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1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ρ Μανονιςμόσ Μακαριότθτασ Διμου Σεριςτερίου, καταρτίηεται ςτο πλαίςιο άςκθςθσ 

των αρμοδιοτιτων τθσ δθμοτικισ αρχισ για τθν διαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ των 

κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τθσ περιφζρειασ, αλλά και για τθν αποκομιδι και 

διαχείριςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. 

 

Ρ παρόν Μανονιςμόσ Μακαριότθτασ, λαμβάνει υπόψθ τισ νζεσ υποχρεϊςεισ και τισ 

αυξθμζνεσ επιδόςεισ που επιβάλλουν οι κεςμικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα διαχείριςθσ των 

αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. Ζτςι, περιλαμβάνει τισ προβλζψεισ του ν.4819/2021 

(Αϋ129) περί αποβλιτων και του ν. 4685/2020 (Αϋ92), ενςωματϊνει τισ βαςικζσ αρχζσ 

που διζπουν το νζο Εκνικό Υχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΥΔΑ) 2020-2030 και του 

Εκνικοφ Σρογράμματοσ Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων, όπωσ είναι: 

 Θ μείωςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων 

 Ρ ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ για το ςφνολο των ρευμάτων αποβλιτων και θ 

μετάβαςθ ςε μια κυκλικι και αειφόρο οικονομία 

 Θ ενίςχυςθ των δράςεων πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων- κακολικι 

ξεχωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων 

 Θ αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αποβλιτων-ενεργόσ ςυμμετοχι των 

πολιτϊν   

 Θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των Αςτικϊν Υτερεϊν Αποβλιτων (ΑΥΑ) 

 

Ωσ εκ τοφτου, ο Μανονιςμόσ Μακαριότθτασ, περιλαμβάνει το ςφνολο των αμοιβαίων 

υποχρεϊςεων του Διμου και των πολιτϊν που υποχρεϊνονται να τθροφν αμφότεροι, 

προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ποιοτικοί και ποςοτικοί ςτόχοι του ΦΥΔΑ, θ διατιρθςθ 

τθσ κακαριότθτασ τθσ πόλθσ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ εξαςφάλιςθ τθσ 

δίκαιθσ μεταχείριςθσ των πολιτϊν. 
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1.1 ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελεί πρωταρχικό ςκοπό των Διμων οι οποίοι 

ςφμφωνα με το αρ. 102 του Υυντάγματοσ είναι υπεφκυνοι για τθ διαχείριςθ των 

τοπικϊν υποκζςεων. Θ κακαριότθτα και θ διαχείριςθ των αποβλιτων αποτελεί μία από 

τισ βαςικζσ και ςθμαντικότερεσ αρμοδιότθτεσ του Διμου (αρ. 75 ν. 3463/2006). 

Θ Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ επιδιϊκει μζςω των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα 

τθσ κακαριότθτασ: 

 Φθν προςταςία, τθ διατιρθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του φυςικοφ, 

ανκρωπογενοφσ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν αποτροπι κινδφνων και 

αρνθτικϊν επιπτϊςεων από τθν κάκε είδουσ ρφπανςθ. 

 Φθν ελάττωςθ τθσ ςπατάλθσ φυςικϊν πόρων και τθν αξιοποίθςθ των υλικϊν που 

μποροφν να ανακυκλωκοφν. 

 Φθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ κακϊσ και τθσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ - 

ανακφκλωςθσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων. 

 Φθν ενεργό ςυμμετοχι των δθμοτϊν με παροχι κινιτρων, κακϊσ και τθν 

εφαρμογι προγραμμάτων ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ. 

Φθν προϊκθςθ εν γζνει των αρχϊν τθσ κυκλικισ οικονομίασ μζςω τθσ αποδοτικισ και 

ορκολογικισ διαχείριςθσ των πόρων 

1.2 ΑΡΦΕ 

Ρ Μανονιςμόσ Μακαριότθτασ και θ πολιτικι ςυνεργαςίασ του Διμου με τουσ δθμότεσ, 

τουσ κατοίκουσ και τουσ εν γζνει αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, διζπεται 

από τισ εξισ βαςικζσ αρχζσ: 

 Φο φυςικό περιβάλλον είναι μζγιςτο αγακό που χριηει ςυνεχοφσ φροντίδασ και 

προςταςίασ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τον παρόντα Μανονιςμό. 

 Θ ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ, του εδάφουσ και των υδάτων αποτελεί παράγοντα 

που απειλεί τθν δθμόςια υγεία, υποβακμίηει τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και 

του φυςικοφ κάλουσ. 

 Ρ «ρυπαίνων πλθρϊνει» ςυνιςτά κατευκυντιρια αρχι. Ρ παραγωγόσ και ο 

κάτοχοσ των αποβλιτων κα πρζπει να διαχειρίηονται τα απόβλθτα κατά τρόπο 
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που να εξαςφαλίηει υψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ. 

 Θ πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων οδθγεί ςτθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των 

αποβλιτων και των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των παραγόμενων αποβλιτων ςτο 

περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία (μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε 

επικίνδυνεσ ουςίεσ). 

 Θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ «Σλθρϊνω ςο Σετάω» αποτελεί κίνθτρο για τθν 

προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και περαιτζρω τθν αφξθςθ 

τθσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και βιοαποβλιτων, ενϊ 

ςυμβάλλει ςτθ δίκαιθ χρζωςθ των πολιτϊν/ επιχειριςεων. 

 Θ διαχείριςθ των αποβλιτων κα πρζπει να αποςκοπεί ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ 

φυςικϊν πόρων και να προωκεί τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ ιεράρχθςθσ των 

αποβλιτων. Για τθν ορκι εφαρμογι τθσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων, 

υλοποιοφνται κατά προτεραιότθτα θ πρόλθψθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, και θ ανακφκλωςθ. 

 Για τθν ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων απαιτείται: 

 θ ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, 

 θ ενεργόσ ςυμμετοχι των δθμοτϊν, κατοίκων και επιςκεπτϊν του Διμου ςτισ 

δράςεισ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ, 

 θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων των βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν και επιχειριςεων για 

τθ διαχείριςθ των αποβλιτων τουσ ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλζψεισ του 

παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 θ ςυνεργαςία με φορείσ Μοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Ρικονομίασ και με άλλουσ 

μθ κερδοςκοπικοφσ φορείσ για τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Θ προςαρμογι των παρεχόμενων από τον Διμο υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ, 

κατοίκουσ, επιςκζπτεσ του Διμου και τουσ επαγγελματίεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Διμου, να ςυμφωνοφν με τισ 

παραπάνω αρχζσ. 

 Θ εφαρμογι των διατάξεων του ν. 4819/2021, και θ προςαρμογι ςτισ 

απαιτιςεισ του Εκνικοφ Υχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων και του Εκνικοφ 

Σρογράμματοσ Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων είναι επιβεβλθμζνθ. 
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1.3 ΣΟΦΟΙ 

Υτόχοι του παρόντοσ Μανονιςμοφ, ςτο πλαίςιο του ν. 4819/2021 (Α' 129), του Εκνικοφ 

Υχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων 2020 - 2030 και του Εκνικοφ Σρογράμματοσ Σρόλθψθσ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων, είναι οι ακόλουκοι: 

 θ τιρθςθ τθσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων με τθν αφξθςθ τθσ πρόλθψθσ, τθσ 

προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ -ανακφκλωςθσ και παράλλθλα τθ 

μείωςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ των αποβλιτων, ειδικότερα 

α) πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι 

παράταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων 

β) προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ (ςτθν 

οποία ςυμπεριλαμβάνεται και θ κομποςτοποίθςθ των βιοαποβλιτων) 

γ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ 

δ) διάκεςθ (υγειονομικι ταφι), ωσ τελευταία επιλογι διαχείριςθσ  

 θ επίτευξθ ςυνκθκϊν υψθλισ ποιότθτασ ηωισ, με τθ διατιρθςθ των 

κοινόχρθςτων χϊρων τθσ πόλθσ κακαρϊν. 

 θ δραςτικι μείωςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

ςτο ΕΥΔΑ. 

 θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ϊςτε να μειωκεί 

κατά το δυνατόν θ ςπατάλθ φυςικϊν πόρων, να επιτευχκεί μείωςθ του κόςτουσ 

διαχείριςθσ και αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ αυτϊν. 

 θ ενίςχυςθ τησ Διαλογισ ςτθν Σθγι, που αποτελεί μια από τισ κεμελιϊδεισ 

αρχζσ του ΕΥΔΑ. 

 θ αφξθςθ των ποςοτιτων και επομζνωσ και των ποςοςτϊν των αποβλιτων επί 

των παραγόμενων Αςτικϊν Αποβλιτων, που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ 

ςφμφωνα με το ΕΥΔΑ και το ν.4819/2021. 

 θ επίτευξθ ςυνκθκϊν υψθλισ ποιότθτασ ηωισ με τθ διατιρθςθ των 

κοινόχρθςτων χϊρων τθσ πόλθσ αλλά και των ιδιωτικϊν χϊρων κακαρϊν. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 

Άρθρο 1: Αντικεύμενο του Κανονιςμού 

Ρ παρϊν Μανονιςμόσ, ο οποίοσ εκδίδεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 79 Ο. 

3463/2006 (Α 114) «Μϊδικασ Διμων και Μοινοτιτων» ςφμφωνα με τον οποίο οι Διμοι 

είναι υπεφκυνοι για τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων προκειμζνου να ρυκμίςουν 

κζματα τθσ αρμοδιότθτασ τουσ ζχει ωσ αντικείμενο τα εξισ: 

i) Τυκμίηει τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα του Διμου και των πολιτϊν, που 

αφοροφν ςτθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων, τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

ii) Υυμβάλλει ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (ΑΥΑ) 

/ απορριμμάτων κακϊσ και ςτθ διαχείριςθ Μοινοχριςτων Χϊρων 

iii) Εναρμονίηεται με το Φοπικό Υχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΦΥΔΑ). 

iv) Αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ και ςυμμόρφωςθ των πολιτϊν με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του νόμου κακϊσ και τισ αποφάςεισ των δθμοτικϊν αρχϊν 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για την εφαρμογό των διατϊξεων του Κανονιςμού 

Υτθν αρμοδιότθτα του Δ. Σεριςτερίου ανικει ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που 

αφοροφν ςτθν κακαριότθτα ςφμφωνα με τθν παρ.4 του άρκρου 75 ν.3463/2006 

«Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων» (Α' 114) και το άρκρο 228 του 

ν.4555/2018 «Ξεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ -Ενίςχυςθ τθσ Υυμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 

αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ρ.Φ.Α. *Σρόγραμμα «ΜΝΕΙΥΘΕΟΘΥ I»+ - Τυκμίςεισ για τον 

εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΡΔΥΑ - Τυκμίςεισ για 

τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με 

τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Νοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ 

Χπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 133). 

Θ αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Μανονιςμοφ ανικει 

ςτθν Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ και ςτα αντίςτοιχα Φμιματά τθσ, τα 

οποία κακιςτά αρμόδια ο ιςχφων Ρργανιςμόσ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ (Ρ.Ε.Χ) του Διμου 

- αρικμ. 40138/36969: «Φροποποίθςθ του Ρργανιςμοφ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ του 

Διμου Σεριςτερίου - ΦΕΜ 2578Βϋ/07.11.2011», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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Αρμόδιο όργανο για τθν επιβολι τθσ προβλεπόμενθσ για κάκε παράβαςθ κφρωςθσ 

είναι ο διμαρχοσ, ςφμφωνα με το εδάφιο γ) τθσ παρ.11 του άρκρου 66 του ν. 

4819/2021. 

Ρ παρϊν Μανονιςμόσ περιλαμβάνει διατάξεισ που εφαρμόηονται ςτουσ δθμόςιουσ αλλά 

και ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ παράγονται κάκε μορφισ, ποιότθτασ και 

ποςότθτασ απόβλθτα και βρίςκεται μζςα ςτα διοικθτικά όρια του Διμου. Ρι υπεφκυνοι 

που παράγουν απόβλθτα, όπωσ περιγράφονται ςτο αρ. 5 του παρόντοσ, οφείλουν να 

τθροφν τον παρόντα Μανονιςμό και να ςυμβάλλουν ςτθν κακαριότθτα των χϊρων και 

ςτθν ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Ρ Δ. Σεριςτερίου, ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ παροχισ ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ και 

υποςτιριξθσ προσ τουσ κατοίκουσ ϊςτε να δφνανται να είναι ςυνεπείσ ςτθν τιρθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Μανονιςμοφ. 

Άρθρο 3: Βαςικϋσ ϋννοιεσ 

Αςτικά Απόβλθτα (ΑΑ): 

i) τα ανάμεικτα απόβλθτα και τα απόβλθτα που ςυλλζγονται από τα νοικοκυριά, 

μεταξφ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μζταλλα, πλαςτικά, βιολογικά 

απόβλθτα, ξφλο, προϊόντα κλωςτοχφαντουργίασ, απόβλθτα ςυςκευαςίασ, 

απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, απόβλθτα θλεκτρικϊν 

ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν και ογκϊδθ απόβλθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

ςτρωμάτων και επίπλων 

ii) τα ανάμεικτα απόβλθτα και τα απόβλθτα που ςυλλζγονται χωριςτά από άλλεσ 

πθγζσ,  όταν είναι παρόμοια ωσ προσ τθ φφςθ και τθ ςφνκεςθ με τα οικιακά 

απόβλθτα. 

iii) Υτα αςτικά απόβλθτα δεν περιλαμβάνονται απόβλθτα παραγωγισ, γεωργίασ, 

δαςοκομίασ, αλιείασ, ςθπτικϊν δεξαμενϊν και απόβλθτα από δίκτυα 

αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιλφοσ 

κακαριςμοφ λυμάτων, οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ ι απόβλθτα 

από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ. 

 Σρόλθψθ: τα μζτρα, τα οποία λαμβάνονται προτοφ μία ουςία, υλικό ι προϊόν 

καταςτοφν απόβλθτα, και τα οποία μειϊνουν: 
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i) τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ 

διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, 

ii) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν 

ανκρϊπινθ υγεία ι 

iii) τθν περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ, 

 Διαχείριςθ αποβλιτων: θ ςυλλογι, μεταφορά, ανάκτθςθ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ  τθσ  διαλογισ)  και  διάκεςθ αποβλιτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ εποπτείασ των εργαςιϊν αυτϊν και τθσ μετζπειτα 

φροντίδασ των χϊρων διάκεςθσ, κακϊσ και των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 

προβαίνουν οι ζμποροι ι οι μεςίτεσ 

 Ζμποροσ: Ρποιαδιποτε επιχείρθςθ, θ οποία ενεργεί ωσ εντολζασ για τθν αγορά 

και τθν περαιτζρω πϊλθςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπόρων 

που δεν κακίςτανται υλικοί κάτοχοι των αποβλιτων. 

 Ξεςίτθσ: Ρποιαδιποτε επιχείρθςθ, θ οποία οργανϊνει τθν ανάκτθςθ ι τθ 

διάκεςθ αποβλιτων για λογαριαςμό τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μεςιτϊν που δεν κακίςτανται υλικοί κάτοχοι των αποβλιτων. 

 Σαραγωγόσ αποβλιτων: κάκε πρόςωπο, του οποίου οι δραςτθριότθτεσ 

παράγουν απόβλθτα (αρχικόσ παραγωγόσ αποβλιτων) ι κάκε πρόςωπο που 

πραγματοποιεί εργαςίεσ προεπεξεργαςίασ, ανάμειξθσ ι άλλεσ οι οποίεσ 

οδθγοφν ςε μεταβολι τθσ φφςθσ ι τθσ ςφνκεςθσ των αποβλιτων αυτϊν. 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ: κάκε εργαςία με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά 

ςτοιχεία που δεν είναι απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό 

για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν. 

 Ανάκτθςθ: οποιαδιποτε εργαςία τθσ οποίασ το κφριο αποτζλεςμα είναι ότι 

απόβλθτα εξυπθρετοφν ζνα χριςιμο ςκοπό αντικακιςτϊντασ άλλα υλικά τα 

οποία, υπό άλλεσ ςυνκικεσ, κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ, ι ότι απόβλθτα υφίςτανται 

προετοιμαςία για τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ λειτουργίασ είτε ςτθν 

εγκατάςταςθ είτε ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ οικονομίασ. 

 Ανακφκλωςθ: οποιαδιποτε εργαςία ανάκτθςθσ με τθν οποία τα απόβλθτα 

μετατρζπονται εκ νζου ςε προϊόντα, υλικά ι ουςίεσ που προορίηονται είτε να 
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εξυπθρετιςουν και πάλι τον αρχικό τουσ ςκοπό είτε άλλουσ ςκοποφσ. 

Σεριλαμβάνει τθν επανεπεξεργαςία οργανικϊν υλικϊν αλλά όχι τθν ανάκτθςθ 

ενζργειασ και τθν επανεπεξεργαςία ςε υλικά που πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα ι ςε εργαςίεσ επίχωςθσ, 

 Υυλλογι: θ ςυγκζντρωςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

προκαταρκτικισ διαλογισ και τθσ προκαταρκτικισ αποκικευςθσ αποβλιτων με 

ςκοπό τθ μεταφορά τουσ ςε εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

 Χωριςτι ςυλλογι: θ ςυλλογι όπου μια ροι αποβλιτων διατθρείται χωριςτά με 

βάςθ τον τφπο και τθ φφςθ για να διευκολυνκεί θ ειδικι επεξεργαςία. 

 Μομποςτοποίθςθ: θ ελεγχόμενθ αερόβια (οξειδωτικι) βιολογικι διαδικαςία 

αποδόμθςθσ και ςτακεροποίθςθσ οργανικϊν υλικϊν, που πραγματοποιείται 

υπό τισ φυςικζσ και χθμικζσ εκείνεσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τθ διαδοχι 

ςυγκεκριμζνων κερμόφιλων, κερμοάντοχων και μεςόφιλων μικροβιακϊν 

πλθκυςμϊν 

 Σροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ: κάκε εργαςία ανάκτθςθσ που ςυνιςτά 

ζλεγχο, κακαριςμό ι επιςκευι, με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία 

προϊόντων που αποτελοφν πλζον απόβλθτα προετοιμάηονται προκειμζνου να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ άλλθ προεπεξεργαςία, 

 Διάκεςθ: οποιαδιποτε εργαςία θ οποία δεν ςυνιςτά ανάκτθςθ, ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ που θ εργαςία ζχει ωσ δευτερογενι ςυνζπεια τθν ανάκτθςθ ουςιϊν 

ι ενζργειασ, όπωσ θ υγειονομικι ταφι των αποβλιτων. 

 Μζντρο Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ (ΜΔΕΧ): χϊροσ, οριοκετθμζνοσ και 

διαμορφωμζνοσ, ϊςτε οι πολίτεσ να αποκζτουν μεταχειριςμζνα αντικείμενα και 

για τθν καταςκευι και λειτουργία του οποίου δεν απαιτείται περιβαλλοντικι 

αδειοδότθςθ. Φο ΜΔΕΨ αποτελείται από μια απλι κτιριακι υποδομι, όπου 

δθμιουργοφνται διακριτοί χϊροι για τθν ταξινόμθςθ, τθν επιδιόρκωςθ και τθν 

αποκικευςθ αντικειμζνων. 

 Σράςινο Υθμείο(ΣΥ): χϊροσ οργανωμζνοσ από ζναν ι από περιςςότερουσ 

Διμουσ από κοινοφ ι από ΦοΔΥΑ (Φορείσ Διαχείριςθσ Υτερεϊν Αποβλιτων) 

κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ των οικείων Ρ.Φ.Α α' βακμοφ, ο οποίοσ είναι 

οριοκετθμζνοσ και διαμορφωμζνοσ με τθν κατάλλθλθ υποδομι και εξοπλιςμό, 
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ϊςτε οι πολίτεσ και οι υπθρεςίεσ του Διμου να αποκζτουν χωριςτά ςυλλεγζντα 

ανακυκλϊςιμα απόβλθτα ι χρθςιμοποιθμζνα αντικείμενα με ςκοπό τθν 

περαιτζρω διαχείριςθ τουσ ςφμφωνα με τθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων. 

Αποτελοφν υπαίκριουσ και περιφραγμζνουσ χϊρουσ και εγκακίςτανται ςε 

οικόπεδα ι γιπεδα που ανικουν ςτον Διμο ι που ενοικιάηονται από αυτόν ι 

που του παραχωροφνται για τον ςκοπό αυτό. 

 Μζντρο Ανακφκλωςθσ, Εκπαίδευςθσ Διαλογισ ςτθν Σθγι (ΜΑΕΔΙΥΣ): το Σράςινο 

Υθμείο που οργανϊνεται από φορείσ κοινωνικισ αλλθλζγγυασ οικονομίασ, με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του Διμου, για το οποίον ιςχφουν κατά τα λοιπά όςα ιςχφουν 

για τα Σράςινα Υθμεία. 

 Γωνιά Ανακφκλωςθσ (ΓΑ): δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ χϊροσ πολφ μικρισ ζκταςθσ, 

χωρίσ περίφραξθ ι οποιεςδιποτε καταςκευζσ, όπου οι πολίτεσ αποκζτουν 

χωριςτά ςυλλεγζντα ανακυκλϊςιμα αςτικά απόβλθτα   ι   χρθςιμοποιθμζνα   

αντικείμενα,   ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ, τα οποία εν ςυνεχεία ςυλλζγονται από 

τον οικείο Διμο για επαναχρθςιμοποίθςθ, προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ. 

 Μινθτό Σράςινο Υθμείο (ΜΙΣΥ): το αυτοκινοφμενο ι ρυμουλκοφμενο όχθμα, το 

οποίο διακζτει ξεχωριςτά μζςα ςυλλογισ, όπωσ κάδο ι container για κάκε 

επιμζρουσ υλικό που ςυλλζγεται. Εντάςςεται ςτον εξοπλιςμό ςυλλογισ - 

μεταφοράσ αποβλιτων του Διμου. Φα Μινθτά Σράςινα Υθμεία λειτουργοφν 

βάςει προγράμματοσ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ των Διμων , το οποίο 

κοινοποιείται ευρζωσ ςτουσ πολίτεσ. 

 Βιολογικά απόβλθτα ι βιοαπόβλθτα: τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και 

πάρκων, τα απόβλθτα τροφίμων και μαγειρείων από ςπίτια, γραφεία, 

εςτιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχουσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ και χϊρουσ 

πωλιςεων λιανικισ και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ 

τροφίμων 

 Απόβλθτα «Εκςκαφϊν, Ματαςκευϊν και Ματεδαφίςεων (ΑΕΜΜ)»: Φα απόβλθτα 

που προζρχονται από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ. 

 Απόβλθτα ζλαια: Φα ορυκτζλαια ι τα ςυνκετικά λιπαντικά ι τα βιομθχανικά 

ζλαια που δεν είναι πλζον κατάλλθλα για τθ χριςθ, για τθν οποία αρχικϊσ 
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προορίηονταν, όπωσ τα χρθςιμοποιθμζνα ζλαια κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ, 

τα ζλαια κιβωτίων ταχυτιτων, τα λιπαντικά ζλαια, τα ζλαια για ςτροβίλουσ και 

τα υδραυλικά ζλαια. 

 Επικίνδυνα Απόβλθτα: Φα απόβλθτα που εμφανίηουν μία ι περιςςότερεσ από 

τισ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Σαράρτθμα III του ν. 4819/2021 

(Α' 129). 

 Εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων : οι εργαςίεσ ςυλλογισ, ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνεται και θ εγγυοδοςία, κακϊσ και οι εργαςίεσ μεταφοράσ, 

μεταφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ, 

ανακφκλωςθσ και κάκε άλλο είδοσ ανάκτθςθσ των χρθςιμοποιθμζνων 

ςυςκευαςιϊν πολλαπλισ χριςθσ ι των αποβλιτων των ςυςκευαςιϊν και 

προϊόντων για τα οποία ζχει κεςπιςκεί Σρόγραμμα Διευρυμζνθσ Ευκφνθσ 

Σαραγωγοφ (Σ.Δ.ΕΣ). 

 Σρόγραμμα Διευρυμζνθσ Ευκφνθσ Σαραγωγοφ (Σ.Δ.ΕΣ): Δζςμθ κανόνων, με 

τουσ οποίουσ διαςφαλίηεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων φζρουν 

οικονομικι ευκφνθ ι οικονομικι και οργανωτικι ευκφνθ για τθ διαχείριςθ του 

ςταδίου του κφκλου ηωισ ενόσ προϊόντοσ που κακίςταται απόβλθτο. 

 Υφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (Υ.Ε.Δ.): θ οργάνωςθ ςε ατομικι ι   

ςυλλογικι   βάςθ   τθσ   εναλλακτικισ   διαχείριςθσ αποβλιτων, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο οικείο Σ.Δ.ΕΣ. Φα Υ.Ε.Δ. εξυπθρετοφν αποκλειςτικά ςκοποφσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

 Μοινόχρθςτοι χϊροι: οι κοινισ χριςθσ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται από 

το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με 

οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο. 

