαφημίσεις τύπου
σάντουιτς εκτός και αν έχουν αδειοδοτηθεί. Αν ο διαφημιζόμενος παρά τις συστάσεις τις υπηρεσίας
δε προχωρήσει στη διαδικασία απορρύπανσης ο Δήμος θα αναλάβει αυτή και θα χρεώσει τον
διαφημιζόμενο με τα σχετικά έξοδα.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 10 - 15€/ημέρα
Γενικά για όλους τους τύπους των διαφημίσεων που βρίσκονται πάνω από το έδαφος και δεν έχουν
αδειοδοτηθεί π.χ αεροπανό, bunner, σάντουιτς κ.α., υπεύθυνοι για την απορρύπανση τους είναι οι
διαφημιζόμενοι σ’ αυτά. Στις περιπτώσεις πρόκλησης φθοράς κατά την φάση της απορρύπανσης ο
διαφημιζόμενος υποχρεούται για την πλήρη κάλυψη της αποκατάστασης της. Αν ο διαφημιζόμενος
παρά τις συστάσεις τις υπηρεσίας δε προχωρήσει στη διαδικασία απορρύπανσης ο Δήμος θα
αναλάβει αυτή και θα χρεώσει τον διαφημιζόμενο με τα σχετικά έξοδα.
Η διαδικασία επιβολής προστίμου ξεκινά από την διαπίστωση της παράβασης. Η διαπίστωση γίνεται
από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή από Δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Δήμαρχο. Όλα τα πρόστιμα αναφέρονται στην παράνομη διαφήμιση και στην κάλυψη της
απορρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Όσο αφορά την πολιτική αφισοκόλληση θα

εφαρμοστεί ότι προβλέπει ο αντίστοιχος νόμος σε συνδυασμό με την κανονιστική απόφαση του
Δήμου και που αφορά τη διαφήμιση.
ΑΡΘΡΟ 28: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρουν χώμα, άμμο, ασβέστη,
σκυρόδεμα, οικοδομικά υλικά ή γενικά υγρό ή ξηρό φορτίο, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως
καλυμμένο με κατάλληλο μέσο προστασίας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα
εν λόγω φορτία), ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι διαρροής ή διασποράς αυτού και να μεριμνούν
ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωσή τους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερχείλιση και
ρύπανση εντός κατοικημένης περιοχής.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων,
πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και υπεύθυνος του
καταστήματος ή της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 50 - 500€
Σε περίπτωση ατυχήματος τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα που ενδεχομένως προκύπτουν,
πρέπει να περισυλλέγονται από τους υπευθύνους με ιδία μέσα.
ΑΡΘΡΟ 29: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ,
Κ.Α.)
Από τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων που παράγονται από έκαστη υγειονομική μονάδα,
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, όπως αυτή αναφέρεται
στην Κ.Υ.Α. οικ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β’/08-05-2012), το Τμήμα Καθαριότητας μπορεί να
συλλέγει και να διαχειρίζεται μόνο τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) που προσομοιάζουν με τα
οικιακά απόβλητα. Ειδικά για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 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 «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά»
με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις
αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από το
Τμήμα Καθαριότητας 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
απορριμμάτων.
Μη σωστός διαχωρισμός των απορριμμάτων, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α.,
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, επιφέρει πρόστιμο, ενώ παράλληλα και το Τμήμα Καθαριότητας
δύναται να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, την αποκομιδή των ως άνω απορριμμάτων της
υγειονομικής μονάδας.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ : 300 - 1500€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ,
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 30: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
H προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογικής μετακίνησης απασχολούν και προβληματίζουν
δημιουργικά και γόνιμα την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας, η οποία
είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων
επιμόρφωσης και ημερίδων όπως και την υλοποίηση σχετικών δράσεων.
Η περιβαλλοντική επιμόρφωσή των πολιτών είναι πολύ σημαντική για την προώθηση στάσεων υπέρ
της αειφόρου ανάπτυξης, αφού οι πολίτες αποτελούν τον κύριο φορέα αγωγής και αποτελούν
καθοριστικό συντελεστή διαμόρφωσης, προώθησης και επιτυχίας κάθε τοπικού χαρακτήρα αλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 31: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο επιμόρφωσης των πολιτών εντάσσεται και η εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα
περιβαλλοντικής και κυκλοφοριακής αγωγής, η οποία αναλύεται χωριστά γιατί θεωρείται από την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας σημαντική αφού ως πεδίο μάθησης
αποτελεί το πλέον πρόσφορο και καρποφόρο δυναμικό. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται εντός των
σχολικών κτιρίων ή των κτιρίων του Δήμου και άλλων υπηρεσιών ή υπό τη μορφή δράσεων σε
κατάλληλους διαμορφωμένους χώρους.
ΑΡΘΡΟ 32: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας προωθεί προγράμματα
ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών,
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας, προκειμένου να ενισχύει την
προσπάθεια για καθαρότερη πόλη, μπορεί, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει
κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των
προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, εργαζόμενους, γειτονιές, εταιρίες κλπ).
ΑΡΘΡΟ 33: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στα μεγάλα κοινά προβλήματα, όπως είναι η περιβαλλοντική κρίση, είμαστε όλοι μέρος του
προβλήματος αν δεν συμμετέχουμε στη λύση. Ο εθελοντισμός, η προσφορά δηλαδή προσωπικής
ενέργειας και χρόνου σε δράσεις προστασίας του κοινού μας περιβάλλοντος, είναι η πιο
αποτελεσματική μορφή συμμετοχής μας στα κοινά.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ. Προστασίας καλλιεργεί την εθελοντική
συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά. Βασικός της στόχος είναι η συμβολή των
πολιτών στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από
την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Οι δράσεις εθελοντικής συμμετοχής θα έχουν αντικείμενο την
προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του
πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολ.
Προστασίας θα πρωταγωνιστήσει στην ενίσχυση της προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος
καλώντας κοντά του όλους να συμμετάσχουν και παράλληλα θα επιδιώξει να ενθαρρύνει τις τοπικές
κοινωνίες και εθελοντικές οργανώσεις να αναπτύξουν συνεργασίες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες
διοργάνωσης περιβαλλοντικών δράσεων.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
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ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
α/α
τιμολ.

Α-1
Α-6
Α-8
Α-12
Α-13
Α-14
Α-15
ΣΤ 6.3.1
ΣΤ 6.5
ΣΤ 8.2.1
Ζ 1.2
Ζ 1.3
Ζ 2.7
Ζ 2.8
Ζ.3
Ζ.4

Είδος εργασίας

Άρθρο
αναθεώρ.

