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Εισαγωγή
Βασική προτεραιότητα του Δήμου Δυτικής Μάνης είναι η ορθολογική διαχείριση των
αστικών στερεών αποβλήτων του με έμφαση στη μείωση των παραγόμενων
αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας οργανώνεται με στόχο τη διασφάλιση της
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, της εξυπηρέτησης του πολίτη,
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, της εξοικονόμησης πόρων, της δίκαιης
κατανομής των τελών καθαριότητας και της συμμετοχής των πολιτών. Η άσκηση των
αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής
Μάνης διέπεται από τις βασικές αρχές και τους στόχους της ευρωπαϊκής και της
εθνικής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος και
ειδικότερα:
-την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, με κύρια
επιδίωξη τη μείωση του συνολικού όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και των
επιβλαβών συνεπειών στην υγεία και το περιβάλλον μέσω της επαναχρησιμοποίησης,
της ανάκτησης των υλικών και της ανακύκλωσης λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό
και το κοινωνικό κόστος.
-την αρχή της ευθύνης του παραγωγού
-την αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει
κατά το δυνατό να διενεργείται εντός του χώρου που παράγονται
-την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον
-την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού.

1. Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
είναι οι υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση,
ανακύκλωση) των αστικών στερεών αποβλήτων. Ως αστικά στερεά απόβλητα
ορίζονται τα απόβλητα των νοικοκυριών και τα απόβλητα του κεφ. 20 που παράγονται
από εμπορικές επιχειρήσεις, κοινωφελείς οργανισμούς, βιομηχανίες, υγειονομικές
μονάδες και μονάδες των ενόπλων δυνάμεων. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) δύναται να μην αποδέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων που λόγω της
σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους δεν είναι δυνατό να
διατεθούν μαζί με τα οικιακά.
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης οφείλει να διασφαλίζει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την
αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Αναπτύσσει δίκτυο κάδων
για την προσωρινή αποθήκευση των αστικών στερεών αποβλήτων στο σύνολο της
γεωγραφικής επικράτειας του Δήμου με εξαίρεση τις Τοπικές Κοινότητες Αλτομιρών και
Πηγαδίων. Οι θέσεις των κάδων επιλέγονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας σε
συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων, των διερχόμενων οχημάτων και
πεζών, η βέλτιστη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, η
αποφυγή οχλήσεων (οσμές, αισθητική ρύπανση, θόρυβος) και η ελαχιστοποίηση του
χρόνου αποκομιδής. Διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση
με συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρηση. Η αποκομιδή γίνεται με τα
απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου βάσει προγράμματος. Η συχνότητα αποκομιδής
σχετίζεται με το ρυθμό πλήρωσης των κάδων, τα διαθέσιμα απορριμματοφόρα
οχήματα και προσωπικό και τη δυνατότητα μεταφοράς προς επεξεργασία και διάθεση
των συλλεχθέντων απορριμμάτων.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων
πραγματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα και
προσωπικό. Ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες θέσεις εύχρηστα

δοχεία συλλογής των απορριμμάτων τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά,
αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η διαχείριση των ειδικών αποβλήτων αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των
παραγωγών τους και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Ειδικά απόβλητα είναι τα εξής:
•

τα ραδιενεργά απόβλητα

•

τα τοξικά απόβλητα

•

οι εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες

•

τα υγρά και τα αέρια απόβλητα

•

τα απόβλητα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων

•

τα γεωργικά, κτηνοτροφικά απόβλητα και τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων,
συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών τους.

•

τα απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων

•

τα αδρανή, τα οικοδομικά απόβλητα και κατάλοιπα δημοσίων έργων

•

τα επικίνδυνα ιατρικά και μολυσματικά απόβλητα

•

τα ελαστικά και οι μπαταρίες οχημάτων

•

τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης (οστά, εντόσθια, αίμα, λίπη, τεμάχια
κρέατος κ.λπ.)

•

τα απόβλητα από βιοτεχνικές, βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες

•

τα απόβλητα κηπευτικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, γκαζόν κ.λπ.).