Άρθρο 4: Προςδιοριςμόσ και ταξινόμηςη των αποβλότων 

Φα διάφορα είδθ αποβλιτων ομαδοποιοφνται ςε ζξι βαςικζσ κατθγορίεσ κατά 

προζλευςθ και ςυναφι ςφςταςθ, οι οποίεσ περιγράφονται ωσ ακολοφκωσ: 

1. Αςτικϊ απόβλητα (Α.Α) 

Ειδικότερα ςτα Α.Α εντάςςονται οι ακόλουκεσ γενικζσ κατθγορίεσ: 
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1.1.Τλικά προσ επαναχρηςιμοποίηςη 

λα τα είδθ ι προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται εκ νζου για τον 

ίδιο ςκοπό για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν (Βιβλία, Τοφχα, Ρικιακζσ ςυςκευζσ, Ζπιπλα, 

Υτρϊματα, Χαλιά, Ξοκζτεσ, Σαιχνίδια, Διακοςμθτικά, CD/DVD-Δίςκοι-Βιντεοκαςζτεσ, 

Εργαλεία, Σοδιλατα, κ.λ.π), κατόπιν ςχετικισ διαλογισ, διαχωριςμοφ ι άλλθσ εργαςίασ 

προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ. 

1.2.Ανακυκλώςιμα Ρεφματα Αςτικών Αποβλήτων 

Φα Ανακυκλϊςιμα Τεφματα Αςτικϊν Αποβλιτων είναι τα απόβλθτα τα οποία με τθν 

κατάλλθλθ επεξεργαςία παρζχουν εκ νζου πρϊτεσ φλεσ, υλικά ι ουςίεσ. Ξε τθν 

εφαρμογι τθσ Διαλογισ ςτθν Σθγι και τθν ανάπτυξθ των Σράςινων Υθμείων τα 

ακόλουκα ρεφματα ςυλλζγονται χωριςτά: 

α) Βιοαπόβλθτα (βιολογικά απόβλθτα) 

β) Απόβλθτα ςυςκευαςιϊν, τα οποία περιλαμβάνουν: 

 Υυςκευαςίεσ από χαρτί και χαρτόνι: χαρτί περιτυλίγματοσ ειδϊν διατροφισ, 

χαρτοςακοφλεσ, χαρτοκιβϊτια κ.λ.π. 

 Σλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ προϊόντων όπωσ για νερό, γάλα, αναψυκτικά, 

απορρυπαντικά, είδθ κακαριςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των   πλαςτικϊν 

ςακουλϊν κ.λ.π. 

 Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ προϊόντων: νερό, αλκοολοφχα ποτά, χυμοί, αναψυκτικά 

κ.λπ. 

 Ξεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ προϊόντων όπωσ αναψυκτικά, μπφρεσ, κονςζρβεσ 

κ.λ.π. 

Πφλινεσ ςυςκευαςίεσ όπωσ καςόνια φροφτων και λαχανικϊν, παλζτεσ κ.λ.π. 

γ) Ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία κ.λ.π.) 

δ) Νοιπά ανακυκλϊςιμα υλικά που δεν ςυνιςτοφν ςυςκευαςίεσ. Φα απόβλθτα αυτά 

μποροφν, με βάςθ το υλικό από το οποίο αποτελοφνται, να ανακυκλωκοφν (π.χ. γυαλί 

και πλαςτικό από είδθ οικιακισ χριςεωσ, διάφορα μεταλλικά αντικείμενα κ.λ.π.) 

 ε) Φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ (μπαταρίεσ) πάςθσ φφςεωσ 

ςτ) Θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ, όπωσ μεγάλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 

(ψυγεία, πλυντιρια, θλεκτρικζσ κουηίνεσ κ.λ.π.), μικροςυςκευζσ (κλιματιςτικά, 
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ςεςουάρ, μίξερ, φωτιςτικά είδθ, εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ, ςυςκευζσ τθλεπικοινωνίασ, 

τθλεοράςεισ, θλεκτρικά - θλεκτρονικά εργαλεία και παιγνίδια, κ.λ.π.), λαμπτιρεσ 

 η) Βρϊςιμα λίπθ και ζλαια 

θ) Μλωςτοχφαντουργικά προϊόντα 

κ) ογκϊδθ απόβλθτα (ζπιπλα, ςτρϊματα) 

ι) παιχνίδια 

ια) ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ 

ιβ) φαρμακευτικά προϊόντα που προορίηονται για οικιακι κατανάλωςθ 

ιγ) ελαφριά προςωπικά θλεκτρικά οχιματα 

1.3.Ρεφματα αςτικών αποβλήτων που δεν ανακυκλώνονται αλλά μποροφν να 

υποβληθοφν ςε επεξεργαςία με ςκοπό την ανάκτηςη ενζργειασ, είτε να 

οδηγηθοφν προσ αποτζφρωςη, είτε να διατεθοφν με υγειονομική ταφή. 

Σζτοιου είδουσ ρεφματα είναι οι μικρζσ ποςότητεσ επικινδφνων αποβλήτων 

που προζρχονται από τα νοικοκυριά όπωσ ςυςκευαςίεσ   καθαριςτικών και 

χρωμάτων και επιπλζον, ωσ διακριτή κατηγορία, τα ληγμζνα φάρμακα. Οι δφο 

προαναφερόμενεσ κατηγορίεσ αποβλήτων πρζπει να ςυλλζγονται χωριςτά. 

2. Βιομηχανικϊ απόβλητα 

Σεριλαμβάνονται τα απόβλθτα επικίνδυνα και μθ από δραςτθριότθτεσ βιομθχανίασ,   

βιοτεχνίασ,  οικοτεχνίασ  και από  κάκε  άλλθ μονάδα παραγωγισ ι κατεργαςίασ του 

πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ ι τριτογενοφσ τομζα που δεν προςομοιάηουν με τα 

αςτικά απόβλθτα. 

3. Ρεύματα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ αποβλότων πλην αςτικών 

Υτθν κατθγορία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω ρεφματα εναλλακτικισ    

διαχείριςθσ: 

α) Απόβλθτα Ζλαια (ΑΕ) 

β) Απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ (ΑΥΡΒ) 

γ) Ρχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ (ΡΦΜΗ) 

δ) Ξεταχειριςμζνα ελαςτικά οχθμάτων (ΞΕΡ) 

ε)Απόβλθτα   Θλεκτρικοφ   Θλεκτρονικοφ   Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) βιομθχανικισ 

προζλευςθσ 
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4. Επικύνδυνα Απόβλητα Τγειονομικών Μονϊδων (ΕΑΤΜ) 

Υτθν κατθγορία αυτι εντάςςονται απόβλθτα που παράγονται ενδεικτικά από δθμόςια 

και ιδιωτικά κεραπευτιρια, Μζντρα Χγείασ, Δθμοτικά Ιατρεία κλπ. θ διαχείριςθ των 

οποίων 

ρυκμίηεται ςφμφωνα με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, 

Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ, Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

υπ'αρ. οικ.146163/2012 «Ξζτρα και ροι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Χγειονομικϊν 

Ξονάδων» (Β11537). 

5. Απόβλητα εκςκαφών, καταςκευών και κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ) 

Σεριλαμβάνονται απόβλθτα προερχόμενα από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 

τα οποία διακρίνονται ςε μθ επικίνδυνα και επικίνδυνα όπωσ ο αμίαντοσ. 

H διαχείριςθ των μθ επικίνδυνων ΑΕΜΜ αποτελεί αντικείμενο των Υυςτθμάτων 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΥΕΔ), εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 30 του ν. 4819/2021, και θ διαχείριςθ τουσ γίνεται ςφμφωνα με τθν κοινι 

υπουργικι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ, 

Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ Αλλαγισ υπ'αρ. 36259/1757/Ε103/2010 

«Ξζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από Εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΜΜ)» (Β'1312). 

6. Εγκαταλειμμϋνα μηχανοκύνητα δύκυκλα 

Σεριλαμβάνονται ελαφριά μθχανοκίνθτα δίκυκλα και δίκυκλεσ μοτοςυκλζτεσ ςφμφωνα 

με τον Μανονιςμό (EE) υπ' αρ. 168/2013 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 

Υυμβουλίου τθσ 15θσ Ιανουαρίου 2013 για τθν ζγκριςθ και τθν εποπτεία τθσ αγοράσ 

δίκυκλων ι τρίκυκλων οχθμάτων και τετράκυκλων. 

7. Γεωργοκτηνοτροφικϊ απόβλητα 

Υτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: 

7.1 Τπολείμματα καλλιεργειών  

 Αποςυρόμενα φροφτα και λαχανικά 

 Απόβλθτα κτθνοτροφικισ εκμετάλλευςθσ 
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7.2 Πλαςτικά γεωργίασ 

8. υςκευαςύεσ φυτοπροςτατευτικών 

Άρθρο 5: Φώροι παραγωγόσ ςτερεών αποβλότων και υπεύθυνοι τόρηςησ του 

παρόντοσ Κανονιςμού 

1. «Σολίτεσ»: όπου αναφζρονται πολίτεσ κεωροφνται, όλοι όςοι παράγουν 

απόβλθτα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, δθλαδι οι κάτοικοι, κακϊσ 

και οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων, των γραφείων, των καταςτθμάτων κ.λ.π, 

που δραςτθριοποιοφνται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου, όπωσ αυτοί ορίηονται 

ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ άρκρου, οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων κακϊσ και όλοι οι 

διερχόμενοι από το Διμο. 

2. «Ματοικίεσ»: κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, κακϊσ και τα ςυγκροτιματα 

κατοικιϊν (πολυκατοικίεσ), όπου κατοικοφν, μόνιμα ι πρόςκαιρα, μεμονωμζνα 

άτομα ι οικογζνειεσ. Χπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των 

διατάξεων του παρόντοσ Μανονιςμοφ είναι οι ιδιοκτιτεσ των κατοικιϊν, ενϊ για 

τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πολυκατοικιϊν και οικιςτικϊν ςυγκροτθμάτων 

είναι οι διαχειριςτζσ τουσ. Αν δεν υπάρχει διαχειριςτισ, τότε ωσ υπεφκυνοι 

κεωροφνται όλοι οι ιδιοκτιτεσ των διαμεριςμάτων και καταςτθμάτων του 

κτιρίου. 

3. «Επιχειριςεισ-Ματαςτιματα»: κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι όπου 

λειτουργοφν κάκε φφςεωσ εμπορικζσ ι άλλου είδουσ επιχειριςεισ, κακϊσ και τα 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Χπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα και 

τθν τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ Μανονιςμοφ κατά περίπτωςθ είναι: 

 Για τισ προςωπικζσ επιχειριςεισ: ο ιδιοκτιτθσ ι ο Διευκυντισ 

τουσ. 

 Για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ: ο Σρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ, 

Διευκφνων ι Εντεταλμζνοσ  Υφμβουλοσ και Γενικόσ Διευκυντισ. 

 Για τισ Ρμόρρυκμεσ και Ετερόρρυκμεσ Εταιρείεσ, κακϊσ και για 

τισ Εταιρείεσ Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ: ο Διαχειριςτισ. 

 Για τουσ Υυνεταιριςμοφσ: ο Σρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Υυμβουλίου. 
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 Για τα Υωματεία: ο Σρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Υυμβουλίου. 

 Για Μοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από φυςικά πρόςωπα: τα 

πρόςωπα που τισ αποτελοφν. 

 Για Μοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από νομικά πρόςωπα: οι 

νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν προςϊπων που τισ αποτελοφν. 

4. «Γραφεία»: κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι όπου αςκείται οποιοδιποτε 

επάγγελμα, μόνιμο ι πρόςκαιρο. Χπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν 

τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ Μανονιςμοφ είναι ο ιδιοκτιτθσ, νομζασ ι 

κάτοχοσ του γραφείου. 

5. «Ρικόπεδα»: κεωροφνται οι ακάλυπτοι χϊροι, περιφραγμζνοι ι μθ, εντόσ ι 

εκτόσ ςχεδίου πόλθσ ι οικιςμοφ. Χπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν 

τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ Μανονιςμοφ είναι ο ιδιοκτιτθσ, νομζασ ι 

κάτοχοσ του οικοπζδου. 

6. «Βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ, κακϊσ και εργαςτιρια»: κεωροφνται οι 

ςτεγαςμζνοι ι υπαίκριοι χϊροι που χρθςιμοποιοφνται από βιομθχανικζσ ι 

βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ για παραγωγικι δραςτθριότθτα και υποςτθρικτικζσ 

δράςεισ. Φζτοιεσ κεωροφνται και οι γεωργοκτθνοτροφικζσ μονάδεσ. Υτισ 

μονάδεσ αυτζσ ο υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ των διατάξεων 

του παρόντοσ Μανονιςμοφ ορίηεται με απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ μονάδασ, 

που κοινοποιείται ταυτόχρονα ςτον Διμο. Υε περίπτωςθ που δεν ζχει οριςτεί 

τζτοιο πρόςωπο, υπεφκυνοι κεωροφνται ο ιδιοκτιτθσ και ο διευκυντισ τθσ 

μονάδασ. 

7. Για τα κάκε είδουσ οχιματα, υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ 

των διατάξεων του παρόντοσ Μανονιςμοφ είναι το φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ του Δ. Σεριςτερίου ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ 

αντίςτοιχθ άδεια κυκλοφορίασ του οχιματοσ. Για κάκε είδουσ οχιματα του 

Δθμοςίου, υπεφκυνοσ είναι ο Σροϊςτάμενοσ του Γραφείου Μίνθςθσ ι ο 

Σροϊςτάμενοσ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία είναι χρεωμζνο το όχθμα 

και από τθν οποία παίρνει εντολζσ κίνθςθσ. Ρι υπεφκυνοι ςφμφωνα με τα 

προαναφερόμενα μποροφν να ορίςουν με ζγγραφο τουσ ςυγκεκριμζνο 

πρόςωπο που ςυμβιϊνει ι ςυνεργάηεται ςτον ίδιο χϊρο και αποδζχεται να 
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αναλάβει τθν ευκφνθ για τθν κακαριότθτα και τθν τιρθςθ και εφαρμογι των 

διατάξεων του παρόντοσ Μανονιςμοφ. Για να ιςχφει θ παραπάνω μεταβίβαςθ 

τθσ ευκφνθσ, πρζπει τόςο εκείνοσ που ανακζτει, όςο και εκείνοσ που 

αποδζχεται τθν ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπευκυνότθτασ, να 

ςυνυπογράψουν το ςχετικό ζγγραφο ενϊπιον τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ και 

ταυτόχρονα να βεβαιωκεί αρμοδίωσ θ θμερομθνία και το περιεχόμενο του 

κειμζνου, κακϊσ και θ γνθςιότθτα των υπογραφϊν. Ακριβζσ αντίγραφο του 

παραπάνω κεωρθμζνου εγγράφου κατατίκεται υποχρεωτικά και με ευκφνθ του 

ενδιαφερομζνου ςτθν Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ.  

 

Ιδιοκτιτθσ οικοπζδου ο οποίοσ απουςιάηει για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 

του ζτουσ από τον τόπο του ακινιτου του, υποχρεοφται να ανακζςει ςε τρίτο 

πρόςωπο τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ και εφαρμογι των διατάξεων του 

παρόντοσ Μανονιςμοφ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΤ 

Άρθρο 6: Καθοριςμόσ υποχρεώςεων του Δόμου 

Ρι υποχρεϊςεισ του Διμου, όπωσ προκφπτουν από το άρκρο 228 του ν. 4555/2018, τισ 

διατάξεισ του ν. 4819/2021, το ΕΥΔΑ και το Εκνικό Σρόγραμμα Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων, είναι οι ακόλουκεσ: 

6.1 Πρόληψη δημιουργύασ αποβλότων1 

 Ρ Δ. Σεριςτερίου εφαρμόηει προγράμματα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ ςε τοπικό επίπεδο, περιλαμβανομζνθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςτα ςχολικά και εκπαιδευτικά ιδρφματα, με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ 

για τα ρεφματα προτεραιότθτασ του Εκνικοφ Σρογράμματοσ Σρόλθψθσ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων, δθλαδι τρόφιμα, χαρτί, ςυςκευαςίεσ, πλαςτικά μιασ 

χριςθσ, ογκϊδθ, κλωςτοχφαντουργικά.  

 Ρ Δ. Σεριςτερίου  υλοποιεί δράςεισ για τθ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων και 

ζντυπου χαρτιοφ  

                                                           
1
 Εκνικό Σρόγραμμα Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων  

άρκρο 228 ν.455/2018 
ν.4736/2020 
ν.4819/2021 
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 Ρ Δ. Σεριςτερίου ψθφιοποιεί τισ υπθρεςίεσ και  παρζχει θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ μζςω τθσ πλατφόρμασ gov.gr και τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου ( 

ζκδοςθ θλεκτρονικϊν πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων, εγκρίςεων, κλπ). 

 Για τον ςκοπό τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ των πλαςτικϊν προϊόντων μιασ 

χριςθσ ο Δ. Σεριςτερίου, ο οποίοσ διακζτει δίκτυο πόςιμου νεροφ, αναπτφςςει  

ζωσ το 2025 δίκτυο αποτελοφμενο από κοινόχρθςτεσ βρφςεσ,  με ςκοπό τθν 

δωρεάν διάκεςθ του πόςιμου νεροφ ςε δθμοτικζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και 

ςε δθμοτικζσ παιδικζσ χαρζσ. 

 Ρ Δ. Σεριςτερίου εφαρμόηει το ςφςτθμα «Σλθρϊνω ςο Σετάω» όπωσ 

περιγράφεται ειδικότερα (παρ. 6.4.). 

 Ρ Δ. Σεριςτερίου μεριμνά για τθν διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν και προγραμμάτων 

ενθμζρωςθσ ςε ςυνεργαςία με τα ΥΕΔ και τον ΕΡΑΟ. 

6.2 Δημιουργύα Κϋντρων Επαναχρηςιμοπούηςησ Τλικών (ΚΔΕΤ)2  

Ρ Διμοσ Σεριςτερίου πρόκειται να κζςει ςε λειτουργία ζωσ το τζλοσ του 2023, το 

Μζντρο Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ Χλικϊν (ΜΔΕΧ). Υτον κατάλλθλα 

διαμορφωμζνο χϊρο του ΜΔΕΧ, οι πολίτεσ κα εναποκζτουν μεταχειριςμζνα αντικείμενα 

κάκε είδουσ, όπωσ είναι είδθ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, παιχνίδια 

ζπιπλα, ποδιλατα, βιβλία, κλωςτοχφαντουργικά είδθ. Φα προϊόντα αυτά ταξινομοφνται 

και επιδιορκϊνονται με ςκοπό να επαναχρθςιμοποιθκοφν. 

Ρ τρόποσ αξιοποίθςθσ των μεταχειριςμζνων αντικειμζνων κα κακορίηεται με απόφαςθ 

του αρμόδιου οργάνου. 

6.3 Μεύωςη των επιπτώςεων από τα πλαςτικϊ μιασ χρόςησ – Προμόθεια ςακουλών 

με ανακυκλωμϋνο περιεχόμενο3   

Ρ Δ. Σεριςτερίου, ςφμφωνα με τον ν.4736/2020, από 1/2/2021, απαγορεφεται να 

προμθκεφεται με οποιονδιποτε τρόπο πλαςτικά προϊόντα μίασ χριςθσ όπωσ πλαςτικά 

μαχαιροπιρουνα, πλαςτικά πιάτα, περιζκτεσ τροφίμων, ποτϊν και κυπελάκια για ποτά 

από φελιηόλ. Επιπλζον, υποχρεοφται να περιλαμβάνει ςτα ζγγραφα των ςυμβάςεων, 

που ζχουν ωσ αντικείμενο τθ μίςκωςθ ι εκμετάλλευςθ ι παροχι υπθρεςιϊν 

λειτουργίασ κυλικείων, όρο περί απαγόρευςθσ τθσ προμικειασ, τθσ χριςθσ και τθσ 

                                                           
2
 άρκρο 18 ν.4819/2021 

3
 Άρκρο 5 ν.4736/2020 & άρ.85 ν.4819/2021 

http://gov.gr/
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διάκεςθσ από τον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ των πλαςτικϊν προϊόντων μίασ χριςθσ 

ςφμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο. 

Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2023, ο Δ. Σεριςτερίου δεν κα προμθκεφεται με οποιονδιποτε 

τρόπο πλαςτικζσ ςακοφλεσ που δεν περιζχουν τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%) 

ανακυκλωμζνο πλαςτικό, με εξαίρεςθ τισ πολφ λεπτζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ μεταφοράσ 

και τισ βιοαποδομιςιμεσ ι βιοαποικοδομιςιμεσ/ λιπαςματοποιιςιμεσ πλαςτικζσ 

ςακοφλεσ μεταφοράσ. 

6.4 Εφαρμογό του ςυςτόματοσ Πληρώνω όςο Πετϊω4 

Φο ςφςτθμα «Σλθρϊνω ςο Σετάω» αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν 

προϊκθςθ τθσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων. Σλζον ο υπολογιςμόσ των τελϊν για τουσ 

παραγωγοφσ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νοικοκυριϊν, γίνεται με βάςθ 

τθν πραγματικι ποςότθτα των παραγόμενων από αυτοφσ αποβλιτων. 

Ρ Δ. Σεριςτερίου, από τθν 1/1/2023, κα εφαρμόςει το ςφςτθμα Σλθρϊνω ςο Σετάω 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του αρ. 37 ν.4819/2021. Ξε απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου κα κακοριςτεί θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ.   

Ρ Διμοσ για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ, υποχρεοφται να διακζτει ςφςτθμα 

μζτρθςθσ των αποβλιτων. 

6.5. Εφαρμογό χωριςτόσ ςυλλογόσ 

 6.5.1 Χωριςτή ςυλλογή χαρτιοφ εντόσ κτιρίων του Δήμου5 

Ρ Διμοσ Σεριςτερίου από 1/1/2022 οργανϊνει και εφαρμόηει τθν χωριςτι ςυλλογι 

χαρτιοφ με ςκοπό τθν ανακφκλωςθ, εντόσ των κτιρίων ςτα οποία ςτεγάηονται οι 

υπθρεςίεσ του Διμου, αλλά και ςε χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ για τουσ οποίουσ φζρει 

τθν ευκφνθ λειτουργίασ τουσ. 

 Για τον ςκοπό αυτό, το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & 

Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ, αναπτφςςει 

ςφςτθμα ςυλλογισ χαρτιοφ ςτουσ ανωτζρω χϊρουσ, με τθν διανομι κάδων κίτρινου 

χρϊματοσ. 

Φο χωριςτά ςυλλεγζν χαρτί παραδίδεται ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ. 

                                                           
4
 αρ.37 ν.4819/2021 

5
 αρ.26 και 27 ν.4819/2021 
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 6.5.2  Χωριςτή ςυλλογή αποβλήτων 4 διακριτών ρευμάτων6 

Ρ Διμοσ Σεριςτερίου εφαρμόηει τθν χωριςτι ςυλλογι αποβλιτων ςε τουλάχιςτον 4 

διακριτά ρεφματα για το χαρτί τα μζταλλα, το πλαςτικά και το γυαλί, ςφμφωνα με τισ 

προβλζψεισ του Φοπικοφ Υχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων -ΦΥΔΑ- του Διμου και του 

οικείου Σεριφερειακοφ Υχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων –ΣΕΥΔΑ-,. 

Θ χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ, μετάλλων, πλαςτικϊν και γυαλιοφ πραγματοποιείται ςε 

κάδουσ  χρϊματοσ κίτρινου, κόκκινου, πορτοκαλί και γαλάηιου ι μπλε αντίςτοιχα. 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν τθσ 

Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ, ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και 

αρμοδιότθτα για τθν επιλογι τθσ κζςθσ ι τθν μετακίνθςθ ςε διαφορετικι κζςθ –μόνιμθ 

ι προςωρινι- των κάδων ςυλλογισ.  

Φο χωριςτά ςυλλεγζντα  απόβλθτα παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ. 

6.5.3 Από κοινοφ ςυλλεγζντα απόβλητα ςυςκευαςίασ  

Ρ Δ. Σεριςτερίου, ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρία 

Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ ΑΕ -ΕΕΑΑ Α.Ε.-, για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ -χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο-. Ειδικότερα, για 

τθν από κοινοφ ςυλλογι αποβλιτων ςυςκευαςίασ ζχουν τοποκετθκεί μπλε κάδοι 

χωρθτικότθτασ 1100 λίτρων και  υπόγειοι κάδοι  3000 λίτρων ςε κατάλλθλα ςθμεία. Φο 

Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν που 

ανικει ςτθν Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ, ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και 

αρμοδιότθτα για τθν επιλογι τθσ κζςθσ ι τθν μετακίνθςθ ςε διαφορετικι κζςθ –μόνιμθ 

ι προςωρινι- των μπλε κάδων. 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, 

καταρτίηει πρόγραμμα αποκομιδισ και μεταφοράσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ με 

ςυχνότθτα επτά (7) θμζρεσ τθν εβδομάδα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και ζχει τθν 

αποκλειςτικι ευκφνθ. Σραγματοποιοφνται ςε 24ωρθ βάςθ, κακθμερινά και το 

Υαββατοκφριακο δρομολόγια χωριςτισ ςυλλογισ ςυςκευαςιϊν. Φα απόβλθτα 

ςυςκευαςιϊν οδθγοφνται για επεξεργαςία διάκεςθ ςτα Μζντρα Διαλογισ 

Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν (ΜΔΑΧ). 

                                                           
6
 αρ.25 και 26 ν.4819/2021 
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6.5.4. Χωριςτή ςυλλογή γυάλινων φιαλών 

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρία 

Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.), για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

γυάλινων φιαλϊν. 

Ειδικότερα, πλθςίον επαγγελματικϊν χϊρων οι οποίοι απορρίπτουν μεγάλο όγκο 

γυάλινων φιαλϊν, ζχουν τοποκετθκεί μπλε κϊδωνεσ. Υυνολικά, ζχουν τοποκετθκεί 

τριάντα επτά-37- μπλε κϊδωνεσ χωρθτικότθτασ 1300 λίτρων-Σίνακασ 1- και το δίκτυο 

κα επεκτείνεται. 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν τθσ 

Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ, ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και 

αρμοδιότθτα για τθν επιλογι τθσ κζςθσ ι τθν μετακίνθςθ ςε διαφορετικι κζςθ του 

μπλε κϊδωνα. 

