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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς 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).
Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μικρών νησιών κυρίως τους
θερινούς μήνες επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την
καταστροφή του φυσικού κάλους, την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν
το περιβάλλον μετά τη χρήση τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της
χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, μέσω των
προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και της
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:
 Την καθαριότητα του νησιού.
 Την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 Την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του νησιού και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
 Την αναβάθμιση των περιοχών αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
 Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.
 Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων (πράσινη επιχειρηματικότητα) .
 Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.
ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ
1. ΑΡΧΕΣ
Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν
γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, διέπεται
από τις εξής βασικές αρχές και στόχους, όπως ορίζονται από το άρθρο 4 της ΚΥΑ
50910/2727/2003.
α. Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την
οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση των
επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της
ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ,καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του
περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας
υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
β. Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των
αποβλήτων.
γ. Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το δυνατόν,
να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και
διάθεσης, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό.
δ. Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον. Η διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, όπως ορίζει και το άρθρο 12 του νόμου 1650/1986 για την προστασία του
περιβάλλοντος, πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο,
άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που
ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.
Ειδικότερα λαμβάνονται μέτρα ώστε:
α) να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από
θόρυβο ή δυσοσμίες,
β) να μη προκαλείται υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον και σε χώρους που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον,
γ) να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και να μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή
επαναχρησιμοποίησης τους.
Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι οι ΟΤΑ, οι οποίοι
όμως μπορούν να μη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων τα οποία, λόγω της σύνθεσης,
του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους, δεν είναι δυνατόν να διατεθούν μαζί με τα οικιακά.

Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων δύναται να είναι και άλλα νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, μετά από άδεια που χορηγείται από τον οικείο Περιφερειάρχη.
Οι ΟΤΑ οφείλουν στη διαχείριση των ΑΣΑ να σέβονται την ιεραρχία
 Πρόληψη
 Επαναχρησιμοποίηση
 Ανακύκλωση
 Ανάκτηση
 Ταφή
Οι ΟΤΑ οφείλουν να προωθούν τη διαλογή στη πηγή, ώστε να προκύπτουν ρεύματα αποβλήτων
ευκόλως ανακυκλώσιμα και αξιοποιήσιμα. Οι ΟΤΑ οφείλουν να πάρουν κάθε μέτρο ώστε τα αστικά
στερεά απόβλητα να μην οδηγούνται σε ταφή χωρίς προκατεργασία, ιδιαίτερα δε τα
βιοαποδομήσιμα να υφίστανται σταδιακή εκτροπή από την ταφή.
2. ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι:
H μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το
δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση
της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.
Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενών υπηρεσιών στους δημότες,
κατοίκους, επισκέπτες του νησιού μας και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 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 :
 H διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας του νησιού μας.
 Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων
από την κάθε είδους ρύπανση.
 Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της
προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με
επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη
διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον.
 Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που μπορούν
να ανακυκλωθούν.
 Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών
αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις
υποχρεώσεις του Δήμου.
 Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την
ενημέρωση και την κατάρτιση.
 Η παροχή στοιχείων στην Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των
οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ &ΕΝΝΟΙΕΣ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει το εξής αντικείμενο:
 Ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν
στην τήρηση της καθαριότητας και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 Συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων/αστικών στερεών αποβλήτων
(συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση).
 Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμμόρφωση των πολιτών με τις σχετικές διατάξεις του
νόμου καθώς και τις αποφάσεις των δημοτικών αρχών.

Άρθρο 2ο Η Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού.

 Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πλατείες, δρόμους, καλντερίμια, δημοτικά 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 Δήμου Σκύρου.
 Οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα κάθε ακινήτου (οικόπεδα, κοινόχρηστοι χώροι,
κατοικίες, καταστήματα, ιδρύματα, κ.λπ.), καθώς και οι πεζοί και οδηγοί
αυτοκινήτων στην περιοχή του Δήμου, οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό
και να συμβάλλουν και με τις δικές τους δυνάμεις στην καθαριότητα των
κοινοχρήστων χώρων.
Άρθρο 3 Φορέας Εφαρμογής του κανονισμού
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 την διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των
προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και
την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος &
Καθαριότητας και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων της
(προϊστάμενοί, οδηγοί, εργάτες καθαριότητας κ.λπ.), με την βοήθεια και συνδρομή 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
Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
Η Γενική Εποπτεία ανήκει στον Δήμαρχο και τον επί του περιβάλλοντος αρμόδιο
Αντιδήμαρχο.
Άρθρο 4 Χώροι Παραγωγής απορριμμάτων & υπεύθυνοι τήρησης των Διατάξεων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας, οι χρησιμοποιούμενοί
όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες :
1. «Κατοικίες» : Ως τέτοιες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή
οικογένειες ή είναι προορισμένοι για το σκοπό αυτό, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι
αυτών. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος για τους κοινόχρηστους χώρους
είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όταν πρόκειται για μονοκατοικίες.
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, Ομόρρυθμές και Ετερόρρυθμές, 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 εκπρόσωποι των
νομικών προσώπων που τις αποτελούν.
3. «Γραφεία»: Ως τέτοια θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε
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 ιδιοκτήτης
ή ο νομέας αυτού.
5. Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες
εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε
προστεθείς από τους προαναφερμένους επαγγελματίες.
6. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ., uπεύθυνος
είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα
των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.
7. Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 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.
8. 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 παραπάνω
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.
9. 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.
10. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από το νησί 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.
Άρθρο 5 Προσδιορισμός & ταξινόμηση των απορριμμάτων
Ως απορρίμματα/στερεά απόβλητα, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται όλες οι
ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες
ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας
και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε Δημοτικά (Αστικά), Ειδικά
Ρεύματα, Τοξικά – Επικίνδυνα, Ανακυκλώσιμά: Στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα νοείται κάθε
ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ΄ και ΙΒ΄ του
άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003).
1. Δημοτικά (Αστικά) Στερεά Απόβλητα
α. Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς και
επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων (β & γ).
β. Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτίθενται σε
οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.
γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, εργασιών συντήρησης και καλλωπισμού δημοτικών χώρων «
πρασίνου » όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.
δ. Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα
κ.λπ.
2. Ειδικά (Αστικά) Στερεά Απόβλητα
α. Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε
άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα
(π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών
αγορών, ιχθυαγορών, ιχθυόσκαλας κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω
όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. Αντικατασταθέντα
ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο/πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη,
υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.).
β. 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 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, τοξικά υλικά κ.λπ., 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 προέρχονται από
αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά
εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λπ., τα οποία οδηγούνται 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.
α. Γυάλινες συσκευασίες από: νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων
κ.λπ.
β. Χάρτινες συσκευασίες από: δημητριακά, πίτσες, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά,
οδοντόκρεμές, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) κ.λπ.
γ. Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων από γάλατα, χυμούς, πλαστικές συσκευασίες (νερού,
μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν,
αφρόλουτρα, οδοντόκρεμές, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες.
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.λπ.
στ. Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια,
ηλεκτρικές κουζίνες), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας,
σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά
εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου,
συσκευές αυτόματης διανομής, καταλύτες 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. Παραδειγματικά
αφορούν σε θραυσμένους υαλοπίνακες (υλικό – στόχος το γυαλί), παιχνίδια (από πλαστικό),
υφάσματα, μεταλλικά αντικείμενα (πινακίδες κ.ά.), είδη οικιακής χρήσης (θραυσμένα πιάτα και
ποτήρια) κ.ά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
Άρθρο 6ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Με βάση των παρόντα Κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής :
1. Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών και
μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων του Δήμου έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 §
(α,β,γ,δ) του παρόντος Κανονισμού. Η περισυλλογή - αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες
κάθε περιοχής του Δήμου, με πρόγραμμα που καταρτίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.
Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου στο χώρο 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.λπ.), πραγματοποιείται εντός δύο εργασίμων 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 Δήμου και
αφορά σε συγκεκριμένο τύπο αποβλήτου που χαρακτηρίζεται με το 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
αποκομιδής 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 δραστηριότητες 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 Δήμος μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να αναλάβει την υποχρέωση αποκομιδής ειδικών
ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων, εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει
ένα σχετικό πρόγραμμα και εφόσον ο υπεύθυνος ιδιώτης ή φορέας έχει καταβάλει το
προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής, όπως αυτό έχει καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από ειδικότερες υπουργικές αποφάσεις (π.χ. νομοθεσία για τα
ιατρικά απόβλητα).
4.Αποκομιδή και μεταφορά προ-διαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων 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 άλλου υλικού φράσσει τα φρεάτια των όμβριων
υδάτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραγής τους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι
καθαρισμού ορίζονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες τις δυνατότητες και
τα διαθέσιμα μέσα. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να
τοποθετεί καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής
υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λπ. 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 διέρχονται από κάθε συνοικία για να συλλέγουν τα απορρίμματα. Ο
Δήμος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραμμα, με εξαίρεση για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή
εκτάκτων αναγκών. Η ενημέρωση του Δήμου 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
Δήμου.
8. Λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του νησιού μας 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 κατάλληλες
μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

