


Ο κανονισμός καθαριότητας που κρατάτε στα χέρια σας 
είναι κάτι περισσότερο από ένα πλαίσιο δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων.
Είναι, κάτι παραπάνω, μια προσπάθεια για μια νέα σχέση 
Δήμου και δημότη, σε ένα κοινό στόχο: να κρατήσουμε την 
πόλη καθαρή, να σεβαστούμε το περιβάλλον, μέσα από τη 
μάχη για την ανακύκλωση.
Φέτος, ο Δήμος μας μπαίνει σε μια νέα εποχή, αυτή 
της, σχεδόν, καθολικής ανακύκλωσης. Συνεχίζοντας τις 
προσπάθειες ετών, ο Δήμος μας εισάγει την νέα χρόνια νέες 
δυνατότητες και νέα μέσα για ανακύκλωση. Και προχωράμε 
πλέον προς την ανακύκλωση οργανικών υλικών.
Ήδη, έχουμε εγκαταστήσει δύο νέα μηχανήματα 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο 
και πλαστικό, ενώ υλοποιήσαμε πρόγραμμα ανακύκλωσης 
των οργανικών υλικών των λαϊκών αγορών.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τώρα, ο μεγάλος στόχος είναι να περάσουμε  στην 
ανακύκλωση των οργανικών υλικών και στα σπίτια, ώστε 
η πόλη μας να ανακυκλώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος των 
απορριμμάτων της. Έτσι, και την πόλη μας θα έχουμε καθαρή 
και οικονομίες θα κάνουμε.
Μείωση των απορριμμάτων σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση 
δαπανών για το δήμο, μια εξοικονόμηση που δίνει το 
περιθώριο στο μέλλον για μεγάλες βελτιώσεις στον 
εξοπλισμό και το επίπεδο καθαριότητας, αλλά και για 
μειώσεις δημοτικών τελών. Κυρίως, όμως, θα συμβάλλουμε 
στον μεγάλο αγώνα για το περιβάλλον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
Τίποτα όμως, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αν δεν 
έχουμε ενεργή τη συμμετοχή και την ευαισθησία των 
δημοτών.
Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αυτό το βασικό στόχο: 
να κάνει την υπόθεση της καθαριότητας, ένα κοινό, 
συνεχή αγώνα  Δήμου και δημοτών στον οποίο όλοι θα 
μοιραζόμαστε τα οφέλη.
Και τελικά  θα έχουμε και ένα μεγάλο  “κερδισμένο”: Το 
περιβάλλον στη γειτονιά μας, την πόλη μας, τον πλανήτη μας!

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκο-
πούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύμφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγματος είναι υπεύθυνοι για 
τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί µία από τις πρωταρχικές 
και σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου (άρθρο 75 Ν.3463/2006).

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυ-
νη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, μέσω των προσφερόμενων 
υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

Ø την καθαριότητα του Δήμου,
Ø την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
Ø τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
Ø την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των  
    κατοίκων,
Ø την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και του-         
    ριστικού ενδιαφέροντος,
Ø την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών,
Ø την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους    
    που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον,
Ø τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα,
Ø τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
Ø την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.



ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ

1. ΑΡΧΕΣ
Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους πολίτες, τους κατοί-
κους και τους χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές 
αρχές:

§ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προ-
στατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.
§ Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η 
προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα 
των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
§ Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημό-
σια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και 
του φυσικού κάλλους.
§ Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή 
εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει µε κάθε μέσο να περιορίζεται στο 
ελάχιστο δυνατό.
§ Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς και η 
μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημό-
σιας υγιεινής.
§ Η αξιοποίηση (µε την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της 
εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, 
της ανάκτησης ενέργειας) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει τη σπατάλη ενερ-
γειακών πόρων.

Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων 
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ø Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρή-
στες των υπηρεσιών συμμετέχουν, µε αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα µε τις δυνάμεις 
τους και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του αντικειμένου της Καθαριότητας. Βα-
σική προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών αποτελεί η ενημέρωσή τους 
σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση αξιοποιήσιμων υλικών (ανακύ-
κλωση) από τα απόβλητα.
Ø Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, 
πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση 
και διάθεση συσκευασιών που είναι συμβατές για ανάκτηση υλικών ή/και επαναχρη-
σιμοποίηση.
Ø Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προ-
γράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού.
Ø Ο ”ρυπαίνων πληρώνει”.



2. ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος κανονισμού είναι:

ü H μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να 
μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κό-
στους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, 
αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.
ü Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στους 
δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που δραστηριοποι-
ούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών 
των εργαζομένων.

Ειδικότερα:

Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την 
ενίσχυση του εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των 
πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:

ü H διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης.
ü Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσε-
ων από την κάθε είδους ρύπανση.
ü Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφά-
λιση της προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμ-
μάτων με επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον.
ü Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν.
ü Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπα-
νών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών 
αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν 
στις υποχρεώσεις του Δήμου.
ü Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την 
ενημέρωση και την κατάρτιση.
ü Η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή 
των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός έχει το εξής αντικείμενο:
Ø Ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δημοτών και του Δήμου, που αφο-
ρούν στην τήρηση της καθαριότητας και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Ø Συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων/αστικών στερεών απο-
βλήτων (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση).
Ø Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμμόρφωση των πολιτών με τις σχετικές διατάξεις 
του νόμου καθώς και τις αποφάσεις των δημοτικών αρχών.

ΑΡΘΡΟ 2 Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ   
  ΠΑΡΟΝΤΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ø Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πλατείες, δρόμους, άλση, πεζοδρόμια, δημο-
τικά και ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο κοινόχρηστο χώρο, στον 
οποίο παράγονται κάθε μορφής, ποιότητας και ποσότητας απορριμμάτων και βρίσκεται 
μέσα στα διοικητικά όρια του ”Καλλικράτειου” Δήμου Καλλιθέας.

Ø Οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα κάθε ακινήτου (οικόπεδα, κοινόχρηστοι χώ-
ροι, κατοικίες, καταστήματα, ιδρύματα κ.τ.λ.), καθώς και οι πεζοί και οδηγοί αυτο-
κινήτων στην περιοχή του Δήμου, οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισμό και 
να συμβάλλουν και µε τις δικές τους δυνάμεις στην καθαριότητα των κοινοχρήστων 
χώρων.

ΑΡΘΡΟ 3 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα µε το Άρθρο 75 § 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), στην 
αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
στην καθαριότητα. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες Διευθύνσεις, σύμφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπό-
μενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και την υπο-
βολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος µέσω των 
αρμοδίων υπαλλήλων της (προϊστάμενοι, επόπτες & επιστάτες καθαριότητας κ.τ.λ.), 
µε τη βοήθεια και συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος μπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς 
υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου, των διατάξεων του παρόντος Κα-
νονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Η Γενική Εποπτεία ανήκει στον 
Δήμαρχο και τον επί του περιβάλλοντος αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 4 ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  
  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθαριότητας, οι χρησιμο-



ποιούμενοι όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες:

1. «Κατοικίες»: Ως τέτοιες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή 
οικογένειες ή είναι προορισμένοι για τον σκοπό αυτό, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι 
αυτών. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος για τους κοινόχρηστους χώ-
ρους είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όταν πρόκειται για μονοκατοικίες και ο διαχειρι-
στής, όταν πρόκειται για πολυκατοικίες. Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι 
θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων (και καταστημάτων) των κτιρίων.

2. «Επιχειρήσεις - Καταστήματα»: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν 
πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος είναι:

§ Για προσωπικές επιχειρήσεις: Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
§ Για τις Ανώνυμες Εταιρείες: Ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.
§ Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες: Ο 
διαχειριστής.
§ Για Σωματεία: Ο Πρόεδρος και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
§ Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα: Τα πρόσωπα που τις 
αποτελούν.
§ Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από Νομικά Πρόσωπα: Οι  νόμιμοι εκπρό-
σωποι των νομικών προσώπων που τις  αποτελούν.

3. «Γραφεία»: Ως τέτοια θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδή-
ποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή 
κάτοχός τους.

4. «Οικόπεδα»: Ως τέτοια θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή µη, εντός 
ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος είναι ο ιδιο-
κτήτης ή ο νομέας αυτού.

5. «Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές μονάδες & εργαστήρια»: Θεωρούνται οι στεγασμένοι 
ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρή-
σεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο 
υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονι-
σμού, ορίζεται µε απόφαση της Διεύθυνσης της μονάδας που κοινοποιείται ταυτόχρονα 
στον Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται 
ο ιδιοκτήτης και ο Διευθυντής της μονάδας.

6. Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες 
εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προ-
στεθείς από τους προαναφερόμενους επαγγελματίες.

7. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ., υπεύ-
θυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο 
όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.

8. Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσω-
πος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι 



ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, 
Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από 
την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
 
9. Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος κανονισμού μπορούν 
να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται 
στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την 
τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Για να ισχύει η πα-
ραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος 
που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν 
το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή 
ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η ημερομηνία 
και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές 
αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με 
ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

10. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την 
ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

11. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, καθώς και όλοι 
οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό.

12. «Ενιαίος Φορέας»: Εννοείται ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 
Πρόκειται για το Περιφερειακό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που έχει αναλάβει 
τη διαχείριση των απορριμμάτων κατά τα στάδια που αφορούν στην προσωρινή απο-
θήκευση, στην επεξεργασία και στην τελική διάθεση (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής “Ε.Δ.Σ.Ν.Α.”).