Η διαχείριση των ειδικών αποβλήτων γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ειδική
κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται η απόρριψη των ειδικών αποβλήτων σε
κοινόχρηστους χώρους, στους κάδους, ή η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Οι
παραγωγοί των παραπάνω αποβλήτων υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τα
αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, να παρουσιάζουν αποδεικτικά
της φύλαξης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:
-τα απόβλητα κηπευτικών εργασιών όπως κλαδιά, φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα
γκαζόν, υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος κ.ο.κ. καθώς και τα γεωργικά και

κτηνοτροφικά απόβλητα, τα διαχειρίζονται υποχρεωτικά οι παραγωγοί τους σε
ιδιοκτησίες τους.
-τα οικοδομικά απόβλητα παραδίδονται από τους υπόχρεους παραγωγούς τους σε
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού καταρτίστηκαν με βάση το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και δεν θίγουν γενικότερες νομοθετικές διατάξεις, τις περιβαλλοντικές, τις
υγειονομικές, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Αποσκοπούν στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών σε
θέματα καθαριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ευταξίας των κοινόχρηστων
και ιδιωτικών υπαίθριων χώρων.
Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία
έγκρισής του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου και διαρκεί μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του από νέα απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Αστικά στερεά απόβλητα
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης εφαρμόζει πρόγραμμα διαλογής των αστικών στερεών
αποβλήτων για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους. Τα προγράμματα
εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που είναι ανεπτυγμένα σε συνεργασία με
εγκεκριμένα συστήματα στο Δήμο Δυτικής Μάνης είναι:
-συσκευασιών από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο χωρίς
υπολείμματα (μπλε κάδοι)
-γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες)
-μικρών (καφετιέρες, τοστιέρες, ραδιόφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.) και
μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.λπ.)
- λαμπτήρων
-μπαταριών
-μελανοδοχείων από φαξ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά
-ρούχων και υποδημάτων
-έντυπου χαρτιού.
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της
αποθήκευσης και συλλογής των απορριμμάτων και να συμμορφώνονται με τις
κείμενες διατάξεις για το διαχωρισμό των υλικών και την απόρριψή τους στους
αντίστοιχους κάδους, μειώνοντας κατά το δυνατόν τον όγκο και όσο πιο κοντά χρονικά
στην ώρα αποκομιδής τους.
-Οι θέσεις των κάδων προσωρινής αποθήκευσης καθορίζονται από το Δήμο Δυτικής
Μάνης. Απαγορεύεται, η με οποιονδήποτε τρόπο, μετακίνηση των κάδων από τις
προκαθορισμένες καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο ακινητοποίησή τους (π.χ.
κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα κ.λπ.). Μετακίνηση κάδου εκτελείται μόνο
με απόφαση του Δήμου Δυτικής Μάνης.

-Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους και η με οποιονδήποτε τρόπο
εμπόδιση της μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων ή της εναπόθεσης
απορριμμάτων στους κάδους.
-Τα μη ανακυκλώσιμα αστικά στερεά απόβλητα με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή
κατόχου των τοποθετούνται

υποχρεωτικά

εντός

των κάδων

σύμμικτων

απορριμμάτων (χρώματος γκρι ή πράσινου) συσκευασμένα και απαλλαγμένα από
υγρά, μειώνοντας κατά το δυνατόν τον όγκο τους. Η απόρριψή τους γίνεται κατά το
δυνατό κοντά στην ώρα αποκομιδής τους και όχι τις ημέρες που δεν πραγματοποιείται
αποκομιδή (σαββατοκύριακα, αργίες).
-Στην περίπτωση που ο πλησιέστερος κάδος είναι πλήρης και δεν μπορεί να χωρέσει
άλλα απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει ομαλά, τα απορρίμματα μεταφέρονται
στον πλησιέστερο κάδο που μπορεί να τα δεχτεί απορρίμματα.
-Οι κάδοι απορριμμάτων καλύπτονται με το καπάκι τους και παραμένουν κλειστοί,
ώστε να αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόμων, τρωκτικών κ.λπ.
-Απαγορεύεται η απόθεση σάκων απορριμμάτων ή χύδην απορριμμάτων σε
πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, έμπροσθεν ή πλησίον των
κάδων ή των καλαθιών απορριμμάτων κ.ο.κ.
-Ειδικότερα οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία
παράγονται μεγάλες ποσότητες οργανικών απορριμμάτων οφείλουν να συσκευάζουν
σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα απόβλητά τους (υπολείμματα τροφών κ.λπ.),
να κλείνουν καλά τους σάκους και να τους εναποθέτουν εντός των κάδων που έχουν
ορισθεί για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (πλαστικές, χάρτινες, αλουμινένιες,
χυτοσιδηρές συσκευασίες) τοποθετούνται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου των,
καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα και συμπιεσμένα ώστε να καταλαμβάνουν
το μικρότερο δυνατό όγκο εντός των μπλε κάδων ανακύκλωσης.