Μονάδα

Τιμή

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές

ΟΔΟ-1110
ΟΙΚ-2221

Μ3
Μ3

Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και
κλαδεύσεων με μηχανικά μέσα
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και
κλαδεύσεων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών
κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών ,
κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους .
Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με
μηχανήματα και εργάτες .
Καθαρισμός αφύτευτων επιφανειών σε ελεύθερους
χώρους .
Κόψιμο – εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος
έως 1,50 μ.
Κόψιμο – εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος
έως 3,0 μ.

ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2171

Μ3
Μ3

O,38 €
13,10
€
6,60 €
1,00 €

ΟΙΚ-2173

Μ3

3,50 €

ΟΙΚ-2177

ton/10m

4,00 €

ΟΙΚ-2180

m3/km
(*)
στρ.

0,32 €

Κοπή εκρίζωση ξενικών δένδρων (π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού έως 3,0 μ.
Κοπή εκρίζωση ξενικών δένδρων (π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού > 3,0 μ.
Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια
και υπαίθριους χώρους.
Μυοκτονία σε φρεάτια , κτίρια και υπαίθριους χώρους
ανά δολωματική παγίδα .

ΠΡΣ- 5371
ΠΡΣ-5371

στρ.

ΠΡΣ-5390

στρ.

ΠΡΣ-5352

τεμ.

45,00
€
170,00
€
20,00
€
2,00 €

ΠΡΣ-5352

τεμ.

4,00 €

ΠΡΣ 5354

τεμ.

3,00 €

ΠΡΣ 5354

τεμ.

8,00 €

ΠΡΣ 5361

lt

6,00 €

ΠΡΣ 5371

παγίδα

8,00 €

(*) Η απόσταση μεταφοράς υπολογίζεται σε 100 χιλιόμετρα, όσο περίπου είναι η μέση απόσταση
του Δήμου Βέροιας, από τους νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης υλικών εκσκαφών της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης .

Συντάκτης
Ιωάννης Εμμ. Σημανίκας
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος με βαθμό Β

1η Κατηγορία: Καθαρισμός οικοπέδου με θαμνώδη, ποώδη και ξυλώδη βλάστηση
(κόστος ανά στρέμμα)
Α/Α

1
2

α/α
τιμολ.
Α-1
Α-12

Είδος εργασίας

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Φορτοεκφόρτωση
προϊόντων εκσκαφών και

Άρθρο
αναθεώρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Δαπάνη
€

ΟΔΟ-1110
ΟΙΚ-2171

5 Μ3

O,38 €
1,00 €

1,9

7 Μ3

7,00

3

Α-15

4

ΣΤ
6.3.1

5

ΣΤ
6.5

6

ΣΤ
8.2.1

7

Ζ 1.2

8

Ζ 1.3

9

Ζ 2.7

10

Ζ 2.8

κλαδεύσεων με μηχανικά
μέσα .
Καθαρή μεταφορά
προϊόντων εκσκαφών ,
κατεδαφίσεων και
κλαδέματος με αυτοκίνητο
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε μη
φυτευμένους χώρους
Κοπή και απομάκρυνση
ξυλωδών φυτών με
μηχανήματα και εργάτες
Καθαρισμός αφύτευτων
επιφανειών σε ελεύθερους
χώρους
Κόψιμο – εκρίζωση
μεμονωμένου θάμνου με
ύψος έως 1,50 μ.
Κόψιμο – εκρίζωση
μεμονωμένου θάμνου με
ύψος έως 3,0 μ.
Κοπή - εκρίζωση ξενικών
δένδρων (π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού έως 3,0 μ.
Κοπή - εκρίζωση ξενικών
δένδρων (π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού > 3,0 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΟΙΚ-2180

7 m3/
100 km

0,32 €

224,00

ΠΡΣ- 5371

0,8 στρ.

45,00 €

36,00

ΠΡΣ-5371

0,2 στρ.

170,00 €

34,00

ΠΡΣ-5390

1,0 στρ.

20,00 €

20,00

ΠΡΣ-5352

5 τεμ.

2,00 €

10,00

ΠΡΣ-5352

5 τεμ.

4,00 €

20,00

ΠΡΣ 5354

5 τεμ.

3,00 €

15,00

ΠΡΣ 5354

5 τεμ.

8,00 €

40,00

ΔΑΠΑΝΗ

407,90

Δαπάνη : 407,90
Απρόβλεπτα 15 % : 61,18
Στρογγυλοποίηση : 30,91
Σύνολο : 500,00 €
Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο: 0,50 €
2η Κατηγορία : Καθαρισμός οικοπέδου με θαμνώδη, ποώδη , ξυλώδη βλάστηση και
αρκετά δένδρα (κόστος ανά στρέμμα).
Α/Α

α/α
τιμολ.

1
2

Α-1
Α-12

3

Α-15

4

ΣΤ
6.3.1

5

ΣΤ 6.5

Είδος εργασίας

Άρθρο
αναθεώρ.

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Φορτοεκφόρτωση
προϊόντων εκσκαφών και
κλαδεύσεων με μηχανικά
μέσα .
Καθαρή μεταφορά
προϊόντων εκσκαφών ,
κατεδαφίσεων και
κλαδέματος με αυτοκίνητο.
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε μη
φυτευμένους χώρους.
Κοπή και απομάκρυνση

ΟΔΟ-1110
ΟΙΚ-2171

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Δαπάνη
€

5 Μ3
15 Μ3

O,38 €
1,00 €

1,90
15,00

ΟΙΚ-2180

15 m3/
100 km

0,32 €

480,00

ΠΡΣ- 5371

0,8 στρ.

45,00 €

36,00

ΠΡΣ-5371

0,2 στρ.

170,00 €

34,00

6

ΣΤ
8.2.1

7

Ζ 1.2

8

Ζ 1.3

9

Ζ 2.7

10

Ζ 2.8

ξυλωδών φυτών με
μηχανήματα και εργάτες.
Καθαρισμός αφύτευτων
επιφανειών σε ελεύθερους
χώρους.
Κόψιμο – εκρίζωση
μεμονωμένου θάμνου με
ύψος έως 1,50 μ.
Κόψιμο – εκρίζωση
μεμονωμένου θάμνου με
ύψος έως 3,0 μ.
Κοπή εκρίζωση ξενικών
δένδρων (π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού έως 3,0 μ.
Κοπή εκρίζωση ξενικών
δένδρων (π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού > 3,0 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΣ-5390

1,0 στρ.