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ως απορρίμματα/στερεά απόβλητα, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται 
όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπι-
νες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασί-
ας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλε-
λειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε Δημοτικά 
(Αστικά), Ειδικά Ρεύματα, Τοξικά – Επικίνδυνα, Ανακυκλώσιμα: Στερεά (µη επικίνδυνα) 
απόβλητα νοείται κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες αποβλήτων 
των παραρτημάτων ΙΑ΄ και ΙΒ΄ του άθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/
2003).

1. Δημοτικά (Αστικά) Στερεά Απόβλητα

   α. Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομη-
χανικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από 
κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρα-
κάτω περιπτώσεων (β & γ).



  β. Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτί-
θενται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.τ.λ.
  γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, εργασιών συντήρησης και καλλωπισμού δημοτι-
κών χώρων «πρασίνου», όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.τ.λ.
  δ. Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, 
στρώματα κ.τ.λ.

2. Ειδικά (Αστικά) Στερεά Απόβλητα

 α. Υπολείµµατα από δραστηριότητες µονάδων βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας 
και κάθε άλλης µονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογε-
νούς ή τριτογενούς τοµέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσε-
ων τροφίµων και εστίασης, λαϊκών αγορών,  ιχθυαγορών, ιχθυόσκαλας κ.ά.) και δεν 
προσοµοιάζουν µε τα αστικά απορρίµµατα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας 
µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, 
µέταλλα, ξύλο/πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιµοποιηµένα έλαια, λίπη, υφάσµατα,  
χρώµατα, κόλλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείµµατα τροφών κ.ά.).
  β. Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές 
εργασίες, γνωστά και ως Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
  γ. Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να µεταφερθούν µε τις συνήθεις μεθόδους και 
οχήματα.
  δ. Άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήµατα ή µηχανήµατα, 
καθώς και εξαρτήµατα ή τα µέρη τους, γνωστά και ως Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου 
Ζωής.

3. Τοξικά/Επικίνδυνα απορρίμματα

  α. Περιλαµβάνουν όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την 
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, το-
ξικά υλικά κ.τ.λ., όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 13588/725 ΦΕΚ Β 383 2006): Μέτρα, 
όροι, περιορισμοί για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση προς οδ. 
91/689/ΕΟΚ  «για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991»  
η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται µε τρόπους, μεθόδους 
και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη και µόνο όπως η κείμενη νομοθεσία 
ορίζει.
  β. Απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχο-
νται από  αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατοµικά – μικροβιολο-
γικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.τ.λ., τα οποία οδη-
γούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους και η διαχείριση των οποίων 
ρυθμίζεται όπως επιτάσσει η ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ Β` 1419/01.10.2003) «μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».

4. Ανακυκλώσιμα Ρεύματα Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία µε την κατάλληλη 
επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνεται είτε 
σε «κεντρική» μονάδα διαχωρισμού των υλικών – στόχων, είτε στην πηγή παραγωγής 
τους μέσω εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή. Το είδος τους καθορίζεται 
από τον Ενιαίο Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, π.χ.:

α. Γυάλινες συσκευασίες από: νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια 
τροφίμων κ.τ.λ.



β. Χάρτινες συσκευασίες από: δημητριακά, πίτσες, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, 
οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, 
βιβλία) κ.τ.λ.
γ.Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων από γάλατα, χυµούς, πλαστικές συσκευ-
ασίες (νερού, µπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη 
καθαρισµού, σαµπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακού-
λες).
δ. Ξύλινες συσκευασίες όπως κασόνια φρούτων και λαχανικών, παλέτες κ.ά.
ε. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, µπύρες, γάλατα εβαπορέ, τόνο, καφέ, 
τοματοπολτό από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα κ.τ.λ.
στ. Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεί-
α, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, 
συσκευές τηλεπικοινωνίας, σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισμός 
πληροφορικής, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, κατα-
λύτες εξάτμισης οχημάτων, λάστιχα μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάσης φύσεως όπως 
(τηγανέλαια, καµένα λίπη – ορυκτέλαια).
ζ. Απόβλητα από ανακυκλώσιμα υλικά που δεν συνιστούν συσκευασίες. Τα απόβλητα 
αυτά μπορούν, λόγω του βασικού συνθετικού τους υλικού, να ανακυκλωθούν. Παρα-
δειγματικά αφορούν σε θραυσμένους υαλοπίνακες (υλικό – στόχος το γυαλί), παιχνίδια 
(από πλαστικό), υφάσματα, μεταλλικά αντικείμενα (πινακίδες κ.ά.), είδη οικιακής χρή-
σης (θραυσμένα πιάτα και ποτήρια) κ.ά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Με βάση τον παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής:

1. Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των οι-
κιακών και µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων του ∆ήµου έτσι όπως αυτά περιγρά-
φονται στο άρθρο 5 § 1 (α,β,γ,δ) του παρόντος κανονισµού. Η περισυλλογή - αποκοµιδή 
γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής του Δήμου, µε πρόγραμμα που καταρ-
τίζει η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά 
μέσα του ∆ήµου σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), εργοστάσια 
διαλογής και διάθεσης απορριμμάτων ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

2. Η αποκομιδή και μεταφορά των ογκωδών αστικών στερεών αποβλήτων, έτσι όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 § 1δ του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, 
άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.τ.λ.), πραγματοποιείται εντός δύο εργασί-
μων ημερών από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου προγράμματος Διαλογής στην Πηγή που 
καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου και αφορά σε συγκεκριμένο τύπο απο-
βλήτου που χαρακτηρίζεται με τον γενικό όρο «ογκώδη αντικείμενα». Ως προϋπόθεση 
της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε 
ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγάλος και ειδικότερα να καταλαμβάνει χώρο 
που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοικτού φορτηγού ενός 
(1) τόνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος απο-
κομιδής ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο, όταν πρόκειται για αποκομιδή 
πολλών ογκωδών αντικειμένων.

3. Αποκοµιδή και µεταφορά των ειδικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων όπως 
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 § 2 του παρόντος, υποχρεούνται να πραγµατοποιούν 
µε δικά τους µέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότη-
τες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίµµατα. Στις υποχρεώσεις των ιδιωτών 
συγκαταλέγεται και η παράδοση των αποβλήτων αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένη 
μονάδα προς προσωρινή αποθήκευση εν αναμονή περαιτέρω επεξεργασίας. Ο ∆ήµος 
µπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να αναλάβει την υποχρέωση αποκοµιδής ειδικών ρευ-
μάτων αστικών στερεών αποβλήτων, εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να 
εκτελέσει ένα σχετικό πρόγραµµα και εφόσον ο υπεύθυνος ιδιώτης ή φορέας έχει κα-
ταβάλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής, όπως αυτό έχει καθοριστεί µε απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από ειδικότερες υπουργι-
κές αποφάσεις (π.χ. νοµοθεσία για τα ιατρικά απόβλητα).

4. Αποκομιδή και μεταφορά προ-διαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλή-
των από ανακυκλώσιμα  υλικά. Ο Δήμος μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα Διαλογής 
στην Πηγή για τη χωριστή συλλογή ορισμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων 
με γνώμονα την ανάκτηση των αντίστοιχων υλικών – στόχων (βλ. άρθρο 5 § 4). Στο 
πλαίσιο αυτό, θα συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς για την ασφαλή 
παράδοση των αποβλήτων αυτών προς περαιτέρω επεξεργασία.

5. Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και αποµάκρυνση 
μικροαπορριµµάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης, ή από οδούς, πλατείες, 



άλση και κοινόχρηστους χώρους. Αποµάκρυνση απορριµµάτων και οποιουδήποτε άλ-
λου υλικού φράσσει τα φρεάτια των όμβριων υδάτων, προκειµένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος φραγής τους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τη ∆ιεύ-
θυνση Καθαριότητας ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. 
Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ∆ήµος υποχρεούται να τοποθετεί 
καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής 
υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαντικειµένων κ.τ.λ. αποκομίζοντας το περιεχόμενό 
τους σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

6. Ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων 
αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος 
των οδών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης και για τις ώρες και ηµέρες που 
απαγορεύεται το παρκάρισµα αυτοκινήτων για σάρωµα των οδών. Η γνωστοποίηση 
προσδιορίζει ηµέρες της εβδοµάδας και ώρες που τα αυτοκίνητα καθαριότητας διέρ-
χονται από κάθε συνοικία για να συλλέγουν τα απορρίµµατα. Ο ∆ήµος υποχρεούται 
να τηρεί το πρόγραµµα, µε εξαίρεση για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτων 
αναγκών. Η ενηµέρωση του ∆ήµου για τον καθαρισµό των οδών από αυτοκίνητα, που 
είναι παρκαρισµένα και όχι εγκαταλελειµµένα, θα γίνεται δύο µέρες νωρίτερα, ώστε 
να υπάρχει επαρκής χρόνος ενηµέρωσης των οδηγών. Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής 
προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, θα γίνεται ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με 
τον τύπο των μέσων προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) που διατίθενται για τη χωριστή 
συλλογή των επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων.

7. Γνωστοποίηση στους δηµότες του παρόντος κανονισµού, όπως προβλέπεται και 
από το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και ανάρτησή του 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

8. Λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω 
καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.

9. Λήψη µέτρων ασφαλείας των χώρων συλλογής απορριµµάτων για την αποφυγή 
ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών.

10. Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλ-
ληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «Εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

11. Επιπλέον ο ∆ήµος οφείλει να:

α. Συµµετέχει, συνεργάζεται και να υλοποιεί πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης  
στερεών αποβλήτων.
β. Ιδρύει και να χρησιμοποιεί δίκτυα μεταφόρτωσης ή/και αδειοδοτημένους χώρους  
προσωρινής εναπόθεσης για ελαχιστοποίηση των διανυόμενων διαδρομών των δημο-
τικών  απορριμματοφόρων.
γ. Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
δ. Προµηθεύεται και χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό.
ε. Χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολο-
γική  εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιµότητα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 
και του Δήµου.
στ. Μεριμνά για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριό-
τητας.
ζ. Συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευ-



αισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική  
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
η. Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή συνεργαζόµενος µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε  
εθελοντικές οµάδες και με φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

12. Να διατηρεί πρόγραμμα πλύσης με το ειδικό όχημα πλυντηρίου κάδων μετά την 
αποκομιδή και ανάλογα με τις δυνατότητές του.

13. Να φροντίζει να είναι καθαρά εξωτερικά τα φρεάτια του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται:

1. Ο ∆ήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα (ΚΥΑ 69728/824, Φ.Ε.Κ Β 358/
1996), εκτός από τα οικιακά, αν «λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητάς 
τους» δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους µε τις υπάρχουσες 
κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας.

2. Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων/αποβλήτων του άρθρου 5 § 3 του 
παρόντος και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά/επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές 
υγειονοµικές διατάξεις, όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές/εύφλεκτες και 
διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή/
επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόµενα από 
εκµετάλλευση λατοµείων, γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από κατάλοιπα ζωϊκού 
κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, εντοµοκτόνων κ.τ.λ.

3. Στην αποµάκρυνση των µπαζών και λοιπών οικοδοµικών υλικών που προέρχονται 
από οποιεσδήποτε οικοδοµικές εργασίες.

4. Στη συντήρηση και καθαρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου οµβρίων 
υδάτων της ΕΥΔΑΠ, για τα οποία είναι αρµόδια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πλην της 
αφαίρεσης απορριµµάτων και λοιπών στοιχείων άνωθεν των φρεατίων της ΕΥΔΑΠ, για 
την αποφυγή φραγής των οποίων είναι υπεύθυνη η Διεύθυνση Καθαριότητας).

5. Στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασίνων που ανήκουν σε ιδιωτι-
κούς ή δηµόσιους φορείς, εκτός και αν έχει υπάρξει προηγούμενη συμφωνία.

6. Στην άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασί-
ων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

7. Στην καθαριότητα των δηµόσιων και δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται από 
διάφορους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει στους δι-
οργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, µετά το πέ-
ρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Σε περίπτωση αδυναµίας, 
οι υπεύθυνοι οφείλουν να συσκευάζουν τα απορρίµµατα κατάλληλα και να τα τοποθε-
τούν σε σηµεία που θα τους υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας.

8. Σε περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας διακόπτεται η λειτουργία του χώ-



ρου διάθεσης απορριµµάτων, η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας µετά από ενηµέρωση των 
δηµοτών έχει τη δυνατότητα να διακόψει το πρόγραµµα αποκοµιδής έως την επανα-
λειτουργία του χώρου διάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση δηµιουργείται υποχρέωση 
των δηµοτών να µην εναποθέτουν τα απορρίµµατά τους στους κάδους απορριµµάτων. 
Εναλλακτικά, ο Δήμος μπορεί να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την ιδιότητα του 
κατ’ επείγοντος με αδειοδοτημένο φορέα για την παραλαβή των απορριμμάτων προς 
περαιτέρω επεξεργασία με γνώμονα τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ορθής και βι-
ώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, 
τελική διάθεση).

9. Ο καθαρισμός σταθμών και γραμμών, ιδιοκτησίας φορέων Μέσων Μαζικής Μεταφο-
ράς (Μετρό, Τράμ, κ.τ.λ.)

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ειδικότερα οι εργαζόμενοι καθαριότητας οφείλουν:
Ø Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Ø Να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής ασφαλείας.
Ø Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας.
Ø Να εφαρμόζουν τις εντολές του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
Ø Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Ø Η απόρριψη από πεζούς καθ’ οδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 
µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Το 
ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του ∆ήµου  
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.), για περιπατητές, 
θαµώνες  κ.τ.λ. Τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια 
µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους ανακύκλωσης.
Ø Απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση οχημάτων στις γωνίες δρόμων ή με τρόπο 
που να εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμούς των απορριμματοφόρων για 
την προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης, απαγορεύεται η στάση ή η 
στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθε-
ρη μετακίνηση κάδων απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το 
πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων. Τα οχήματα θα απομακρύνονται σε συνερ-
γασία με την τροχαία.
Ø Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρω-
μα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς 
και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των 
οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε 
περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περι-
πτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να 
ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ  
  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1. Τα απορρίµµατα κάθε κατοικίας, καταστήµατος ή γραφείου πλην των ανακυκλώσιµων, 
πρέπει να τοποθετούνται και να συμπιέζονται όσο το δυνατόν περισσότερο µέσα σε 
γερούς και ανθεκτικούς σάκους (πλαστικούς) που να δένονται στο πάνω µέρος έτσι 
ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχοµένου. Οι δηµότες υποχρεούνται να είναι 
ενήµεροι για το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που έχει καταρτίσει ο ∆ήµος 
για την περιοχή τους, ώστε να έχουν συσκευασµένα και τοποθετημένα τα απορρίµµατά 
τους στους ειδικούς κάδους. Για την περίπτωση εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής 
στην Πηγή, οι δημότες πρέπει να προβούν σε χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου 
ρεύματος και να το απορρίπτουν στον κατάλληλο κάδο, που θα φέρει ειδική σήμανση 
για τον σκοπό αυτό.

2. Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και τη δηµόσια υγεία, δεν 
επιτρέπεται:

α. Η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή άλλων 
μέσων προσωρινής αποθήκευσης.
β. Η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη συσκευασία.
γ. Η τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων.
δ. Η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων 
ή άλλων  κοινόχρηστων χώρων. Τα µαγειρικά ή µηχανικά έλαια επιβάλλεται να παρα-
δίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς συμβεβλημένους με τα αντίστοιχα 
συλλογικά  συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.



Για όσους συλλαµβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο ∆ήµος θα επιβάλλει 
πρόστιµο κατά του υπευθύνου πέραν των άλλων κυρώσεων του Π.Κ. (αρ. 458). Το πρό-
στιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

3. Στις περιοχές του ∆ήµου που δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής 
των απορριµµάτων, τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα πρέπει να εναποτίθενται, καλά 
συσκευασµένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισµένες από τη ∆ιεύ-
θυνση Καθαριότητας θέσεις.

4. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:

§Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ., συσκευάζονται 
σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Σε περίπτωση 
απορριµµάτων που δεν είναι τοποθετηµένα σε σάκους επί του πεζοδροµίου (ασυσκεύ-
αστα), επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο (βλ. Παράρτημα Β’).
§ Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κ.τ.λ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, 
δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους. ∆εν βγαίνουν προ 
της αποκοµιδής τους στο πεζοδρόµιο και για τη συλλογή τους ο υπεύθυνος υποχρεού-
ται να ειδοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας.
§ Υπόλοιπα χώματος, μπάζα κοπροχώματος, αδρανή υλικά κ.τ.λ. αποµακρύνονται 
υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους µε δικά τους µέσα ή, κατόπιν συνεννόησης, από 
τον ∆ήµο, µε την καταβολή συµφωνηµένου ποσού. Στους παραβάτες επιβάλλεται 
πρόστιµο.

5. Σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυµεί αποκοµιδή ογκωδών και πράσινων απορριμ-
μάτων, υποχρεούται να ενημερώσει τον ∆ήμο και να τα εκθέσει την ηµεροµηνία που ο 
∆ήµος µπορεί να ανταποκριθεί στην αποκοµιδή τους, διαφορετικά θεωρείται ανεξέλε-
γκτη απόρριψη αποβλήτων και τιμωρείται µε πρόστιμο.

6. Σε περίπτωση απεργίας ή σε περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας δεν τη-
ρείται το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, 
συστήνεται στους δηµότες να συσκευάζουν ασφαλώς τα απορρίµµατα και να κρατούν 
στο µπαλκόνι της οικίας τους προκειµένου να αποφευχθεί υπερβολική ρύπανση. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος οφείλει να προβεί σε συνεχείς ανακοινώσεις για την πληρο-
φόρηση των δηµοτών. Οι δηµότες υποχρεούνται να κρατήσουν τα απορρίμματά τους 
εντός των κατοικιών τους.

7. Τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίµµατα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
– ειδοποίησης στην Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι υπεύθυνοι απαγορεύεται να 
βγάζουν τα ογκώδη αντικείµενα (έπιπλα, στρώµατα, παλιές οικιακές συσκευές κ.τ.λ.) 
στο πεζοδρόµιο, αλλά µόνο κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία Καθαριότητας του 
∆ήµου και να τα τοποθετούν σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή 
οχηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο.

8. Απορρίµµατα τα οποία περιλαµβάνονται στα ανακυκλώσιµα είδη (υλικά συσκευασί-
ας, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, µπαταρίες, ελαστικά επίσωτρα, λάδια κινητή-
ρων και τηγανέλαια κ.λ.π.) δεν τοποθετούνται στους κοινούς κάδους αλλά απορρίπτο-
νται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Δ’, άρθρο 
30 του παρόντος κανονισµού.



ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται µεγάλη παρα-
γωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών υπολειμμάτων, συσκευασιών κ.τ.λ.), 
οφείλουν να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα 
(κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών κ.τ.λ.), να κλείνουν καλά τους σάκους, 
να τους τοποθετούν στους ειδικούς κάδους και να τα εκθέτουν προς αποκομιδή.

2. Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριµµάτων από 
την κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.τ.λ.), 
οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριµµάτων εντός του χώρου ιδιοκτησίας ή άσκη-
σης του επαγγέλµατός τους αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα 
χώρο τους. Στους µη συµµορφώμενους µε τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο και 
σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο θα προσαυξάνεται στο διπλάσιο.

3. Ισόγεια καταστήµατα που εμπορεύονται αναψυκτικά, οινοπνευµατώδη, γλυκά, φα-
γητά, σουβλάκια, πίτες, γενικά είδη µπαρ ή καφενείου, σε πελατεία είτε ιστάµενη, είτε 
καθήµενη σε τραπεζοκαθίσµατα, τοποθετηµένα µέσα και έξω από τα καταστήµατα, 
πρέπει συνεχώς καθ΄όλες τις ώρες της λειτουργίας, να φροντίζουν να µαζεύουν τα 
κάθε φύσεως απορρίµµατα που δηµιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών 
του καταστήµατός τους (χαρτιά περιτυλίγµατος προσφεροµένων ειδών, αποφάγια, 
σάλτσες, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα κ.τ.λ.) έτσι ώστε πάντοτε να είναι το 
κατάστηµα και ο µπροστά απ’ αυτό χώρος καθαρός.

4. Στις υποχρεώσεις των καταστηµάτων περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση µέσα και 
έξω από κάθε κατάστηµα, αρκετών καλαθιών για απορρίµµατα, που θα πρέπει να είναι 
καλής κατασκευής συµβατά µε την αισθητική της πόλης, να µην αφήνονται να ξεχειλί-
ζουν, αλλά να κενώνονται συχνά και το περιεχόµενό τους µαζί µε τα άλλα σκουπίδια 
των καταστηµάτων, να συγκεντρώνονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να 
κλείνονται ερµητικά στο πάνω µέρος. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε ακινήτου οφεί-
λουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις του και να συµβάλλουν στην καθαριότητα 
του οδοστρώµατος καθώς και των πεζοδροµίων, στοών και δρόµων που βρίσκονται 
µπροστά στο ακίνητο.

5. Οι κάθε είδους επιχειρήσεις μαζικής εστίασης απαιτείται να συμβληθούν με αδειο-
δοτημένο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογέα/μεταφορέα χρησιμοποι-
ούμενων λιπών και ελαίων, στον οποίο θα παραδίνουν τα λίπη και τα έλαια που έχουν 
συλλέξει στην κουζίνα τους.

6. Καταστήματα όπως κρεοπωλεία, ψαράδικα καθώς και αντίστοιχα τμήματα υπεραγο-
ρών οφείλουν να συλλέγουν τα υπολείμματα των προϊόντων τους και να τα διαθέτουν 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Αν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή ξεχωριστό ρεύμα διαλογής 
στην πηγή, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν 
ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος.

ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας 
που τοποθετούνται προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.τ.λ.), να έχουν 



προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια της πιέσεως, περιδέσεως κ.τ.λ. Στους 
µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο.

2. Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στα πεζοδρόµια και τα 
καταστρώµατα του  δρόµου µπροστά ή γύρω από τα καταστήµατα, αντικειµένων σχε-
τικών µε το εµπόριό τους (π.χ. υλικών συσκευασίας, καφάσια φρούτων κ.τ.λ.), πάντα 
εγκυµονεί ο κίνδυνος του ατυχήµατος, αλλά και η άσχηµη εικόνα στον περιπατητή ή 
επισκέπτη.

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων επί του πεζοδροµίου. Στους 
παραβάτες  επιβάλλεται πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ή ΜΗ)

• Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, οικιών και επιχειρήσεων, στεγασµένοι ή µη 
(πάρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.τ.λ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη φρο-
ντίδα των υπεύθυνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο. Σε περίπτωση αδιαφορίας των 
υπευθύνων και ύστερα από την υποβολή σχετικής σύστασης και προθεσµίας προς 
συµµόρφωση, ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να παρέµβει σε εξωτερικούς χώρους (οικόπεδα, 
πρασιές, πάρκινγκ, παλιές οικίες) καθαρίζοντας τον χώρο. Στη συνέχεια καταλογίζονται 
τα έξοδα και επιπλέον επιβάλλονται πρόστιμα στους υπευθύνους.
• Σε περιπτώσεις ρύπανσης µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, 
χώρων πρασίνου κ.τ.λ., πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης, θα επιβάλλεται και 
πρόστιµο ανάλογο µε το µέγεθος της φθοράς. Η επιβολή προστίµου, δεν αφαιρεί από 
τον ∆ήµο το δικαίωµα να στραφεί δικαστικά σε βάρος του/των υπαιτίων για την αστική 
αποκατάσταση και την ποινική τιµωρία, σε περίπτωση καταστροφής.

ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν κατόπιν άδειας, δηµοτικούς ή δηµόσιους χώρους, 
όπως καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και συναφή καταστήµατα, 
οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς δια ιδίων µέσων και µε την τοποθέτηση 
καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από το πρόγραµµα αποκοµιδής των συνεργείων του 
∆ήµου. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο.

2. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, 
οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να 
τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή να τα 
φυλάσσουν σε ειδικούς χώρους, τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, 
ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

1. Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από 
απορρίµµατα. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περι-
οδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους. (Σύμφωνα με τη πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ. 
724/84 τεύχος Β’)

2. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο 
∆ήµος έχει το δικαίωµα να παρέµβει καθαρίζοντας το οικόπεδο µετά από προηγούµενη 



όχληση και προθεσµία, καταλογίζοντας τα έξοδα και επιβάλλοντας επιπλέον πρόστιμο 
στους υπεύθυνους.

3. Απαγορεύεται η έκθεση απορριµµάτων (έστω και µε την πρέπουσα συσκευασία) 
µέσα σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άµεσα προσβάσιµοι από την 
Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε περίπτωση παράβασης ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του 
παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών εµπορευµάτων, 
οικοδοµικών και λοιπών υλικών, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον 
διασκορπισµό στοιχείων των υλικών αυτών στο περιβάλλον. 

2. Στη χορηγούµενη από τον ∆ήµο άδεια κατάληψης πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου 
χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υπο-
χρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, 
νάιλον κ.τ.λ.), που οφείλει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος 
διασκορπισµού τους.

Αν από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών µέτρων προκληθεί 
ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, ο ∆ήµος πέραν των προβλεπόµενων άλλων κυρώ-
σεων από την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιµο ανάλογα 
µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ & ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

1. Απαγορεύεται  σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαί-
θρια και δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο και μέσο για την προώ-
θηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους:

I. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από 
αυτούς, σε  παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τό-
πους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.
II. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και πα-
ραδοσιακά κτίρια.
III. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
IV. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλ-
λοντα  χώρο τους.
V. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορί-
ζεται στο άρθρο 14 § 1 του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, 
σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί 
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
VI. Σε στοές κτιρίων.
VII. Σε πινακίδες δημοσίας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους 
φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.



2. Απαγορεύεται επίσης:

Α.  Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, 
σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και 
σε ακάλυπτους χώρους.

Β.   Ο διασκορπισμός διαφημιστικών- ενημερωτικών φεϊγ-βολάν στο κατάστρωμα των 
δρόμων  και σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον 
διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. 
Επιπλέον οι υπαίτιοι, βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επι-
βάλει ο Δήμος.

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ø Τα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και λοιπά οχήματα, τα οποία βρίσκονται σταθμευμέ-
να στο ίδιο σημείο επί μακρόν διάστημα, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεό απόβλητο 
και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως.
Ø Ειδικότερα για τα παραπάνω ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2939/2001, του Π.Δ. 116-
2004 και των λοιπών κείμενων διατάξεων με τις τροποποιήσεις τους.
Ø Στο Δήμο Καλλιθέας λειτουργεί υπηρεσία με αποκλειστικό αντικείμενο την εφαρ-
μογή των παραπάνω διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

1. Οι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στον ∆ήµο (στεγασµένες 
ή µη, λαϊκές κ.τ.λ.), καθώς επίσης πλανόδιοι µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή 
αυτοκινούµενες), οφείλουν να διατηρούν τον περίγυρο πάντοτε καθαρό, να συλλέγουν 
τα κάθε είδους απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους µεταφέρουν στους 
κάδους του ∆ήµου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται, αφού τα συσκευάσουν, 
να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους.

2. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω, ο ∆ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου καταλο-
γίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους.

3. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές 
(από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι 
πωλητές (επαγγελματίες, παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) 
έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν 
παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές. Οι ίδιοι οφείλουν να μεριμνούν 
ώστε να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που 
δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς, καθώς η παραμονή των πωλητών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του 
νομίμου ωραρίου, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

4.  Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο οφείλουν:
α. Να διατηρούν τον χώρο των πάγκων τους καθώς και το γύρω από αυτούς χώρο 
πάντοτε καθαρό, αλλά και να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς 
χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά 
τους.



β. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή καλά 
κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουρ-
γίας της λαϊκής αγοράς.
γ. Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπα-
θών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα, καθώς και ειδών συσκευασίας.
δ. Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμ-
μάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τον 
παρόντα κανονισμό καθαριότητας και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, 
την εκτέλεση του έργου της.

ΑΡΘΡΟ 20 ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να λαμβάνουν 
όλα τα προληπτικά μέτρα ώστε το φορτίο τους να είναι απόλυτα προστατευμένο από 
κινδύνους διασποράς ή διαρροής (εάν είναι υγρό). Ιδιαίτερα τα ανοικτά φορτηγά πρέ-
πει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο 
μέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε υπεύθυνου (ιδιοκτήτη, οδηγού, μεταφορέα κ.τ.λ.) 
που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

2. Οποιαδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά από το πέρας κάθε εργασίας 
με ευθύνη του μεταφορέα και του εξυπηρετούμενου (υπεύθυνου επιχείρησης κ.τ.λ.). 
Σε περίπτωση αμέλειας ή αδιαφορίας, η καθαριότητα πραγματοποιείται από τις υπηρε-
σίες του Δήμου, η εργασία κοστολογείται και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος 
των υπευθύνων.