-Στην περίπτωση που ο πλησιέστερος μπλε κάδος ανακύκλωσης είναι πλήρης και δεν
μπορεί να χωρέσει άλλα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει
ομαλά, τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα μεταφέρονται στον πλησιέστερο μπλε κάδο
που μπορεί να τα δεχτεί ανακυκλώσιμα απορρίμματα.
-Απαγορεύεται η ρίψη στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης διαφορετικών υλικών από
αυτά για τα οποία προορίζονται.
-Ηλεκτρικοί λαμπτήρες, μπαταρίες, μελάνια (εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ),
μικρές ηλεκτρικές συσκευές και έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ,ο.κ.)
τοποθετούνται υποχρεωτικά από τους κατόχους τους στους ειδικούς κάδους (στα
Δημοτικά κτήρια, στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και σε καταστήματα). Μεγάλες
ηλεκτρικές συσκευές μεταφέρονται στον ειδικό κάδο στη Στούπα σε συνεννόηση με
το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης τηλ.
2721360907). Ρούχα και υποδήματα τοποθετούνται στον κόκκινο κάδο στην
Καρδαμύλη (τουριστικό περίπτερο).
-Τα ογκώδη απορρίμματα καθώς και αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα δεν
απορρίπτονται στους κάδους, ούτε εγκαταλείπονται πλησίον των κάδων ή σε
κοινόχρηστους χώρους. Η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων γίνεται μετά
από συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (τηλ. 27213
60907). Τα ογκώδη απορρίμματα παραμένουν εντός της ιδιοκτησίας του κατόχου τους
και εναποτίθενται στον ακριβή χώρο αποκομιδής τους την ημέρα και την ώρα που θα
τους υποδειχθεί για την παραλαβή τους. Βασική προϋπόθεση της αποκομιδής
ογκωδών απορριμμάτων είναι α) το βάρος εκάστου τεμαχίου να μην υπερβαίνει τα 50
κιλά και β) ο συνολικός όγκος των προς αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων να μην
υπερβαίνει τα 15m3 το έτος ανά νοικοκυριό ή επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές η
μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία θα
γίνεται με ευθύνη, μέσα και έξοδα του εκάστοτε υπόχρεου.
-Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών χώρων μεριμνούν για την καθαριότητα των ιδιοκτησιών τους.

Κοινόχρηστοι χώροι
- Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής
άδειας από επιχειρήσεις (εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,
ψητοπωλεία κ.λπ.) αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες οφείλουν να
διαθέτουν καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων.
-Η καθαριότητα των δημόσιων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από
φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές οι οποίοι
οφείλουν να διατηρούν τους χώρους και να τους αποδίδουν μετά το πέρας των
εκδηλώσεων, καθαρούς. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα και μη,
συσκευάζονται σε σάκους και τοποθετούνται στους αντίστοιχους