Θ ΕΕΑΑΑ ζχει τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ για τθν αποκομιδι και 

μεταφορά των γυάλινων φιαλϊν, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ & 

Σοιότθτασ Ηωισ. 

Νεωφ. Μφπρου 114 & 
Νευκωςίασ 

Νάμπρου & Ναςςάνθ 
γωνία 

Ξεγάλου Αλεξάνδρου 
& Δθμοςκζνουσ 

Μθπουπόλεωσ & 
Σερικλζουσ 

Χαρ. Φρικοφπθ & 
Νιμνου γωνία 

Νάτα 2 
Σαραςκευοποφλου, 
ςτθν πλατεία  

Σλατεία Αγ. Γεωργίου 
8 

Νεωφ. Μφπρου 104, 
δίπλα ςτουσ κάδουσ  

Αγίασ Σαραςκευισ & 
Αρκαδίασ (πλατεία) 

Επίκουρου 6 & Ξεγ. 
Αλεξάνδρου 

Σλατεία Αγ. Γεωργίου 
10 

Αμμόχωςτου 2 & 
Μωνςταντινουπόλεωσ 

Σεηόδρομοσ: Μφπρου 
Σαραςκευοποφλου 
40 

Σερικλζουσ & 
Αφροδίτθσ 

Μωνςταντινουπόλεωσ 
76 

Σεηόδρομοσ: Μφπρου Υπετςϊν 49 Αγίου Ιεροκζου 114 

Ρδόσ Νάμπρου Σεηόδρομοσ: Μφπρου 
Μωνςταντινουπόλεωσ 
96 & Υκφρου 

Ξεγάλου Αλεξάνδρου 
& Δθμοςκζνουσ 

Μφπρου (πλατεία), 
ςτθν νθςίδα  

Μφπρου 80 
Ελευκερίασ & 
Μζννεντυ 

Χαλκοκονδφλθ & 
Αττικισ 

Μφπρου (πλατεία), 
ςτθν νθςίδα  

Μφπρου 80 Μζννεντυ & Σάρνθκοσ 
 

Ναςςάνθ 6 Μφπρου 90 
Μζννεντυ ζναντι 120 
(Υτθν πλατεία) 

 

Νάμπρου & Ναςςάνθ 
γωνία 

Ξεγάλου Αλεξάνδρου 
& Δθμοςκζνουσ 

Μζννεντυ 152 
 

Πίνακασ 1/ημεία κάδων ςυλλογήσ γυάλινων φιαλών 

6.5.5 Χωριςτή ςυλλογή πλαςτικών καπακιών 

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ 

εταιρία  για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των πλαςτικϊν καπακιϊν ςτο πλαίςιο του 
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προγράμματοσ του διμου «Ανακυκλϊνω καπάκια, βοθκάω-κινοφμαι». Θ εν λόγω 

εταιρία προςφζρει από τθν αγορά των καπακιϊν αναπθρικό εξοπλιςμό κατόπιν 

Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου ςε πολίτεσ που το ζχουν ανάγκθ ι φορείσ. 

Θ ςυλλογι των καπακιϊν γίνεται ςε ειδικό απορριμματοκιβϊτιο που βρίςκεται 

εγκατεςτθμζνο ςτο αμαξοςτάςιο του Δ. Σεριςτερίου, ςτθν οδό Αγίου Βαςιλείου 62. 

Ρι πολίτεσ μποροφν να αφινουν ςτο ςθμείο ςυλλογισ που ςυλλζγουν τα καπάκια ςε 

όλθ τθν διάρκεια του εικοςιτετραϊρου. 

6.5.6 Χωριςτή ςυλλογή και ανακφκλωςη ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ7 

Ρ  Διμοσ Σεριςτερίου, ζχει τθν αρμοδιότθτα για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ ςε 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία, κάδων  ι περιεκτϊν αποβλιτων τροφίμων με ςκοπό τθν 

ανακφκλωςθ, ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ζωσ 1/9/2022.  

Ρ Διμοσ Σεριςτερίου και τα οικεία Υυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ –ΥΕΔ- είναι 

αρμόδιοι για τθν ςυλλογι των αποβλιτων χαρτιοφ, ςυςκευαςίασ, τροφίμων, φορθτϊν 

θλεκτρικϊν ςτθλϊν, από τισ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.    

6.6 Φωριςτό ςυλλογό αποβλότων ςυςκευαςύασ ςε δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

ςυνϊθροιςησ κοινού8 

Ρ Δ. Σεριςτερίου οργανϊνει και από 5/1/2022 εφαρμόηει, τθν χωριςτι ςυλλογι των 

αποβλιτων ςυςκευαςίασ ςε διακριτά ρεφματα για το χαρτί, τα μζταλλα, τα πλαςτικά 

και το γυαλί, ςε ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, παιδικζσ χαρζσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ 

και άλλεσ δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ ςυνάκροιςθσ κοινοφ. 

 Θ χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ, μετάλλων, πλαςτικϊν και γυαλιοφ πραγματοποιείται ςε 

περιζκτεσ κατάλλθλου μεγζκουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ όπωσ μικροφσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου - χρϊματοσ κίτρινου, κόκκινου, 

πορτοκαλί και γαλάηιου ι μπλε αντίςτοιχα-  και ςε γωνιζσ ανακφκλωςθσ. 

 Ρ Διμοσ Σεριςτερίου μεριμνά ϊςτε να εξαςφαλιςτεί το διακζςιμο δίκτυο χωριςτισ 

ςυλλογισ των επιμζρουσ ρευμάτων αποβλιτων ςυςκευαςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των δθμοτικϊν αποβλιτων 

                                                           
7
 αρ. 27 ν.4819/2021 

8
 αρ.27 και αρ.86 ν.4819/2021 
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ςυςκευαςιϊν, ενϊ το κόςτοσ διαχείριςισ τουσ βαρφνει τα οικεία Υυςτιματα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ –ΥΕΔ-.  

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν τθσ 

Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ, ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και 

αρμοδιότθτα για τθν επιλογι τθσ κζςθσ ι τθν μετακίνθςθ ςε διαφορετικι κζςθ –μόνιμθ 

ι προςωρινι- των κάδων ςυλλογισ.  

Φο χωριςτά ςυλλεγζντα  απόβλθτα παραδίδονται ςε κατάλλθλα αδειοδοτθμζνουσ 

ςυλλζκτεσ. 

6.7 Φωριςτό ςυλλογό βιοαποβλότων9 

Ρ Δ. Σεριςτερίου, ζωσ 31/12/2022, οργανϊνει και λειτουργεί τθν χωριςτι ςυλλογι και 

μεταφορά των βιολογικϊν αποβλιτων προκειμζνου αυτά να υποβάλλονται ςε 

ανακφκλωςθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κομποςτοποίθςθσ και τθσ χϊνευςθσ .   

Ειδικότερα: 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, 

αναπτφςςει δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων με τθν ανάπτυξθ δικτφου καφζ 

κάδου. Ρι καφζ κάδοι βρίςκονται τοποκετθμζνοι πλθςίον των κάδων ςυλλογισ 

ςυμμείκτων και εξυπθρετοφν παραγωγοφσ, επιχειριςεισ, κατοικίεσ. 

Υτον καφζ κάδο επιτρζπεται θ απόρριψθ: 

 Φροφτα και Ναχανικά και τισ φλοφδεσ και τα κοτςάνια τουσ  

 Χπολείμματα μαγειρεμζνων τροφϊν (και τα κόκκαλα)  

 Ψωμί, ηυμαρικά, ρφηι, όςπρια  

 γαλακτοκομικά όπωσ τυρί, κρζμεσ και γιαοφρτι,  

 τςόφλια αυγϊν  

 υπολείμματα καφζ και τςάι (και τα φίλτρα τουσ),   

 λίγα φφλλα 

  

Για τθν προςωρινι αποκικευςθ, ιτοι τθ διαλογι των υπολειμμάτων τροφϊν εντόσ των 

νοικοκυριϊν/επιχειριςεων, δθλαδι εντόσ τθσ κουηίνασ, διανζμονται ειδικοί κάδοι και 

βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ 

 

                                                           
9
 αρ.50 ν.4819/2021 
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 Υτθν περίπτωςθ αυτι,  το Φμιμα Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων 

Χλικϊν, δφναται να παρζχει  ςτα νοικοκυριά, επιχειριςεισ εξοπλιςμό –ειδικοφσ κάδουσ- 

οι οποίοι τοποκετοφνται εντόσ τθσ κουηίνασ και αποτελοφν το μζςο προςωρινισ 

αποκικευςθσ πριν τθ μεταφορά ςτον εξωτερικό κάδο.  

  

Ζωσ 1/9/2022, ο Δ. Σεριςτερίου, πρζπει να ζχει διακζςει κάδουσ ι περιζκτεσ ςε κάκε 

δθμόςια μονάδα πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με ςκοπό τθν 

ςυλλογι των αποβλιτων τροφίμων, εδάφιο β) παρ.1 αρ.27 ν.4819/2021  

6.8 Οικιακό κομποςτοπούηςη κόπου, μπαλκονιού 

Ρ Δ. Σεριςτερίου λόγω των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν προτείνει τθν οικιακι 

κομποςτοποίθςθ ςτα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά που διακζτουν κιπο και παρζχει 

ειδικοφσ κάδουσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ. 

Υτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ γίνονται δεκτά τα φυτικά υπολείμματα- φροφτα, 

λαχανικά-  υπολείμματα κιπου –φφλλα, μικρά κλαδιά κ.λ.π-.        

6.8.1 Φωριςτό ςυλλογό πρϊςινων αποβλότων 

Φα πράςινα απόβλθτα που προκφπτουν από κλαδζματα και κακαριςμό πάρκων, 

οικοπζδων και άλλων χϊρων, πρζπει να ςυλλζγονται χωριςτά και να μθν 

αναμειγνφονται με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα. Φα τεμαχιςμζνα πράςινα απόβλθτα του 

Δ. Σεριςτερίου οδθγοφνται για κομποςτοποίθςθ ςτο ΕΞΑΜ Άνω Νιοςίων. 

Θ ςυλλογι προβλζπεται να γίνεται ςφμφωνα με το Φοπικό Υχζδιο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΦΥΔΑ) 

6.8.2 Φωριςτό ςυλλογό αποτςύγαρων 

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ 

εταιρία, για τθν ανακφκλωςθ των αποτςίγαρων. Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ 

Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν ζχει αναπτφξει δίκτυο από 30 επιδαπζδιουσ 

κάδουσ ςυλλογισ αποτςίγαρων ςε κεντρικά ςθμεία του Δ. Σεριςτερίου, το οποίο 

δφναται να επεκτακεί.   

6.8.3 Φωριςτό ςυλλογό βρώςιμων λιπών & ελαύων  

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ εταιρία για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των βρϊςιμων λιπϊν & ελαίων. Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ 
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Αποκομιδι Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν ζχει φροντίςει για τθν ανάπτυξθ 

δικτφου από τριάντα τριϊν κάδων ςυλλογισ βρϊςιμων λιπϊν & ελαίων –Σίνακασ 3 –το 

οποίο πρόκειται να επεκτακεί.  

α/α ΟΔΟ 

1 ΒΡΥΦΙΦΥΘΥ & ΘΘΒΩΟ 

2 ΣΑΣΑΔΙΑΞΑΟΦΘ & ΣΕΝΑΥΓΙΑΥ 

3 ΑΓ. ΦΤΙΑΔΡΥ & ΞΙΧΑΝΑΜΡΣΡΧΝΡΧ 

4 ΦΘΝΕΞΑΧΡΧ & ΑΓΙΑΥ ΑΟΑΥΦΑΥΙΑΥ 

5 ΣΑΝ. ΜΑΒΑΝΑΥ & ΘΕΡΜΝΘΦΡΧ 

6 ΞΑΤΑΘΩΟΡΜΑΞΣΡΧ & ΝΡΧΜΙΑΟΡΧ 

7 ΦΗ. ΜΕΟΕΟΦΧ & ΔΑΞΑΥΜΘΟΡΧ 

8 ΑΓ. ΣΡΝΧΜΑΤΣΡΧ & ΣΕΝΑΥΓΙΑΥ 

9 ΑΓ. ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ (ΣΑΤΜΡ ΜΧΜΝΡΦΡΤΙΑΜΘΥ 

ΑΓΩΓΘΥ) 

10 ΡΝΧΞΣΙΡΟΙΜΩΟ & ΟΑΡΧΥΘΥ 

11 ΑΤΓΧΤΡΜΑΥΦΤΡΧ & ΑΓ. ΥΩΥΦΘ 

12 ΦΕΝΑΞΩΟΡΥ & ΦΑΟΦΑΝΡΧ 

13 ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ (ΣΝΑΦΕΙΑ ΔΕΓΝΕΤΘ) 

14 ΑΟΘΕΩΟ & ΜΤΙΟΩΟ 

15 ΑΤΦΕΞΙΔΡΥ & ΞΡΧΥΩΟ 

16 ΑΦΤΡΔΙΦΘΥ & ΗΕΑΥ 

17 ΔΩΔΕΜΑΟΘΥΡΧ & ΑΓΙΔΡΥ 

18 ΦΑΤΥΑΝΩΟ & ΦΑΒΙΕΤΡΧ 

19 ΧΑΟΙΩΟ & ΧΑΙΤΩΟΕΙΑΥ 

20 ΦΤΩΩΟ & ΙΘΑΜΘΥ 

21 ΤΑΒΙΟΕ & ΡΤΦΕΩΥ 

22 ΔΘΞΡΥΘΕΟΡΧΥ & Ξ. ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧ 

23 ΞΩΤΡΓΙΑΟΟΘ & ΥΡΝΩΞΡΧ 

24 ΜΑΝΧΨΡΧΥ & ΜΑΝΝΙΔΤΡΞΡΧ 

25 ΨΑΤΤΩΟ & ΕΝ. ΒΕΟΙΗΕΝΡΧ 

26 ΑΓ. ΣΑΧΝΡΧ & ΜΝΕΙΦΡΤΡΥ 



25 
 

27 ΙΕΤΡΧ ΝΡΧΡΧ & ΔΘΞ. ΓΡΧΟΑΤΘ 

28 ΦΙΝΙΜΩΟ & ΜΑΝΝΙΞΑΧΡΧ 

29 ΦΙΝΙΜΩΟ & ΦΥΑΝΑΒΡΧΦΑ 

30 ΧΨΘΝΑΟΦΡΧ & Γ. ΜΑΤΑΛΥΜΑΜΘ 

31 Ν. ΑΘΘΟΩΟ & ΓΙΑΟΟΙΦΥΩΟ 

32 ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΜΑΦΑΥΦΘΞΑΦΑ (ΕΟΑΟΦΙ ΣΝ. 

ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑΥ) 

33 ΑΓ. ΣΑΤΑΥΜΕΧΘΥ & ΧΤ. ΝΑΔΑ 

Πίνακασ 2/ημεία κάδων ςυλλογήσ βρώςιμων λιπών & ελαίων 

6.8.4 Φωριςτό ςυλλογό αποβλότων λιπαντικών ελαύων, ελαςτικών και μπαταριών 

δημοτικών οχημϊτων 

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει υπογράψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ 

εταιρία   για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων δθμοτικϊν 

οχθμάτων που προκφπτουν κατά τθν διάρκεια ςυντιρθςθσ. Επιπλζον, ζχει υπογραφεί 

ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ εταιρία για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν, μπαταριϊν που προκφπτουν από τισ 

ςυντθριςεισ οχθμάτων του Διμου.  

6.9 υλλογό και μεταφορϊ των υπολειπόμενων αςτικών αποβλότων 

Φα αςτικά ςτερεά απόβλθτα που δεν ςυλλζγονται χωριςτά και οδθγοφνται ςε χϊρο 

υγειονομικισ ταφισ αποτελοφν τα ςφμμεικτα απόβλθτα. Υφμφωνα με το νζο ΕΥΔΑ 

πρζπει να επιτευχκεί ποςοςτό υγειονομικισ ταφισ κάτω του 10% ζωσ το 2030. 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, ζχει 

τοποκετιςει πλαςτικοφσ κάδουσ ςφμμεικτων αποβλιτων χωρθτικότθτασ 770 και 1100 

λίτρων και υπόγειοι κάδοι χωρθτικότθτασ 3000 λίτρων. Ρ αρικμόσ των κάδων 

ςφμμεικτων αποβλιτων πρόκειται να μειωκεί, δεδομζνθσ τθσ εφαρμογισ τθσ χωριςτισ 

ςυλλογισ των ρευμάτων ΑΥΑ. 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, ζχει 

τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τθν επιλογι τθσ κζςθσ ι τθν μετακίνθςθ 

ςε διαφορετικι κζςθ –μόνιμθ ι προςωρινι- των κάδων ςφμμεικτων αποβλιτων. 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, 

μεριμνά για τθν αποκομιδι των ςφμμεικτων αποβλιτων. Σραγματοποιοφνται 

κακθμερινά δρομολόγια, όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ. 
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6.10  Φωριςτό ςυλλογό επικύνδυνων αποβλότων από νοικοκυριϊ10 

Ρ Δ. Σεριςτερίου από 1/1/2024 εφαρμόηει τθν χωριςτι ςυλλογι για τα επικίνδυνα 

κλάςματα των αποβλιτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, όπωσ είναι επικίνδυνα 

απόβλθτά από χρϊματα οργανικοφ διαλφτθ, βερνίκια, διαλφτεσ, μελάνια ι προϊόντα 

κακαριςμοφ. Θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων αυτϊν γίνεται ςτα Σράςινα Υθμεία 

του διμου. Ρι πολίτεσ μποροφν να απορρίπτουν τα απόβλθτα αυτά ςτα Σράςινα 

Υθμεία του Διμου. 

Ματάλλθλα αδειοδοτθμζνθ εταιρεία με τθν οποία επίκειται να ςυνάψει ςφμβαςθ ο Δ. 

Σεριςτερίου κα φροντίηει για τθν ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων τθσ 

κατθγορίασ αυτισ κακϊσ και από τα χρωματοπωλεία που λειτουργοφν ςτθν περιφζρειά 

του τα οποία υποχρεοφνται να οργανϊςουν τθν ςυλλογι των αποβλιτων ςε 

κατάλλθλουσ περιζκτεσ εντόσ των χϊρων λειτουργίασ –αρ. 46 ν.4819/2022-. 

6.11 Καθιϋρωςη χωριςτόσ ςυλλογόσ κλωςτοώφαντουργικών προώόντων11 

Ρ Δ. Σεριςτερίου από 1/1/2024 εφαρμόηει τθν χωριςτι ςυλλογι των 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. Ρ Δ. Σεριςτερίου πρόκειται να ςυνάψει ςφμβαςθ 

ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ εταιρία-εφόςον ζχει εγκρικεί θ ςυνεργαςία 

με ΥΕΔ-  για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

6.11.1 Φωριςτό ςυλλογό μεταχειριςμϋνων ρούχων και υποδημϊτων 

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ 

εταιρεία , για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ μεταχειριςμζνων ροφχων και υποδθμάτων. 

Ειδικότερα, θ εταιρία ζχει τοποκετιςει δίκτυο από τριάντα τρεισ-33- κάδουσ 

ανακφκλωςθσ ςε κεντρικά ςθμεία –Σίνακασ 4 - μετά από υπόδειξθ Διμου και με 

προοπτικι επζκταςθσ του προγράμματοσ. Ρι κάδοι αναγράφουν τα ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ για τθν ανακφκλωςθ των μεταχειριςμζνων ροφχων & υποδθμάτων.  

Θ αποκομιδι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν γίνεται ςε εβδομαδιαία βάςθ από τθν 

εταιρία ι ςυχνότερα μετά από υπόδειξθ  του Φμιματοσ Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ 

Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν.  

Ρ ζλεγχοσ, θ κακαριότθτα και θ ςυντιρθςθ των κάδων γίνεται από τθν εταιρία υπό τθν 

επίβλεψθ του Φμιματοσ Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων 

Χλικϊν. 

                                                           
10

 αρ.46 ν.4819/2021 
11

 αρ.10 και 25 ν.4819/2021 
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Υτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία επαγγελματικοί χϊροι, υπθρεςίεσ ι νοικοκυριά που 

πρόκειται να απορρίψουν μεγάλο όγκο αποβλιτων ςυςκευαςίασ, καλοφνται 

προθγουμζνωσ να επικοινωνιςουν με το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ 

Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν τθν Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ &Σοιότθτασ Ηωισ 

και να μθν αφινουν τα απόβλθτα ζξω από τουσ κάδουσ. 

Ξετά τθν διαλογι των περιςυλλεγμζνων υλικϊν θ εταιρία τα προςφζρει ςε άπορουσ 

του Διμου. Επιπλζον, προςφζρει δωροεπιταγζσ για αγορά τροφίμων κάκε μινα οι 

οποίεσ διατίκενται ςτο Μοινωνικό Σαντοπωλείο του Διμου. 

Υτουσ κάδουσ  επιτρζπεται θ απόρριψθ: 

 Τοφχων 

 Σαπουτςιϊν 

 Νευκϊν ειδϊν 

 Φςαντϊν 

 Αξεςουάρ 

 

Βοςτίτςθσ & Θθβϊν Αγίου Σολυκάρπου & 

Σελαςγίασ 

Φη. Μζννεντυ & 

Δαμαςκθνοφ 

Χανίων & Χαιρϊνειασ 

Σαπαδιαμάντθ & 

Σελαςγίασ 

Αγ. Βαςιλείου(Σάρκο 

Μυκλοφοριακισ 

Αγωγισ) 

Ανκζων & Μρίνων Φρϊων & Ικάκθσ 

Αγ. Φριάδοσ & 

Ξιχαλακοποφλου 

Ρλυμπιονικϊν & 

Οαοφςθσ 

Αρτζμιδοσ & Ξουςϊν Ταβινζ 7 Ρρφζωσ 

Φθλεμάχου & Αγ. 

Αναςταςίασ 

Αργυροκάςτρου & 

Αγίου Υϊςτθ 

Αφροδίτθσ & Ηζασ Δθμοςκζνουσ & Ξ. 

Αλεξάνδρου 

Σαλ. Μαβάλασ & 

Θεοκλιτου 

Φελαμϊνοσ & 

Φαντάλου 

Δωδεκανιςου  Ξωρογιάννθ & 

Υολωμοφ 

Ξαρακωνοκάμπου & 

Νουκιανοφ 

Ιωαννίνων (πλατεία 

Δζγλερθ) 

Φαρςάλων & 

Φαβιζρου 

Μαλυψοφσ & 

Μαλιδρόμου 

Ψαρϊν & Ελ. 

Βενιηζλου 

Φιλικϊν & 

Μαλλιμάχου 

Ν. Ακθνϊν & 

Γιαννιτςϊν 

 

Αγ. Σαφλου & Φιλικϊν & Σλ. Δθμοκρατίασ  
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Μλείτοροσ Φςαλαβοφτα (ζναντι) 

Ιεροφ λόχου & Δ. 

Γοφναρθ 

Χψθλάντου & Γ. 

Μαραϊςκάκθ 

Αγ. Σαραςκευισ & 

Χρ. Ναδά 

 

Πίνακασ 3/ ημεία κάδων ςυλλογήσ ροφχων-υποδημάτων 

6.12 Φωριςτό ςυλλογό αποβλότων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ςυςκευών (ΑΗΗΕ) 

οικιακόσ προϋλευςησ12 

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν εταιρία Ανακφκλωςθ 

Υυςκευϊν Α.Ε. για τθν ανακφκλωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ των θλεκτρικϊν-

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν κακϊσ και με τθν εταιρία «ΦΩΦΡΜΧΜΝΩΥΘ ΑΕ». 

Φα ΑΘΘΕ ςυλλζγονται ςε χϊρο που βρίςκεται ςτο αμαξοςτάςιο του Δ. Σεριςτερίου, 

οδόσ Αγίου Βαςιλείου 62 και αποκθκεφονται προςωρινά  ςε container που ζχει 

παραχωρθκεί από τθν εταιρία  Ανακφκλωςθ Υυςκευϊν Α.Ε. Θ ςυλλογι 

πραγματοποιείται ςε όλθ τθν διάρκεια του εικοςιτετραϊρου. 

Επίςθσ, δφναται να ςυλλζγονται ςτα Σράςινα Υθμεία.  

Θ μεταφορά των απορριφκζντων ΑΘΘΕ ςτα κζντρα διαλογισ/ταξινόμθςθσ ι ςτισ 

εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ ι ςε μονάδεσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ 

πραγματοποιείται από τθν εταιρία «Ανακφκλωςθ Υυςκευϊν Α.Ε». 

Θ εταιρία «ΦΩΦΡΜΧΜΝΩΥΘ ΑΕ» κατόπιν υποδείξεωσ, τοποκετεί ςε ςυγκεκριμζνα 

ςθμεία ι δθμοτικά καταςτιματα ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ για τουσ απορριπτόμενουσ 

λαμπτιρεσ, μικροςυςκευζσ και αναλαμβάνει τθν παραλαβι και προϊκθςθ των 

απορριφκζντων ειδϊν προσ τισ εγκεκριμζνεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ι προσ τα Σράςινα 

Υθμεία ι προσ το Μζντρο Επαναχρθςιμοποίθςθσ.   