3. Σε περίπτωση, κατά την οποία φορτηγά Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσεως ή άλλα 
οχήματα εντοπίζονται να απορρίπτουν άχρηστα αντικείμενα σε δρόμους, πλατείες, 
οικόπεδα και τον Ιλισό ποταμό (παρόχθια ή εντός της κοίτης), καθώς και άλλα σημεία 
θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες αυτών χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια έως δύο 
χιλιάδες πεντακόσια (500 – 2.500) ευρώ, πέραν των λοιπών ποινών, οι οποίες προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ / ΣΥΝΟΔΩΝ   
  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ

Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες και γενικά κοι-
νόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη του ζώου.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται:
Α) Να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος 
των κατοικίδιων τους από τους χώρους των ιδιοκτητών τους.
Β) Να μεριμνούν για την ευζωία και την κτηνιατρική εξέταση του ζώου τους.
Γ) Να μη το εγκαταλείπουν, διότι έτσι δημιουργείται το φαινόμενο των αδέσπο-
των ζώων.
Δ) Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρ-
σίες του σκύλου.
Ε) Στο Δήμο Καλλιθέας από το 2015 λειτουργούν πιλοτικά σε διάφορους κοινό-
χρηστους χώρους «Συστήματα Εξυπηρέτησης Δεσποζόμενων Ζώων». 



Στους παραβάτες των διατάξεων αυτών και γενικά των όρων και υποχρεώσεων του 
νόμου υπ. αριθμ. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15) για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίη-
ση με κερδοσκοπικό σκοπό, (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο  
4235/2014 – ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014), ο οποίος αφορά στα “ζώα συντροφιάς, αδέσπο-
τα συντροφιάς και άλλες διατάξεις” επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Οι κάτοικοι µονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές 
καταστηµάτων, υποχρεούνται να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των 
πεζοδροµίων τους.

ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη χωροθέτηση των 
κάδων στα όρια του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την υφισταμένη μέχρι σήμερα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που σχετίζεται με τη 
διαχείριση  των στερεών αποβλήτων, την καθαριότητα, την υγιεινή και ασφάλεια.
β) Την καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος 
από στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία Καθαριότητας, από ζυγίσεις στον ΧΥΤΑ ή άλλες σχε-
τικές μετρήσεις ή εκτιμήσεις σε σχέση με τα αδρανή, κλαδιά δένδρων, απορρίμματα 
κήπου και άλλα ειδικά απόβλητα που πιθανόν συλλέγει.
γ) Τον βασικό εξοπλισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας (απορριμματοφόρα, μηχανικά 
σάρωθρα, φορτηγά, υδροφόρες, πλυντήρια κάδων), καθώς επίσης και του σχετικού 
εξοπλισμού του αμαξοστασίου (αντλίες, πλήθος, χωρητικότητα, ποιοτική κατάσταση).
δ) Την αποτύπωση των κάδων (θέση, πλήθος, χωρητικότητα, ποιοτική κατάσταση).
ε) Την οργάνωση των ημερήσιων διαδρομών των απορριμματοφόρων, μηχανικών σα-
ρώθρων, φορτηγών συλλογής ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων.

2. Ειδικότερες επιδιώξεις και στόχοι:

α) Η λειτουργική, η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθε-
ρου χώρου και η αρμονική ένταξη των κάδων στον αστικό ιστό.
β) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.
γ) Η προβολή της ανακύκλωσης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτή.
δ) Ο περιορισμός της οπτικής όχλησης και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων πλησίον των κάδων.
ε) Η βελτίωση της προσβασιμότητας του πολίτη στους κάδους και η εύκολη πρόσβαση 
των απορριμματοφόρων για τη μείωση της ρύπανσης και της όχλησης από την προσέ-
λευσή τους.

3. Το σύνηθες μέγεθος των κάδων είναι τα 1.100 λίτρα, αλλά υπάρχουν και περιοχές 
όπου τοποθετούνται, λόγω ειδικών συνθηκών, κάδοι διαφορετικής χωρητικότητας.

4. Κατά την επιλογή, η Υπηρεσία Καθαριότητας λαμβάνει υπόψη της, τις ιδιαιτερότητες 
και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, όπως επίσης τους επιπλέον κάδους που απαιτούνται 
για την κάλυψη αναγκών των διαφόρων συστημάτων ανακύκλωσης που συμμετέχει ο 
Δήμος.



5. Σε ένα κτίριο άνω των 15 διαμερισμάτων τοποθετείται κάδος αστικών απορριμμάτων 
στην πρόσοψη του κτιρίου με απόφαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Τυχόν απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την ακριβή θέση του κάδου αξιολογείται 
από την Υπηρεσία.

6. Σε γειτονικά κτίρια που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 15 διαμερίσματα, ο κάδος 
τοποθετείται στο όριο των ακινήτων εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όταν όμως υπάρχουν 
είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων ή υπάρχει στενό πεζοδρόμιο, τότε η τοποθέτηση γίνε-
ται στην πρόσοψη του κτιρίου με τα περισσότερα διαμερίσματα.

7. Σε περίπτωση που κοντά σε μια πολυκατοικία βρίσκεται μονοκατοικία, ο κάδος τοπο-
θετείται στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.

8. Σε δρόμους όπου η πλειοψηφία των κατοικιών είναι μονοκατοικίες, η τοποθέτηση 
των κάδων γίνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε οδού.

9. Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε τοποθετεί-
ται μπροστά στην πρόσοψη του κτιρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό διαμερισμάτων.

10. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, σού-
περ μάρκετ κ.τ.λ.) είναι υποχρεωμένα να τοποθετούν τους κάδους στον ιδιωτικό τους 
χώρο, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο τρόπος αποκομιδής των κάδων αυτών θα 
γίνεται έπειτα από απευθείας συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετούνται στην πρόσοψη του καταστήματος.

11. Σε περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν μπορούν να 
υπαχθούν στην προηγούμενη παράγραφο, οι κάδοι τοποθετούνται κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας.

12. Δεν τοποθετούνται κάδοι στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε αδιέξοδο και γενικά όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρου.
β) Κοντά σε διασταυρώσεις, όταν εμποδίζεται η οπτική του διερχόμενου οδηγού.
γ) Πλησίον εξόδου γκαράζ αντίθετα από τη φορά της κατεύθυνσης οχημάτων για να μην 
εμποδίζεται η οπτική του οδηγού.
δ) Σε πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου του ενός μέτρου.
ε) Πάνω σε φρεάτια.
στ) Σε διαβάσεις πεζών και σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ζ) Σε σημεία που εμποδίζεται η πρόσβαση Υπηρεσιών που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες 
(Πυροσβεστική, ασθενοφόρο κ.τ.λ.).
η) Σε εισόδους παιδικών  σταθμών, σχολείων και παιδικών χαρών.
θ) Σε σημεία όπου κωλύεται η κυκλοφορία πεζών.

13. Σε δρόμους όπου το εύρος τους δεν επιτρέπει τη διέλευση απορριμματοφόρου, 
οι κάδοι τοποθετούνται κατά κανόνα στις διασταυρώσεις με τους δρόμους διέλευσης 
των απορριμματοφόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν την ορατότητα των 
εξερχόμενων οχημάτων.

14. Σε δρόμους όπου το εύρος του πεζοδρομίου είναι μικρότερο των 2 μέτρων ή όταν 
η κλίση των δρόμων είναι πάνω από 10%, τοποθετείται προστατευτικό κιγκλίδωμα για 



τον κάδο επί του οδοστρώματος, ενώ για εκείνους τους δρόμους όπου το εύρος του 
πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 2 μέτρων κατασκευάζεται εσοχή.

15. Όταν ένας πεζόδρομος απαιτεί κάδους, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και το τέλος 
του πεζόδρομου.

16. Η χωροθέτηση των κάδων και η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι τέτοια που να 
έχει περιθώρια ασφαλείας, ώστε να μην παρατηρείται υπερχείλισή τους στην περιβάλ-
λουσα περιοχή.

17. Αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων είναι αποκλειστικά η Υπη-
ρεσία Καθαριότητας.

18. Σε αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων από πολίτες επιβάλλεται πρόστιμο.

19. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση της θέσης ενός κάδου, αυτή μπορεί να αλλάξει με τη 
σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων, εφόσον δεν ενοχλεί και δεν διαταράσσει 
τη σωστή λειτουργία της μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις απορριμματοφόρων, 
κυκλοφοριακά προβλήματα κ.τ.λ.).

20. Κάθε νέα οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής 
αποκομιδής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από 
το απορριμματοφόρο. Οι κατασκευαστές οφείλουν, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία 
Καθαριότητας, να κατασκευάζουν τη θέση των κάδων κατά τη διάρκεια των οικοδομι-
κών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ∆ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη δυνατότητα 
της περισυλλογής των ειδικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως αυτά 
καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισµού, περισυλλέγει τα απορρίµµατα 
αυτά βάσει ειδικού προγράµµατος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους οι οποίοι 
µε τη σειρά τους έχουν την υποχρέωση καταβολής, υπέρ του ∆ήµου, ειδικού τέλους 
αποκοµιδής το οποίο ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

2. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και 
διάθεσης των ειδικών ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων, που περιγράφονται στο 
άρθρο 5 του παρόντος. Οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνερ-
γείων κ.τ.λ. υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά τους µέσα και 
να τα προσκομίζουν σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα προς προσωρινή εναπόθεση 
και περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να 
κρατούν τα απορρίµµατα αυτά συσκευασµένα στο προαύλιο των επιχειρήσεων και να 
µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο. 