κάδους

απορριμμάτων ή σε σημεία που θα τους υποδειχθούν.
-Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ρύπανση δημόσιων ή δημοτικών χώρων, του
εξοπλισμού καθαριότητας ή του λοιπού εξοπλισμού του Δήμου Δυτικής Μάνης
(παγκάκια, κάγκελα, κολόνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων,
κάδοι, καλάθια και κάδοι απορριμμάτων, πινακίδες κ.ο.κ.).
-Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση καταστροφών στον εξοπλισμό των
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών, κάγκελα, κάδοι,
κολόνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων κ.ο.κ.).
-Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων αντικειμένων (χαρτιών, πακέτων, συσκευασιών,
ειδών ατομικής χρήσης κ.ο.κ.) σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες,
παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, δρόμους, πεζοδρόμια κ.λπ.). Τα άχρηστα
αντικείμενα φυλάγονται προκειμένου να αποτεθούν στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι
ή κάδο απορριμμάτων.
-Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων
αντικειμένων,

που

μπορεί

να

προκαλέσουν

καταστροφές

στα

καλάθια

μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους.
-Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων χημικών ουσιών για την πλύση
πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης
καταλήγουν σε κοινόχρηστους χώρους.
-Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο διάθεση υγρών αποβλήτων ή λυμάτων (π.χ.
νερά από νεροχύτες, λιπαντικά, μαγειρικά έλαια, υγρά μπαταριών, κ.ο.κ.) σε

κοινόχρηστους χώρους, αγωγούς που καταλήγουν σε κοινόχρηστους χώρους
υπονόμους, φρεάτια απορροής ή στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων.
-Απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση, η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων, η
αναγραφή συνθημάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων, η ανάρτηση ταμπλό, πανό,
επιγραφών, σημάτων κ.λπ. σε μνημεία, αγάλματα, αρχαιολογικούς χώρους,
αρχιτεκτονικά μνημεία καθώς και σε οποιαδήποτε επιφάνεια δημόσιου χώρου.
Αφισοκόλληση, ανάρτηση ταμπλό, πανό και επιγραφών μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνο μετά από σχετική άδεια που χορηγείται από το Δήμο, εξαιρουμένων αυτών με
πολιτικό περιεχόμενο.
-Απαγορεύεται η εγκατάλειψη των περιττωμάτων των κατοικίδιων ζώων στις δημοτικές
οδούς, τις πλατείες, τους κοινόχρηστους χώρους κ.ο.κ. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί
κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν αμέσως για την αποκομιδή των
περιττωμάτων των ζώων τους και τον καθαρισμό του κοινόχρηστου χώρου.
-Οι απορριμματοδέκτες (καλαθάκια) εξυπηρετούν τις ανάγκες καθαριότητας των
κοινόχρηστων χώρων από τα μκροαπορρίμματα των διερχόμενων (χαρτάκια,
συσκευασίες

αναψυκτικών

κ.ο.κ.).

Απαγορεύεται

η

απόρριψη

σε

αυτούς

απορριμμάτων από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις κ.ο.κ.
-Απαγορεύεται η εγκατάλειψη οχήματος σε δημοτικούς χώρους. Οχήματα που
εγκαταλείπονται αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81
Ά /5-3-04) (επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου χαρακτηρισμού τους ως εγκαταλειμμένα,
μεταφορά σε Σύστημα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής).
-Απαγορεύεται η κοπή δένδρων και θάμνων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους
δημοτικούς χώρους. Σε περίπτωση ανάγκης (εκτέλεση οικοδομικών εργασιών,
διέλευση οχημάτων, ασφάλεια πεζών και οχημάτων κ.ο.κ.) υποβάλλεται γραπτό αίτημα
στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης.
-Οι ιδιοκτήτες κτισμάτων, οικοπεδικών εκτάσεων και χώρων υποχρεούνται να τα
διατηρούν καθαρά και ελεύθερα από απορρίμματα και να προβαίνουν σε περιοδική
αποψίλωσή τους ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση τρωκτικών κ.λπ. και ο κίνδυνος
εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Λήψη εκτάκτων μέτρων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας λαμβάνει όταν αυτό απαιτείται λόγω
έκτακτων συνθηκών π.χ. καιρικές συνθήκες, θεομηνίες κ.λπ. έκτακτα μέτρα για την
αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή
υπηρεσιακούς λόγους, ο Δήμος δύναται, μετά από εκτεταμένη ενημέρωση των
δημοτών, να τροποποιεί τοπικά ή συνολικά ή και να διακόπτει τα προγράμματα
αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν οι έκτακτοι λόγοι ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι
διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές τα αστικά στερεά απόβλητα διατηρούνται
υποχρεωτικά στους χώρους παραγωγής τους.