Ρι κατθγορίεσ των ΑΘΘΕ που παραλαμβάνει το Φμιμα Αποκομιδισ Απορριμμάτων & 

Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν είναι οι εξισ: 

Ματθγορία ΣΔ117 Χποκατθγορία  Ρνομαςία  

1 1α Ψυγεία 

1 1β Μλιματιςτικά 

1 1γ Ξεγάλεσ οικιακζσ ςυςκευζσ εκτόσ 

ψυγείων & κλιματιςτικϊν 

2  Ξικρζσ οικιακζσ ςυςκευζσ 

                                                           
12

 κ.υ.α.Θ.Σ.23615/651/Ε.103/2014 
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3 3α Εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν –οκόνεσ Θ/Χ 

3 3β Εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ και 

τθλεπικοινωνιϊν πλθν οκονϊν 

4 4α Ματαναλωτικόσ εξοπλιςμόσ-

Φθλεοράςεισ 

 

4 4β Ματαναλωτικόσ εξοπλιςμόσ πλθν 

τθλεοράςεων 

6  Θλεκτρικά-Θλεκτρονικά εργαλεία 

7  Σαιχνίδια και εξοπλιςμόσ 

ψυχαγωγίασ 

8  Ιατροτεχνολογικά εργαλεία 

9  ργανα παρακολοφκθςθσ & 

ελζγχου 

10  Αυτόματοι διανομείσ με ψφξθ  

10  ΑΦΞ 

10  Νοιπζσ ςυςκευζσ κατθγορία 10 

Πίνακασ 4/ Κατηγορίεσ ΑΗΗΕ που ςυλλζγονται από τον Δ. Περιςτερίου 

6.13 Φωριςτό ςυλλογό φορητών ηλεκτρικών ςτηλών και ςυςςωρευτών13 

Ρ Διμοσ Σεριςτερίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα 

αδειοδοτθμζνθ εταιρία για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ θλεκτρικϊν ςτθλϊν και 

ςυςςωρευτϊν ςφμφωνα με τθν κ.υ.α 41624/2057/Ε103/20210. 

Θ απόρριψθ των θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν πραγματοποιείται ςτα Σράςινα 

Υθμεία του Διμου. 

6.14 Παρεχόμενοσ εξοπλιςμόσ από τον Δ. Περιςτερύου14 

Ρ Διμοσ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθ χωριςτι ςυλλογι 

των ρευμάτων αποβλιτων με ςκοπό τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

τθν ανακφκλωςθ είτε ο ίδιοσ είτε, εφόςον το ρεφμα αποβλιτων εντάςςεται ςτθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ, με ευκφνθ του οικείου ΥΕΔ, το οποίο καλφπτει και το ςχετικό 

                                                           
13

 Μ.υ.α. 41624/2057/Ε103/2010 
14

 αρ.26 ν.4819/2021 
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κόςτοσ. Επιπλζον ο Διμοσ παρζχει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τα υπολειπόμενα 

αςτικά απόβλθτα. 

Θ χρωματικι κωδικοποίθςθ των χρθςιμοποιοφμενων κάδων ι άλλων μζςων ςυλλογισ 

κα είναι ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 26 του ν. 4819/2021. Επίςθσ 

μποροφν να χρθςιμοποιοφνται και άλλοι τρόποι ςυλλογισ (π.χ. ςφςτθμα πόρτα-πόρτα 

με διαφορετικζσ ςακοφλεσ κ.α.) για τθ χωριςτι ςυλλογι των διαφόρων ρευμάτων 

αποβλιτων. 

Ειδικότερα για τθ χωριςτι ςυλλογι και τθν επιςιμανςθ των αποβλιτων με τθ χριςθ 

χρωμάτων και εικονογραμμάτων για τουσ περιζκτεσ αντικειμζνων ι ρευμάτων 

αποβλιτων, ακολουκείται θ παρακάτω αντιςτοίχιςθ: 

Τεφμα αποβλιτων/ αντικείμενα Χρϊμα και μζςο ςυλλογισ 

Βιοαπόβλθτα Μαφζ κάδοσ 

Χαρτί / χαρτόνι Μίτρινοσ κάδοσ 

Γυαλί Γαλάηιοσ κάδοσ ι μπλε κϊδωνασ 

Τεφμα αποβλιτων/ αντικείμενα Χρϊμα και μζςο ςυλλογισ 

Σλαςτικά Σορτοκαλί κάδοσ 

Ξζταλλα Μόκκινοσ κάδοσ 

Μλωςτοχφαντουργικά Ξωβ κάδοσ ι κάδοσ διαφορετικοφ ςχιματοσ 

Από κοινοφ ςυλλεγζντα απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ 

Ξπλε κάδοσ 

Υφμμεικτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα Σράςινοσ ι γκρι κάδοσ 

Ξικρζσ ποςότθτεσ επικινδφνων αποβλιτων 

από νοικοκυριά 

Νευκόσ με κόκκινεσ επιςθμάνςεισ κάδοσ 

Απορριπτόμενεσ δραςτικζσ ουςίεσ και 

φαρμακευτικά προϊόντα με λθγμζνθ 

θμερομθνία ι μθ 

Μάδοσ με χρϊμα ανοιχτό πράςινο 

Πίνακασ 5/ Χρωματική κωδικοποίηςη περιεκτών 

Ρι χρωματιςμοί του πίνακα αφοροφν ςτο ςφνολο του περιζκτθ-κάδο ι ςτο κάλυμμα 

αυτοφ. Φο είδοσ των αποβλιτων ι αντικειμζνων που απορρίπτονται ςτον περιζκτθ 

πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επί αυτϊν και να αποτυπϊνεται με ευκρίνεια ςε 

ςχετικό εικονόγραμμα. 

Υτθν περίπτωςθ χριςθσ άλλων μζςων για τθ ςυλλογι υλικϊν ι αντικειμζνων, όπωσ 

ςακουλϊν με τθ μζκοδο «πόρτα - πόρτα», απαιτείται θ χριςθ θμιδιαφανϊν ςακουλϊν, 
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οι οποίεσ φζρουν αυτοκόλλθτο με το χρϊμα και τισ αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ για το 

αντίςτοιχο υλικό ι αντικείμενο. 

Υτθν περίπτωςθ χριςθσ ςακουλϊν για τθ ςυλλογι αποβλιτων ςε Διμουσ, που 

εφαρμόηουν το ςφςτθμα «Σλθρϊνω ςο Σετάω» με ςακοφλα, τότε αυτι απαιτείται να 

ζχει τθν παραπάνω χρωματικι αντιςτοίχιςθ. 

 Φο Φμιμα Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, κακορίηει: 

 Φα ςθμεία που επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ των κάδων 

 Φθν πυκνότθτα των κάδων βάςει τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων 

 Φα ςθμεία ςτα οποία δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ των κάδων 

 Φον τρόπο και τθν ςυχνότθτα ςυλλογισ και μεταφοράσ των διακριτϊν ρευμάτων 

αποβλιτων 

 Φθν ςυχνότθτα  πλφςθσ-απολφμανςθσ των κάδων με ειδικά πλυντιρια-οχιματα 

κάδων με τθν χριςθ απορρυπαντικϊν – απολυμαντικϊν υγρϊν. 

 Φθν ορκι διάκεςθ των υγρϊν από τθν πλφςθ των κάδων 

 Φθν τοποκζτθςθ ειδικοφ αυτοκόλλθτου που αναγράφει τθν θμερομθνία πλφςθσ 

και απολφμανςθσ   

6.15  υλλογό και μεταφορϊ Αποβλότων15 

Θ ςυλλογι και μεταφορά όλων των παραπάνω ρευμάτων αποβλιτων, 

πραγματοποιείται με ειδικά μζςα του Διμου, ςε κατάλλθλα αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ 

επεξεργαςίασ. Φα απόβλθτα μεταφζρονται, με τα μζςα του Διμου ι με ςυνεργαηόμενεσ 

εταιρείεσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ, ςε Υτακμοφσ Ξεταφόρτωςθσ, 

Μζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, Ξονάδεσ Επεξεργαςίασ Βιοαποβλιτων, 

Ξονάδεσ Επεξεργαςίασ Αποβλιτων και Χϊρουσ Χγειονομικισ Φαφισ ι και 

εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ. Θ ςυχνότθτα ςυλλογισ προςαρμόηεται ςτισ τοπικζσ 

ςυνκικεσ εφαρμογισ του ζργου (καιρικζσ ςυνκικεσ, ποςότθτα αποβλιτων, 

ςυμπεριφορά των χρθςτϊν κ.λπ.). ςον αφορά τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, για παράδειγμα 

κατά τθ χειμερινι περίοδο, θ ςυχνότθτα ςυλλογισ μπορεί να είναι μειωμζνθ, ενϊ, κατά 

τθ κερινι περίοδο, θ ςυχνότθτα ςυλλογισ αλλά και κακαριςμοφ των κάδων κα πρζπει 

να αυξάνεται όςο το δυνατόν περιςςότερο για τθν αποφυγι δθμιουργίασ ςυνκθκϊν 

δυςφορίασ και κινδφνων υγιεινισ. 

                                                           
15

 αρ.228 ν.4555/2018 
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Υτθν περίπτωςθ ςυλλογισ και μεταφοράσ ρευμάτων αποβλιτων για τα οποία 

λειτουργοφν Υυςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΥΕΔ), ιςχφουν ειδικότεροι όροι και 

προχποκζςεισ ςφμφωνα με το οικείο Σρόγραμμα Διευρυμζνθσ Ευκφνθσ του 

Σαραγωγοφ και τουσ όρουσ ζγκριςθσ του ΥΕΔ. 

6.16 Δημιουργύα Πρϊςινων ημεύων16 

Ρ Διμοσ Σεριςτερίου για τθν προϊκθςθ τθσ ιεράρχθςθσ ςτθν διαχείριςθ των 

αποβλιτων και ιδίωσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ προετοιμαςίασ για 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τθσ ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι πρόκειται να 

οργανϊςει Σράςινα Υθμεία, Μινθτά Σράςινα Υθμεία και Γωνιζσ Ανακφκλωςθσ.  

Φο πρόγραμμα λειτουργίασ των Μινθτϊν Σράςινων Υθμείων κα κοινοποιείται ςτουσ 

πολίτεσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.peristeri.gr 

6.17 Τπόλειμμα Κϋντρου Διαλογόσ Ανακυκλώςιμου Τλικού (ΚΔΑΤ)17   

Ρ Δ. Σεριςτερίου δφναται να διαχειριςτεί το υπόλειμμα που προκφπτει από τα ΜΔΑΧ και 

αναλαμβάνει το ςχετικό κόςτοσ. 

6.18 Καταβολό τϋλουσ ταφόσ18 

Ρ Δ. Σεριςτερίου επιβαρφνεται με το κόςτοσ που του αναλογεί, ςφμφωνα με τον 

κανονιςμό τιμολόγθςθσ του ΕΔΥΟΑ, και αντιςτοιχεί ςτο τζλοσ ταφισ που προβλζπεται 

ςτο άρκρο 38 του ν. 4819/2021. Ειδικότερα από τθν 1θ Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται 

τζλοσ ταφισ για τισ ποςότθτεσ των ανεπεξζργαςτων αςτικϊν αποβλιτων κακϊσ και τισ 

ποςότθτεσ υπολειμμάτων που προκφπτουν από τα Μζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων 

Χλικϊν (Μ.Δ.Α.Χ.), τισ Ξονάδεσ Επεξεργαςίασ Βιολογικϊν Αποβλιτων (Ξ.Ε.Β.Α.), τισ 

Ξονάδεσ Ξθχανικισ Βιολογικισ Επεξεργαςίασ (Ξ.Ε.Α.) και τισ μονάδεσ αποτζφρωςθσ 

αςτικϊν αποβλιτων που διατίκενται ςε Χϊρουσ Χγειονομικισ Φαφισ (Χ.Χ.Φ.), θ οποία 

κλιμακϊνεται από τθν τιμι των 20 ευρϊ ανά τόνο αποβλιτων για το ζτοσ 2022, ςε 25 

ευρϊ το 2023,ςε 30 ευρϊ το 2024, ςε 35 ευρϊ το 2025, ςε 45 ευρϊ το 2026 και ςε 55 

ευρϊ το 2027 ανά τόνο αποβλιτων, οπότε και παραμζνει ςτακερι. 

6.19 Ογκώδη αςτικϊ απόβλητα 

Ρ Δ. Σεριςτερίου εφαρμόηει τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ογκωδϊν αποβλιτων. 

                                                           
16

 Αρ.29 ν.4819/2021 
17

 αρ.31 ν.4819/2021 
18

 αρ.38 Ο.4819/2021 

http://www.peristeri.gr/
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Σριν τθν απόρριψθ ογκωδϊν αποβλιτων -παλαιά ζπιπλα, ςτρϊματα, άχρθςτεσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, κλπ- και προκειμζνου να οριςτεί ραντεβοφ για τθν απόρριψθ 

ςυλλογι τουσ, οι ενδιαφερόμενοι πολίτεσ πρζπει να επικοινωνοφν με Φμιμα 

Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν τθν Δ/νςθ 

Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ. 

Ρι πολίτεσ μποροφν να εναποκζτουν τα ογκϊδθ απόβλθτα και ςτα Σράςινα Υθμεία του 

Διμου προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να οδθγθκοφν για επεξεργαςία ςτο Μ.Δ.Ε.Χ, με ςκοπό 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ.  

Για τα ογκϊδθ αντικείμενα που δεν προζρχονται από κατοικίεσ αλλά από 

επαγγελματικοφσ χϊρουσ και πζραν κάποιου ςυγκεκριμζνου βάρουσ και όγκου, κάκε 

φορά που γίνεται αποκομιδι ο Δ. Σεριςτερίου δφναται να επιβάλει ειδικό τζλοσ που 

κακορίηεται κατόπιν αποφάςεωσ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου. 

6.20 Διαχεύριςη εγκαταλειμμϋνων Οχημϊτων Σϋλουσ Κύκλου Ζωόσ (ΟΣΚΖ)19 

Ρ Διμοσ Σεριςτερίου ζχει υπογράψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με κατάλλθλα 

αδειοδοτθμζνεσ εταιρίεσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ΥΕΔ, για τθν διαχείριςθ των 

εγκαταλειμμζνων οχθμάτων ςτο τζλοσ κφκλου ηωισ τουσ (ΡΦΜΗ). 

Φο Φμιμα Μακαριςμοφ Μοινόχρθςτων χϊρων & Ειδικϊν Υυνεργείων, εντοπίηει και 

καταγράφει τα εγκαταλειμμζνα οχιματα, ςφμφωνα με το π.δ. 116/2004 και τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, τα οποία βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Δ. 

Σεριςτερίου και προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ όπωσ αυτζσ 

προβλζπονται από ςτθν παρ. 1-3 του αρ. 9 του 

Σ.Δ.116/2004, ζτςι ϊςτε τα χαρακτθριηόμενα ωσ «εγκαταλειμμζνα οχιματα» να 

παρζλκουν 

ςτθν κατοχι του διμου ωσ ΡΦΜΗ μετά τθν παρζλευςθ των απαραίτθτων προκεςμιϊν.  

Θ ςυλλογι, μεταφορά και θ προςωρινι αποκικευςθ των ΡΦΜΗ πραγματοποιείται από 

τισ κατάλλθλα αδειοδοτθμζνεσ εταιρίεσ με τισ οποίεσ ζχει υπογράψει ςφμβαςθ ο Διμοσ 

Σεριςτερίου.  

Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ οχιματοσ.  

                                                           
19

 Αρ.9 Σ.Δ. 116/2004 
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6.21. Διαχεύριςη εγκαταλειμμϋνων μηχανοκύνητων δικύκλων20 

Ρ Δ. Σεριςτερίου ζχει υπογράψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με διαλυτιρια Ρχθμάτων 

Φζλουσ Μφκλου Ηωισ, που φζρουν κατάλλθλθ αδειοδότθςθ με ςκοπό τθν απορρφπανςθ 

και περαιτζρω ανακφκλωςθ των υλικϊν. Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ δικφκλου. 

6.21.1 Λοιπϊ εγκαταλειμμϋνα οχόματα 

Για τα εγκαταλειμμζνα μζςα μεταφοράσ και τα μθχανιματα που δεν ζχουν πινακίδεσ 

κυκλοφορίασ ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ κ.υ.α. 1002901/67/Φ/2002 (Β' 57) περί 

ςτερεϊν αποβλιτων. 

6.22 Καταχώρηςη ςτοιχεύων21 

Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, 

ειςάγει ςτο Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Αποβλιτων (Θ.Ξ.Α.) του ΧΣΕΟ ςτοιχεία αναφορικά 

με τθ διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. Επιπλζον, ειςάγει ςε τυποποιθμζνθ 

θλεκτρονικι φόρμα, τθσ οποίασ διαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα με το Θ.Ξ.Α., το 

Φοπικό Υχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Φ.Υ.Δ.Α.). 

6.23 Οδοκαθαριςμόσ-Καθαριότητα εξωτερικών κοινόχρηςτων χώρων 

Φο Φμιμα Μακαριςμοφ Μοινόχρθςτων χϊρων & Ειδικϊν Υυνεργείων, τθσ Δ/νςθσ 

Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ του Δ. Σεριςτερίου, μεριμνά για τθν κακαριότθτα 

των οδϊν και των κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Δ. 

Σεριςτερίου.  

Ειδικότερα, το Φμιμα Μακαριςμοφ Μοινόχρθςτων χϊρων & Ειδικϊν Υυνεργείων: 

 Ρργανϊνει και υλοποιεί κακθμερινά προγράμματα περιςυλλογισ 

μικροαπορριμμάτων από οδοφσ με μθχανοκίνθτα μζςα-ςάρωκρα-. 

 Ρργανϊνει και υλοποιεί κακθμερινά προγράμματα περιςυλλογισ 

μικροαπορριμμάτων από οδοφσ, πεηοδρόμια, πεηόδρομουσ, άλςθ, πάρκα, 

πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ και άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

 Ρργανϊνει και υλοποιεί κακθμερινά προγράμματα περιςυλλογισ και 

απομάκρυνςθσ μικροαπορριμμάτων από τα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ-

ειδικοί κάδοι- που βρίςκονται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

 Ξεριμνά για τοποκζτθςθ των ειδικϊν κάδων υποδοχισ μικροαπορριμμάτων ςε 

κατάλλθλεσ κζςεισ και ςε κατάλλθλθ πυκνότθτα.  
                                                           
20

 αρ.75 ν.3463/2006 
21

 αρ.53 ν.4819/2021 
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 Ξεριμνά για τθν ζγκαιρθ αντικατάςταςθ των κάδων υποδοχισ 

μικροαπορριμμάτων που ζχουν υποςτεί φκορά 

Φο Φμιμα Μακαριςμοφ Μοινόχρθςτων Χϊρων & Ειδικϊν Υυνεργείων, μπορεί να 

αναπροςαρμόηει τθν ςυχνότθτα των προγραμμάτων κακϊσ και τισ μεκόδουσ 

κακαριςμοφ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και τα διακζςιμα μζςα.  

6.24 Καθαριότητα οικοπϋδων και λοιπών ακϊλυπτων χώρων 

Ρ Δ. Σεριςτερίου μεριμνά, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, για τθν 

τιρθςθ τω υποχρεϊςεων κακαριςμοφ από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ, επικαρπωτζσ και 

μιςκωτζσ των οικοπεδικϊν και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων που βρίςκονται εντόσ πόλεων 

και ςε απόςταςθ μζχρι 100 μζτρων από τα όριά τουσ, κακϊσ και θ υποχρζωςθ 

αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ από τισ υπθρεςίεσ του, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ 

των υπόχρεων.  

6.25 Έκτακτα μϋτρα-Μϋτρα αςφαλεύασ 

Θ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ του Δ. Σεριςτερίου: 

 Ναμβάνει και εφαρμόηει ζκτακτα μζτρα για τθν κακαριότθτα, όταν αυτό 

απαιτείται λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, τοπικϊν ιδιαιτεροτιτων ι ζκτακτων 

γεγονότων. 

 Ξεριμνά και παρζχει ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ, τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ 

προςταςίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και ρουχιςμό και 

λοιπά.  

 Υυνεργάηεται με τον ιατρό εργαςίασ και τον τεχνικό αςφαλείασ, για τθν τιρθςθ 

όλων των μζτρων που διαςφαλίηουν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων και των χϊρων εργαςίασ   

6.26 Ενημϋρωςη -  Ευαιςθητοπούηςη πολιτών και επιχειρόςεων22 

 Φο Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, για 

τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των δράςεων πρόλθψθσ και διαλογισ ςτθν πθγι -ΔςΣ- 

ςχεδιάηει και εφαρμόηει ολοκλθρωμζνθ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ & ευαιςκθτοποίθςθσ 

των πολιτϊν και των επιχειριςεων. 

                                                           
22

 αρ.228 ν.4555/2018 
Εκνικό Σρόγραμμα Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων 
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Θ εκςτρατεία περιλαμβάνει ζνα κεντρικό μινυμα που αποτυπϊνεται ςτα αναλϊςιμα –

ζντυπα, αφίςεσ, αυτοκόλλθτα, κ.λ.π.-.  

Ρι φάςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ ενθμζρωςθσ των επιμζρουσ δράςεων δφναται να 

περιλαμβάνει: 

1. Φθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ πριν τθν ζναρξθ των δράςεων 

 Δθμιουργία ειδικοφ υποςζλιδου ςτθν υφιςτάμενθ ιςτοςελίδα –

www.peristeri.gr- του Δ. Σεριςτερίου   

 Δθμιουργία ειδικοφ banner ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Δ. Σεριςτερίου 

 Δθμιουργία ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ 

 Δθμιουργία ενθμερωτικισ αφίςασ 

 Διενζργεια ψθφιακισ εκςτρατείασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του Δ. 

Σεριςτερίου 

 Ζκδοςθ δελτίων τφπου και ςυνεντεφξεισ ςε τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ 

 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ 

& Σοιότθτασ Ηωισ 

 Ρργάνωςθ γραφείου βοικειασ και γραμμισ επικοινωνίασ 

2. Ενεργοποίθςθ-Μακοδιγθςθ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 

 Ενθμζρωςθ πόρτα-πόρτα 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ με κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand ςτισ 

κεντρικζσ πλατείεσ και ςε άλλα κεντρικά ςθμεία 

 Δελτία τφπου με πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο των δράςεων 

 Υχολικζσ δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ  

 Ρργάνωςθ βιωματικϊν εργαςτθρίων 

 Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν 

 Δθμιουργία ψθφιακισ πλατφόρμασ ανακφκλωςθσ 

 Δθμιουργία ψθφιακισ πράςινθσ κάρτασ 
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 Διενζργεια μακθτικϊν δράςεων ανακφκλωςθσ 

3. Υυνεχισ ευαιςκθτοποίθςθ 

Επιπλζον, το Γραφείο Μίνθςθσ, παρζχει κάκε πλθροφορία ςχετικι με τθν διαχείριςθ των 

αποβλιτων. 

6.27 Καθαριςμόσ φρεατύων 

Φο Φμιμα Μακαριςμοφ Μοινόχρθςτων χϊρων & Ειδικϊν Υυνεργείων, τθσ Δ/νςθσ 

Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ του Δ. Σεριςτερίου μεριμνά για τον κακαριςμό, τθν 

ςυντιρθςθ και τθν λειτουργία των φρεατίων υδροςυλλογισ του δικτφου ομβρίων 

υδάτων και των ςυνδετθρίων αγωγϊν με τουσ αποδζκτεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ςυντιρθςθσ των καλυμμάτων των φρεατίων επίςκεψθσ των δικτφων ομβρίων ςφμφωνα 

με το αρ. 8 ν.3481/2006.   

6.28 Γνωςτοπούηςη του Κανονιςμού 

Θ δθμοςιοποίθςθ του παρόντοσ Μανονιςμοφ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα όςα 

ορίηονται ςτο αρ. 79 ν. 3463/2006. 

Άρθρο 7: Ενϋργειεσ που δεν αποτελούν υποχρϋωςη ό αρμοδιότητα του 

Δόμου23 

Ρ Διμοσ δεν υποχρεοφται (με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 30 και 31: 

 ςτθ ςυλλογι και μεταφορά αποβλιτων που χαρακτθρίηονται επικίνδυνα, με 

εξαίρεςθ τα επικίνδυνα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, ι διζπονται από ειδικζσ 

διατάξεισ όπωσ: ραδιενεργά απόβλθτα, εκρθκτικζσ, εφφλεκτεσ και διαβρωτικζσ 

ουςίεσ, καταλφτεσ αυτοκινιτων. Υτα παραπάνω περιλαμβάνονται και τα 

επικίνδυνα απόβλθτα από υγειονομικζσ μονάδεσ, όπωσ κλινικζσ, νοςοκομεία, 

εξεταςτικά κζντρα, ιατρεία κλπ., με τθν επιφφλαξθ τθσ τελευταίασ περιόδου του 

άρκρου 16 του κανονιςμοφ για τα επικίνδυνα απόβλθτα από υγειονομικζσ 

μονάδεσ. 

 ςτθ ςυλλογι και μεταφορά μθ επικίνδυνων ειδικϊν αποβλιτων, προερχόμενων 

από τθν παραγωγικι διαδικαςία και λειτουργία ςυνεργείων, βιοτεχνιϊν, 

βιομθχανιϊν. 

                                                           
23

 κ.υ.α.13588/725/2006 
αρ.228 ν.4555/2018 
κ.υ.α.39624/2209/Ε103/2009 
ν.3463/20066 
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 ςτθν αποκομιδι αποβλιτων τα οποία λόγω τθσ ςφνκεςθσ, του είδουσ ι τθσ 

ποιότθτασ και τθσ ποςότθτάσ τουσ ι επειδι παράγονται ςε χϊρουσ απρόςιτουσ 

και απομακρυςμζνουσ, δεν κακιςτοφν με τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ εφικτι 

τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυλλογισ και μεταφοράσ. Υτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ, θ ςυλλογι και μεταφορά των αποβλιτων γίνεται με ευκφνθ και δαπάνεσ 

του κυρίου, νομζα ι κατόχου του χϊρου απ' όπου προζρχονται τα απόβλθτα με 

βάςθ τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ εντάςςεται και θ 

περίπτωςθ των μεγάλων παραγωγϊν βιοαποβλιτων του άρκρου 11. 