3. Για τα απορρίµµατα των χώρων νεκροταφείου, τα προερχόµενα από εργασίες 
καθαρισµού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.τ.λ., που προσοµοιάζουν µε τα εσω-
τερικά αστικά απορρίµµατα, συλλέγονται και µεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο.

4. Λοιπά:

Ø Τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού (µπάζα 



και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανα-
καινίσεις οικοδοµών κ.λπ.), µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου 
εργασιών σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα προς προσωρινή εναπόθεση και περαι-
τέρω επεξεργασία.

Στην περίπτωση που παραµένουν επί του πεζοδροµίου για διάστηµα µεγαλύτερο των 
δύο ηµερών θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύ-
θυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού 
προστίµου.

Ø Η εναπόθεση αυτών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, χείµαρρους, ρέµατα, 
πάρκα, άλση, δρόµους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπαν-
σης, προκαλώντας ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον και απαγορεύεται αυστηρά. 
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 
119 του Ν 1892/90, το αρ. 28 του Ν. 1650/1986 και τις προβλεπόµενες άλλες κυρώσεις, 
ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο που κυµαίνεται, ανάλογα µε τον όγκο των επιρριπτοµένων 
αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση δε επανάληψης για δεύτερη 
φορά, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος της προηγού-
μενης φοράς.

5. Απαγορεύεται γενικά η ρίψη µπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους  
απορριµµάτων, καθώς και η ρύπανση πεζοδροµίων µε χώµατα, λάδια κ.τ.λ. Στους πα-
ραβάτες  επιβάλλεται πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΥ

1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 4 συλλέγονται, αποκομίζονται 
και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται 
στο άρθρο 8 του Κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της απο-
κομιδής τους, να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικά προστατευμένους χώρους εντός 
της ιδιοκτησίας τους και να μην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε 
άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβαίνουν σε άμεση απο-
μάκρυνσή τους με δικά τους μέσα.

2. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οι-
κιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής από 
Νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, εφόσον τους 
ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντα κανονισμού, να παρουσιά-
ζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών 
και τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων.

3. Για τη μη συμμόρφωση των υπευθύνων του παρόντος άρθρου, εκτός όσων προβλέ-
πονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις, εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός καθαρι-
ότητας.



ΑΡΘΡΟ 26 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύονται :

1. Η εναπόθεση µπαζών, µπετόν, χώµατος, σκόνης κ.τ.λ. σε δρόµους και κοινόχρη-
στους χώρους.

2. Η απόρριψη µε τον οποιοδήποτε τρόπο πάσης φύσεως απορριµµάτων από 
κινουµένα οχήματα.

3. Η εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριµµάτων (καµένα λάδια, λίπη κ.τ.λ.) 
σε κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους και κάδους απορριµµάτων. Σε περίπτωση ρί-
ψης βρώσιµων ελαίων - λιπών σε κάδους ή αποχετεύσεις, επιβάλλεται πρόστιµο σε 
καταστήµατα – επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος – εστίασης. Σε περίπτωση 
υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται, σύµφωνα και µε Κανονιστική Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλλιθέας (ή όπως αυτή αντιστοίχως τροποποιη-
θεί).

4. Η ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δρόµους και κοινόχρη-
στους χώρους.

5. Η εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το 
κρέµασµα  σάκων απορριµµάτων σε κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια κ.τ.λ.

6. Η ρίψη σκουπιδιών, τσιγάρων, χαρτιών, µπουκαλιών, κυτίων καφέ κ.τ.λ. καθώς και 
η ρύπανση των κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες (σκα-
λοπάτια, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι κ.τ.λ.) καθώς και κάθε άλλου δημόσιου/
δημοτικού κτιρίου ή δημοτικής περιουσίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ∆ΗΜΟΥ

Τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό αφορούν σε κάθε είδους οικοδομικές εργασίες 
(νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) και κάθε εργασίας Οργανισμού Κοινής Ωφέλει-
ας (Ο.Τ.Ε, ∆.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ.), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 27 ΓΕΝΙΚΑ
 
- Εργασίες κάθε φύσεως από οργανισµούς κοινής ωφέλειας και εργολάβους σε χώρους 
και δρόµους που υπάρχουν ∆ηµόσια ∆ίκτυα, προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής αδείας 
από τον ∆ήµο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο που προβλέπεται στο Παράρ-
τημα Β’.

- Η µη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών επισύρει την επιβολή 
προστίµου.

ΑΡΘΡΟ 28 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Το κεφάλαιο αυτό αφορά σε κάθε είδους οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από 
ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου (ανέγερση νέων οικοδομών, προσθήκες, επισκευές,  
ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις, λοιπές οικοδομικές εργασίες), καθώς και σε κάθε εργασία 
που πραγματοποιείται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων και 
δημοτικών έργων, που εκτελούνται σε κοινόχρηστους χώρους στα διοικητικά όρια του 
Δήμου.

2. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα  τα μέτρα υγι-
εινής και ασφάλειας των εργαζομένων και διερχομένων καθώς και τα μέτρα ασφαλείας 
των οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλή-
ματα στη λειτουργία της πόλης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής 
κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών  και 
κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και αποβλήτων.

3. Πριν από την έναρξη οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές ή οι 
υπόχρεοι ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζο-
δρομίου-οδοστρώματος εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει 
κατάληψη πεζοδρομίου, θα πρέπει να υποβάλλεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

4. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει  να είναι περιφραγμέ-
νος. Σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα για την προστασία των πεζών και των οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκο-
νται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, 
τσιμεντόλιθους, σάκους κ.τ.λ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία.



Α. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα 
κ.τ.λ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται. Το ίδιο 
ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.

Β. Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδο-
μικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρό-
ληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη 
και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλα-
στικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται 
μέρος οδοστρώματος η δε σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή.

5. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η, 
ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται τήρηση 
των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους «περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων» 
(σημάνσεις κ.τ.λ.) καθώς και τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

6. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται, ούτε και προσωρινά, προϊόντα εκσκαφής 
στους δρόμους, αλλά θα φορτώνονται και θα απομακρύνονται ταυτόχρονα με την εκ-
σκαφή. Επίσης τα υλικά θα προσκομίζονται στον τόπο του έργου όταν χρειάζονται, όχι 
νωρίτερα. Επίσης έξω από την περίφραξη του έργου θα τηρείται σχολαστική καθαριό-
τητα από χώματα, λάσπες και μικροαπορρίμματα, με όποια μέσα κριθούν απαραίτητα 
για την επίτευξη αυτού του σκοπού (π.χ. σκούπισμα, πλύσιμο κ.τ.λ.) και με στόχο την 
αποφυγή, έστω και στιγμιαίας ρύπανσης της γύρω περιοχής αλλά και της μεταφοράς 
ρύπων (κυρίως λάσπες και σκόνες από τα διερχόμενα οχήματα) στην υπόλοιπη πόλη.

7. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα  πρέπει άμεσα να γίνεται απομάκρυνση όλων 
των προϊόντων εκσκαφής και των υπολοίπων άχρηστων υλικών και να επαναφέρονται 
τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση. Κατόπιν θα πρέπει να γίνεται σχολαστική 
καθαριότητα σε όλη την περιοχή που αυτό καλύπτει και επηρεάζει.

ΑΡΘΡΟ 29 ΦΘΟΡΑ ΦΥΤΩΝ

1. Απαγορεύεται η κοπή  και η κλάδευση δένδρων που βρίσκονται στις δενδροστοιχίες, 
σε πάρκα και παρτέρια ή άλλους κοινόχρηστους χώρους χωρίς να υπάρχει έγγραφη 
άδεια και καταλογισμός των δαπανών αποκατάστασης από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου.

Ειδικότερα:
α) απαγορεύεται η κοπή δένδρων από ιδιώτες για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
Εάν υπάρχει ανάγκη κοπής, επειδή αποτελεί μη αναστρέψιμη βλάβη κατά του Δημο-
σίου  συμφέροντος, πρέπει αυτή να εντοπίζεται και να δηλώνεται εγγράφως νωρίτερα 
από την έναρξη των εργασιών ώστε να υπάρξει χρόνος για να εκδοθεί άδεια και να 
καταλογιστούν οι δαπάνες αποκατάστασης.
β) όταν γίνονται εργασίες από Κοινωφελείς Οργανισμούς και τους αναδόχους τους 
ή από ιδιώτες και απαιτείται να καταστραφούν μερικώς ή ολικώς χώροι πρασίνου ή 
δενδροστοιχίες  οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα Πρασίνου πριν την έναρξη των 
εργασιών και να τους αποκαταστήσουν με δική τους ευθύνη και δαπάνες κατόπιν συ-
νεννοήσεως με το Τμήμα Πρασίνου, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών.
 
2. Τα πρόστιμα για τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 29.1 καθορίζονται με 



κριτήρια που αφορούν στα είδη, τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις συντήρησης των 
ειδών, ως ζωντανών οργανισμών και ισχύουν ανά τεμάχιο. Οι κατηγορίες προστίμων 
για την κοπή βασίζονται στη μέτρηση της περιμέτρου κορμού σε ύψος 1,30 μ. από τη 
βάση του δένδρου (περίμετρος στηθαίου ύψους).