20,00 €

20,00

ΠΡΣ-5352

15 τεμ.

2,00 €

30,00

ΠΡΣ-5352

15 τεμ.

4,00 €

60,00

ΠΡΣ 5354

15 τεμ.

3,00 €

45,00

ΠΡΣ 5354

15 τεμ.

8,00 €

90,00

ΔΑΠΑΝΗ

811,90

Δαπάνη : 811,90
Απρόβλεπτα 15 % : 121,78
Στρογγυλοποίηση : 66,32
Σύνολο : 1.000,00 €
Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο: 1,00 €
3η Κατηγορία: Καθαρισμός οικοπέδου με θαμνώδη και ποώδη βλάστηση, αρκετά
δένδρα και ερειπωμένα κτίσματα – κατασκευές(κόστος ανά στρέμμα).
Α/Α
1

α/α
τιμολ.
Α-1

2

Α-6

3

Α-8

4

Α-12

5

Α-15

6

ΣΤ
6.3.1

7

ΣΤ
6.5

8

ΣΤ
8.2.1

9

Ζ 1.2

Είδος εργασίας
Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Καθαίρεση κτισμάτων από
οπτοπλινθοδομές
Καθαίρεση
λαμαρινοκατασκευών με
σκελετό από ξύλο
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών και κλαδεύσεων με
μηχανικά μέσα .
Καθαρή μεταφορά προϊόντων
εκσκαφών , κατεδαφίσεων και
κλαδέματος με αυτοκίνητο.
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού
χειριστή σε μη φυτευμένους
χώρους.
Κοπή και απομάκρυνση
ξυλωδών φυτών με
μηχανήματα και εργάτες.
Καθαρισμός αφύτευτων
επιφανειών σε ελεύθερους
χώρους.
Κόψιμο – εκρίζωση
μεμονωμένου θάμνου με ύψος

Άρθρο
αναθεώρ.
ΟΔΟ1110
ΟΙΚ2221
ΟΙΚ2275

5 Μ3

Τιμή
μονάδας
O,38 €

8,0

13,10 €

104,80

2,0

6,60 €

13,20

ΟΙΚ2171

25 Μ3

1,00 €

25,00

ΟΙΚ2180

25 m3/
100 km

0,32 €

800,00

ΠΡΣ5371

0,8 στρ.

45,00 €

36,00

ΠΡΣ5371

0,2 στρ.

170,00 €

34,00

ΠΡΣ5390

1,0 στρ.

20,00 €

20,00

15 τεμ.

2,00 €

30,00

ΠΡΣ5352

Ποσότητα

Δαπάνη €
1,90

10

Ζ 1.3

11

Ζ 2.7

12

Ζ 2.8

έως 1,50 μ.
Κόψιμο – εκρίζωση
ΠΡΣμεμονωμένου θάμνου με ύψος
5352
έως 3,0 μ.
Κοπή εκρίζωση ξενικών
ΠΡΣ
δένδρων (π.χ. αείλανθος)
5354
ύψους κορμού έως 3,0 μ.
Κοπή εκρίζωση ξενικών
ΠΡΣ
δένδρων (π.χ. αείλανθος)
5354
ύψους κορμού > 3,0 μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15 τεμ.

4,00 €

60,00

15 τεμ.

3,00 €

45,00

15 τεμ.

8,00 €

90,00

1.259,90

Δαπάνη : 1.259,90
Απρόβλεπτα 15 % : 188,99
Στρογγυλοποίηση : 51,11
Σύνολο : 1.500,00 €
Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο: 1,50 €
4η Κατηγορία: Καθαρισμός οικοπέδου με θαμνώδη, ποώδη , ξυλώδη βλάστηση, δένδρα
και ερειπωμένα κτίσματα – κατασκευές που εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία (κόστος ανά στρέμμα).
Α/Α

α/α
τιμολ.

1

Α-1

2

Α-6

3

Α-8

4

Α-12

5

Α-15

6

ΣΤ
6.3.1

7

ΣΤ
8.2.1

8

Ζ 1.2

Είδος εργασίας

Άρθρο
αναθεώρ.

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Δαπάνη
€

Εκσκαφές χαλαρών
εδαφών
Καθαίρεση
κτισμάτων από
οπτοπλινθοδομές
Καθαίρεση
λαμαρινοκατασκευών
με σκελετό από ξύλο
.
Φορτοεκφόρτωση
προϊόντων
εκσκαφών και
κλαδεύσεων με
μηχανικά μέσα .
Καθαρή μεταφορά
προϊόντων
εκσκαφών,
κατεδαφίσεων και
κλαδέματος με
αυτοκίνητο.
Βοτάνισμα με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού
χειριστή σε μη
φυτευμένους
χώρους.
Καθαρισμός
αφύτευτων
επιφανειών σε
ελεύθερους χώρους.
Κόψιμο – εκρίζωση

ΟΔΟ-1110

5 Μ3

O,38 €

1,90

ΟΙΚ-2221

8,0

13,10 €

104,80

ΟΙΚ-2275

2,0

6,60 €

13,20

ΟΙΚ-2171

25 Μ3

1,00 €

25,00

ΟΙΚ-2180

25 m3/
100 km

0,32 €

800,00

ΠΡΣ- 5371

1,0 στρ.

45,00 €

45,00

ΠΡΣ-5390

1,0 στρ.

20,00 €

20,00

ΠΡΣ-5352

30 τεμ.

2,00 €

60,00

9

Ζ 1.3

10

Ζ 2.7

11

Ζ 2.8

12

Ζ.3

13

Ζ.4

μεμονωμένου
θάμνου με ύψος έως
1,50 μ.
Κόψιμο – εκρίζωση
μεμονωμένου
θάμνου με ύψος έως
3,0 μ.
Κοπή εκρίζωση
ξενικών δένδρων
(π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού έως
3,0 μ.
Κοπή εκρίζωση
ξενικών δένδρων
(π.χ. αείλανθος)
ύψους κορμού > 3,0
μ.
Καταπολέμηση
επιβλαβών εντόμων
σε φρεάτια, κτίρια
και υπαίθριους
χώρους.
Μυοκτονία σε
φρεάτια , κτίρια και
υπαίθριους χώρους
ανά δολωματική
παγίδα .
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΣ-5352

30 τεμ.

4,00 €

120,00

ΠΡΣ 5354

30 τεμ.

3,00 €

90,00

ΠΡΣ 5354

30 τεμ.

8,00 €

240,00

ΠΡΣ 5361

10 lt

6,00 €

60,00

ΠΡΣ 5371

10
παγίδες

8,00 €

80,00

ΔΑΠΑΝΗ

1.659,90

Δαπάνη : 1.659,90
Απρόβλεπτα 15 % : 248,99
Στρογγυλοποίηση : 91,11
Σύνολο : 2.000,00 €
Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο: 2,00 €

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Ι Κ Ο

Ι Ι

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει:
1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3854/10 (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» και το Ν.4042/2012,

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία - πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα,

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο
12).

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης
2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ
της Επιτροπής Ε.Κ.

Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί,
συμπληρωθεί και ισχύει.

Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016B) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων».

Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909B) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κ.Υ.Α. 22912/1117 /2005 (ΦΕΚ 759B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων».

Κ.Υ.Α. Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168Β) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών
ΧΥΤΑ σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό με
το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ’ αριθμ.29407/3508/2002 ΚΥΑ»

Κ.Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006, Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα»
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 Κ.Υ.Α.
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ΦΕΚ 604Β/28-3-2006)».


Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 Κ.Υ.Α. «Μέτρα
όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 3
́ 83) και σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου
1991».και του «Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο
άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’791/30-6-2006).

Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ Β’287/2-3-2007) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.»
(Β ́ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας
του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.13588/725/2006 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ...
κ.λπ.»’ (Β ́ 383) και της υπ’ αριθμ.24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών
Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ... κ.λπ.» (Β ́ 791).

Κ.Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514Β) Για τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση
των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων.

Κ.Υ.Α. 18083/1098 Ε.103/ 2003 (ΦΕΚ 606Β) Σχέδια διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που
περιέχουν ΡCΒ. Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και
αποβλήτων με ΡCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β`
514).

Κ.Υ.Α. με αρ. Κ.Υ.Α.146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4042/2012.
2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/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.

Κ.Υ.Α. 104826/2004 (ΦΕΚ 849Β/9.6.2004) «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από
ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3
και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π." (Α ́179)»

Κ.Υ.Α. 112145/2004 (ΦΕΚ 1916Β/24.12.2004) «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής
εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων,
των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των
οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς
αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες.

Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286Β/2007) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την
ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1,
τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A ́ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ

για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου
2004».

Κ.Υ.Α. 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408Β/5.3.09) Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών
από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για
την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ).

Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24.8.2010) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων».

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/5.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών
τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης
Σεπτεμβρίου 2000».

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12Α/3.2.2006) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α ́
82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας
2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του
Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003.


Υ.Α. 133480 (ΦΕΚ2711Β/27.11.2011). Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004.


Υ.Α. 4229/395/2013 (ΦΕΚ 318Β/15.2.2013) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.

Αρ. Πρωτ. οικ. 5885/557/4.3.2013 Έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ.
4229/395/2013 σχετικά με τον προσδιορισμό των νομίμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου (ΕΑΚ).

Υ.Α. 15616/398/2010 (ΦΕΚ 1340Β/31.8.2010) Διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων
εκπαίδευσης όλων όσων εμπλέκονται σε εργασίες με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά. Οργάνωση,
εκτέλεση, λειτουργία, είδος, διάρκεια, δαπάνες εκτέλεσης, φορείς που διενεργούν τα προγράμματα
εκπαίδευσης, διδακτέα ύλη, προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, πιστοποιητικά που
χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.


Υ.Α. 21017/84/2009 (ΦΕΚ 1287Β/30.6.2009) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών
που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης
και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν
αμίαντο.
3. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα θέματα των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων ρυθμίζονται ειδικότερα από τις παρακάτω
διατάξεις:

Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909B/2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42Α/23.2.2007) Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(Άρθρο 30).

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

της

Αυτοδιοίκησης

και

της


Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/23.06.2010) Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/16.6.2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
(Άρθρο 42).

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.04.2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
1.
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της
εταιρείας Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (ΦΕΚ 391B/4.4.03)Χειμάρρας 5, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 8010962/3, Fax:
210 8012272 http://www.herrco.gr
2.
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε» ΚΕΠΕΔ Α.Ε. (ΦΕΚ 391B/ 4.4.03) Λ.
Δημοκρατίας 67, 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5577673-5 Fax: 210 5577658 http://www.eltepe.gr
3.
Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και
Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» (ΦΕΚ 1108B/22.7.2004), Λεωφόρος Σπάτων 81, 153
44 Γέρακας Αττικής Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 60011, 153 10 Αγία Παρασκευή, Τηλ: 2106608000/9719091,
Fax: 210 66 12 675, http://www.ab.gr
4.
Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ
2711B/31.12.2008). Λεωφ. Συγγρού 12 117 42 Αθήνα, Τηλ: 210 6856110-11, Fax: 210 6856112,
http://www.antapodotiki.gr
Β) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
1.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 905B/ 17.6.04) Λεωφ. Συγγρού 196 &
Χαροκόπου 2, 176 71 Καλλιθέα. Τηλ.: 210 5319762- 5, Fax: 210 5319766 http://www.electrocycle.gr

2.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών, Λαμπτήρων &
Μικροσυσκευών «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 317B/ 20.2.09) Τατοΐου 346, τ.κ. 136 77 Αχαρνές,
Τηλ.: 210 4831164, Fax: 210 4837517, www.fotokiklosi.gr
3.
Γ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)
1.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και
Συσσωρευτών Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1056B/14.7.2004) Λ. Δημοκρατίας 73, 151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210
8030355, Fax: 210 8030604 http://www.afis.gr
Δ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
1.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ Α.Ε. (ΦΕΚ 1124
B/23.7.2004) Ιουλίου Σμίθ 3, 118 51 Θησείο, Τηλ.: 210 3421091, Fax: 210 3426622,
http://www.sydesys.gr
2.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ (ΦΕΚ
1398B/14.9.2006) Εφόδου 8, 713 03 Ηράκλειο - Κρήτη, Τηλ.: 2810 317544/317546, Fax: 2810
317556
3.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ. Re-battery Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ.
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 08.11.2011) 19ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, θέση «βαμβακιά», τ.κ. 193
00 Ασπρόπυργος Τηλ.: 210 5575075, 210 8645883, Fax: 210 5574133, http://www.re-battery.gr/
Ε) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)
1.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας «ΕΔΟΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ 907B
/17.6.2004) Κηφισίας 324, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6899039, Fax: 210 6899038,
http://www.edoe.gr
Ζ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECOELASTICA
Α.Ε.» (ΦΕΚ 1145B/28.7.2004) Βασ. Κων/νου 35 & Ανταίου 1, 151 22 Μαρούσι, Τηλ: 210
6128260/370 Fax: 210 6128659, http://www.ecoelastika.gr
Η) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)
1.
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. (ΦΕΚ 905B/ 17.6.04) ΕΔΡΑ: Λ. Δημοκρατίας
67, 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5577673-5, Fax: 210 5577658 http://www.eltepe.gr
Θ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
1.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων «ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.» Οσίου Νίκωνος & Μπαλαλαίων 19, 34100 Χαλκίδα, Τηλ.: 22210
21689
2.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.» ΔΔ Άνω
Γέφυρας Θέση Δεκαπενταριά, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 716310, www.anabe.gr
3.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.», 12ο χλμ Θεσσαλονίκης Χαλκηδόνας, Ν. Μαγνησία, Τ.Θ.: 1759, Τ.Κ.: 57008, Τηλ.: 2310710865, Fax: 2310710824,
www.reekka.gr.

4.
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» Αγνώστων Ηρώων 92-94, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14231 Δήμος Νέας
Ιωνίας, Νομός Αττικής , Τηλ.: 210 6033368, e-mail: sedpekat@yahoo.gr
Πηγές : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματολογικής Αλλαγής, ΕΛΙΝΥΑΕ

Νομοθεσία πλαισίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην χώρα μας
περιόδου 1964-2009. Πηγή: www.eedsa.gr
ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ

Τιτλος Νομοθετήματος
ΦΕΚ
Παρατηρήσεις
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη
διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιομηχανίας, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Υ.Α.
οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης
2009 39624/2209/Ε1 Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη
ΦΕΚ 2076Β_09
03/2009
διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιομηχανίας και την
τροποποίηση της οδηγίας
2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της
15ης Μαρτίου 2006
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
των επιχειρήσεων που ασχολούνται
με τις εργασίες κατεδάφισης και
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που
(ΦΕΚ
Υ.Α.
περιέχουν αμίαντο από κτίρια,
2009
1287/Β`/30.6.2
21017/84/2009 κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις
009)
και πλοία, καθώς επίσης και με τις
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αμίαντο
"Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής
Υ.Α.
αποβλήτων που παράγονται από
2009 8111.41/09/200 πλοία και καταλοίπων φορτίου σε
ΦΕΚ 412Β_09
9
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ
αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας.

2008 Εγκύκλιος

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

2008 Εγκύκλιος

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

2008 Εγκύκλιος

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

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

2007 Εγκύκλιος

2007

Υ.Α.
8668/2007

2007

Εγκύκλιος για την εκπόνηση μελέτης
αποκατάστασης ΧΑΔΑ
επικινδυνότητας <35
Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού
ΦΕΚ
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 187/Β`/2.3.200
(ΕΣΔΕΑ)
7
2η Εγκύκλιος, Σύνταξη Διαχειριστικών
Σχεδίων Αποβλήτων από τις
Βιομηχανίες
Κανονισμός 1013/2006 Για τη
συνοριακή μεταφορά των αποβλήτων

2006
ΚΥΑ Αριθμ.
2006 Η.Π
24944/1159

Έγκριση Γενικών Τεχνικών
ΦΕΚ
Προδιαγραφών για την διαχείριση
791/Β΄/30.6.20
επικινδύνων αποβλήτων
06
«Καθορισμός τεχνικών
προδιαγραφών μικρών χώρων
υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε
νησιά και απομονωμένους οικισμούς,
KYA
ΦΕΚ Β 168/132006
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4)
4641/232/2006
02-06
σε συνδυασμό με το άρθρο 20
(παράρτημα Ι) της υπ’ αριθμ.
29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και
όροι για υγειονομική ταφη
«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
ΚΥΑ
συμμόρφωση με τις διατάξεις της
ΦΕΚ B
2006 13588/725/200 οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα
383/28.3.06
6
επικίνδυνα απόβλητα» του
συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
1991».
Eγκύκλιος
Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων
2005 Οικ.135977/14- Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης
12-2005
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

2005

ΚΥΑ
22912/1117

Εγκύκλιος
2005 131529/7-42005

Αντικατάσταση
της
19396/1546/199
7

Ενσωμάτωση
«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και
της Οδηγίας
τον περιορισμό της ρύπανσης του
ΦΕΚ 759Β/062000/76/ΕΚ για
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση 06-05
την αποτέφρωση
των αποβλήτων»
των αποβλήτων
Παροχή οδηγιών για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων έργων και
δραστηριοτήτων που παράγουν ή
διαχειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο

2005 Εγκύκλιος

Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων
Αποβλήτων από τις Βιομηχανίες

Εγκύκλιος
2004 123067/10-22004

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

Απορρριμμάτων

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

20034

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
οικ.103731/1278/5-5-04» (Ορθή
επανάληψη 13-5-04)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη
οικ.103731/127 Διαχείριση των μη Επικίνδυνων
8/5-5-04
Στερεών Αποβλήτων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.109974/3106/22-1004 ( Ορθή επανάληψη 4-11-04 ),
σχετικά με τις Πρότυπες
Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης
ΧΑΔΑ
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
ΚΥΑ Η.Π.
Στερεών Αποβλήτων / Εθνικός και
50910/2727
Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης»
Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τον
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών
αποδοχής των αποβλήτων στους
χώρους υγειονομικής
ΚΥΑ
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
37591/2031/20 ιατρικών αποβλήτων από
03
υγειονομικές μονάδες»
Τροποποίηση της κ.υ.α
14312/1302/00 με θέμα
«συμπλήρωση και εξειδίκευση της
Υ.Α.
κ.υ.α 113944/97 «εθνικός σχεδιασμός
26469/1501/Ε1
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
03/2003
(Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής
διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων)» (723/Β)»
Εγκύκλιοι για τη διαχείριση των
ζωικών αποβλήτων (ΥΠΕΧΩΔΕ,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)
Διόρθωση
Εγκύκλιου

Ενσωμάτωση
ΦΕΚ 1909Β/22- της Οδηγίας
12-03
Πλαίσιο
91/156/ΕOΚ

ΦΕΚ Β1419/
1.10.03

ΦΕΚ 864
Β/2003

ΦΕΚ
950/Β`/9.7.200
3

Υ.Α.
2003
239267/2003

Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης
Ζωικών αποβλήτων

ΚΥΑ
2003 18083/1098
Ε.103/ 2003

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

2002

ΥΑ 29407/3508 Μέτρα και όροι για την υγειονομική
16.12.2002
ταφή των αποβλήτων

ΦΕΚ
1572Β/2002

Ενσωμάτωση
Οδηγίας
99/31/ΕΚ

2002

2000

2000

2000

2000

1999

1997

1997

1997

1997

Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
Υ.Α.
εγκαταστάσεις παραλαβής
ΦΕΚ 712
3418/07/2002 αποβλήτων που παράγονται στα
Β/2002
πλοία και καταλοίπων φορτίου
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.
73537/14398/95 «διαχείριση των
ηλεκτρικών στηλών και των
Υ.Α.
συσσωρευτών που περιέχουν
ΦΕΚ
19817/1702/20 ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»
963/Β`/1.8.200
00
(781/Β). Πρόγραμμα δράσης για τη
0
διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών σύμφωνα με το άρθρο
5 της απόφασης αυ
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη
ΚΥΑ
διαχείριση των
ΦΕΚ Β
7589/731/2000 πολυχλωροδιφαινυλίων και των
514/11.4.00
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)»
Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ’
αριθ. 113944/1944/1997 Κοινής
ΚΥΑ
Υπουργικής Απόφασης με θέμα
ΦΕΚ
14312/1302/20 «Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης
Kαταργήθηκε
723Β/2000
00
στερεών αποβλήτων (Γενικές
κατευθύνσεις της πολιτικής
διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την
ασφάλεια της διαχείρισης
ΦΕΚ
Ν.2824/2000 αναλωθέντων καυσίμων και την
90/Α`/16.3.200
ασφάλεια της διαχείρισης
0
ραδιενεργών αποβλήτων
Μέτρα και όροι για την πρόληψη και
ΦΕΚ
Υ.Α.
τον περιορισμό της ρύπανσης του
196/Β`/8.3.199 Καταργήθηκε
2487/455/1999 περιβάλλοντος από την αποτέφρωση
9
επικίνδυνων αποβλήτων
Τροποποίηση – Συμπλήρωση της
απόφασης αριθμ. 346712/6.10.97
ΥΑ
περί «διαδικασίες για τη βιολογική
362016/28.11.9
αποσύνθεση και λιπασματοποίηση
7
των αποσυρόμενων γεωργικών
προιόντων (Υπουργείο Γεωργίας)
Διαδικασίες για την βιολογική
ΥΑ
αποσύνθεση και λιπασματοποίηση
346712/6.10.97 των αποσυρόμενων γεωργικών
προιόντων (Υπουργείο Γεωργίας)
Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
ΦΕΚ
ΚΥΑ 114218 και γενικών προγραμμάτων
1016Β/1997
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης
στερεών αποβλήτων (Γενικές
ΦΕΚ
ΚΥΑ 113944/97
Kαταργήθηκε
Κατευθύνσεις της Διαχείρισης
1016Β/1997
Στερεών Αποβλήτων

ΚΥΑ
1997
19396/1546

1997

Π.Δ 22/1997

1996 ΚΥΑ 69728/824
1996

ΚΥΑ
98012/2001

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων

ΦΕΚ 604 Β

Kαταργήθηκε

Επιτήρηση και έλεγχος αποστολών
των ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ ΦΕΚ
της Ελλάδας και των λοιπών κρατών - 20/Α`/26.2.199
μελών της Κοινότητας, καθώς και
7
προς και από την Κοινότητα
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων

ΦΕΚ 358/1996 Kαταργήθηκε

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

ΦΕΚ 40 Β

«Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και
1995 ΚΥΑ 73537/148 συσσωρευτών που περιέχουν
ΦΕΛ 781
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»
Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας
για τον έλεγχο των διασυνοριακών
1994 Νόμος 2203/94 κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και ΦΕΚ 58 Α
της επεξεργασίας τους

Kαταργήθηκε
Kαταργήθηκε

Καθορισμός μέτρων και όρων για την
πρόληψη της ατμοσφαιρικής
ΚΥΑ
1993
ρύπανσης που προέρχεται από
ΦΕΚ 699Β/93 Kαταργήθηκε
82805/2224/93
εγκαταστάσεις καύσης αστικών
αποβλήτων
Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη
χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος
ΚΥΑ
ΦΕΚ
1991
που προέρχεται από επεξεργασία
80568/4225
641Β/1991
οικιακών και αστικών λυμάτων
Υ.Α.
Επιτήρηση και έλεγχος των
1988 19744/454/198 Διασυνοριακών Μεταφορών
8
επικίνδυνων αποβλήτων

ΦΕΚ
166/Β`/24.3.19
88

1986

ΚΥΑ
Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με ΦΕΚ
49541/1424/86 την Οδηγία 75/442 του Συμβουλίου
444Β/1986

Αντικαταστάθηκε
από την ΚΥΑ
69728/96

1985

ΚΥΑ
71560/3053

Kαταργήθηκε

Διάθεση των χρησιμοποιουμένων
ορυκτελαίων

ΦΕΚ 665 Β

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και
Κ.Υ.Α.72751/30
εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και ΦΕΚ 665 Β
54
πολυχλωροτριφαινυλίων
Ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του
Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ,
ΦΕΚ
1983 Π.Δ. 329/1983
69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ,
118/Α`/1983
71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ,
75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της
Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ,
1985

Kαταργήθηκε

79/370/ΕΟΚ
Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης
Υ.Α.
πλοίων, φορτηγίδων ή πλωτών γενικά
ΦΕΚ
1982 181051/1090/8 ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται
266Β/1982
2
ως ευκολίες υποδοχής στερεών
απορριμμάτων πλοίων
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2008

2008

2007

2007

2006

2006

ΠΔ 170/2008 «Οργανισμός
υπηρεσιών και προσωπικού του
(ΦΕΚ 228 Α/
Π.Δ.
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
7.11.08)
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
ΠΔ 99/2008 «Συγκρότηση και
λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΦΕΚ 154 Α
Π.Δ.
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
/31.7.08)
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός
Οικονομικής Διαχείρισης και
Προμηθειών του Οργανισμού»
Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Υ.Α.
ΦΕΚ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
74362/5340/05/
544/Β`/18.4.20
26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την
2007
07
έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα
όσον αφορά την δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης
Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων
για την ανάκτηση και ανακύκλωση των
αποβλήτων των συσκευασιών
ΦΕΚ
Υ.Α.
σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1,
286/Β`/2.3.200
9268/469/2007 τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01
7
(179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων
του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας
Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής
ΦΕΚ
Υ.Α. οικ.
Εναλλακτικής Διαχείρισης
1398/Β`/14.9.2
150237/2006 Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος
006
Κρήτης "ΣΕΔΙΣ - ΚΕΠΕ"
Τροποποίηση του προεδρικού
διατάγματος 117/04 (82/Α), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2003/108 «για την
Π.Δ. 15/2006 τροποποίηση της οδηγίας 2002/96
ΦΕΚ 12 Α/2006
σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου
της 8ης Δεκεμβρίο

«Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη
Οργάνωσης για την άδεια συλλογής
και μεταφοράς αποβλήτων
συσκευασιών, χρησιμοποιημένων
Εγκύκλιος
2005
ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων
122648/9.3.05
λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο
τέλος κύκλου ζωής τους,
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών
«Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών
τελών από ατομικά ή συλλογικά
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
ΚΥΑ οικ.
συσκευασιών / άλλων προϊόντων
ΦΕΚ Β
2004
104826/2004 (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, 849/9.6.04
παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε
εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1,
εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5)

2004

ΚΥΑ
112145/2004

2004 ΠΔ 117/2004

2004 ΠΔ 116/2004

2004 ΠΔ 115/2004

"Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής
εισφοράς επί των τιμολογίων
πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης
των ελαστικών των οχημάτων, των
ηλεκτρικών στηλών και
(ΦΕΚ 1916
συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και
Β/24.12.2004)
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των
οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων,
εκτός των τιμολογίων που
απευθύνονται στους τελικούς
αγοραστές χρήστες-επιτ/ίες"
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των
ΦΕΚ Α
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
82/5.3.04
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των ΦΕΚ Α
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών
81/5.3.04
τους και των απενεργοποιημένων
καταλυτικών μετατροπέων
«Αντικατάσταση της 73537/148/1995
κοινής υπουργικής απόφασης
«Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών που περιέχουν
ΦΕΚ Α
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(Β’ 781) 80/5.3.04
και 19817/2000 κοινής υπουργικής
απόφασης «Τροποποίηση της
73537/1995 κοινής υπουργικής

Ενσωμάτωση
των Οδηγιών
2002/96/ΕΚ και
2002/95/ΕΚ
Ενσώματωση
Οδηγίας
200/53/ΕΚ

απόφασης

2004 ΠΔ 109/2004

2004 ΠΔ 82/2004

2002 ΥΑ 24.1.2002

2001 Ν. 2939/2001

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των μεταχειρισμένων
ΦΕΚ Α
ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα 75/5.3.04
για την εναλλακτική διαχείρισή τους»
Καθορισμός μέτρων και όρων για τη
ΦΕΚ Α
διαχείριση των χρησιμοποιημένων
64/2.3.04
ορυκτελαίων

Διαδικασία και προϋποθέσεις
χαρακτηρισμού ως στερεών
ΦΕΚ 57Β/2002
αποβλήτων των εγκαταλειμμένων
οχημάτων
Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού
ΦΕΚ
Οργανισμού Εναλλακτικής
179Α/2001
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις
ΓΕΝΙΚΑ

2009

2008

2008

2008

Ειδικότερα ζητήματα και θέματα
αναφορικά με τη λειτουργία, την
2527 / 7-1άσκηση των δραστηριοτήτων και την
2009
άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των
Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Απόφαση
Έγκριση Γενικού Πλαισίου
6876/4871/200 Χωροταξικού Σχεδιασμού και
8
Αειφόρου Ανάπτυξης
Τροποποίηση του π.δ 104/1999
(113/Α) σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2003/28/ΕΚ της
Επιτροπής της 7/4/2003, της οδηγίας
2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης
Υ.Α.
Νοεμβρίου 2006 για την τέταρτη,
19403/1388/08/
Πέμπτη και έκτη προσαρμογή
2008
αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της
οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών σχετικά με τις οδικές
μεταφορές επικ. εμπορευμάτων
Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α1/οικ
Υ.Α.
11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β)
Α1/οικ/27683/2
απόφασης «Χορήγηση αδειών
320/2008
κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής

ΦΕΚ 83/B

ΦΕΚ
128Α/2.07.08

ΦΕΚ
948/Β`/22.5.20
08

Ενσωμάτωση
της Οδηγίας
94/62/ΕΟΚ στο
Εθνικό Δίκαιο

χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής
– μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων
2008 εγκύκλιος

Θέματα ΦοΔΣΑ

2008 Ν.3688/08

Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής
αστυνομίας και άλλες διατάξεις (άρθρο ΦΕΚ
16 εξειδικεύει οργανωτικά ζητήματα 163Α/5/8/2008
των ΦοΔΣΑ)

2008 Υ 325/14.03.08

Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για ΦΕΚ 465 Β/17τη διαχείριση των απορριμμάτων
3-08

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
φορτηγών ιδιωτικής
Υ.Α. Α1/οικ
χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής
2007 11383/840/200
– μεταφο
7
ράς επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων.
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
2007 Ν. 3536/2007
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.» (Άρθρο 30 Στερεά
Απόβλητα)
2006 N. 3463/06

Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

ΦΕΚ
309/Β`/7.3.200
7

ΦΕΚ
42/Α'/23.2.2007

ΦΕΚ Α
114/8.6.2006

Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες
αρχές για παροχή πληροφοριών
σχετικά με το περιβάλλον, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της
ΦΕΚ
Υ.Α. Η.Π.
2006
οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την
327/Β`/17.3.20
1764/653/2006
πρόσβαση του κοινού σε
06
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για
την κατάργηση της οδηγίας
90/313/ΕΟΚ»
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του
Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ΦΕΚ
Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002
2006 Π.Δ. 211
211/Α'/5.10.200
για τον καθορισμό υγειονομικών
6
κανόνων σχετικά με τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Κύρωση της Σύμβασης για την
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
303/Α`/13.12.0
2005 Ν. 3422/2005 συμμετοχή του κοινού στη λήψη
5
αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

2005

2005

2003

2003

2003

«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π.
15393/2332/2002 (ΦΕΚ
1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής
KYA
απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ΦΕΚ B
οικ.145799/200
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 1002/18.07.05
5
σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο
3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 το
Τροποποίηση της
Δ.10/Φ.68/οικ.4437/1.3.2001 κοινής
Υ.Α.
απόφασης των Υπουργών
Δ10/Β/Φ.68/οικ.
ΦΕΚ 713 Β
Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Γεωργίας
9725/2842
"Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα
ειδικής μελέτης αποκατάστασης"
«Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και
συμμετοχής του κοινού κατά τη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
ΚΥΑ
όρων των έργων και δραστηριοτήτων ΦΕΚ B
37111/2021/20
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
1391/29.9.03
03
άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 3 του
«Διαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση
ΚΥΑ
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)
ΦΕΚ B
11014/703/Φ10 σύμφωνα με το άρθρο 4 του
332/20.3.03
4/2003
Ν.1650/1986 (Α’ 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.
1650/86 με τις Οδηγίες
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
12 παρ 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π.
11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ
332/Β/2003) όσο αφορά την
Εγκ. οικ
υποχρέωση ενημέρωσης των
117266/2003
αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις
ρύπανσης (εκπομπών και
αποβλήτων) από τις δραστηριότητες
του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από
το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
των έργων και δραστηριοτήτων που
ΚΥΑ
κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 ΦΕΚ Β
2002
25535/3281/02 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την
1463/20.11.02
υπ΄αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων σε κατηγορίες κ.