 ςτον κακαριςμό αλςϊν, πάρκων, προαυλίων και πραςιϊν, που ανικουν ςε 

ιδιωτικοφσ ι άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ, εκτόσ αν ζχει αναλάβει με 

προγραμματικι ςφμβαςθ τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν αυτϊν. 

 ςτθ ςυλλογι και μεταφορά αποβλιτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείσ οι 

οποίοι πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ ι μιςκϊνουν χϊρουσ από φορείσ οι οποίοι 

απαλλάςςονται τθσ καταβολισ ανταποδοτικϊν τελϊν. Ρ Διμοσ μπορεί, εφ' όςον 

διαπιςτωκεί ότι οι φορείσ αυτοί παρζχουν προσ χριςθ τα ακίνθτα τουσ ςε 

ιδιϊτεσ - υπόχρεουσ καταβολισ τελϊν - να βεβαιϊνει τα ανταποδοτικά τζλθ 

ςτουσ ενοικιαςτζσ ι χριςτεσ του χϊρου 

 ςτθ ςυλλογι και μεταφορά αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων που προκφπτουν από οικοδομικζσ εργαςίεσ ιδιωτικϊν ι 

δθμόςιων φορζων, τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των οποίων ζχει ο ανάδοχοσ 

του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ ζργου ι ο κφριοσ αυτοφ εφόςον δεν ζχει ανακζςει το 

ζργο ςε ανάδοχο. 

Δεν εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου: 

α) απόβλθτα προερχόμενα από εξαγωγι, επεξεργαςία και αποκικευςθ μεταλλευτικϊν 

πόρων, 

β) γεωργικά ι κτθνοτροφικά απόβλθτα 

γ) απόβλθτα εκμετάλλευςθσ λατομείων, 

δ) ο κακαριςμόσ ςτακμϊν μζςων μαηικισ μεταφοράσ που βρίςκονται ςε ςτεγαςμζνουσ 

ι περιφραγμζνουσ χϊρουσ οι οποίοι ανικουν κατά κυριότθτα, νομι ι κατοχι ςε φορείσ 

μζςων μαηικισ μεταφοράσ. 

Υε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, λιψθσ εκτάκτων μζτρων, για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι 

διακοπισ λειτουργίασ των χϊρων μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ ι διάκεςθσ 
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αποβλιτων, ο Διμοσ, μετά από ενθμζρωςθ των δθμοτϊν, μπορεί τοπικά ι ςυνολικά να 

τροποποιεί ι και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδισ, μζχρισ ότου αρκοφν τα 

ζκτακτα μζτρα ι επαναλειτουργιςουν οι παραπάνω χϊροι. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 

λαμβάνεται κάκε πρόςφορο μζτρο για τον περιοριςμό τθσ επιβάρυνςθσ τθσ υγείασ των 

πολιτϊν. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΠΟΛΙΣΩΝ 

‘Αρθρο 8: Τποχρεώςεισ για τα μη ογκώδη απόβλητα 

8.1  Τποχρϋωςη απόθεςησ των αποβλότων ςτουσ κατϊλληλουσ κϊδουσ/ περιϋκτεσ 

Ρι πολίτεσ υποχρεοφνται να τοποκετοφν τα χωριςτά ρεφματα αποβλιτων, ςφμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτισ παρακάτω παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου, ςτουσ 

κατάλλθλουσ κάδουσ για τουσ οποίουσ προορίηονται, ομοίωσ και τα υπολειμματικά 

ςφμμικτα ςτουσ πράςινουσ ι γκρι κάδουσ που ζχει τοποκετιςει ο Διμοσ. 

Απαγορεφεται αυςτθρά να τοποκετοφνται ςτουσ κάδουσ άλλα απόβλθτα εκτόσ αυτϊν 

για τα οποία προορίηονται, ομοίωσ απαγορεφεται αυςτθρά θ απόρριψθ των αποβλιτων 

εκτόσ των κάδων. 

Εφόςον θ μζκοδοσ ςυλλογισ διαφοροποιείται, π.χ. πόρτα - πόρτα, κα πρζπει επίςθσ να 

ακολουκοφνται οι οδθγίεσ που παρζχει ο Διμοσ για τον τρόπο ςυλλογισ και τα 

ςυλλεγόμενα είδθ αποβλιτων. 

8.2 Φωριςτό ςυλλογό ανακυκλώςιμων υλικών 

Ρι πολίτεσ υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τα προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ςφμφωνα με το Φοπικό Υχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του 

Διμου και εφόςον διατίκεται από τον Διμο ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ και λειτουργεί 

πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 6.5. του 

παρόντοσ, για τα κάτωκι υλικά: 

 Χαρτί - χαρτόνι 

 Σλαςτικό 

 Γυαλί 

 Ξζταλλα 

Ειδικότερα υποχρεοφνται να ξεχωρίηουν ςτισ κατοικίεσ τουσ, ςτα καταςτιματά τουσ, 

ςτα γραφεία τουσ ι ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο παραγωγισ των αποβλιτων αυτϊν, το 
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ςφνολο των χάρτινων-χαρτονζνιων, πλαςτικϊν, γυάλινων και μεταλλικϊν ςυςκευαςιϊν, 

ζντυπου υλικοφ και άλλων αντικειμζνων από τα παραπάνω υλικά και να τα τοποκετοφν 

ςτουσ κάδουσ που ζχει τοποκετιςει ο Διμοσ αντίςτοιχα για κάκε υλικό. 

Φα υλικά αυτά μποροφν να μεταφερκοφν και ςτο πλθςιζςτερο Σράςινο Υθμείο που ζχει 

εγκαταςτακεί και να τοποκετοφνται ςτουσ αντίςτοιχουσ κάδουσ. 

Ρι ςυςκευαςίεσ και τα λοιπά υλικά πρζπει να ςυλλζγονται κακαρά από τα υπολείμματα 

και όςο γίνεται ςυμπιεςμζνα και διπλωμζνα, επίςθσ, πρζπει πάντα να αποτίκενται 

χφμα μζςα ςτουσ κάδουσ και όχι μζςα ςε δεμζνεσ ςακοφλεσ. 

8.3 Φωριςτό ςυλλογό βιοαποβλότων 

Ρι πολίτεσ υποχρεοφνται να ξεχωρίηουν τα βιοαπόβλθτα (υπολείμματα τροφϊν κακϊσ 

και προϊόντα κθπουρικϊν εργαςιϊν καλλωπιςτικϊν φυτϊν - κλαριά, φφλλα, χόρτα 

κ.λ.π.) και να τα τοποκετοφν ςτουσ καφζ κάδουσ, μζςα ςε ειδικζσ βιοδιαςπϊμενεσ 

ςακοφλεσ ι με όποιο άλλο τρόπο κακορίςει το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ 

Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν του Δ. Σεριςτερίου. 

8.4 Υαρμακευτικϊ ςκευϊςματα 

Απαγορεφεται θ διάκεςθ μαηί με τα οικιακά απόβλθτα των φαρμακευτικϊν 

ςκευαςμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων. Ρι πολίτεσ υποχρεοφνται να απορρίπτουν 

τα φάρμακα οικιακισ χριςθσ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ που διακζτουν τα φαρμακεία κατ' 

εφαρμογι τθσ υπουργικισ   απόφαςθσ   του   Χπουργοφ   Χγείασ   και Μοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ υπ' αρ. ΔΨΓ3α/οικ 2464/2012 "Δθμιουργία Υυςτιματοσ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ, προςωρινισ φφλαξθσ, διαχείριςθσ και καταςτροφισ οικιακϊν 

φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακισ χριςθσ" (Β111)» 

ι να προβαίνουν ςε διακριτι ςυλλογι των μθ λθγμζνων φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 

με ςκοπό τθ δωρεά τουσ. 

Εφόςον οργανωκεί και λειτουργιςει ΥΕΔ, θ ςυλλογι των αποβλιτων αυτϊν κα πρζπει 

να γίνει με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του ΥΕΔ. 

8.5 Βρώςιμα λύπη και ϋλαια 

Απαγορεφεται θ διάκεςθ μαηί με τα οικιακά απόβλθτα των βρϊςιμων λιπϊν και 

ελαίων. Ρι πολίτεσ υποχρεοφνται να τα ξεχωρίηουν από τα απόβλθτά τουσ, να τα 

μεταφζρουν, να αποκζτουν ςε πλαςτικό μπουκάλι τουσ ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ που 

ζχουν τοποκετθκεί ςε διάφορα ςθμεία ςτον Διμο. 
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8.6 Κλωςτοώφαντουργικϊ απόβλητα 

Απαγορεφεται θ διάκεςθ μαηί με τα οικιακά απόβλθτα των κλωςτοχφαντουργικϊν 

αποβλιτων, εφόςον ο Δ. Σεριςτερίου διακζτει εξοπλιςμό και υποδομζσ για τθ 

ςυγκζντρωςθ των υλικϊν αυτϊν ςε ςυνεργαςία με ΥΕΔ, όπου και κα πρζπει να τα 

αποκζτουν οι πολίτεσ αφοφ τα ξεχωρίςουν από τα λοιπά απόβλθτά τουσ. 

8.6.1 Μεταχειριςμϋνα ρούχα και υποδόματα 

Απαγορεφεται θ διάκεςθ μαηί με τα οικιακά απόβλθτα εφόςον ο Δ. Σεριςτερίου 

διακζτει εξοπλιςμό και υποδομζσ για τθν ςυγκζντρωςθ μεταχειριςμζνων ροφχων και 

υποδθμάτων ςε ςυνεργαςία με ΥΕΔ, όπου και κα πρζπει να τα αποκζτουν οι πολίτεσ 

αφοφ τα ξεχωρίςουν από τα λοιπά απόβλθτά τουσ.  

Υτουσ κάδουσ τθσ εταιρίασ επιτρζπεται θ απόρριψθ: 

 Τοφχων 

 Σαπουτςιϊν 

 Νευκϊν ειδϊν 

 Φςαντϊν 

 Αξεςουάρ 

Για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, αιςκθτικοφσ και για τθν επίτευξθ τθσ 

ανακφκλωςθσ των υλικϊν:        

 Απαγορεφεται θ απόρριψθ ςτουσ κάδουσ υλικϊν πζραν των επιτρεπόμενων 

 Απαγορεφεται θ μετακίνθςθ των κάδων 

 Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ αφιςϊν πάςθσ φφςεωσ και θ εγγραφι 

ςυνκθμάτων ςτουσ κάδουσ 

 Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ των υλικϊν ζξω από τουσ κάδουσ 

8.7 Υορητϋσ ηλεκτρικϋσ ςτόλεσ και ςυςςωρευτϋσ 

Απαγορεφεται θ διάκεςθ μαηί με τα οικιακά απόβλθτα των χρθςιμοποιθμζνων 

μπαταριϊν. Ρι πολίτεσ υποχρεοφνται να τα ξεχωρίηουν από τα απόβλθτά τουσ και να τα 

μεταφζρουν και αποκζτουν ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ που ζχουν τοποκετθκεί 

ςε ςθμεία του Διμου-Σράςινα Υθμεία- ι ςε καταςτιματα ςτο πλαίςιο λειτουργίασ ΥΕΔ. 

8.8 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλιςμού (ΑΗΗΕ). 

Απαγορεφεται θ διάκεςθ μαηί με τα οικιακά απόβλθτα των ΑΘΘΕ. 
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Ρι πολίτεσ υποχρεοφνται να ςυλλζγουν χωριςτά τα ΑΘΘΕ και να τα μεταφζρουν ςε 

δθμοτικά ςθμεία ςυλλογισ ι ςε ειδικό εξοπλιςμό που ζχει τοποκετθκεί από τα ΥΕΔ 

ΑΘΘΕ. 

Φα μικροφ μεγζκουσ ΑΘΘΕ (ραδιόφωνα, θλεκτρικά ςίδερα, τοςτιζρεσ, καφετιζρεσ, 

τθλζφωνα, καλϊδια κ.ά) οι κάτοικοι υποχρεοφνται να τα μεταφζρουν και να τα 

αποκζτουν ςτο πλθςιζςτερο Σράςινο Υθμείο ι ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ που 

ζχουν τοποκετθκεί ςε καταςτιματα που πωλοφν θλεκτρικά και θλεκτρονικά είδθ, ςε 

αλυςίδεσ supermarket, αλλά και ςε ςυμβεβλθμζνα με ΥΕΔ δθμοτικά ςθμεία ςυλλογισ -

Αγίου  Βαςιλείου 62-  

Φα μεγάλου μεγζκουσ ΑΘΘΕ διαχειρίηονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 

9. 

8.9 Λοιπϊ ςύμμικτα αςτικϊ απόβλητα 

Φα υπόλοιπα, μθ ανακυκλϊςιμα αςτικά, πλθν των παραπάνω απόβλθτα, πρζπει να 

ςυςκευάηονται ςε ανκεκτικζσ ςακοφλεσ και να τοποκετοφνται ςτουσ γκρι ι πράςινουσ 

κάδουσ. 

8.10 Προςταςύα του εξοπλιςμού που παρϋχει ο Δόμοσ 

Ρι κάδοι τοποκετοφνται ςε κζςεισ που κακορίηονται από το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ 

Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν του Δ. Σεριςτερίου, με βάςθ τθν 

χωροκζτθςι τουσ και απαγορεφεται αυςτθρά θ μετατόπιςθ τουσ, θ φκορά τουσ και εν 

γζνει θ μθ ορκι χριςθ αυτϊν, όπωσ : 

α) θ εναπόκεςθ μζςα ςτουσ κάδουσ αποβλιτων διαφορετικϊν από εκείνων για τουσ 

οποίουσ προορίηονται, κακϊσ και οτιδιποτε άλλο μπορεί να προκαλζςει ρφπανςθ ι 

ηθμιά ςτον κάδο όπωσ υγρά απόβλθτα (κολλϊδεισ ι τοξικζσ ουςίεσ κ.λπ.), υλικά ι 

ουςίεσ που μποροφν να προκαλζςουν πυρκαγιά ςτον κάδο (αναμμζνα τςιγάρα ι 

αποτςίγαρα, ςτάχτεσ κ.λπ.) ογκϊδθ αντικείμενα ι υλικά που μποροφν να αυξιςουν 

υπερβολικά το βάροσ του κάδου (μπάηα, χϊματα, λάςπεσ κ.λπ.) και να προκαλζςουν 

καταςτροφζσ ςτουσ κάδουσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ των 

απορριμματοφόρων. 

β) θ τοποκζτθςθ εντόσ των κάδων ι ςε ςάκουσ εκτόσ αυτϊν, αιχμθρϊν αντικειμζνων ι 

τοξικϊν ουςιϊν που μποροφν να προκαλζςουν τραυματιςμό ι να κζςουν ςε κίνδυνο 

τθν υγεία των εργαηομζνων. 
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Ρι κάτοικοι υποχρεοφνται να τθροφν το πρόγραμμα αποκομιδισ αςτικϊν αποβλιτων 

που ζχει καταρτίςει το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & 

Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν του Δ. Σεριςτερίου, για τθν περιοχι του με τθν ςυςκευαςία και 

τοποκζτθςθ των απορριμμάτων τουσ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ. 

Υε περίπτωςθ απεργίασ ι ςε περιπτϊςεισ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ δεν τθρείται 

το πρόγραμμα αποκομιδισ απορριμμάτων από το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ 

Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν του Δ. Σεριςτερίου και για λόγουσ δθμόςιασ 

υγείασ ςυςτινεται ςτουσ κατοίκουσ να ςυςκευάηουν αςφαλϊσ τα απόβλθτα και να τα 

κρατοφν εντόσ τθσ οικίασ τουσ προκειμζνου να αποφευχκεί υπερβολικι ρφπανςθ. Υτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ ο Δ. Σεριςτερίου οφείλει να προβεί ςε ςυνεχείσ ανακοινϊςεισ για 

τθν πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν.  

8.11. Πρόβλεψη χώρου ςτισ νϋεσ οικοδομϋσ για τη  ςυλλογό και 

αποθόκευςη των αςτικών αποβλότων24 

Υε όλα τα νζα κτίρια, εξαςφαλίηεται κατάλλθλοσ χϊροσ, ανοιχτόσ ι κλειςτόσ, εντόσ ι 

εκτόσ του κτιρίου, για τθ ςυλλογι και αποκικευςθ των αποβλιτων, προςβάςιμοσ από 

τον δρόμο για τθν αποκομιδι. Ρ χϊροσ είναι επαρκοφσ χωρθτικότθτασ, ϊςτε να 

αποκθκεφει ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ τουλάχιςτον τζςςερα ρεφματα αποβλιτων, τα 

οποία παράγονται από τουσ χριςτεσ του κτιρίου, αρ.28 ν.4819/2021. 

Άρθρο 9: Τποχρεώςεισ για τα ογκώδη αςτικϊ απόβλητα 

α) Απαγορεφεται να απορρίπτονται ςε πεηοδρόμια, ςτο οδόςτρωμα, ςε κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ και ςε οποιοδιποτε άλλο δθμόςιο ι ιδιωτικό χϊρο ογκϊδθ αςτικά απόβλθτα 

(παλαιά ζπιπλα, ςτρϊματα, άχρθςτεσ οικιακζσ ςυςκευζσ κλπ), κακϊσ και ογκϊδθ υλικά 

ςυςκευαςίασ (ξφλινα κιβϊτια, φελιηόλ κλπ). 

β) Ρι πολίτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποδείξεισ του Διμου, όπωσ 

αυτζσ ανακοινϊκθκαν ςτον ενδιαφερόμενο από τθν Χπθρεςία Μακαριότθτασ, με 

ςχετικι ζγγραφθ ι τθλεφωνικι επικοινωνία για τθν θμζρα, τθν ϊρα και τον τόπο που 

πρζπει να εναποκζτουν προςωρινά τα προσ αποκομιδι αντικείμενα. Φα αντικείμενα 

πρζπει να τοποκετοφνται ςε ςθμείο ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ κυκλοφορία πεηϊν ι 

οχθμάτων καινά είναι ευχερισ θ αποκομιδι τουσ. 

                                                           
24

 αρ.28 ν.4819/2021 
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γ) Αναφορικά με τισ μεγάλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, ο πολίτθσ οφείλει να τισ ξεχωρίςει 

από τα λοιπά ογκϊδθ προκειμζνου θ διαχείριςθ αυτϊν να γίνει ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν κ.υ.α. υπ' αρ..23615/651/Ε.103/2014 Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν 

παραπάνω κ.υ.α., με τθν αγορά καινοφριασ ςυςκευισ, τα καταςτιματα θλεκτρικϊν 

ειδϊν παραλαμβάνουν χωρίσ χρζωςθ τθν παλιά ςυςκευι κατά τθν παράδοςθ τθσ 

καινοφριασ. Θ εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΘΘΕ, πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ ΥΕΔ. 

δ) Εφόςον ςτον Διμο λειτουργεί οργανωμζνα χωριςτι ςυλλογι λοιπϊν (πλθν ΑΘΘΕ) 

ρευμάτων ογκωδϊν αποβλιτων όπωσ ςτρωμάτων, επίπλων κλπ, ο πολίτθσ υποχρεοφται 

να ξεχωρίςει τα ρεφματα αυτά και να τα οδθγιςει ςτισ κατάλλθλεσ υποδομζσ / 

εξοπλιςμό, ςυμπεριλαμβανομζνου του Σράςινου Υθμείου του Διμου και του Μζντρου 

Δθμιουργικισ Επαναχρθςιμοποίθςθσ (Μ.Δ.ΕΧ.) ι να επικοινωνιςει με Φο Φμιμα 

Σεριβάλλοντοσ  Αποκομιδισ  Απορριμμάτων &Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν ςφμφωνα με το 

ςθμείο β του παρόντοσ. Φα παραπάνω ιςχφουν ομοίωσ και ςτθν περίπτωςθ λειτουργίασ 

ΥΕΔ για τα ρεφματα αυτά. 

Άρθρο 10: Τποχρεώςεισ για τα απόβλητα κηπουρικών εργαςιών 

Για τα παρακάτω απόβλθτα κα πρζπει να τθρείται θ ιεράρχθςθ των αποβλιτων, με τθ 

χριςθ τουσ κατά προτεραιότθτα για τθν βελτίωςθ των εδαφϊν ι τθν παραγωγι 

κομπόςτ. 

α) Φφλλα, ξερά άνκθ, υπόλοιπα κακαριςμοφ κιπων, γκαηόν, κλαδιά, κλαδζματα ςε 

κρυμματιςμζνθ μορφι κ.τ.λ., εάν μεν ζχουν μικρό όγκο και βάροσ τοποκετοφνται εντόσ 

των καφζ κάδων ι μεταφζρονται ςτο πλθςιζςτερο πράςινο ςθμείο, εάν ζχουν μεγάλο 

όγκο, ακολουκείται θ διαδικαςία αποκομιδισ ογκωδϊν αντικειμζνων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο προθγοφμενο άρκρο, και κα πρζπει να καταλιγουν ςε κατάλλθλο 

αποδζκτθ ςφμφωνα με τθν ιεράρχθςθ των αποβλιτων με ευκφνθ του Διμου εφόςον 

προζρχονται από κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Απαγορεφεται θ απόρριψθ όλων των 

παραπάνω ςτο πεηοδρόμιο ι ςτο οδόςτρωμα 

β) Χπόλοιπα χϊματοσ και κοπροχϊματοσ απομακρφνονται υποχρεωτικϊσ από τουσ 

υπευκφνουσ με δικά τουσ μζςα. Απαγορεφεται θ ανάμειξι τουσ με οικιακά απόβλθτα. 

γ) Φυτικά υπολείμματα προϊόντων κλάδευςθσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (ελαιϊνεσ, 

πορτοκαλεϊνεσ, κλπ), κερμοκθπίων ι προϊόντων κακαριςμοφ οικοπζδων (καμνϊδθσ 
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και αυτοφυισ βλάςτθςθ, καλάμια, κ.α.) απομακρφνονται από τουσ υπευκφνουσ με δικά 

τουσ μζςα και μεταφζρονται ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων –ΕΞΑΜ 

Άνω Νιοςίων-που εξυπθρετεί τον Δ. Σεριςτερίου. Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ τουσ ςε 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι θ ανάμειξθ τουσ με οικιακά ι ογκϊδθ απόβλθτα. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ, ΦΩΡΩΝ 

ΤΝΑΘΡΟΙΗ ΚΟΙΝΟΤ 

Άρθρο 11: Τποχρεώςεισ φορϋων λειτουργύασ χώρων ςυνϊθροιςησ κοινού και 

υπηρεςιών του Δημοςύου25 

11.1. Φωριςτό ςυλλογό και ανακύκλωςη ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ και τουσ φορεύσ τησ 

Γενικόσ Κυβϋρνηςησ 

Από 1θσ.9.2022 κάκε δθμόςια και ιδιωτικι ςχολικι μονάδα πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ διακζτει κάδουσ ι περιζκτεσ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία 

του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ για τθ χωριςτι ςυλλογι αποβλιτων των ακόλουκων 

ρευμάτων, με ςκοπό τθν ανακφκλωςθ: 

α) ζντυπου χαρτιοφ και αποβλιτων ςυςκευαςιϊν 

β) αποβλιτων τροφίμων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει εκκινιςει θ υλοποίθςθ τθσ 

χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων από τον οικείο Διμο, 

γ) φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν. 

Αρμόδιοι για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των κάδων και περιεκτϊν ςτισ δθμόςιεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι τα οικεία 

ΥΥΕΔ, με τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) για τθν οποία αρμόδιοσ είναι ο Διμοσ ενϊ για τισ 

αντίςτοιχεσ ιδιωτικζσ ςχολικζσ μονάδεσ, οι ιδιοκτιτεσ αυτϊν. Αρμόδιοι για τθ ςυλλογι 

των παραπάνω αποβλιτων είναι ο Διμοσ και τα ΥΕΔ για τα ρεφματα που υπόκεινται 

ςτο πεδίο εφαρμογισ τουσ. 

Για τα κτίρια φορζων που εντάςςονται ςτθν Γενικι Μυβζρνθςθ τίκεται θ υποχρζωςθ 

από 1θσ.1.2022, οι εν λόγω φορείσ να οργανϊνουν τθ χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ, με 

ςκοπό τθν ανακφκλωςθ εντόσ των κτιρίων αυτϊν ςτα οποία ςτεγάηονται ι άλλων 
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 αρ.27 ν.4819/2021 
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χϊρων και εγκαταςτάςεων για τα οποία φζρουν τθν ευκφνθ λειτουργίασ. Φο χωριςτά 

ςυλλεγζν χαρτί παραδίδεται ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ. 

11.2. Τποχρεώςεισ επιχειρόςεων υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ26 

α) Ρι φορείσ των επιχειριςεων μαηικισ εςτίαςθσ, ανεξαρτιτωσ δυναμικότθτασ 

υποχρεοφνται να διαςφαλίηουν τθ χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων που 

προκφπτουν από τθ δραςτθριότθτά τουσ με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί ηωικϊν 

υποπροϊόντων, διακζτοντασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ περιζκτεσ επαρκοφσ 

χωρθτικότθτασ. Ωσ φορζασ επιχείρθςθσ νοείται κατά περίπτωςθ ο κάτοχοσ τθσ 

αντίςτοιχθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ 

ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν υπ' αρ. 16228/2017 (Β' 1723) κ.υ.α. Θ ωσ 

άνω υποχρζωςθ ιςχφει άμεςα υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει εκκινιςει θ υλοποίθςθ τθσ 

χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων από τον Διμο. 