1 Καταστροφή θάμνων ή λουλουδιών διαφόρων ηλικιών σε Κ.Χ. 200 €

2 Κλάδεμα δένδρων χωρίς άδεια 100 €
3 Κοπή δένδρων περιμέτρου  0,06-0,20 μ. 250 €

4 Κοπή δένδρων περιμέτρου  0,21-0,45 μ. 400 €
5 Κοπή δένδρων περιμέτρου  0,46-0,65 μ. 800 €

6 Κοπή δένδρων περιμέτρου  μεγαλύτερης των 0,65 μ. 1.500 €

ΑΡΘΡΟ 30 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΑ)

Η αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και η μείωση του όγκου των στερεών αποβλή-
των, συνιστά κατευθυντήρια αρχή σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Ο στόχος 
είναι μέχρι το έτος 2020 το 50% των οικιακών απορριμμάτων να διατίθεται σε πιστο-
ποιημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Από την κείμενη νομοθεσία για την 
«εναλλακτική διαχείριση» των αποβλήτων (ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το ν. 3854/2010 και τα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Π.Δ. και Κ.Υ.Α.) απορ-
ρέει ρητά η υποχρέωση του παραγωγού/διαχειριστή συσκευασιών - άλλων προϊόντων 
να οργανώσει την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή συσταστικών στοιχείων 
αυτών καθώς και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων, ήτοι συλλογή, μεταφορά, 
αποθήκευση, ανάκτηση, με την οργάνωση ή συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ο οποίος είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα εποπτευόμενο από το ΥΠΕΚΑ. Σήμερα, εγκεκριμένα συστήματα υπάρχουν 
για τις ακόλουθες κατηγορίες δημοτικών απορριμμάτων:

• Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών
• Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟTKZ)
• Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων
• Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛE)
• Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών (ΗΣ) & Συσσωρευτών
• Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑHHE)
• Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK)

1. α) Στον ∆ήµο Καλλιθέας, σύµφωνα µε τον Ν. 2939/2001 (Συσκευασίες: Ανακύκλω-
ση, ίδρυση Οργ. Διαχείρισης), εφαρµόζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανακύκλω-
σης ποικίλων υλικών από τον ίδιο τον ∆ήµο και σε συνεργασία µε εγκεκριµένους 
ανακυκλωτές σ’ ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για ανάκτηση 
πρώτων υλών. Ειδικότερα, ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τη χω-
ριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών μέσω του συστήματος 
του “μπλε” κάδου και των “μπλε κωδώνων”. Επίσης, ο Δήμος Καλλιθέας έχει συνάψει 



σύμβαση με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, η οποία αναπτύσσει, τοποθετεί και λειτουργεί Κέντρα Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, που αποτελούνται από εξο-
πλισμό υψηλής τεχνολογίας για τη «Διαλογή στην Πηγή» των άδειων συσκευασιών, 
επιτυγχάνοντας πολλαπλά οφέλη, όπως την περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και 
την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου 
κ.ά..
β) Ο Δήμος με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του θα ενημερώνει τους δημότες για μελ-
λοντικές συνεργασίες του με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Ο Δήμος διοργανώνει περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος κ.τ.λ.) και εκδίδει φυλλάδια περιβαλλοντικού περιεχομένου (περιβάλλον, καθαρι-
ότητα, ανακύκλωση κ.τ.λ.) με στόχο τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης στους πο-
λίτες. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
με πανεπιστήμια, με επιστημονικά ινστιτούτα, με οικολογικές ομάδες, με Συνδέσμους 
Δήμων που προστατεύουν το περιβάλλον, με όμορους Δήμους, με άλλους φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχολεία και με άλλους επαγγελματικούς και κοινωνικούς 
φορείς.

3. Οι πολίτες οφείλουν να µην αναμιγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα εκείνα που 
είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συ-
σκευασίες, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στον ∆ήµο, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα περισυλλογής που ο ∆ήµος έχει καταρτίσει στην περιοχή του κάθε πολίτη. 
Τα ανακυκλώσιµα υλικά πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα και 
δεµένα ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρό-
τερη δυνατή αισθητική όχληση και να µη διασκορπίζονται. Τα ανακυκλώσιµα υλικά 
πρέπει να εκτίθενται για αποκοµιδή µόνο µετά τη λήξη του πρωινού ή απογευµατινού 
ωραρίου λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων της τοπικής αγοράς.

4. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόµενες ποσότητες ανακυκλώσιµων 
απορριµµάτων είναι σχετικά µεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να συλλέγουν τα 
ανακυκλώσιμα, ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα, να τα συµπιέζουν και να τα 
αποδίδουν στον ∆ήµο µε το ισχύον πρόγραµµα περισυλλογής. Υλικά συσκευασίας 
εµπορευµάτων απαγορεύεται να τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης χωρίς να 
έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιηθεί σε όγκο δια της συµπιέσεως ή άλλου τρόπου 
περιδέσεως. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το αρ. 34.

5. Οι πολίτες του ∆ήµου οφείλουν να συµβάλλουν και να οδηγήσουν όλα τα 
ανακυκλώσιµα υλικά από το σπίτι και τη δουλειά στους σωστούς κάδους ανακύκλω-
σης.

6. Οι κάδοι ανακύκλωσης γεµίζονται ΜΟΝΟ µε:

α.  Απόβλητα συσκευασιών και ειδικότερα προδιαλεγμένες συσκευασίες από
• Γυαλί
• Χαρτί – χαρτόνι
• Λοιπές συσκευασίες (πλαστικές, γυάλινες, µεταλλικές και χάρτινες συσκευασίες  
υγρών προϊόντων)

β.  Βιοαποδομήσιμα (Οργανικά Απόβλητα)
ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ - Μπαίνουν όλα τα οργανικά απόβλητα

• Φλούδες και άλλα υπολείμματα φρούτων και λαχανικών



• Υπολείμματα τροφών (π.χ. κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά και σαλάτες χωρίς τα      
    υγρά τους, σάλτσες κ.ά.)
• Φίλτρα και υπολείμματα καφέ και τσαγιού
• Αλλοιωμένα και ληγμένα τρόφιμα (χωρίς τις συσκευασίες τους)
• Αλλοιωμένα φρούτα και λαχανικά
• Χαρτοπετσέτες και χαρτί κουζίνας (και τα ρολά)
• Χαρτί υγείας, πάνες, βαμβάκι
• Τσόφλια αυγών
• Στάχτες από τζάκια
• Μικρά υπολείμματα κήπου (π.χ. φύλλα κ.ά.)

Οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συµβάλλουν στην ανακύκλω-
ση και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του ∆ήµου.

ΑΡΘΡΟ 31 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

1. Σύμφωνα µε το Π.∆. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006) και την οδηγία 2003/18/ΕΚ και µε 
τις τροποποιήσεις ως προς την έναρξη διαδικασίας κατεδάφισης ή συντήρησης κτιρίων, 
οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο εργασίας και να λαµβάνουν όλα τα µέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας. Τα αµιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται και στη συνέ-
χεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725 ΦΕΚ Β’ 383 2006.

2. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, µεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αµιάντου 
από στους µη έχοντες νόµιµη άδεια σχετικής αφαίρεσης αµιάντου, κατάλληλη τεχνο-
γνωσία, µεθόδους και εξοπλισµό. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται εκτός των άλλων 
και πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ 32  ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
  & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Ως όργανα προστασίας περιβάλλοντος ορίζονται οι Επόπτες/Επιστάτες και Προϊστά-
μενοι της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Τα όργανα αυτά εξουσιοδοτούνται να βεβαιώ-
νουν κατά περίπτωση παραβάσεις και κατά συνέπεια υποχρεούνται να εφαρµόζουν 
µε υπευθυνότητα και αυστηρότητα τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό. Στην 
αρµοδιότητα αυτή συνεπικουρούνται από τη Δημοτική Αστυνομία και την Ελληνική 
Αστυνομία.

2. Τα προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται στους παραβάτες 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, διπλασιάζονται όταν υπάρχει υποτροπή των 
παραβατών στο ίδιο παράπτωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3. Οι παραβάτες στους οποίους έχει υποβληθεί κύρωση έχουν τη δυνατότητα να προ-
σφύγουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα επιβολής της κύρωσης, με έγγραφη 
αιτιολογημένη αίτησή τους στο αρμόδιο όργανο για την επίλυση διαφορών. Η αίτηση 
με πλήρη στοιχεία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του Δήμου που βε-
βαίωσε την παράβαση. Αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.



4. Κατά των επιβαλλόμενων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών 
του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής 
επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 § 8 του Ν. 2307/1995 
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου Καλλιθέας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 102 του Συντάγματος «Περί οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτείας».