«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3
ΚΥΑ
του Ν. 1650/1986 όπως
ΦΕΚ B
2002 15393/2332/20
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 1022/5.8.02
02
Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του
Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και
96/61/ΕΕ κ.ά (Α’ 91)»
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις
Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,
ΦΕΚ A
2002 Ν. 3010/2002 διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις
91/25.4.02
θεμάτων για τα υδατορέματα και
άλλες διατάξεις»
Δημοτική
Αρμοδιότητες
2002 ΠΔ 23/2002
Αστυνομία:πρόσληψη,προσόντα,δικαι ΦΕΚ 19 Β/2002 σχετικά με
ώματα κλπ
απορρίμματα
Σύσταση Ειδικής
Ολυμπιακή Φιλοξενία,Ολυμπιακά
Υπηρεσίας
2001 Ν 2947/2001
ΦΕΚ 228Α
Εργα κλπ διατάξεις
Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος
ΥΑ
Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα
2001 Δ10/2001/Βειδικής μελέτης αποκατάστασης
ΦΕΚ 224 Β
244
λατομείων αδρανών υλικών
Υ.Α.
Διαδικασία αποκατάστασης
783/Β`/23.6.20
2000 15420/3278/20 περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων
00
00
νομού Αττικής
Ανάκληση της 135/Γ-5/31-12-97
απόφασης, με την οποία
τροποποιήθηκε η 7381/Γ-112/97
Υ.Α. 9690/ΓΦΕΚ 828
1998
απόφαση με θέμα «Ανάθεση, έγκριση
601/1998
Β/1998
και προκήρυξη διενέργειας της
έρευνας των Στερεών Βιομηχανικών
Αποβλήτων
Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη
Υ.Α. 6112/ΓΦΕΚ 457
1998
διενέργειας έρευνας Στερεών
1049/1998
Β/1998
Βιομηχανικών Αποβλήτων
Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ112/21-4-97 με θέμα «Ανάθεση,
Υ.Α. 135/Γέγκριση και προκήρυξη διενέργειας
ΦΕΚ
1998
5/1998
της έρευνας των Στερεών
50/Β`/1998
Βιομηχανικών αποβλήτων»
Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων
Υ.Α.
1995
ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοΥ1β/2000/1995
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»
Υ.Α.
Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις
1995 77921/1440/19 δημόσιες αρχές για πληροφορίες
95
σχετικά με το περιβάλλον
1995 Π.Δ. 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

ΦΕΚ
343/Β`/4.5.199
5
795/Β`/14.9.19
Kαταργήθηκε
95
ΦΕΚ
231Α/1995

καταργήθηκε

1994 Ν. 2242/1994

Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης
κατοικίας σε Ζ.Ο.Ε. Κλπ

ΦΕΚ 162 Α

Σύσταση Ειδικού
Σώματος
Ελεγκτών
Περιβάλλοντος
(καταργήθηκε)

Καθορισμός των όρων και της
διαδικασίας ανακοίνωσης των
ΥΑ
σχεδίων των Προεδρικών
1991 71961/3670/19
ΦΕΚ 541/Β/91
Διαταγμάτων που προβλέπονται στις
91
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21
του Ν.1650/86
1991 Π.Δ. 517/91

Για τις ιδιωτικές κλινικές

Συμπλήρωση και τροποποίηση του
Π.Δ. 1381/81 (Α334) ως προς το
1991 Π.Δ. 444/91
ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο και
το θείο που περιέχονται στα
λιπάσματα
Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για
Υ.Α.
την πρόληψη και μείωση της
1991 8243/1113/199 ρύπανσης του περιβάλλοντος από
1
εκπομπές αμιάντου
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης
ΚΥΑ
πολιτών και φορέων για το
1990 75308/5512/19
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλ90
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

ΦΕΚ
202Α/1991
ΦΕΚ
164Α/1991

ΦΕΚ
138Β/1991

ΦΕΚ
691Β/1990

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
ΚΥΑ
σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης ΦΕΚ
1990 69269/5387/19
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
678Β/1990
90
συναφείς διατάξεις

1990

Εναρμόνιση με
Οδηγία
89/284/ΕΟΚ

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

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

Τρόπος, όργανα και διαδικασία
ΚΥΑ
επιβολής και είσπραξης των
ΦΕΚ 638 Β/311988
59388/3363/88 διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 8-88
του Ν.1650/1986
ΦΕΚ
160Α/1986

1986 Ν. 1650/1986

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Νόμος – Πλαίσιο

1982 Π.Δ. 434/1982

Συγκρότηση και αρμοδιότητες ειδικής
καταργήθηκε
ΦΕΚ 78Α/1982
υπηρεσίας των ΟΤΑ
από ΠΔ 23/2002

1980 Ν. 1080/1980

Περί τροποποιήσεως και
ΦΕΚ
συμπληρώσεως διατάξεων τινών της
246Α/1980
περί των προσόδων των ΟΤΑ

Tέλη
καθαριότητας

Νομοθεσίας και άλλων τινών
συναφών διατάξεων

1977 Ν. 743/1977

Περί προστασίας του θαλασσίου
Περιβάλλοντος και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων

1976 Ν. 429/1976

Περί τροποποιήσεως διατάξεως τινών ΦΕΚ
του Ν. 25/1975.
235Α/1976

1975 Ν. 25/1975

Περί υπολογισμού και τρόπου
εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών
ΦΕΚ 74Α/1975
τελών καθαριότητας και φωτισμού και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

1964

ΚΥΑ
ΕΙβ/301/64

ΦΕΚ
319Α/1977

Αφορά τα
απορρίμματα
που παράγονται
από τα πλοία

Περί συλλογής, αποκομιδής και
διαθέσεως απορριμμάτων.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50 / 2013.
................................................................…………………….…………………………………….…........
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό
αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόφιλος Κορωνάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Μαρία Παπαϊωάννου
Θωμάς Αγγελίνας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 09-12-2013
Η Δημάρχος
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