β) Υτα καταςτιματα, περίπτερα, καντίνεσ, ςτα οποία παράγονται κάκε μορφισ 

απόβλθτα από τθν άμεςθ κατανάλωςθ των προςφερόμενων ειδϊν (αναψυκτικά, 

πρόχειρο φαγθτό κ.λ.π.), οφείλουν οι υπεφκυνοι να τοποκετοφν δοχεία αλλά και να 

διατθροφν διαρκϊσ κακαρό το μπροςτινό χϊρο και περίγυρο. Επιτρζπεται θ 

τοποκζτθςθ μικρϊν καλαίςκθτων κάδων και καλακιϊν για μικροαπορρίμματα ςε 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, προχπόκεςθ ότι τα μζςα προςωρινισ εναπόκεςθσ αυτϊν δεν 

κα φζρουν διαφιμιςθ, ο αρικμόσ και θ κζςθ τουσ κα περιλαμβάνεται ςτθν 

χορθγοφμενθ άδεια κοινοχριςτων χϊρων και κα είναι μζςα ςτο πλαίςιο των 

προδιαγραφϊν αςτικοφ εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ που ζχει κεςπίςει ο Διμοσ. Ρι 

υπεφκυνοι οφείλουν να λάβουν γνϊςθ επικοινωνϊντασ για το ςκοπό αυτό με τθν 

Χπθρεςία Μακαριότθτασ του Δ. Σεριςτερίου. 

γ) Ρι φορείσ των περ. α και β του παρόντοσ ζχουν τθν υποχρζωςθ εφαρμογισ χωριςτισ 

ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτουσ αντίςτοιχουσ κάδουσ, κατ' αντιςτοιχία με τα 

προβλεπόμενα ςτθν παρ. 8.2. του παρόντοσ. 

δ) Ρι υπεφκυνοι των επιχειριςεων υποχρεοφνται να ελαχιςτοποιοφν τον όγκο ιδίωσ 

των αποβλιτων ςυςκευαςίασ πριν τα εναποκζςουν ςτουσ κατάλλθλουσ κάδουσ. 

ε) Απαγορεφεται να διοχετεφονται ςτα δίκτυα απορροισ ομβρίων μαγειρικά ζλαια και 

λίπθ από καταςτιματα εςτίαςθσ και γενικά κάκε είδουσ υγρά απόβλθτα. Για τθ 
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διάκεςθ χρθςιμοποιθμζνων λιπϊν και ελαίων, απαιτείται να ςυνεργαςκοφν με 

κατάλλθλα αδειοδοτθμζνο ςυλλζκτθ - μεταφορζα. 

ςτ) Υε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εναπόκεςθ κάκε είδουσ αποβλιτων ζξω από 

τουσ κάδουσ ι τα άλλα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ και ιδιαιτζρωσ των ευπακϊν 

και όςων αλλοιϊνονται εφκολα. 

η) Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ ςε οδοφσ, πεηοδρόμια και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ αποβλιτων από τον κακαριςμό καταςτιματοσ ι ιδιωτικοφ χϊρου.    Απαιτείται    

ςχολαςτικι    κακαριότθτα ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ μπροςτά από τα καταςτιματα. 

θ) Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων επί του πεηοδρομίου. 

κ) Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ πινακίδων για προςωρινι ςτάκμευςθ ςτο πεηοδρόμιο 

11.3. Τποχρεώςεισ μεγϊλων παραγωγών βιοαποβλότων για τη ςυλλογό μεταφορϊ 

τουσ27 

α) οι εγκαταςτάςεισ που αδειοδοτοφνται περιβαλλοντικά και παράγουν απόβλθτα 

τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ (κατθγορία 02 του Ευρωπαϊκοφ Ματαλόγου Αποβλιτων-

ΕΜΑ), όπωσ οι μονάδεσ επεξεργαςίασ και μεταποίθςθσ τροφίμων, 

β) οι λαχαναγορζσ (κατθγορίασ Α ι Β του ν. 4014/2011 «Σεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ 

ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία 

περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Χπουργείου 

Σεριβάλλοντοσ» (Α'209) 

γ) οι υπεραγορζσ τροφίμων (super market) κατθγορίασ Α του ν. 4014/2011 δ) τα κφρια 

ξενοδοχειακά καταλφματα άνω των εκατό (100) κλινϊν υποχρεοφνται από 1θσ.1.2023 

να μεριμνοφν για τθ ςυλλογι και μεταφορά, εφόςον απαιτείται, των βιοαποβλιτων 

τουσ με τθν επιφφλαξθ τθσ νομοκεςίασ για τα ηωϊκά υποπροϊόντα. Για τον ςκοπό αυτό 

ςυνεργάηονται με επιχειριςεισ ςυλλογισ μεταφοράσ βιοαποβλιτων ι με τον Διμο. 

Για τισ παραπάνω επιχειριςεισ ο Δ. Σεριςτερίου εφαρμόηει το ςφςτθμα «Σλθρϊνω ςο 

Σετάω» ςφμφωνα με τθν παρ. 6.4 του παρόντοσ. 

11.4 Τποχρεώςεισ ξενοδοχειακών καταλυμϊτων28 

α) Φα κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα άνω των εκατό (100) κλινϊν υποχρεοφνται από 

1θσ.1.2023 να μεριμνοφν για τθ ςυλλογι και μεταφορά, εφόςον απαιτείται, των 

βιοαποβλιτων τουσ με τθν επιφφλαξθ τθσ νομοκεςίασ για τα ηωϊκά υποπροϊόντα. 
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β) Φα κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα οργανϊνουν τθ χωριςτι ςυλλογι των 

αποβλιτων ςυςκευαςίασ ςε διακριτά ρεφματα, εντόσ των χϊρων λειτουργίασ τουσ. 

γ) Ειδικότερα τα κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα που διακζτουν τουλάχιςτον εκατό 

(100) κλίνεσ, διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων 

ςυςκευαςιϊν τουλάχιςτον για τισ πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ, ςε κάκε δωμάτιο. 

Άρθρο 12. Τποχρεώςεισ επιχειρόςεων επεξεργαςύασ και πώληςησ ζωικών 

υποπροώόντων 

Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ των ηωικϊν υποπροϊόντων ςτον καφζ κάδο. 

Θ διαχείριςθ των ηωικϊν υποπροϊόντων διζπεται από τον Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 

1069/2009 περί υγειονομικϊν κανόνων για ηωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα 

που δεν προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο. 

Επιχειριςεισ επεξεργαςίασ κρεάτων κ.λ.π., ςφαγεία, ιχκυαγορζσ, κρεοπωλεία, 

ιχκυοπωλεία κλπ. οφείλουν να ςυςκευάηουν ςε ειδικοφσ ςάκουσ τα ευπακι και 

δφςοςμα απόβλθτα (κρζατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφϊν κλπ.) και να 

ςυμβλθκοφν με κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ επιχείρθςθ προκειμζνου να μεταφζρονται 

και επεξεργάηονται με τον ενδεδειγμζνο τρόπο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον 

Μανονιςμό και ςτθν απόφαςθ του Χπουργοφ και τθσ Χφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Φροφίμων υπ'αρ. 612/118658/2020. «Μακοριςμόσ των αναγκαίων 

ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν (ΕΜ) αρικμ.1069/2009 

του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου Μ και του Υυμβουλίου (EE L 300, 14.11.2009, ς.1) και 

(EE) αρικ.142/2011 τθσ Επιτροπισ (EE L 054, 26.2.2011, ς.1) » (ΒΚ983). 

Απαγορεφεται θ απόρριψθ των ηωικϊν υποπροϊόντων εντόσ των κάδων για τα ςφμμικτα 

ι τα ανακυκλϊςιμα απόβλθτα ι ελεφκερα ςτο πεηοδρόμιο ι ςε οποιοδιποτε άλλο 

χϊρο. 

Άρθρο 12 Α: Αποτροπό πρόςβαςησ αδϋςποτων ζώων 

Ρι υπεφκυνοι ςφαγείων, κρεοπωλείων, νοςοκομείων, ςτρατοπζδων, καταςκθνϊςεων, 

καταςτθμάτων διάκεςθσ τροφίμων, εγκαταςτάςεων μαηικισ εςτίαςθσ και γενικά χϊρων 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ζχουν υποχρζωςθ να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για 

τθν αποτροπι τθσ πρόςβαςθσ των αδζςποτων ηϊων ςυντροφιάσ ςτα απόβλθτα των 

εγκαταςτάςεϊν τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν.4830/2021 «Οζο πλαίςιο για τθν 
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ευηωία των ηϊων ςυντροφιάσ - Σρόγραμμα «ΑΤΓΡΥ» και λοιπζσ διατάξεισ» (ΑΚ69) και ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τον ωσ άνω νόμο πρόςτιμο. 

Άρθρο 13:Τποχρεώςεισ εμπορικών καταςτημϊτων και επιχειρόςεων 

Ιςχφουν κατ' αναλογία τα προβλεπόμενα ςτισ περ. γ, ε, ςτ, η, θ και κ τθσ παρ. 11.2 του 

παρόντοσ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΕΚΚΑΥΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΔΑΥΙΕΩΝ 

Άρθρο 14: Τποχρεώςεισ ωσ προσ τη διαχεύριςη αποβλότων εκςκαφών, 

καταςκευών και κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ)29 

Φο παρόν αφορά τα μθ επικίνδυνα ΑΕΜΜ που προκφπτουν από κάκε είδουσ οικοδομικζσ 

εργαςίεσ που εκτελοφνται από ιδιϊτεσ ι φορείσ του δθμοςίου (ανζγερςθ νζων 

οικοδομϊν, προςκικεσ, επιςκευζσ, ανακαινίςεισ, κατεδαφίςεισ, λοιπζσ οικοδομικζσ 

εργαςίεσ), κακϊσ και κάκε εργαςία που πραγματοποιείται από οργανιςμοφσ κοινισ 

ωφζλειασ ι εργολάβουσ δθμοςίων ι ιδιωτικϊν ζργων, που εκτελοφνται ςτα διοικθτικά 

όρια του Διμου. 

Για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΜΜ ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 30 του 

ν. 4819/2021, ςτθν κ.υ.α. 36259/1757/Ε103/2010 κακϊσ και ςτο ν. 4495/2017 «Ζλεγχοσ 

και προςταςία του Δομθμζνου Σεριβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΑΚ67). 

Φθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των ΑΕΜΜ ζχουν ο κφριοσ ι ο ανάδοχοσ του ζργου εφόςον 

αυτό ζχει ανατεκεί. 

Φα ΑΕΜΜ μεταφζρονται με ευκφνθ του κφριου ι του ανάδοχου του ζργου από το οποίο 

παριχκθςαν, από ςυλλζκτεσ - μεταφορείσ εγγεγραμμζνουσ ςτο HMA ςε εγκαταςτάςεισ 

υποδοχισ ΑΕΜΜ, ςε ςυνεργαςία με ΥΕΔ ΑΕΜΜ και ςτο πλαίςιο ςχετικισ ςφμβαςθσ 

ςυνεργαςίασ του αναδόχου ι του κυρίου του ζργου, ςτθν περίπτωςθ που δεν το ζχει 

ανακζςει, με το ΥΕΔ. Υτο άρκρο 30 του ν. 4819/2021 προβλζπονται και εξαιρζςεισ για 

τθν υποχρζωςθ διαχείριςθσ ΑΕΜΜ μζςω ΥΕΔ. 

Απαγορεφονται: 

α) θ εναπόκεςθ επί του πεηοδρομίου, του οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου 

(δθμοςίου ι δθμοτικοφ) χϊρου ΑΕΜΜ χωρίσ άδεια από το Διμο και χωρίσ τθ λιψθ των 
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ειδικϊν μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ που προβλζπονται κάκε φορά 

από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σεραιτζρω απαγορεφεται θ εναπόκεςθ ΑΕΜΜ χωρίσ 

κατάλλθλθ ςυςκευαςία -χφμα- και χωρίσ τθ λιψθ των απαιτοφμενων προςτατευτικϊν 

μζτρων για τθν αςφάλεια πεηϊν και οχθμάτων και τθν αποφυγι ρφπανςθσ από 

διαρροι των υλικϊν. Ρι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, για το ςκοπό αυτό, να λαμβάνουν 

μζτρα για τθν επιμελι κάλυψθ των υλικϊν και τθν αποφυγι διάχυςθσ υλικϊν ι 

αποβλιτων ςτο περιβάλλον (άρκρα 47 και 48 του ν.2696/1999 και τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Μλιματικισ 

Αλλαγισ Χωροταξίασ και Χποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων υπ' αρ. 6952/2011 

«Χποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν 

κυκλοφορία πεηϊν» (Β'420) και να ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ τθσ Χπθρεςίασ 

Μακαριότθτασ για τθ λιψθ πρόςκετων μζτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτθτα. 

β) θ απόρριψθ ΑΕΜΜ ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ, όπωσ οικόπεδα, ρζματα, πάρκα, άλςθ, 

δαςικζσ εκτάςεισ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ ι οικιςμοφ, για τθν οποία επιβάλλονται 

ανεξάρτθτα από τισ ποινικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 119 του ν.1892/1990 '' Για τον 

εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ" (Α1101) και οι προβλεπόμενεσ 

ςτο Σαράρτθμα IX του ν.4819/2021. 

γ) θ χωρίσ άδεια κατάλθψθ κοινοχριςτων (δθμοτικϊν ι δθμοςίων) χϊρων για τθν 

τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων -ςκάφεσ, containers κλπ- ςτουσ οποίουσ ρίπτονται ΑΕΜΜ. Ρι 

υπεφκυνοι, και ςυγκεκριμζνα ο κφριοσ, ο κάτοχοσ, ο μιςκωτισ ι ο εκμιςκωτισ των ωσ 

άνω μζςων, υποχρεοφνται να διακζτουν ςχετικι άδεια από το Διμο καινά αναρτοφν ςε 

εμφανζσ ςθμείο τον αρικμό τθσ άδειασ, τθν θμερομθνία ζκδοςθσ και τα ςτοιχεία του 

υπευκφνου. Ματά τθν χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθ 

ςυλλογι ΑΕΜΜ, ο Διμοσ μεριμνά κάκε κάδοσ ςυλλογισ ΑΕΜΜ να φζρει ςε ευκρινζσ 

ςθμείο κατ' ελάχιςτον τθν επωνυμία, το τθλζφωνο επικοινωνίασ, τον αρικμό 

καταχϊριςθσ ςτο Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Αποβλιτων τθσ εταιρείασ ςυλλογισ και 

μεταφοράσ και τον μοναδικό αρικμό καταχϊριςθσ του κάδου, ςφμφωνα με το άρκρο 30 

του ν. 4819/2021. δ) θ εγκατάλειψθ αδρανϊν υλικϊν από επαγγελματικά αυτοκίνθτα 

εργολάβων ι μεταφορικϊν εταιρειϊν ςε δρόμουσ ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

Υε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ είναι ο κφριοσ, ο 

κάτοχοσ, ο μιςκωτισ ι εκμιςκωτισ του μζςου. Αν επθρεάηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων 
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οφείλει να ενθμερϊνει τθν Φροχαία και ςε περίπτωςθ που παρακωλφει τθν κίνθςθ 

πεηϊν να λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα διευκόλυνςθσ ςτθν κίνθςθ τουσ με αςφαλι 

τρόπο. 

Υε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι οφείλουν να τθροφν όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τουσ 

πεηοφσ και τα οχιματα που προβλζπονται από τον Μϊδικα Ρδικισ Μυκλοφορίασ. 

Θ διαχείριςθ των επικίνδυνων ΑΕΜΜ γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 

17 του παρόντοσ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Άρθρο 15: Τποχρεώςεισ ωσ προσ τη διαχεύριςη βιομηχανικών αποβλότων- 

επικινδύνου αποβλότων 

α) Ρι υπεφκυνοι βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, ςυνεργείων κ.λπ. ωσ 

παραγωγοί αποβλιτων υποχρεοφνται για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων από τθ 

δραςτθριότθτα τουσ, με δικι τουσ ευκφνθ. Ρι υπεφκυνοι εφόςον ηθτθκεί από το Διμο 

πρζπει να γνωςτοποιοφν ςτο Διμο ςχετικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν ορκι 

διαχείριςθ των αποβλιτων αυτϊν. Επίςθσ υποχρεοφνται μζχρι τθν θμζρα τθσ 

αποκομιδισ, να τα κρατοφν ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ των επιχειριςεϊν τουσ και να μθν 

τα βγάηουν ςτο πεηοδρόμιο, το οδόςτρωμα ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

β) Θ διαχείριςθ των επικινδφνων αποβλιτων πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο ν. 4819/2021 (άρκρα 43, 44, 45, 46, 47 και 48) και ςτθν κοινι 

απόφαςθ των Χπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, 

Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν, Σεριβάλλοντοσ, χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, Χγείασ 

και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ξεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Εμπορικισ Οαυτιλίασ 

με αρ. πρ. Θ.Σ.13588/725/2006 (ΦΕΜ 383 Β'/2006)«Ξζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν 

διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

91/689/ΕΡΜ «για τα επικίνδυνα απόβλθτα» του Υυμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 

1991» (Β' 383) 

γ) Απαγορεφεται θ απόρριψθ βιομθχανικϊν αποβλιτων επικινδφνων ι μθ, και λοιπϊν 

επικινδφνων αποβλιτων ςε κάδουσ που προορίηονται για αςτικά απόβλθτα. 
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δ) Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ επικινδφνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μολυςματικϊν αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων ςτο πεηοδρόμιο ι ςε άλλο 

κοινόχρθςτο χϊρο, ι ςε κάδουσ που προορίηονται για αςτικά απόβλθτα 

Άρθρο 16: Τποχρεώςεισ ωσ προσ τη διαχεύριςη αποβλότων υγειονομικών 

μονϊδων30 

Για τα Επικίνδυνα Απόβλθτα Χγειονομικϊν Ξονάδων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ υπ' αρικ. οικ.146163/2012 κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, 

Σεριβάλλοντοσ και Χγείασ «Ξζτρα και όροι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Χγειονομικϊν 

Ξονάδων» (Β11537) και ενδεικτικά αναφζρονται ςτουσ Σίνακεσ 2, 3 και 4 του 

Σαραρτιματοσ 1 τθσ Εγκυκλίου του Χπουργείου Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Μλιματικισ Αλλαγισ υπ' αρ. 29960/3800/15.06.2012 «Ενδεικτικζσ κατθγορίεσ 

Αποβλιτων Χγειονομικϊν Ξονάδων (ΑΧΞ) - Ενδεικτικζσ κατάλλθλεσ εργαςίεσ 

διαχείριςθσ ΑΧΞ -Διευκρινίςεισ επί οριςμζνων απαιτιςεων τθσ κ.υ.α. 

οικ.146163/2012», υπόχρεοι διαχείριςθσ είναι οι ίδιεσ οι υγειονομικζσ μονάδεσ ι άλλα 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αςκοφν δραςτθριότθτα που ςχετίηεται με τθν 

παραγωγι ι διαχείριςθ ΑΧΞ. Θ διαχείριςθ πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν προαναφερκείςα κ.υ.α. και τα εν λόγω απόβλθτα να μθν αναμιγνφονται με τα 

αςτικοφ τφπου. 

Ρι Χγειονομικζσ Ξονάδεσ ςφμφωνα με τθν παραπάνω κ.υ.α. είναι οι ακόλουκεσ: 

 Δθμόςια κεραπευτιρια (Δκ) 

 Ιδιωτικά κεραπευτιρια (Ικ) 

 Μζντρα Χγείασ (ΜΧ) 

 Δθμοτικά Ιατρεία (ΔΙ) 

 ΟΣΙΔ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (ΟΣΙΔ) 

 Ξονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (π.χ. 

κλινικζσ ΙΜΑ) (ΙΜΑ) 

 Ξονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ των ενόπλων δυνάμεων (ςτρατιωτικά 

νοςοκομεία) (ΥΟ) 

 Μζντρα αιμοδοςίασ (ΜΑ) 

                                                           
30

 κ.υ.α. οικ.146163/2012 
αρ..43 ν.4819/2021 
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 Διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια (ΔΕ) 

 Ξικροβιολογικά εργαςτιρια (Ξ) 

 Ρδοντιατρεία (ΡΔ) 

 Μτθνιατρικζσ κλινικζσ (ΜΜ) 

 Μτθνιατρικά διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια 

Ρι υγειονομικζσ μονάδεσ που δεν υπόκεινται ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ, κακϊσ 

και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο π.δ. 84/2001 «ροι, προχποκζςεισ, 

διαδικαςία και προδιαγραφζσ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία Ιδιωτικϊν Φορζων 

Σαροχισ Χπθρεςιϊν Σρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Χγείασ (Σ.Φ.Ψ)» (Α' 70), υποχρεοφνται 

να παραδίδουν τα παραγόμενα από τθ δραςτθριότθτά τουσ Επικίνδυνα Απόβλθτα 

Χγειονομικϊν Ξονάδων (ΕΑΦΞ) ςε εταιρείεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΦΞ, οι οποίεσ 

διακζτουν τθν απαιτοφμενθ άδεια κατόπιν ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

43 του ν. 4819/2021. Εφόςον υπάρχει δθμοτικό δίκτυο ςυλλογισ και μεταφοράσ 

επικίνδυνων αποβλιτων για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ πρωτοβάκμιασ 

υγειονομικισ περίκαλψθσ και των δθμοτϊν (άρκρο 13 τθσ κ.υ.α. οικ.146163/2012), κα 

πρζπει να ςυγκεντρϊνονται διακριτά τα απόβλθτα αυτά και να οδθγοφνται μζςω 

κατάλλθλα αδειοδοτθμζνων ςυλλεκτϊν μεταφορζων ςε αδειοδοτθμζνεσ εγκαταςτάςεισ 

διαχείριςθσ αυτϊν. 

Άρθρο 17: Τποχρεώςεισ ωσ προσ τη διαχεύριςη αμιϊντου31 

Ρι ιδιοκτιτεσ, νομείσ ι κάτοχοι ακινιτων, όπωσ ιδίωσ γθπζδων, οικοπζδων, κτιςμάτων 

ι καταςκευϊν, οφείλουν να τα διατθροφν πάντοτε ελεφκερα από επικίνδυνα 

απόβλθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποβλιτων αμιάντου ι αποβλιτων υλικϊν 

που περιζχουν αμίαντο. Ειδικότερα οφείλουν να μεριμνοφν αμελλθτί για τθν αςφαλι 

ςυλλογι και μεταφορά τουσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία για τθ διαχείριςθ των 

επικίνδυνων αποβλιτων. 

Ρι εργαςίεσ αφαίρεςθσ καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων που περιζχουν αμίαντο, πρζπει να 

γίνονται μόνο από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο για το ςκοπό αυτό. 

Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ, μεταφορά και διαχείριςθ των αποβλιτων αμιάντου από 

ςτουσ μθ ζχοντεσ νόμιμθ άδεια αποξιλωςθσ αμιάντου. 

                                                           
31 αρ.48 ν.4819/2021 
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Ειδικά για τθν εκτζλεςθ ζργων και εργαςιϊν αφαίρεςθσ αμιάντου και υλικϊν που 

περιζχουν αμίαντο, τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πλθροφν και τισ προχποκζςεισ τθσ 

κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Εργαςίασ, Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Σρόνοιασ και 

Χγείασ υπ' αρ. 4229/395/2013 «Σροχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των 

επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται με τθν εκτζλεςθ κατεδαφιςτικϊν ζργων και 

εργαςιϊν αφαίρεςθσ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο από κτίρια, 

καταςκευζσ, ςυςκευζσ, εγκαταςτάςεισ και πλοία» (Β1318). Υε περιπτϊςεισ φυςικϊν 

καταςτροφϊν, θ διακρίβωςθ και αξιολόγθςθ τθσ ρφπανςθσ  πραγματοποιοφνται και 

από τουσ  ελεγκτζσ  τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ του Υϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν, 

εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι τουσ. 

 Άρθρο 18: Τποχρεώςεισ ωσ προσ τη διαχεύριςη υγρών αποβλότων 

Απαγορεφεται θ παροχζτευςθ ςε δρόμουσ, αγωγοφσ ομβρίων του Διμου (παρ. 3.5, 3.7, 

4.1, 4.2, 4.3 του άρκρου 26 τθσ ΧΑ. 3046/304/1989 «Μτιριοδομικόσ Μανονιςμόσ'» (Δ'59) 

ι ςε άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι ανοιχτοφσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ, αποβλιτων από 

βόκρουσ, πλυντιρια, κουηίνεσ, αποςκλθρυντζσ, πιςίνεσ και γενικά από οποιονδιποτε 

χϊρο ι εξαιτίασ οποιαςδιποτε εργαςίασ εκτόσ των περιπτϊςεων τθσ ςυνικουσ 

κακαριότθτασ πεηοδρομίων, βεραντϊν και λοιπϊν ομοίων δραςτθριοτιτων. 