•  Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α´ 114/06) «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
•  Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α´ 160/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ Α´ 91/02).
•  ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β´ 1909/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».
• ΚΥΑ 11421/97 (ΦΕΚ Β´ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
• Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 82 (ΦΕΚ Α´ 64/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». Αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 98012/2001/96 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποι-
ουμένων ορυκτελαίων».
• Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 116 (ΦΕΚ Α´ 81/04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 
χρησιμοποιουμένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών με-
τατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους».
• Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109 (ΦΕΚ Β´ 805/04) «Μέτρα και όροι για την εναλ-
λακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείρισή τους».
• ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/03 (ΦΕΚ Β´ 1419/03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
• Ν. 2939/01 (ΦΕΚ Α´ 179/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευ-
ασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)».
• Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α´ 1892/90) «Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση 
και δασικές εκτάσεις».
• Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθμ. 4 (ΦΕΚ Β´ 724/87) «Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών 
σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοι-
κημένες περιοχές».
• ΚΥΑ 10315 (ΦΕΚ Β´ 369/93) «Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού».
• Άρθρο 15 ΚΟΚ (Ν. 2696/99) «Εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.τ.λ.».
• Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/96 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας».
• Ν. 2946/01 (ΦΕΚ Α´ 224/01) «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτή-
των».
• Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α´ 191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες 
διατάξεις».
• Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α32/11-2-2014) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζω-
οτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων.
• ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β´ 383/06) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείρι-
ση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
για τα επικίνδυνα απόβλητα».
• ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ Β´ 287/07) «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων 
απορριμμάτων».
• Απόφαση 14160/06 του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών.
• Ν.4325/2015(ΦΕΚ Α 47/11-5-2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Άρθρο 19. Επα-
νασύσταση δημοτικής αστυνομίας. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΕΠΙΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  
   (ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ)

1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο 100€
2. Σακούλες εκτός κάδων 50 €
3. Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων 100 €
4. Απόρριψη ασυμπίεστων χαρτοκιβωτίων στους μπλε κάδους (ατακτοποίητα – αδεμα-
τοποίητα) 100 €
5. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση µε τον Δήμο 150 €
6. Εγκατάλειψη κιβωτίων/ξυλοκιβωτίων κ.τ.λ., από γραφεία, καταστήµατα, οικίες κ.τ.λ. 
150 €
7. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάµνοι κ.τ.λ. που απορ-
ρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο 100 €
8. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών/βιομηχανικών απορριμμάτων 250 €
9. Ασυσκεύαστα µη επικίνδυνα/µη τοξικά απορρίμματα νοσοκομείων και θεραπευτη-
ρίων 500 €
10. Εγκατάλειψη μπαζών/άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.τ.λ. και ρύ-
πανση πεζοδρομίων και δρόμων µε χώµατα, λάδια κ.τ.λ. 300 €
11. Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων 150€
12. Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών 
υλικών κ.τ.λ. 150 €
13. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων/λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπη-
ρεσίες του Δήμου 1.000 €
14. Απόρριψη μικροαντικειμένων (εισιτήρια, χαρτάκια, κουτιά από τσιγάρα κ.τ.λ.) εκτός 
ειδικών δοχείων ή κάδων απορριμμάτων που έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε διάφορα 
σημεία της πόλης 50 €
15. Φθορά αστικού εξοπλισμού του Δήμου 300 €
16. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριµµάτων των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους 300 € και σε 
περίπτωση υποτροπής 600 €
17. Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους, ώστε να µην είναι δυνατή η μετακίνησή τους για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων 100 €
18. Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου 150 €
19. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα, μηχανές (ολόκληρες ή τμήματα) 
σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους συν έξοδα μεταφοράς 300 €
20. Παρκάρισμα σε δρόμο που ο ∆ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί 150 €
21. Παράνομη τοποθέτηση διαφηµίσεων επί του πεζοδροµίου και περιφράξεων ακόµα 
και αν έχει εκδοθεί άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου 400 €
22. Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 200 €
23. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών από οργανισμούς 
κοινής ωφέλειας 500 €
24. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.τ.λ. 
που θα διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε 
βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προ-
κύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου 1.000 €
25. Απόρριψη και εναπόθεση κάθε στερεού ή ρευστού απορρίμματος σε κοινόχρη-
στους χώρους, ρέματος, ρυάκια κ.τ.λ. 1.500 €
26. Καύση απορριµµάτων κάθε µορφής και σύστασης σε ανοιχτούς δημόσιους ή ιδιω-
τικούς χώρους 1.000 €
27. Δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών 1.000 €
28. Εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από ∆ηµόσιους Οργανισµούς ή Εργολάβους, 



σε χώρους και δρόµους που υπάρχουν δηµοτικά δίκτυα χωρίς τη χορήγηση άδειας από 
τον Δήμο 1.000 €
29. Τοποθέτηση άλλων απορριµµάτων στους ειδικούς κάδους διαλογής ανακύκλωσης 
υλικών 150 €
30. Ρύπανση µε περιττώματα κατοικίδιων ζώων των πάρκων, οδών και άλλων κοινοχρή-
στων χώρων 100 €
31. Ρύπανση µε µπετόν και απορρίµµατα κινουµένων οχηµάτων σε δρόμους και κοινό-
χρηστους χώρους 200 €
32. Ρύπανση οποιασδήποτε µορφής παράγεται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμά-
των ή διάχυση αυτών 200 €
33. Εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων (καµένα λάδια, λίπη κ.τ.λ.) σε 
κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους και κάδους απορριμμάτων 250 €
34. Ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα/λασπόνερα) σε δρόμους και κοινόχρηστους 
χώρους 150 €
35. Εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το κρέ-
μασμα σάκων απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια κ.τ.λ. 200 €
36. Μη περίφραξη και μη τήρηση καθαριότητας παλαιών ακατοίκητων ακινήτων και 
οικοπέδων 800 € συν έξοδα καθαρισμού και περίφραξης όπου χρειάζεται και σε περί-
πτωση υποτροπής 3.000 €
37. Ρύπανση ή καταστροφή οδών από οχήματα (λάδια, μεταφερόμενα υλικά κ.τ.λ.) 
600€ συν έξοδα καθαρισμού ή επισκευής
38. Ανάρτηση πανό σε παλαιά οικήματα, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ. 80 € και 
σε περίπτωση υποτροπής 500 €
39. Αφισοκόλληση 50€ / Αφίσα
40. Τοποθέτηση γιγαντοαφισών και διαφημιστικών πινακίδων 130 € το πρώτο τ.μ. και 
80 € για κάθε επιπλέον 
41. Ρύπανση τοίχων ή κοινοχρήστων χώρων με σπρέι, χρώματα κ.τ.λ. 500 €
42. Επικόλληση διαφημιστικών αυτοκόλλητων σε πεζοδρόμια, πλατείες και οδοστρώ-
ματα 100 €
43. Ρύπανση με προϊόντα στο χώρο της λαϊκής αγοράς μετά το πέρας της λειτουργίας 
της 300 €



Η πόλη αλλάζει μαζί με υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες!

• Τοποθετούμε τα απορρίμματα σε ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων, 
τις οποίες δένουμε καλά.

• Εναποθέτουμε τις σακούλες μέσα στους κάδους αποκομιδής.

• Απορρίπτουμε στους μπλε κάδους μόνο ανακυκλώσιμα υλικά χύμα και 
όχι μέσα σε δεμένες σακούλες, φροντίζοντας για τη μείωση του όγκου 
τους.

• Τοποθετούμε στους ειδικούς κάδους τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές που δεν χρειαζόμαστε ή επικοινωνούμε με την Υπηρεσία Κα-
θαριότητας.

• Δεν σταθμεύουμε μπροστά στους κάδους, διευκολύνοντας την αποκο-
μιδή απορριμμάτων.

• Δεν μετακινούμε τους κάδους από την οριοθετημένη θέση τους.

• Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα ή φυτικά υπολείμματα στο πεζοδρό-
μιο πριν επικοινωνήσουμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

• Συσκευάζουμε τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών σε πλαστικές ανθε-
κτικές σακούλες και τις τοποθετούμε μέσα στους κάδους αποκομιδής.

• Φροντίζουμε οι ίδιοι για την απομάκρυνση υπολειμμάτων οικοδομικών 
εργασιών με δικά μας μέσα ή ενημερώνουμε την Υπηρεσία Καθαριότη-
τας.

• Διατηρούμε καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών 
μας.

• Πετάμε τα χαρτάκια ή άλλα μικροαντικείμενα στα ειδικά καλάθια ή 
στους κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος και όχι στον δρόμο.

• Δεν προκαλούμε φθορές στον εξοπλισμό της καθαριότητας και δεν βαν-
δαλίζουμε μνημεία, αγάλματα, παιδικές χαρές, πάρκα.

• Φροντίζουμε για την περίφραξη των οικοπέδων και τα διατηρούμε 
πάντοτε καθαρά από απορρίμματα και προβαίνοντας σε περιοδική απο-
ψίλωσή τους. 

• Εφοδιαζόμαστε με ειδική σακούλα και δεν αφήνουμε τις ακαθαρσίες 
από τα κατοικίδιά μας στον δρόμο.

• Δεν εγκαταλείπουμε το όχημά μας στον δρόμο πριν επικοινωνήσουμε 
με τον Δήμο.

• Φροντίζουμε για την καθαριότητα του πεζοδρομίου μπροστά από το 
σπίτι ή το κατάστημά μας.



“Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει από την έγκριση της σχετικής από-
φασης Αρ. 481/2016  και της τροποποίησής της με την Αρ. 515/2016 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας. Η συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιτρέπε-
ται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.”



Φίλοι δημότες!

Ο νέος κανονισμός καθαριότητας & προστασίας του 
περιβάλλοντος έχει σκοπό και όραμα, η Καλλιθέα να 
αποτελέσει μία πόλη πρότυπο σε περιβαλλοντικά 
θέματα.

Οι Υπηρεσίες Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, 
καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη στους δρόμους 
της πυκνοκατοικημένης και πολυπολιτισμικής μας 
πόλης. Η τάξη, η ομορφιά και η καθαριότητα της 
πόλης, μας αφορά όλους και έχει ως επίκεντρο τον 
πολίτη. 

Η αλλαγή συμπεριφοράς και ο τρόπος διαχείρισης 
των απορριμμάτων από τους δημότες, ακολουθώντας 
το τετράπτυχο πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση 
- διαλογή στην πηγή - ανακύκλωση, είναι η ουσία 
αυτού του κανονισμού.

Ας ανακυκλώσουμε συστηματικά λοιπόν, σεβόμενοι 
το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας, 
δημιουργώντας έτσι την πόλη που ονειρευόμαστε.

                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                      ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
                                     ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ