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των κατοίκων
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης
-γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της
περιοχής τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, τα προγράμματα αποκομιδής, τις
θεσμοθετημένες θέσεις των κάδων κ.ο.κ.
-υποστηρίζει, ενημερώνει και καταρτίζει τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση
αποβλήτων
-προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό
-εφαρμόζει προγράμματα ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών με
έμφαση στα παιδιά και τους νέους
-συνεργάζεται με εθελοντικές οργανώσεις, επαγγελματικούς συλλόγους, ΜΚΟ,
κοινωνικούς φορείς, άλλους Ο.Τ.Α. κ.ο.κ.
-συμμετέχει σε πρωτοβουλίες μείωσης του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και
εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων
-θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες,
γειτονιές, εταιρίες κλπ) συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των παραγόμενων
αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση (σχολεία, οργανώσεις,
πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κ.λπ.), την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όργανα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει
στην Δημοτική Αρχή, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο, ασκούμενη από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. Η δημοτική
αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί αρμόδια όργανά της (προϊστάμενος, προσωπικό κ.ο.κ.)
για την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, τη
βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων, την επιβολή προστίμων και την υποβολή
μηνύσεων σε βάρος των παραβατών. Παράλληλα και κατά περίπτωση όλες οι
αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ασκούνται και από τις
αρμόδιες Αρχές.
Οι πολίτες και οι φορείς καλούνται να συνδράμουν την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού γνωστοποιώντας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις
παραβιάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή τους, ώστε να λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα για την αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών ποινών (προστίμων) αρχίζει με τη βεβαίωση
της παράβασης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αιτιολογημένη έκθεση
παράβασης (φωτογραφική απεικόνιση, αποδεικτικά στοιχεία κ.λπ.) που περιέχει όλα
τα απαραίτητα για την επιβολή των προστίμων στοιχεία, όπως είδος και μέγεθος
παράβασης, χρόνος και τόπος διαπίστωσης της παράβασης, στοιχεία παραβάτη. Η
βεβαίωση της παράβασης είτε επιδίδεται επιτόπου είτε αποστέλλεται στον παραβάτη.
Ο παραβάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες. Η Υπηρεσία εξετάζει τις απόψεις του και αφού επανελέγξει και
διαπιστώσει την πληρότητα της έκθεσης παράβασης συντάσσει Απόφαση επιβολής
προστίμου, η οποία διαβιβάζεται στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Εκπρόθεσμη υποβολή απόψεων δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα
από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Πρόσθετα στις περιπτώσεις που για τις παραβάσεις προβλέπονται ποινικές ή
διοικητικές κυρώσεις, η βεβαίωση της παράβασης διαβιβάζεται και στην αρμόδια
εισαγγελία.

Για την ενημέρωση και την εξοικείωση των πολιτών ενδείκνυται κατά το πρώτο
εξάμηνο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού και μόνο κατά τη διαπίστωση της
πρώτης παράβασης, να στέλνεται προειδοποίηση στον παραβάτη και σε περίπτωση
που δεν συμμορφωθεί να επιβάλλεται πρόστιμο.

Προσφυγές
Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε εξήντα
(60) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Πρόστιμα
2. Νομοθεσία
3. Ορολογία

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Κατά την επιβολή του προστίμου λαμβάνεται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της
παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Τοποθέτηση συσκευασμένων απορριμμάτων κατοικίας έξω από
κάδους
Τοποθέτηση συσκευασμένων απορριμμάτων καταστήματος έξω
από κάδους
Τοποθέτηση χύδην απορριμμάτων κατοικίας έξω από κάδους
Τοποθέτηση χύδην απορριμμάτων καταστήματος έξω από κάδους

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
€ /παράβαση
20 ευρώ
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
50
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
50
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Τοποθέτηση στους κάδους αιχμηρών ή μεταλλικών αντικειμένων
και κάθε άλλη ουσία ή αντικείμενο που βάζει σε κίνδυνο την υγεία
και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων

100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Τοποθέτηση υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης εντός των κάδων

100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων (ψυγεία, προθήκες, κ.ά.) σε
πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή κοινόχρηστο χώρο

100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων σε απορριμματοδέκτες
(καλαθάκια)

50
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Εναπόθεση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κάδους
ανακύκλωσης
Εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας σε κάδους
σύμμικτων απορριμμάτων
Εναπόθεση ανακυκλώσιμων αποβλήτων (μικρές ηλεκτρικές
συσκευές, λαμπτήρες, ρούχα κ.ο.κ.) σε κάδους σύμμικτων
απορριμμάτων
Εναπόθεση πράσινων αποβλήτων (φύλλα, άνθη, κλαδιά, γκαζόν) σε
κάδους σύμμικτων απορριμμάτων

100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
20
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά ή
μολυσματικά απορρίμματα

Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους

50
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
20
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
500 - 3.000
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
(στο πρόστιμο προστίθεται και
το κόστους απορρύπανσης)
500 - 3.000
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
(στο πρόστιμο προστίθεται και
το κόστους απορρύπανσης)

Απόρριψη μικροαντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους από
πεζούς, οχήματα κ.ο.κ.

20
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Απόρριψη νερών πλύσης σε κοινόχρηστο χώρο

50
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Διάθεση υγρών αποβλήτων ή λυμάτων (π.χ. νερά από νεροχύτες,
λιπαντικά, μαγειρικά έλαια, υγρά μπαταριών, κ.ο.κ.) σε
κοινόχρηστους χώρους, αγωγούς που καταλήγουν σε
κοινόχρηστους χώρους, υπονόμους, φρεάτια απορροής ή στο
δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων

100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ρύπανση εξοπλισμού καθαριότητας

Καταστροφή εξοπλισμού καθαριότητας

Ρύποι κατοικίδιων ζώων
Υπαίθρια διαφήμιση, αφισοκόλληση, διασκορπισμός εντύπων,
αναγραφή συνθημάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων, η ανάρτηση
ταμπλό, πανό, επιγραφών, σημάτων κ.λπ. σε μνημεία, αγάλματα,
αρχαιολογικούς χώρους, αρχιτεκτονικά μνημεία καθώς και σε
οποιαδήποτε επιφάνεια δημόσιου χώρου εκτός των
προκαθορισμένων θέσεων.

50
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
(εκτός του κόστους
αποκατάστασης ή αγοράς νέου)
100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
(εκτός του κόστους
αποκατάστασης ή αγοράς νέου)
20
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

150
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση από
διασκορπισμό των απορριμμάτων

100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή
100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους,
δρόμους, πλατείες, ρέματα κ.λπ.

100
Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Αυθαίρετη κοπή δένδρων

Το ύψος των προστίμων καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό και δύναται να αλλάξει με
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε η σύνταξη του Κανονισμού Καθαριότητας του
Δήμου Δυτικής Μάνης είναι η νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος τις υγειονομικές και τις
αστυνομικές διατάξεις. Συγκεκριμένα λήφθηκαν υπόψη:
-ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
-ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
-ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/8-9-2006
-η ΚΥΑ 50910 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
-ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει
-ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής»
-ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002).
-ο Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων ...», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/ΦΕΚ
170Α/8.11.2017
- το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5-3-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.»
-το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
-την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ ‘σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και
τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την
κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ’ και 2008/103/ΕΚ ‘για την τροποποίηση της οδηγίας
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και

συσσωρευτών στην αγορά’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως
ισχύει.
- το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ’’ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 (ΦΕΚ 81/5-3-2004)»
- την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ
“σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις».
- την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
- ο Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 224/8-10-01) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»
-η Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/96 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»
-ο Ν 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες
διατάξεις»
-η ΚΥΑ Η.Π.13588/725/Φ.Ε.Κ. 383 Β/28.03.2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ
ια τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991».
-η Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από
υγειονομικές μονάδες».
-η ΚΥΑ 8668/ ΦΕΚ Β’ 287/2-3-2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)»
-την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015) «Τροποποίηση και
έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».
-την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15-12-2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων», όπως ισχύουν.