Άρθρο 19: Τποχρεώςεισ ωσ προσ τη διαχεύριςη γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλότων- ςυςκευαςιών φυτοπροςτατευτικών 

Θ ςυλλογι, μεταφορά, επεξεργαςία και διάκεςθ των γεωργοκτθνοτροφικϊν 

αποβλιτων και των ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν γίνεται με ευκφνθ των 

παραγωγϊν τουσ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΩΝ 

ΦΩΡΩΝ 

Άρθρο 20: Τποχρεώςεισ πεζών και οδηγών οχημϊτων 

α) Απαγορεφεται θ απόρριψθ από πεηοφσ ι εποχοφμενουσ ςε δρόμουσ, πεηοδρόμια και 

λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ οποιουδιποτε αντικειμζνου. Φα αντικείμενα πρζπει να 

απορρίπτονται ςτον υπάρχοντα εξοπλιςμό (κάδοι κλπ) για τθ ςυλλογι των 

μικροαπορριμμάτων ι ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων ι ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ, αν 



55 
 

πρόκειται για ανακυκλϊςιμα υλικά ι βιοαπόβλθτα και χωριςτά ανά είδοσ υλικοφ 

εφόςον υπάρχει ο ςχετικόσ εξοπλιςμόσ. 

β) Απαγορεφεται θ απόρριψθ αναμμζνων τςιγάρων, εφφλεκτων υλικϊν, χθμικϊν ι 

άλλων αντικειμζνων, που μπορεί να προκαλζςουν καταςτροφζσ ςτα καλάκια 

μικροαπορριμμάτων κακϊσ και ςτουσ κάδουσ. 

γ) Απαγορεφεται θ αυκαίρετθ μετακίνθςθ των κάδων. Ρι κάδοι τοποκετοφνται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ που ορίηονται από το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ 

Απορριμμάτων &Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν του Δ. Σεριςτερίου, που είναι και θ μόνθ 

αρμόδια για τθν μετακίνθςθ ι τθν αλλαγι κζςθσ -μόνιμθσ ι προςωρινισ-. 

δ) Ρι υπεφκυνοι των οχθμάτων ιδιωτικισ ι δθμόςιασ χριςθσ υποχρεοφνται να 

απομακρφνουν τα οχιματα τουσ τθν θμζρα και για τισ ϊρεσ που κα τουσ ενθμερϊνει το 

Φμιμα Μακαριςμοφ Μοινόχρθςτων χϊρων & Ειδικϊν Υυνεργείων του Δ. Σεριςτερίου, ότι 

πρόκειται να κάνει κακαριότθτα τθσ οδοφ -πλφςιμο, ςάρωςθ κ.λ.π.-. Θ ενθμζρωςθ αυτι 

κα γίνεται υποχρεωτικά από τθν προθγοφμενθ μζρα με ζναν από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ: ιςτοςελίδα του Διμου, ενθμερωτικά ςθμειϊματα ςτα παρμπρίη αυτοκινιτων 

ι ενθμζρωςθ από τα Ξ.Ξ.Ε. ι ενθμερωτικζσ ταμπζλεσ ςτθν αρχι και το τζλοσ τθσ οδοφ 

που κα κακαριςτεί. 

ε) Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ (ζςτω και προςωρινά) οχθμάτων ςτισ ειςόδουσ 

πεηοδρόμων, ςτισ γωνίεσ δρόμων, κακϊσ και ςτισ δφο πλευρζσ ςτενϊν οδϊν με τρόπο 

που να εμποδίηουν τθν ελεφκερθ προςπζλαςθ ι ελιγμοφσ -ςτρίψιμο κ.λ.π.- των 

απορριμματοφόρων για τθν προγραμματιςμζνθ αποκομιδι απορριμμάτων. Επίςθσ 

απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ -ζςτω και προςωρινά- οχθμάτων με τρόπο που να 

εμποδίηεται θ ελεφκερθ μετακίνθςθ κάδων απορριμμάτων προσ ι από το 

απορριμματοφόρο. 

ςτ) Θ ρφπανςθ με λάδια κάκε είδουσ οχθμάτων που εγκαταλείπονται ςτο οδόςτρωμα ι 

ςε άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, μπορεί να προκαλζςει ατυχιματα ςε πεηοφσ και 

τροχοφόρα και αποτελεί παράβαςθ του παρόντοσ Μανονιςμοφ. Ρι ιδιοκτιτεσ των 

οχθμάτων πρζπει να φροντίηουν για τθν καλι κατάςταςθ των οχθμάτων τουσ και ςε 

περίπτωςθ διαρροισ να μεριμνοφν για τον κακαριςμό του χϊρου. Υε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ, όπωσ διαρροι μετά από ςφγκρουςθ, οι ιδιοκτιτεσ των οχθμάτων 

οφείλουν να ειδοποιοφν αμζςωσ το Φμιμα Μακαριςμοφ Μοινόχρθςτων χϊρων & 

Ειδικϊν Υυνεργείων του Δ. Σεριςτερίου. 
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Άρθρο 21: Τποχρεώςεισ ςυνοδών κατοικύδιων ζώων 

Ρι ιδιοκτιτεσ κατοικίδιων ηϊων υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τον άμεςο κακαριςμό 

του περιβάλλοντοσ από τα περιττϊματα των ηϊων τουσ , εκτόσ αν πρόκειται για ςκφλο 

βοικειασ, ζρευνασ και διάςωςθσ κατά τθ διάρκεια άςκθςθσ των κακθκόντων του, 

ςφμφωνα με τθν περ.θ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του ν.4830/2021 και ςε περίπτωςθ 

παράβαςθσ επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τον ωσ άνω νόμο πρόςτιμο. Για το 

ςκοπό αυτό κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με κατάλλθλθ ςακοφλα-ςυλλζκτθ 

περιττωμάτων, τον οποίο κα ζχουν μαηί τουσ όταν ςυνοδεφουν τα κατοικίδια ςε 

εξωτερικοφσ χϊρουσ και τον οποίο ςτθ ςυνζχεια κα απορρίπτουν ςτουσ γκρι ι 

πράςινουσ κάδουσ αποβλιτων. 

Άρθρο 22: Τποχρεώςεισ ωσ προσ την καθαριότητα των πεζοδρομύων 

α) Ρι πολίτεσ είναι υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα των πεηοδρομίων τουσ, και για τον 

κακαριςμό άγριων χόρτων που τυχόν φυτρϊνουν ςε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, 

λόγω τθσ ανάγκθσ πρόλθψθσ πυρκαγιάσ, αλλά και για λόγουσ απορροισ των υδάτων. 

β) Απαγορεφεται θ χριςθ απορρυπαντικϊν ι άλλων ουςιϊν που δθμιουργοφν αφρό 

κατά τθν πλφςθ πεηοδρομίων, αυλϊν, βεραντϊν, οχθμάτων κ.λ.π. όταν τα απόνερα τθσ 

πλφςθσ χφνονται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

Άρθρο 23: Τποχρεώςεισ ωσ προσ την καθαριότητα κοινόχρηςτων 

(δημοτικών ό δημόςιων χώρων) που χρηςιμοποιούνται από επιχειρόςεισ 

Ρι υπεφκυνοι επιχειριςεων όπωσ καφενεία, καφετζριεσ, ηαχαροπλαςτεία, 

ψθτοπωλεία, εςτιατόρια και ςυναφι καταςτιματα, που χρθςιμοποιοφν κατόπιν 

ςχετικισ άδειασ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, 

υποχρεοφνται να διατθροφν διαρκϊσ τουσ χϊρουσ κακαροφσ με δικά τουσ μζςα, 

ανεξάρτθτα από το χρόνο κακαριςμοφ από τα ςυνεργεία του Διμου. 

Άρθρο 24: Τποχρεώςεισ ωσ προσ την καθαριότητα δημόςιων και δημοτικών 

χώρων που χρηςιμοποιούνται για ιδιωτικϋσ εκδηλώςεισ 

α) Θ ευκφνθ για τθν κακαριότθτα των δθμοςίων και δθμοτικϊν χϊρων, που 

χρθςιμοποιοφνται από διάφορουσ φορείσ ι ιδιϊτεσ για τθν πραγματοποίθςθ 

εκδθλϊςεων, ανικει ςτουσ διοργανωτζσ, οι οποίοι υποχρεοφνται να διατθροφν τουσ 

χϊρουσ που διατίκενται κακαροφσ κατά τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων και να τουσ 
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αποδίδουν ςτθν κοινι χριςθ, μετά το πζρασ των εκδθλϊςεων, ςτθν κατάςταςθ που 

τουσ παρζλαβαν. 

β) Ρ Δ. Σεριςτερίου, δφναται να αναλάβει τθν αποκομιδι των αποβλιτων, μετά το 

πζρασ των εκδθλϊςεων, μόνον κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των διοργανωτϊν με τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Διμου και εφόςον καταβλθκεί το προβλεπόμενο τζλοσ όπωσ 

αυτό κα κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου και κα αφορά τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ. Υε κάκε περίπτωςθ, τα απόβλθτα, πρζπει να αποκθκεφονται προςωρινά 

ςε μζςα μθχανικισ αποκομιδισ, ι οι υπεφκυνοι να τα ςυςκευάηουν κατάλλθλα και να 

τα τοποκετοφν ςε ςθμεία που κα τουσ υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία μεριμνϊντασ για 

τθν χωριςτι ςυλλογι των τεςςάρων ρευμάτων υλικϊν και τθ χωριςτι ςυλλογι 

βιοαποβλιτων. 

Άρθρο 25: Τποχρεώςεισ ωσ προσ την καθαριότητα χώρων λαώκών αγορών 

α) Ρ Δ. Σεριςτερίου υποχρεοφται: 

- να εφαρμόηει τθ χωριςτι ςυλλογι -Διαλογι ςτθν Σθγι- των βιοαποβλιτων και των 

υλικϊν ςυςκευαςίασ των λαϊκϊν αγορϊν. 

-να τοποκετεί πρόςκετουσ κάδουσ, ι ειδικζσ ςακοφλεσ τόςο για τα υλικά ςυςκευαςίασ 

όςο και για τα βιοαπόβλθτα, εντόσ ι πλθςίον του χϊρου των λαϊκϊν αγορϊν. 

β) Ρ Δ. Σεριςτερίου, φροντίηει να διατθρεί κακαροφσ τουσ χϊρουσ όπου 

πραγματοποιοφνται λαϊκζσ αγορζσ, να προςτατεφει τθν δθμόςια υγεία και να 

αναλαμβάνει τον κακαριςμό των λαϊκϊν αγορϊν μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

γ) Για τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ κατά τθν ϊρα που λειτουργοφν οι λαϊκζσ αγορζσ -

από τθν ζναρξθ και μζχρι τθν λιξθ τθσ λειτουργίασ τουσ- υπεφκυνοι είναι οι αδειοφχοι 

πωλθτζσ -επαγγελματίεσ και παραγωγοί, φυςικά πρόςωπα ι ςυνεταιριςτικζσ 

οργανϊςεισ- και αν αυτοί δεν παρίςτανται, το προςωπικό που απαςχολοφν. 

δ) Ρι αδειοφχοι πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν και το απαςχολοφμενο προςωπικό οφείλουν: 

1. Οα τθροφν τθν κακαριότθτα και τθν ευταξία των χϊρων που καταλαμβάνουν οι 

πάγκοι πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ. 

2. Οα μθν καταλαμβάνουν κοινόχρθςτουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ των ορίων 

τθσ ζκταςθσ που τουσ αναλογεί ςφμφωνα με τθν άδειά τουσ. 

3. Οα ςυλλζγουν τα βιοαπόβλθτα που παράγουν ςτθ διάρκεια ι ςτο τζλοσ τθσ 

λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ ςε ειδικζσ βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ ι ςε άλλα 
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κατάλλθλα μζςα που υποδεικνφονται από τθν Χπθρεςία Μακαριότθτασ και να τα 

τοποκετοφν ςτουσ καφζ κάδουσ που ζχουν τοποκετθκεί για αυτό το ςκοπό ςε 

ςθμεία τθσ λαϊκισ αγοράσ. 

4. Οα τοποκετοφν τα χρθςιμοποιθμζνα είδθ ςυςκευαςίασ ανά υλικό ςτουσ 

αντίςτοιχουσ κάδουσ που ζχουν τοποκετθκεί για αυτό το ςκοπό. 

5. Οα διευκολφνουν και να μθν παρακωλφουν τα ςυνεργεία του Δ. Σεριςτερίου 

ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων και τον γενικό κακαριςμό των λαϊκϊν 

αγορϊν, ςυμμορφοφμενοι με τισ υποδείξεισ των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων 

τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ. 

6. Οα απομακρφνουν τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ των ειδϊν τουσ και τα προϊόντα που 

δεν ζχουν πωλθκεί μζςα ςτο προκακοριςμζνο νόμιμο ωράριο λειτουργίασ τθσ 

λαϊκισ αγοράσ. 

Άρθρο 26: Τποχρεώςεισ επιχειρόςεων υπαύθριου και ςτϊςιμου εμπορύου 

26.1. Μικροπωλητϋσ - Καντύνεσ - Περύπτερα 

Ρι μικροπωλθτζσ, οι ιδιοκτιτεσ ι οι νόμιμοι νομείσ περιπτζρων και καντινϊν, που 

αςκοφν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ εντόσ των ορίων ευκφνθσ του Δ. Σεριςτερίου, 

ανεξάρτθτα από τον φορζα που τουσ ζχει χορθγιςει τθν άδεια αςκιςεωσ του 

επαγγζλματοσ, λειτουργίασ ι τθν άδεια κατάλθψθσ κοινοχριςτου χϊρου, οφείλουν: 

α) Οα τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ. 

β) Οα διατθροφν τον χϊρο γφρω από τον πάγκο, τθν καντίνα ι το περίπτερο τουσ 

κακαρό. 

γ) Οα απομακρφνουν μετά τθ λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ, τουσ πάγκουσ, τισ καντίνεσ 

και κάκε πρόςκετθ καταςκευι τθν οποία χρθςιμοποιοφν, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 

γενικόσ κακαριςμόσ τθσ περιοχισ και να μθν μετατρζπονται οι χϊροι αυτοί ςε εςτίεσ 

ρφπανςθσ. 

δ) Οα διακζτουν ειδικό μζςο ι μζςα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ, για τθν προςωρινι 

αποκικευςθ μικροαπορριμμάτων για τουσ ίδιουσ και τουσ πελάτεσ τουσ. Φα μζςα αυτά 

κα πρζπει να διατθροφνται κακαρά με ευκφνθ και φροντίδα τουσ. 

ε) Οα μθν εναποκζτουν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υπολείμματα προϊόντων, άδειεσ 

ςυςκευαςίεσ και άλλα είδθ που δυςχεραίνουν τον γενικό κακαριςμό, τθν κίνθςθ των 

πολιτϊν και των μζςων κακαριότθτασ. 
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ςτ) Οα αποκζτουν τα απορρίμματα και τισ κενζσ ςυςκευαςίεσ ςτα πλθςιζςτερα μζςα 

προςωρινισ αποκικευςθσ του Δ. Σεριςτερίου, διαχωριςμζνα ανά είδοσ υλικοφ και 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ του Δ. Σεριςτερίου. 

η) να αποκζτουν τα βιοαπόβλθτα ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ που ζχουν τοποκετθκεί από 

τον Δ. Σεριςτερίου -καφζ κάδοι-. 

26.2. Πϊγκοι εμπορικών καταςτημϊτων - Νωπϊ οπωροκηπευτικϊ 

Φα εμπορικά καταςτιματα που διατθροφν κατόπιν άδειασ πάγκουσ ζκκεςθσ ι πϊλθςθσ 

εμπορευμάτων ςτον κοινόχρθςτο χϊρο μπροςτά από τα καταςτιματά τουσ και οι 

αδειοφχοι μικροπωλθτζσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν που αςκοφν τθν δραςτθριότθτά 

τουσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κατόπιν άδειασ από τον Δ. Σεριςτερίου, οφείλουν να 

τθροφν όλα όςα αναγράφονται ςτθν παράγραφο 26.1 του παρόντοσ άρκρου. Ξετά τθ 

λιξθ τθσ εργαςίασ τουσ υποχρεοφνται να κακαρίηουν επιμελϊσ το χϊρο και να 

αποςφρουν κάκε κινθτι καταςκευι, ϊςτε να είναι ευχερισ ο κακαριςμόσ από τθν 

Χπθρεςία Μακαριότθτασ του Δ. Σεριςτερίου. 

Άρθρο 27: Αςφαλόσ φόρτωςη φορτηγών οχημϊτων. 

α) Για τθν αςφαλι φόρτωςθ φορτθγϊν οχθμάτων ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 

3 του ν. 3446/2006 «Ρργάνωςθ και λειτουργία αρχϊν ελζγχου κυκλοφορίασ των 

οχθμάτων - Τυκμίςεισ για τισ επιβατικζσ μεταφορζσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α'49). Φορτίο 

ςε όχθμα με ανοιχτό αμάξωμα που αποτελείται από υλικά τα οποία υπάρχει κίνδυνοσ 

κατά τθ διαδρομι να εκφφγουν από το αμάξωμα, πρζπει να καλφπτεται και με κάλυμμα 

κατάλλθλο προσ τθ φφςθ των υλικϊν. 

β) Φα απόβλθτα οιαςδιποτε μορφισ, που παράγονται κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ 

εμπορευμάτων, πρζπει να περιςυλλζγονται αμζςωσ μετά το πζρασ κάκε εργαςίασ με 

ευκφνθ του μεταφορζα και τθσ επιχείρθςθσ για λογαριαςμό τθσ οποίασ γίνεται θ 

φορτοεκφόρτωςθ. Υτθν περίπτωςθ αμζλειασ θ κακαριότθτα διενεργείται από τισ 

υπθρεςίεσ του Δ. Σεριςτερίου και τα ζξοδα κακαριςμοφ, όπωσ αυτά κα προκφπτουν 

κάκε φορά, καταλογίηονται ςτον υπεφκυνο. 

Άρθρο 28: Ρύπανςη από την υπαύθρια αποθόκευςη υλικών 

α) Απαγορεφεται θ απόρριψθ, τοποκζτθςθ ι κατάλθψθ πεηοδρομίων ι άλλων 

ελεφκερων δθμοτικϊν και κοινόχρθςτων χϊρων -πλατείεσ, πεηόδρομοι και άλλοι χϊροι- 
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με εμπορεφματα και υποπροϊόντα παραγωγικισ διαδικαςίασ, ςτερεά ι υγρά, όπωσ 

πρϊτεσ φλεσ κι ζτοιμα προϊόντα ι υποπροϊόντα, οικοδομικά, λατομικά, μεταλλευτικά 

και χθμικά υλικά, παλαιά είδθ ςιδιρου, ξυλεία, καφςιμα, λιπαντικά, χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ άδεια του Δ. Σεριςτερίου και τθν καταβολι του κακοριςμζνου τζλουσ, θ 

οποία δίνεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα υλικά αυτά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

β) Θ υπαίκρια εναπόκεςθ, αποκικευςθ και ςυγκζντρωςθ των υλικϊν αυτϊν πρζπει να 

γίνεται κατά τρόπο που να αποκλείει τθ διαρροι ι το διαςκορπιςμό τουσ ςτο 

περιβάλλον. 

γ) Υτθ χορθγοφμενθ από τον Δ. Σεριςτερίου άδεια κατάλθψθσ του πεηοδρομίου ι του 

κοινόχρθςτου χϊρου, για τθν εναπόκεςθ, αποκικευςθ ι ςυγκζντρωςθ των παραπάνω 

υλικϊν, πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προςτατευτικά μζτρα -

περίφραξθ υλικϊν, κάλυψθ με πλαςτικό ι νάιλον κλπ- που πρζπει να λάβει ο αιτϊν. 

Άρθρο 29: Τπαύθρια διαφόμιςη32 

Θ υπαίκρια διαφιμιςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 1 του ν. 2946/2001 «Χπαίκρια 

Διαφιμιςθ, Υυμπολιτείεσ Διμων και Μοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ» (Α'224), 

απαγορεφεται ςτουσ χϊρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2 του ιδίου νόμου. 

Για τθν προβολι τθσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ ςτουσ κακοριςμζνουσ χϊρουσ απαιτείται 

ενιαία άδεια προβολισ υπαίκριασ διαφιμιςθσ και τοποκζτθςθσ διαφθμιςτικϊν 

πλαιςίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του ν. 2946/2001. 

Σλαίςια και διαφθμίςεισ που τοποκετοφνται ςε δθμοτικοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

άνευ ι κατά παρζκκλιςθ των αδειϊν τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν.2946/2001 ι ςτα 

οποία δεν αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ίδιου νόμου, κακϊσ 

και ςε κολϊνεσ φωτιςμοφ ι ςτφλουσ κατά μικοσ οδϊν, κεωροφνται ρφποι και 

απομακρφνονται κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 9 του ν. 2946/2001 

λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν υπ' αρικ. 46526/2020 (Β'3049) κοινι απόφαςθ. 

Θ τοποκζτθςθ και αφαίρεςθ επιγραφϊν από κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, γίνεται ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 2, 6, 8 και 9 του ν. 2946/2001 και ςτθν υπ' αρικ. 

38110/2002 (Β1 1255) κοινι απόφαςθ. 

Υε διαφθμιςτζσ και διαφθμιηόμενουσ των οποίων τα διαφθμιςτικά πλαίςια και οι 

διαφθμίςεισ κεωροφνται ρφποι και απομακρφνονται κακϊσ και ςε παράνομα 

                                                           
32

 ν.2946/2001 
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τοποκετθμζνεσ επιγραφζσ κατά τα ανωτζρω οριηόμενα επιβάλλονται με απόφαςθ 

Δθμάρχου τα τζλθ που προβλζπονται ςτον οικείο κανονιςμό κακαριότθτασ, κατ’ 

εφαρμογι τθσ παρ. 8β του άρκρου 9 του ν. 2946/2001.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Η: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΠΟΛΙΣΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΦΩΡΩΝ 

Άρθρο 30: Τποχρεώςεισ ωσ προσ την καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 

α) λεσ οι ιδιοκτθςίεσ, κατοικθμζνεσ ι μθ, οφείλουν να διατθροφνται κακαρζσ με 

ευκφνθ των κατά περίπτωςθ υπευκφνων, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 5 του 

παρόντοσ Μανονιςμοφ. Για το ςκοπό αυτό, οι υπεφκυνοι πρζπει να μεριμνοφν για τθν 

αςφαλι φφλαξθ των ιδιοκτθςιϊν τουσ -περίφραξθ ακαλφπτων χϊρων, επαρκισ 

αςφάλεια ειςόδων, παρακφρων, φεγγιτϊν, φωταγωγϊν κ.λ.π.-. Επιπλζον, οι υπεφκυνοι 

οφείλουν να μεριμνοφν για τθν ευπρεπι και επιμελθμζνθ εμφάνιςθ του κτιρίου τουσ, 

ϊςτε να μθν μετατρζπεται ςε εςτία ρφπανςθσ. 

β) Υε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ιδιωτικόσ χϊροσ είναι ακάκαρτοσ, αποτελεί εςτία 

ρφπανςθσ ι προκαλεί δυςοςμία και κινδφνουσ για τθ δθμόςια υγεία, ο Διμοσ μετά από 

ςχετικι προειδοποίθςθ, αυτοψία τθσ αρμόδιασ υγειονομικισ υπθρεςίασ και εντολι 

ειςαγγελζα, μπορεί να προβεί ςε κακαριςμό του χϊρου και, πζραν του προςτίμου, να 

καταλογίςει τθ δαπάνθ κακαριςμοφ που κα προκφψει, ςτουσ ιδιοκτιτεσ και λοιποφσ 

υπευκφνουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 5. 

γ) Ρι κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν, εργοςταςίων και επιχειριςεων (ςτοζσ, 

πραςιζσ, αφλιοι χϊροι), ςτεγαςμζνοι ι μθ, πρζπει να διατθροφνται κακαροί με τθ 

φροντίδα των υπευκφνων και με κάκε πρόςφορο μζςο, ακόμθ και αν τα απορρίμματα 

προζρχονται από τρίτουσ. 

δ) Υε περιπτϊςεισ που ιδιωτικοί χϊροι διατίκενται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ για τθν 

διενζργεια εκδθλϊςεων (εκκζςεων, εμπορικϊν δραςτθριοτιτων κ.τ.λ.), οι υπεφκυνοι 

υποχρεοφνται να εγκακιςτοφν μζςα ςτο χϊρο τουσ κατάλλθλα μζςα προςωρινισ 

εναπόκεςθσ μικροαπορριμμάτων και αποβλιτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα 

μζτρα για τθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ δρόμουσ, τα πεηοδρόμια και τουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που γειτνιάηουν με τθν ιδιοκτθςία τουσ. Θ αποκομιδι των 

αποβλιτων που προζρχονται από ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, γίνεται με ευκφνθ των 

ιδιοκτθτϊν ι των διοργανωτϊν των εκδθλϊςεων μετά από ςυνεννόθςθ με τον Δ. 
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Σεριςτερίου. Υε κάκε περίπτωςθ, τα απόβλθτα πρζπει να διαχωριςτοφν ανάλογα με το 

πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ σ που εφαρμόηεται ςτθν περιοχι. 

ε) Υφμφωνα με το άρκρο 48 του ν. 4819/2021, οι ιδιοκτιτεσ, νομείσ ι κάτοχοι ακινιτων, 

όπωσ ιδίωσ γθπζδων, οικοπζδων, κτιςμάτων ι καταςκευϊν, οφείλουν να τα διατθροφν 

πάντοτε ελεφκερα από επικίνδυνα απόβλθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

αποβλιτων αμιάντου ι αποβλιτων υλικϊν που περιζχουν αμίαντο. 