11. Επιπλέον ο Δήμος 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
δημοτικών
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 τεχνολογική
εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και του Δήμου.
στ. Να μεριμνά για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
ζ. Συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση
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.
θ. Να διατηρεί πρόγραμμα πλύσης με το ειδικό όχημα πλυντηρίου κάδων μετά την αποκομιδή και
ανάλογα με τις δυνατότητες του.
ι. Να φροντίζει να είναι καθαρά εξωτερικά τα φρεάτια του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Δήμος δεν υποχρεούται:
1. Ο Δήμος 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 ζωικού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων,
εντομοκτόνων κ.λπ.
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 , για τα
οποία είναι αρμόδια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πλην της αφαίρεσης απορριμμάτων και
λοιπών στοιχείων άνωθεν των φρεατίων της , για την αποφυγή φραγής της οποίων είναι
υπεύθυνη η Διεύθυνση Καθαριότητας).
5. Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασίνων που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή
δημόσιους φορείς, εκτός και αν έχει υπάρξει προηγούμενη συμφωνία.
6. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων 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 διοργανωτές, οι οποίοι
οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που
τους παρέλαβαν. Σε περίπτωση αδυναμίας, οι υπεύθυνοι οφείλουν να συσκευάζουν τα
απορρίμματα κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η Υπηρεσία
Καθαριότητας.
8. Σε περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας διακόπτεται η λειτουργία του χώρου διάθεσης
απορριμμάτων, η Διεύθυνση Καθαριότητας μετά από ενημέρωση των δημοτών έχει τη δυνατότητα
να διακόψει το πρόγραμμα αποκομιδής έως την επαναλειτουργία του χώρου διάθεσης.
Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται υποχρέωση των δημοτών να μην εναποθέτουν τα
απορρίμματα 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 βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων (επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση, ανάκτηση, τελική διάθεση).
ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ειδικότερα οι εργαζόμενοι καθαριότητας οφείλουν:







Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής ασφαλείας.
Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας.
Να εφαρμόζουν τις εντολές του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας.
Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
 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 Δήμου
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), για περιπατητές,
θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια
μικρο-απορριμμάτων ή στους κάδους ανακύκλωσης.
 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 ελεύθερη
μετακίνηση κάδων απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το
πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων. Τα οχήματα θα απομακρύνονται σε συνεργασία
με την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα 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
περιπτώσεις, 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 Δήμος 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 το σκοπό αυτό.
2. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική του νησιού μας 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 ρήψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων ή άλλων
κοινόχρηστων χώρων. Τα μαγειρικά ή μηχανικά έλαια επιβάλλεται να παραδίδονται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένους φορείς συμβεβλημένους με τα αντίστοιχα συλλογικά
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο
κατά του υπευθύνου πέραν των άλλων κυρώσεων του Π.Κ. (αρ. 458). Το πρόστιμο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3. Στις περιοχές του Δήμου που δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των
απορριμμάτων, τα προς αποκομιδή απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται, καλά
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5.

6.

7.

8.

συσκευασμένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισμένες από τη
Διεύθυνση Καθαριότητας θέσεις.
Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λπ., συσκευάζονται σε
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση
απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους (ασυσκεύαστα), επιβάλλεται στον
υπεύθυνο πρόστιμο (βλ. Παράρτημα Β).
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια,
δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν προ της
αποκομιδής τους δίπλα από τους κάδους και για την συλλογή τους ο υπεύθυνος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία καθαριότητας.
Υπόλοιπα χώματος, μπάζα κοπροχώματος, αδρανή υλικά, κ.λ.π. απομακρύνονται
υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα ή, κατόπιν συνεννόησης, από το
Δήμο, με την καταβολή συμφωνημένου ποσού. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο .
Σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί αποκομιδή ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων,
υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο και να τα εκθέσει την ημερομηνία που ο Δήμος
μπορεί να ανταποκριθεί στην αποκομιδή τους, διαφορετικά θεωρείται ανεξέλεγκτη
απόρριψη αποβλήτων και τιμωρείται με πρόστιμο.
Σε περίπτωση απεργίας ή σε περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας δεν τηρείται το
πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, συστήνεται
στους δημότες να συσκευάζουν ασφαλώς τα απορρίμματα και να κρατούν εντός της οικίας
τους προκειμένου να αποφευχθεί υπερβολική ρύπανση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος
οφείλει να προβεί σε συνεχείς ανακοινώσεις για την πληροφόρηση των δημοτών. Οι
δημότες υποχρεούνται να κρατήσουν τα απορρίμματα τους εντός των κατοικιών τους.
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.λ.π.) στο
πεζοδρόμιο, αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε
αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο.
Απορρίμματα τα οποία περιλαμβάνονται στα ανακυκλώσιμα είδη (υλικά συσκευασίας,
ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά επίσωτρα, λάδια κινητήρων και
τηγανέλαια κ.λ.π.) δεν τοποθετούνται στους κοινούς κάδους αλλά απορρίπτονται στους
ειδικούς κάδους .ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε
μορφής απορριμμάτων (οργανικών υπολειμμάτων, συσκευασιών κ.λπ.), οφείλουν να
συσκευάζουν σε ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια,
υπολείμματα τροφών κ.λπ.), να κλείνουν καλά τους σάκους, να τους τοποθετούν στους ειδικούς
κάδους και να τα εκθέτουν προς αποκομιδή. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ στα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Εντός του
παραδοσιακού οικισμού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να συσκευάζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά σε
διαφανής σακούλες για να είναι ορατά από την Υπηρεσία Καθαριότητας
2. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την
κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λπ.) οφείλουν να
τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων εντός του χώρου ιδιοκτησίας ή άσκησης του επαγγέλματός
τους, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο τους. Στους μη
συμμορφωμένους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής, το
πρόστιμο θα προσαυξάνεται στο διπλάσιο.
3. Ισόγεια καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, γλυκά, φαγητά, σουβλάκια,
πίττες, είδη γενικά 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.λ.π.) 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 του νησιού μας, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, 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 οφείλουν 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 αδειοδοτημένο,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογέα/μεταφορέα χρησιμοποιούμενων λιπών και
ελαίων, στον οποίο θα παραδίνουν τα λίπη και τα έλαια που έχουν συλλέξει στην κουζίνα τους.
6. Καταστήματα όπως κρεοπωλεία, ψαράδικα καθώς και αντίστοιχα τμήματα υπεραγορών
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.λ.π.), να έχουν προηγουμένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια της πιέσεως, περιδέσεως κ.λπ. 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 σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ.
υλικών συσκευασίας, καφάσια φρούτων ή κ.λπ.), 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)
Σε περιπτώσεις ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων
πρασίνου κ.λπ., πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης, θα επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογο με
το μέγεθος της φθοράς. Η επιβολή προστίμου, δεν αφαιρεί από το Δήμο το δικαίωμα να στραφεί
δικαστικά σε βάρος του/των υπαιτίων για την αστική αποκατάσταση και την ποινική τιμωρία, σε
περίπτωση καταστροφής.
ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ

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 Δήμου. Στους μη
συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο.
2. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι
υπεύθυνη 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 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΩΝ
1.Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων, εγκαταλελειμμένων οικιών (κατούνες )οφείλουν να τα
διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν και να
προβαίνουν σε περιοδική 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 Δήμος 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 Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό
πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

4.Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων, οικιών με δένδρα στις αυλές τους υποχρεούνται να
φροντίζουν το κλάδεμα των δένδρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλούν όμορες οικίες.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Πρασίνου ή την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ότι ρίζες ή
κλαδιά δένδρων προκαλούν προβλήματα σε γειτνιάζουσες οικίες ή σε δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης) οι ιδιοκτήτες οφείλουν να κλαδεύουν ή να τα
κόψουν εάν απαιτηθεί. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές
γραπτές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει κλαδεύοντας τα ή κόβοντας τα μετά
από προηγούμενη όχληση και προθεσμία, καταλογίζοντας τα έξοδα και επιβάλλοντας επιπλέον
πρόστιμο στους υπεύθυνους.
ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών εμπορευμάτων, οικοδομικών
και λοιπών υλικών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό στοιχείων των
υλικών αυτών στο περιβάλλον.
2. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για
την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να
αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.), 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 Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων 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 υπαίθρια και
δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο και μέσο για την προώθηση 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 τόπους
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 παραδοσιακά
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 περιβάλλοντα χώρο
τους
V. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται 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 φειγ-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 επιβάλει ο Δήμος.
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΚΑΤΕΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ και μηχανήματα πάσης
μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο απο δύο (2) μήνες στο ίδιο σημείο,
θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει
αμέσως.

Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση ειδοποιείται η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την εφαρμογή
των κείμενων διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 19 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 πρέπει να μεταφέρουν το
φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε
υπεύθυνου (ιδιοκτήτη, οδηγού, μεταφορέα, κ.λπ.) που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η ισχύουσα 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.λπ.). Σε περίπτωση αμέλειας
ή αδιαφορίας, η καθαριότητα πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες 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, 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 προβλέπονται από
άλλες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ
ΖΩΩΝ
Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους
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 αδέσποτων ζώων.
Δ) Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του σκύλου.
Στους παραβάτες των διατάξεων αυτών και γενικά των όρων και υποχρεώσεων του Ν.
3170/2003, ο οποίος αφορά στα “ζώα συντροφιάς, αδέσποτα συντροφιάς και άλλες
διατάξεις” επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 21 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 ύστερα από εισήγηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκύρου,
λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την υφισταμένη μέχρι σήμερα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαχείριση
των στερεών απόβλητων, 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 σχετικές
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 σαρώθρων,
φορτηγών συλλογής ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων.
2. Ειδικότερες επιδιώξεις και στόχοι:
α) Η λειτουργική, η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθερου 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 προσέλευσή 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 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.
6.Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ
κ.λπ.) είναι υποχρεωμένα να τοποθετούν τους κάδους στον ιδιωτικό τους χώρου, 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 τους καταστήματος.
7.Σε περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν μπορούν να υπαχθούν
στην προηγούμενη παράγραφο, οι κάδοι τοποθετούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας.
8. 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.λπ.).
η) Σε εισόδους παιδικών σταθμών, σχολείων και παιδικών χαρών.
θ) Σε σημεία όπου κωλύεται η κυκλοφορία πεζών.
9. 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.
10.Αρμόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων είναι αποκλειστικά η Υπηρεσία
Καθαριότητας.
11. Σε αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων από πολίτες επιβάλλεται πρόστιμο.
ΑΡΘΡΟ 22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1.Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα
άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομικών
κ.λπ.), μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε κατάλληλα
αδειοδοτημένο φορέα προς προσωρινή εναπόθεση και περαιτέρω επεξεργασία.
Στην περίπτωση που παραμένουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών
θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην
καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου.
Η εναπόθεση αυτών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση,
δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης, 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 Δήμος 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
την προηγούμενη φορά.
5. Απαγορεύεται γενική η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους
απορριμμάτων, καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα, λάδια κ.λπ. Στους παραβάτες
επιβάλλεται το πρόστιμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΥ

Τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό αφορούν κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (νέες οικοδομές,
πρόσθετες επισκευές), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, και κάθε εργασίας
Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η.κ.λπ.).
ΑΡΘΡΟ 23 ΓΕΝΙΚΑ
Εργασίες κάθε φύσεως από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και εργολάβους σε χώρους και
δρόμους που υπάρχουν Δημόσια Δίκτυα, προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής αδείας από τον Δήμο.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο Παράρτημα Β.
Η μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών επισύρει την επιβολή προστίμου.
ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
1. Το κεφάλαιο αυτό αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτες ή
φορείς του δημοσίου (ανέγερση νέων οικοδομών, προσθήκες, επισκευές, ανακαινίσεις,
κατεδαφίσεις, λοιπές οικοδομικές εργασίες), καθώς και 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 υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων και διερχομένων καθώς και τα μέτρα ασφαλείας των οχημάτων, να
μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του νησιού
μας και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στον
περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων.
3. Πριν από την έναρξη οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές ή οι υπόχρεοι
ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου-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 περιφραγμένος. Σε
περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την
προστασία των πεζών και των οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου
πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους, σάκους κλπ) για την
αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Α. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ) θα
πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται, το ίδιο ισχύει και κατά την
διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
Β. Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών
εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος,
τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους
λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση
ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η δε σήμανση κατά την
νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή.
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η, κλπ)
για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται τήρηση των διατάξεων που
προβλέπονται από τους Νόμους «περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων» (σημάνσεις κλπ) 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 εκσκαφή. Επίσης τα
υλικά θα προσκομίζονται στον τόπο του έργου όταν χρειάζονται, όχι νωρίτερα. Επίσης έξω από
την περίφραξη του έργου θα τηρείται σχολαστική καθαριότητα από χώματα, λάσπες και
μικροαπορρίμματα, με όποια μέσα κριθούν απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του σκοπού (π.χ.
σκούπισμα, πλύσιμο κλπ) 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)
στο υπόλοιπο νησί μας.
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 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΑ)
Η αρχή ≪ Ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και η μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων,
συνιστά κατευθυντήρια αρχή σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Το πλάνο είναι μέχρι το
2020 το 50% των οικιακών απορριμμάτων να διατίθεται σε πιστοποιημένα 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.) απορρέει ρητά η υποχρέωση του
παραγωγού/διαχειριστή
συσκευασιών
άλλων
προϊόντων
να
οργανώσει
την
επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή συστατικών 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)
Ο Δήμος Σκύρου συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των
αποβλήτων συσκευασιών μέσω του συστήματος του ‘μπλε’ κάδου.
Ο Δήμος με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του θα ενημερώνει του δημότες για μελλοντικές
συνεργασίες του με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
1.Ο Δήμος διοργανώνει περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, κ.λπ.)
και εκδίδει φυλλάδια περιβαλλοντικού περιεχομένου (περιβάλλον, καθαριότητα, ανακύκλωση,
κ.λπ.)
με στόχο τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό,
συνεργάζεται με φορείς το δημόσιο και ιδιωτικό 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.
2.Οι πολίτες οφείλουν να μην αναμιγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι
κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να
τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο
Δήμος έχει καταρτίσει στην περιοχή του κάθε πολίτη. Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να είναι
πολύ καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα και δεμένα ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό
όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη 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 Δήμο 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 Δήμου οφείλουν να συμβάλλουν και να οδηγήσουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά
από το σπίτι και τη δουλειά στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 26 ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Ως όργανα προστασίας περιβάλλοντος ορίζονται οι Προϊστάμενοί του Τμήματος Περιβάλλοντος
& Καθαριότητας και των Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα όργανα αυτά εξουσιοδοτούνται να βεβαιώνουν
κατά περίπτωση παραβάσεις και κατά συνέπεια υποχρεούνται να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα
και αυστηρότητα τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Στην αρμοδιότητα αυτή
συνεπικουρούνται από 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 προσφύγουν
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 βεβαίωσε 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 Σκύρου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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
τροποποιήθηκε 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
χρησιμοποιουμένων 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
μετατροπέων 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
εναλλακτική 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 συσκευασιών
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 κατοικημένες
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.λπ. ≫.
 Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/96 ≪ Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας ≫.
 Ν. 2946/01 (ΦΕΚ Α´ 224/01) ≪ Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων
≫.
 Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α´ 191/03) « Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες
διατάξεις ».

 Ν. 4039/12 (ΦΕΚ Α´ 15/12) « Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό
σκοπό » .
 ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β´ 383/06) « Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση
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 ».
 Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α´ 263/08) « Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών ».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΠΙΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

(ΕΙΔΟΣ 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 –
αδεματοποίητα) 100€
5. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο 150€
6. Εγκατάλειψη κιβωτίων/ξυλοκιβωτίων κ.λπ., από γραφεία, καταστήματα, οικίες κ.λπ. 150€
7. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λπ. που απορρίπτονται
ασυσκεύαστα πλησίον κάδων 100€
8. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών/βιομηχανικών απορριμμάτων 250 €
9. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα/μη τοξικά απορρίμματα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων 500€
10. Εγκατάλειψη μπαζών/άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.λπ. και ρύπανση
πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, λάδια κ.λπ. 300 €
11. Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων 150€
12. Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών
κ.λπ. 150 €
13. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων/λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες
του Δήμου 1000€
14. Απόρριψη μικροαντικειμένων (εισιτήρια, χαρτάκια, κουτιά από τσιγάρα κ.λπ.) εκτός
ειδικών δοχείων ή κάδων απορριμμάτων που έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε διάφορα
σημεία της χώρας 250€
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. Παρκάρισμά 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. Παρκάρισμά σε δρόμο που ο Δήμος 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 αχρήστων υλικών από οργανισμούς κοινής
ωφέλειας 500€
24. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λπ. που θα
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του
παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά
την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 1000€
25. Απόρριψη και εναπόθεση κάθε στερεού ή ρευστού απορρίμματος σε κοινόχρηστους
χώρους, ρέματος ρυάκια κ.λπ. 1500€
26. Καύση απορριμμάτων κάθε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς
χώρους 1000€
27. Δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών 1000€
28. Εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από Δημόσιους Οργανισμούς ή Εργολάβους, σε
χώρους και δρόμους που υπάρχουν δημοτικά δίκτυα χωρίς την χορήγηση άδειας από το
Δήμο 1000€
29. Τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους διαλογής ανακύκλωσης υλικών

150€
30. Ρύπανση με περιττώματά κατοικίδιων ζώων των πάρκων, οδών και άλλων κοινοχρήστων
χώρων 100€
31. Ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα κινουμένων οχημάτων σε δρόμους και
Κοινόχρηστους χώρους 200€
32. Ρύπανση οποιασδήποτε μορφής παράγεται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων η
διάχυση αυτών 200€
33. Εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων (καμένα λάδια, λίπη κ.λπ.) 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 κρέμασμά
σάκων απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια, κ.λπ. 200€
36. Μη περίφραξη και μη τήρηση καθαριότητας παλαιών ακατοίκητων ακινήτων και
οικοπέδων 800€ συν έξοδα καθαρισμού και περίφραξης όπου χρειάζεται και σε
περίπτωση υποτροπής 3.000€
37. Ρύπανση ή καταστροφή οδών από οχήματα (λάδια, μεταφερόμενα υλικά κ.λπ.) 600€ συν
έξοδα καθαρισμού ή επισκευής
38. Ανάρτηση πανό σε παλαιά οικήματα, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ. 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.λπ. 500€
42. Επικόλληση διαφημιστικών αυτοκόλλητων σε πεζοδρόμια, πλατείες και οδοστρώματα
100€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συνοπτικός Πίνακας διαχείρισης σύμφωνα του παρόντα κανονισμού.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΤΑ
ΟΤΑ
Κύριος
υποχρεούται
δύναται
Αποβλήτων
1.Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Οικιακά Απόβλητα
1.1 Συνήθη οικιακά Απόβλητα διατροφής
ΝΑΙ
& διαβίωσης
(βιοαποδομήσιμα απόβλητα
ή ζυμώσιμα ή οργανικά)
1.2. Απόβλητα Συσκευασιών
ΝΑΙ
1.3. Ογκώδη Οικιακά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1.4. Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές
(ΑΗΗΕ)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1.5. Φορητές Μπαταρίες
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1.6. Κηπευτικά
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Εξωοικιακά Απόβλητα
2.1. Συσκευασίες καταστημάτων
ΝΑΙ
2.2. Προϊόντα καθαριότητας δημοτικών χώρων
ΝΑΙ
2.3. Εγκαταλελειμμένα οχήματα
ΝΑΙ
Ειδικά Αστικά Απόβλητα
3.1. Απόβλητα επαγγελματικών
δραστηριοτήτων
ΝΑΙ
3.2. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών,
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
ΝΑΙ
3.3. Απόβλητα μη μεταφερόμενα δια συνήθων
μέσων
ΝΑΙ
Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα
ΝΑΙ
2.Βιομηχανικά απόβλητα
ΝΑΙ
3.Ειδικά Απόβλητα
ΝΑΙ

Στη συνέχεια καλούνται τα μέλη της Ο.Ε να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη της ΟΕ αφού έλαβαν
υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται στο σύνολό τους την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος & Καθαριότητας και για το λόγο αυτό εγκρίνουν τον Κανονισμό
Καθαριότητας του Δήμου Σκύρου 2015, ως αναφέρεται ανωτέρω και
2. Υποβάλουν την απόφαση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185 / 2015.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

Τα μέλη

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Τραχανάς Μαντζουράνης
Μανωλάκη Αμέρισσα
Κουκοβίνου Ελένη
Κουτσούπη Αναστασία