Άρθρο 31: Τποχρεώςεισ ωσ προσ την καθαριότητα οικοπϋδων 

α) Ρι ιδιοκτιτεσ ι νομείσ ι κάτοχοι των οικοπζδων, οφείλουν να τα διατθροφν πάντοτε 

ελεφκερα από απόβλθτα, ακόμθ και όταν αυτά προζρχονται από τρίτουσ. Σροσ τοφτο 

οφείλουν να τα περιφράςςουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ 

νομοκεςίασ και να λαμβάνουν κατάλλθλα μζτρα και μζςα, όπωσ περιοδικι 

κακαριότθτα και αποψίλωςθ προκειμζνου για τθν ελαχιςτοποίθςθ πικανότθτασ 

εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ, κατ' εφαρμογι των πυροςβεςτικϊν διατάξεων όπωσ 

διαμορφϊνονται κατ’ ζτοσ. 

β) Ματϋεφαρμογι τθσ υπϋαρ. 20/2022 Συροςβεςτικισ Διάταξθσ, οι ιδιοκτιτεσ, νομείσ 

επικαρπωτζσ και μιςκωτζσ οικοπεδικϊν και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, εντόσ 

εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων και οικιςμϊν, υποχρεοφνται μζχρι τθν 30θ 

Απριλίου εκάςτου ζτουσ, να προβαίνουν ςε κακαριςμό τω  ιδιοκτθςιϊν τουσ προσ 

αποτροπι κινδφνου πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ ι ταχείασ επζκταςισ τθσ. 

Ρ κακαριςμόσ περιλαμβάνει: 

i. Χλοτομία και απομάκρυνςθ των ξερϊν και ςπαςμζνων δζνδρων και κλαδιϊν, 

κακϊσ και των κλαδιϊν που βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ από κτίςματα-

τουλάχιςτον 3μ- δθμιουργϊντασ κίνδυνο μετάδοςθσ τθσ πυρκαγιάσ. 

Απομάκρυνςθ τθσ καφςιμθσ φυτικισ φλθσ που βρίςκεται ςτθν επιφάνεια του 

εδάφουσ, όπωσ ενδεικτικά το φυλλόςτρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα 

ξερά κλαδιά. 

ii. Μλάδεμα τθσ κόμθσ των δζνδρων από το ζδαφοσ εξαςφαλίηοντασ ςε κάκε 

περίπτωςθ το φψοσ τθσ ςτθκαίασ διαμζτρου -περίπου 1,0μ- και το 50% τθσ 

κόμθσ τουσ. 

iii. Απομάκρυνςθ τυχόν άλλων εγκαταλελειμμζνων καυςτϊν ι εκριξιμων υλικϊν ι 

αντικειμζνων εντόσ των ωσ άνω χϊρων. 
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iv. Υυλλογι και απομάκρυνςθ όλων των υπολειμμάτων κακαριςμοφ. 

 

Ρι υπόχρεοι οφείλουν να εκπλθρϊνουν τθν υποχρζωςθ κακαριςμοφ, να ςυναινοφν και 

να επιδεικνφουν ανοχι ςτουσ τακτικοφσ ι ζκτακτουσ ελζγχουσ και ενζργειεσ των 

αρμοδίων οργάνων του διμου και των αρμόδιων πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων για τθν 

αποτροπι κινδφνου πρόκλθςθσ ι επζκταςθσ πυρκαγιάσ. 

 

 Ξε τθν ωσ άνω αναφερόμενεσ Συροςβεςτικζσ Διάταξεσ δεν κίγονται οι διατάξεισ τθσ 

περ.26 τθσ υποπ.β τθσ παρ.Ι του άρκρου 75 του ν. 3463/2006 (ΜΔΜ), όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 94 του ν.3852/2010 ςτθν οποία ορίηεται ότι θ μζριμνα, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων 

κακαριςμοφ, από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ, και επικαρπωτζσ, των οικοπεδικϊν και 

λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων που βρίςκονται εντόσ πόλεων, κωμοπόλεων και οικιςμϊν 

και ςε απόςταςθ μζχρι  100   μζτρων  από  τα  όριά  τουσ,  κακϊσ  και θ υποχρζωςθ 

αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ από τουσ διμουσ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των 

υπόχρεων. Υε βάροσ εκείνων που δεν ςυμμορφϊνονται επιβάλλεται πρόςτιμο πενιντα 

(50) λεπτϊν, ανά τετραγωνικό μζτρο του οικείου χϊρου, το οποίο και αποτελεί ζςοδο 

του οικείου διμου, βεβαιοφται εισ βάροσ τουσ θ ιςόποςθ ςχετικι δαπάνθ του διμου 

προσ κακαριςμό και υποβάλλεται μινυςθ για το προβλεπόμενο από το Σοινικό Μϊδικα 

αδίκθμα. 

Άρθρο 32: Σϋλη καθαριότητασ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν κακαριότθτασ ο Δ. Σεριςτερίου με απόφαςθ 

Δθμοτικοφ Υυμβουλίου κάκε ζτοσ επιβάλλει ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ κακαριότθτασ 

και φωτιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ και το άρκρο 37 του ν. 4819/2021 (Α1129), 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρα 21 και 22 του από 24-9/20-10-1958 

β.δ/τοσ (Α1171) με τισ τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ τόςο με τισ ςχετικζσ του 

ν.25/1975 (Α174), του ν.429/1976 (Α'235), του ν. 1080/1980 (Α'246), τθσ παρ.12 του 

άρκρου 25 του ν. 1828/1989 (Α'2), κακϊσ και του άρκρου 185 του ν. 4555/2018 (Α 133) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Θ-ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΚΑΔΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Θ Διεφκυνςθ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ ζχει τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 

χωροκζτθςθσ των κάδων όλων των ειδϊν και ρευμάτων ανακφκλωςθσ, κακϊσ και των 

Σράςινων Γωνιϊν. 

Θ χωροκζτθςθ γίνεται με γνϊμονα τθν ιςότιμθ διαχείριςθ των απορριμμάτων και 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, κακϊσ επίςθσ και τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και 

αςφάλειασ των κατοίκων. 

Ρι χωροκετιςεισ αλλά και οι αλλαγζσ βάςει τθσ διαφοροποίθςθσ των αναγκϊν –νζεσ 

κατοικίεσ κλπ- αποτυπϊνονται ςε επίςθμο ζγγραφο και ανακοινϊνονται ςτου δθμότεσ.   

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ι- ΚΤΡΩΕΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΟΤ 

Άρθρο 33 : Κυρώςεισ 

Μάκε παράβαςθ του Μανονιςμοφ Μακαριότθτασ ςυνιςτά τθν επιβολι των 

προβλεπόμενων κυρϊςεων: 

1. Για τθ ρφπανςθ με μικροαπορρίμματα μνθμείων αγαλμάτων και αρχαιολογικϊν 

χϊρων, δθμοςίων κτιρίων και ιερϊν ναϊν επιβάλλεται πρόςτιμο πεντακοςίων 

(500) ευρϊ.  

2. Για απόρριψθ κάκε είδουσ απορριμμάτων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςε 

δθμόςιουσ  χϊρουσ –πλατείεσ, πάρκα, παιδικζσ χαρζσ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, 

κλπ- από περιπατθτζσ, καμϊνεσ κ.λ.π., επιβάλλεται πρόςτιμο εκατό (100) ευρϊ. 

3. Για τθν απόρριψθ από πεηοφσ κ.λ.π., ςε δρόμουσ, πεηοδρόμια και λοιποφσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ χαρτιϊν, πακζτων, ι άλλων ειδϊν μικροςυςκευαςίασ και 

ειδϊν ατομικισ χριςθσ επιβάλλεται πρόςτιμο εκατό (100) ευρϊ.    

4. Για τθν αμζλεια των ιδιοκτθτϊν κατοικίδιων ηϊων για άμεςο κακαριςμό του 

περιβάλλοντοσ από τα περιττϊματα επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) 

ευρϊ. 

5. Για τθν αμζλεια κακαριότθτασ ι αποψίλωςθσ των οικοπζδων ι μθ τοποκζτθςθσ 

περίφραξθσ επιβάλλεται πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150) ευρϊ ανά ςτρζμμα. 

6. Για τον μθ κακαριςμό ιδιοκτθςιϊν κατοικθμζνων ι μθ επιβάλλεται πρόςτιμο 

πεντακοςίων (500) ευρϊ.  
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7. Για ακάκαρτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πολυκατοικιϊν, εργοςταςίων, 

επιχειριςεων –ςτοζσ, πραςιζσ, αφλειοι χϊροι ςτεγαςμζνοι ι μθ- επιβάλλεται 

πρόςτιμο πεντακοςίων (500) ευρϊ.  

8. Για τθν μθ τιρθςθ κακαριότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων που 

χρθςιμοποιοφνται από διοργανωτζσ εκδθλϊςεων –πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν- 

κατά τθν διάρκεια και μετά το πζρασ αυτϊν επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων 

(300) ευρϊ 

9. Για τθν ρφπανςθ χϊρων λαϊκϊν αγορϊν και άςκθςθσ υπαίκριου εμπορίου  

 με μικροαπορρίμματα, ςυςκευαςίεσ, επιβάλλεται πρόςτιμο εκατό (100) 

ευρϊ 

 με χφδθν προϊόντα επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ 

10. Για τθν μερικι ι ολικι καταςτροφι των κάδων αποβλιτων ι άλλων μζςων 

ςυλλογισ και προςωρινισ αποκικευςθσ αποβλιτων ςυνεπεία βανδαλιςμοφ 

επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ 

11. Για τθν ρφπανςθ με οποιονδιποτε τρόπο των οδϊν, πεηοδρομίων, κολϊνων, 

αςτικοφ εξοπλιςμοφ –παγκάκια, πινακίδεσ κ.λ.π- κάδων αποβλιτων όπωσ 

ενδεικτικά με ζντυπα, με αναγραφι ςυνκθμάτων, με επικόλλθςθ 

αυτοκόλλθτων, επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ. 

12.  Για τθν αυκαίρετθ μετακίνθςθ κάδου μθχανικισ αποκομιδισ και λοιπϊν μζςων 

προςωρινισ αποκικευςθσ αποβλιτων και μικροαπορριμμάτων από τθ κζςθ 

που ζχει υποδειχκεί από το Φμιμα Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & 

Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, κακϊσ και τθν αφαίρεςθ των προςτατευτικϊν 

κιγκλιδωμάτων των κάδων, επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ 

13. Για τθν εναπόκεςθ αςτικϊν αποβλιτων εκτόσ των κάδων μθχανικισ αποκομιδισ 

και λοιπϊν μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ, όπωσ ζμπροςκεν ξζνθσ 

ιδιοκτθςίασ, ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, δρόμουσ ι πεηοδρόμια, ςε δζνδρα ι 

κολϊνεσ ι οπουδιποτε αλλοφ, επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ 

υπό τθν επιφφλαξθ διαφορετικισ πρόβλεψθσ ςτο ΦΥΔΑ           

14. Για τθν εναπόκεςθ ανάμεικτων αςτικϊν αποβλιτων ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ ι 

κάδουσ βιοαποβλιτων, βιοαποβλιτων ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ, αποβλιτων 

ανακφκλωςθσ ςε κάδουσ βιοαποβλιτων ι κάδουσ ςυμμείκτων αποβλιτων, 

επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ 
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15. Για τθν μθ ελαχιςτοποίθςθ του όγκου με ςυμπίεςθ ι άλλο πρόςφορο τρόπο, 

όπωσ περίδεςθ, των κάκε μορφισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν και χαρτοκιβωτίων 

που προζρχονται από εμπορικά καταςτιματα, υπεραγορζσ τροφίμων και 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, πριν τθν εναπόκεςι τουσ ςε κάδουσ 

ανακφκλωςθσ, επιβάλλεται πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150) ευρϊ, το οποίο 

διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ. Υε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί για 

τρίτθ ςυνεχόμενθ φορά θ παραπάνω παράβαςθ ωσ κφρωςθ επιβάλλεται θ 

διακοπι λειτουργίασ των παραπάνω δραςτθριοτιτων για χρονικό διάςτθμα 

τριϊν (3) θμερϊν 

16. Για τθν εναπόκεςθ εκτόσ των κάδων μθχανικισ αποκομιδισ ι άλλων μζςων 

προςωρινισ ςυλλογισ και αποκικευςθσ αποβλιτων ι ςυςκευαςιϊν που 

προζρχονται από εμπορικά καταςτιματα, υπεραγορζσ τροφίμων και 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ επιβάλλεται πρόςτιμο διακοςίων 

(200) ευρϊ, το οποίο διαπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ. Υε περίπτωςθ 

που διαπιςτωκεί για τρίτθ ςυνεχόμενθ φορά θ παραπάνω παράβαςθ ωσ 

κφρωςθ επιβάλλεται θ διακοπι λειτουργίασ των παραπάνω δραςτθριοτιτων για 

χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν. 

17. Για τθν εναπόκεςθ αποβλιτων επί του πεηοδρομίου  ι του οδοςτρϊματοσ ι 

άλλου κοινόχρθςτου χϊρου κάκε είδουσ προϊόντων ι υλικϊν προερχόμενων 

από εκςκαφζσ, καταςκευζσ ι κατεδαφίςεισ χωρίσ τθν κατάλλθλθ ςυςκευαςία, 

χωρίσ λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν αςφάλεια των πεηϊν και οχθμάτων 

και χωρίσ προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φμιματοσ Σεριβάλλοντοσ 

Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, ότι τα ανωτζρω 

απόβλθτα κα παραλθφκοφν εντόσ εικοςιτεςςάρων (24) ωρϊν από τθν απόκεςι 

τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο πεντακοςίων (500) ευρϊ. Ειδικότερα για τθν 

εναπόκεςθ των προαναφερόμενων αποβλιτων ςε ρζματα, πάρκα, άλςθ και 

δαςικζσ εκτάςεισ, επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων (1000) ευρϊ. 

18. Για τθν εναπόκεςθ λοιπϊν ογκωδϊν αποβλιτων, όπωσ είδθ επίπλωςθσ, 

ςτρϊματα φπνου και άλλα, επί του πεηοδρομίου ι του οδοςτρϊματοσ ι άλλου 

κοινόχρθςτου χϊρου, χωρίσ προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Φμιματοσ 

Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ, ότι τα ανωτζρω απόβλθτα κα παραλθφκοφν 
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εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν απόκεςι τουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο 

πεντακοςίων (500) ευρϊ. 

19. Για τθν εγκατάλειψθ αδρανϊν υλικϊν από εργολάβουσ ι ςυλλζκτεσ μεταφοράσ 

ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων (1000) ευρϊ. Υε 

περίπτωςθ υποτροπισ επιβάλλεται ωσ διοικθτικι κφρωςθ θ οριςτικι αφαίρεςθ 

τθσ άδειάσ τουσ. 

20. Για τθν μθ απομάκρυνςθ των υλικϊν εκςκαφϊν, καταςκευϊν, κατεδαφίςεων εν 

γζνει οικοδομικϊν υλικϊν μετά τθν πάροδο τθσ οριηόμενθσ από το Φμιμα 

Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Χλικϊν, 

τριιμερθσ προκεςμίασ ςτθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από Ρργανιςμό 

Μοινισ Ωφζλειασ και άλλουσ φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, 

επιβάλλεται ςτον εργολάβο του ζργου πρόςτιμο χιλίων (1000) ευρϊ. 

21. Για τθν εναπόκεςθ βλαςτικϊν (πράςινων) αποβλιτων, επί του πεηοδρομίου ι 

του οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου χϊρου, χωρίσ προθγοφμενθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Φμιματοσ Σεριβάλλοντοσ Αποκομιδισ Απορριμμάτων & 

Ανκυκλϊςιμων Χλικϊν, ότι τα ανωτζρω απόβλθτα κα παραλθφκοφν εντόσ 

ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν από τθν απόκεςι τουσ επιβάλλεται πρόςτιμο 

τριακοςίων (300) ευρϊ. 

22. Για τθν εγκατάλειψθ επικινδφνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των μολυςματικϊν, 

αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων ςτο πεηοδρόμιο ι ςε άλλο κοινόχρθςτο 

χϊρο, ι τθν απόρριψθ επικίνδυνων αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων ςε 

κάδουσ που προορίηονται για αςτικά απόβλθτα, επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων 

(1000) ευρϊ, το οποίο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ. Υε περίπτωςθ 

που διαπιςτωκεί για Φρίτθ ςυνεχόμενθ φορά θ παραπάνω παράβαςθ, ωσ 

κφρωςθ επιβάλλεται θ διακοπι λειτουργίασ τθσ υγειονομικισ μονάδασ για 

χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν. 

23. Για τθν απόρριψθ επικίνδυνων αποβλιτων ςτο πεηοδρόμιο ι άλλο κοινόχρθςτο 

χϊρο, από λοιπζσ δραςτθριότθτεσ πλθν των υγειονομικϊν μονάδων, 

επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων (1000) ευρϊ, το οποίο διπλαςιάηεται ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ. Υε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί για Φρίτθ ςυνεχόμενθ 

φορά θ παραπάνω παράβαςθ, ωσ κφρωςθ επιβάλλεται θ διακοπι λειτουργίασ 

τθσ δραςτθριότθτασ για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν. 
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24. Για τον μθ κακαριςμό του πεηοδρομίου κακϊσ και για τθν μθ αφαίρεςθ άγριων 

χόρτων του πεηοδρομίου, επιβάλλεται πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ.     

25. Για τθν απόρριψθ επικίνδυνων και βιομθχανικϊν αποβλιτων ςε κάδουσ που 

προορίηονται για αςτικά απόβλθτα από οποιαδιποτε δραςτθριότθτα, 

επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων (1000) ευρϊ, το οποίο διπλαςιάηεται ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ. Υε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί για Φρίτθ ςυνεχόμενθ 

φορά θ παραπάνω παράβαςθ, ωσ κφρωςθ επιβάλλεται θ διακοπι λειτουργίασ 

τθσ δραςτθριότθτασ για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν. 

26. Για τθν απόρριψθ μθχανελαίων από ςυνεργεία οχθμάτων ι μαγειρικϊν ελαίων 

από επιχειριςεισ εςτίαςθσ ςτο αποχετευτικό δίκτυο ι ςε δίκτυα απορροισ 

επιβάλλεται πρόςτιμο πεντακοςίων (500) ευρϊ, το οποίο διπλαςιάηεται ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ. Υε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί για Φρίτθ ςυνεχόμενθ 

φορά θ παραπάνω παράβαςθ, ωσ κφρωςθ επιβάλλεται θ διακοπι λειτουργίασ 

των παραπάνω δραςτθριοτιτων για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν. 

27. Για τθν απόρριψθ εντόσ των φρεατίων υδροςυλλογισ του δικτφου ομβρίων 

υδάτων από επιχειριςεισ, λαϊκζσ αγορζσ, κ.λ.π. δφςοςμων υγρϊν αποβλιτων –

λίπθ, ζλαια- υπολείμματα κακαριςμοφ επιβάλλεται πρόςτιμο χιλίων (1000) 

ευρϊ. 

28. Για τθν απόρριψθ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ των κάδων 

ςφμμεικτων αποβλιτων ι κάδων ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν, επιβάλλεται 

πρόςτιμο τριακοςίων (300) ευρϊ.  

29. Για τθν εγκατάλειψθ οχιματοσ ι μθχανιματοσ επί του οδοςτρϊματοσ ι ςε άλλο 

δθμόςιο ι δθμοτικό κοινόχρθςτο χϊρο, ςε ακάλυπτθ ξζνθ ιδιοκτθςία, πάρκο, 

άλςοσ, κ.λ.π. επιβάλλεται πρόςτιμο: 

 τριακοςίων (300) ευρϊ για επιβατθγά, φορτθγά ζωσ 3,5 τόνουσ 

 εκατό (100) ευρϊ για μοτοποδιλατα, μοτοςιςκλζτεσ, ρυμοφλκεσ -

τρζιλερ-     

 χίλια πεντακόςια (1500) ευρϊ για μεγάλα οχιματα –φορτθγά άνω των 

3,5 τόνων-, μθχανιματα ζργου                                                      

 

Ρ Δ. Σεριςτερίου, ζχει τθν δυνατότθτα με τθν ζκδοςθ ι τροποποίθςθ του Μανονιςμοφ 

Μακαριότθτασ να –αρ. 79 ν.3463/2006 (Αϋ114)- να αυξάνει το φψοσ των προςτίμων- 
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παρ. 11 αρ.66 ν.4819/2021-. Ρ Δ. Σεριςτερίου, προςαυξάνει τα πρόςτιμα ςε περίπτωςθ 

υποτροπισ.   

(Για τισ λοιπζσ παραβάςεισ για τισ οποίεσ δεν προβλζπονται κυρώςεισ, αυτζσ θα 

οριςτοφν για κάθε παράβαςη με την απόφαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου εκάςτου 

Δήμου (παρ. 3 του άρθρου 79 του ν.3463/2006 ςε ςυνδυαςμό με την περ.ε τησ παρ.11 

του άρθρου 66 του ν. 4819/2021. 

Άρθρο 34 :Διαδικαςύα επιβολόσ κυρώςεων 

Ωσ όργανα προςταςίασ Σεριβάλλοντοσ ορίηονται υπάλλθλοι τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ 

& Σοιότθτασ Ηωισ, οι οποίοι εξουςιοδοτοφνται να βεβαιϊνουν κατά περίπτωςθ  

παραβάςεισ  και υποχρεοφνται να εφαρμόηουν με υπνευκυνότθτα και αυςτθρότθτα τον 

Μανονιςμό Μακαριότθτασ. Υυνεπικουροφνται από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία. 

Φα όργανα βεβαιϊνουν τθν παράβαςθ και ςυντάςςουν ζκκεςθ βεβαίωςθσ τθσ 

παράβαςθσ ςτθν οποία αναγράφονται: 

i. τα ςτοιχεία του παραβάτθ 

ii. ο χρόνοσ και ο τόποσ τζλεςθσ τθσ παράβαςθσ 

iii. ςυνοπτικι περιγραφι τθσ παράβαςθσ και αναφορά τθσ διάταξθσ που τθν 

προβλζπει, κακϊσ και τθν προβλεπόμενθ κφρωςθ  

Θ διαδικαςία επιβολισ των κυρϊςεων άρχεται από τον χρόνο που ο παραβάτθσ 

λαμβάνει γνϊςθ τθσ ζκκεςθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ 

υπαλλιλουσ που τθ διαπιςτϊνουν. 

Θ ζκκεςθ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ κοινοποιείται ςτον παραβάτθ και αντίγραφο τθσ 

αποςτζλλεται άμεςα ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Αντιρριςεισ κατά τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ υποβάλλονται ενϊπιον του 

προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Σεριβάλλοντοσ & Σοιότθτασ Ηωισ, όργανο τθσ οποίασ τθ 

βεβαίωςε, εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςτον παραβάτθ τθσ 

ζκκεςθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ. Θ απόφαςθ επί των αντιρριςεων πρζπει να είναι 

πλιρωσ αιτιολογθμζνθ, με αναφορά ςτα ςυγκεκριμζνα περιςτατικά και ςτοιχεία. 

Υε περίπτωςθ που παρζλκει άπρακτθ θ ταςςόμενθ για τθν υποβολι αντιρριςεων 

προκεςμία ι οι αντιρριςεισ κρικοφν αβάςιμεσ, ο Διμαρχοσ ι ο/θ αρμόδιοσ/α  

Αντιδιμαρχοσ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ επιβολισ τθσ κφρωςθσ θ οποία 

κοινοποιείται ςτον παραβάτθ. 
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Υτθν περίπτωςθ που θ επιβλθκείςα ποινι αφορά πρόςτιμο ο υπόχρεοσ οφείλει να το 

καταβάλλει ςτθν ταμειακι υπθρεςία του Διμου εντόσ τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν. 

Αν παρζλκει άπρακτθ θ ανωτζρω προκεςμία, το πρόςτιμο βεβαιϊνεται οριςτικά και 

ειςπράττεται ςφμφωνα με τον Μϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 

90). 

Ματά τθσ οριςτικισ βεβαίωςθσ επιβολισ του προςτίμου αςκοφνται τα προβλεπόμενα 

από τον Μϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ ζνδικα μζςα και βοθκιματα 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 
& ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΗΩΘΥ 

210-5701617 dppz@peristeri.gr 

ΦΞΘΞΑ ΜΑΘΑΤΙΥΞΡΧ 
ΜΡΙΟΡΧΤΘΥΦΩΟ ΧΩΤΩΟ & 
ΕΙΔΙΜΩΟ ΥΧΟΕΤΓΕΙΩΟ 

210-5701607 tkkx@peristeri.gr 

ΓΤΑΦΕΙΡ 
ΕΓΝΑΦΑΝΕΝΕΙΞΞΕΟΩΟ 
ΡΧΘΞΑΦΩΟ 

210-5701644 egatox@peristeri.gr 

ΦΞΘΞΑ ΑΣΡΜΡΞΙΔΘΥ 
ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & 
ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΙΞΩΟ ΧΝΙΜΩΟ 

210-5715408 tpama@peristeri.gr 

ΦΞΘΞΑ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ & 
ΥΧΟΦΘΤΘΥΘΥ ΡΧΘΞΑΦΩΟ 

210-5701643 tdso@peristeri.gr 

ΓΤΑΦΕΙΡ ΜΙΟΘΥΘΥ  210-5701648 grafeiokinisis@peristeri.gr 

ΦΘΝΕΦΩΟΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ 210-5701640  

ΓΤΑΦΕΙΡ ΑΟΦΙΔΘΞΑΤΧΡΧ 210-5701641 kathariotita@peristeri.gr 

 

Ιςτοςελίδα Διμου Σεριςτερίου: www.peristeri.gr 

Γραμμι εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν: 15100 
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