-την με Α.Π: 5145/2.12.2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
«Έγκριση αναθεωρημένου / επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου»
-το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης, όπως εγκρίθηκε με
την υπ΄αριθμ. 89/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ορολογία
Ο παρόν κανονισμός εναρμονίζεται πλήρως σε ζητήματα χρησιμοποιούμενης ορολογίας με
την κείμενη εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ορίζονται:
-στερεό (μη επικίνδυνο) απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες
αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ (κατηγορίες αποβλήτων ανάλογα με την προέλευσή τους)
και ΙΒ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, ΕΚΑ) της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το οποίο ο
κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στην έννοια του στερεού
(μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο
αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΒ της κυα 50910/2727/2003 που επισημαίνονται με αστερίσκο
και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση
2001/118 /Ε.Κ. (ΕΕΙ 47/2001). Η παραγωγή αποβλήτων στη χώρα συνδέεται με τις
δραστηριότητες των νοικοκυριών και όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας
(εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, γεωργία, κτηνοτροφία, κατασκευές και λοιποί
οικονομικοί κλάδοι του τριτογενούς τομέα). Τα διάφορα είδη αποβλήτων ομαδοποιούνται σε
τέσσερις βασικές κατηγορίες κατά προέλευση και συναφή σύσταση, οι οποίες περιγράφονται
ως ακολούθως:

Απόβλητα

Αστικού τύπου

Βιομηχανικά απόβλητα
και απόβλητα λοιπών
δραστηριοτήτων

Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών και
κατεδαφίσεων

Γεωργοκτηνοτροφικά
απόβλητα

-Απόβλητα αστικού τύπου
Στα απόβλητα αστικού τύπου περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι ιλύες
αστικού τύπου.
Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν:
(α) τα απόβλητα των νοικοκυριών,
(β) τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εμπορικές επιχειρήσεις,

τους κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις
βιομηχανίες, τις υγειονομικές μονάδες και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων.
Ειδικότερα τα αστικά απόβλητα της κατηγορίας 20 01 κατηγοριοποιούνται ως εξής:
20 01

χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)

20 01 01

χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02

γυαλιά

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χωρών διαίτησης

20 01 10

ρούχα

20 01 11

υφάσματα

20 01 17* φωτογραφικά χημικά
20 01 19* ζιζανιοκτόνα
20 01 21

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 22

αεροζόλ

20 01 23

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
20 01 32

φάρμακα άλλα απο τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31
μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02

20 01 33* ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω
μπαταρίες
20 01 34

μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος απο τον

20 01 35* αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα
συστατικά στοιχεία
20 01 36

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος απο τον
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
20 01 38

ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37

20 01 39

πλαστικά

20 01 40

μέταλλα

20 01 41

απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων

20 01 99

άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

20 02

απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)

20 02 01

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 02 02

χώματα και πέτρες

20 02 03

άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 03

άλλα δημοτικά απόβλητα

20 03 01

ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

20 03 02

απόβλητα από αγορές

20 03 03

υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων

20 03 04

λάσπη σηπτικής δεξαμενής

20 03 06

απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

20 03 07

ογκώδη απόβλητα

20 03 99

δημοτικά απόβλητα με προδιαγραφόμενα άλλως

Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται:
● τα απόβλητα συσκευασιών,
● τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης, καθώς
και
● οι μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
μεταξύ άλλων τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι
λαμπτήρες φθορισμού, τα αποσυρόμενα φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορα
απορρυπαντικά προϊόντα (μαζί με τη συσκευασία τους) που χρησιμοποιούνται για τον
καθαρισμό, την απολύμανση και τη συντήρηση των νοικοκυριών.
-παραγωγός: κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε
απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες
προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή
της σύνθεσης των αποβλήτων.
-κάτοχος: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην
κατοχή του τα απόβλητα.
-διαχείριση: η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση
και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών,
καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των
χώρων διάθεσης.
-διάθεση: κάθε εργασία που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.Α (εργασίες διάθεσης) της ΚΥΑ
50910/2727/2003.
-αξιοποίηση: κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα
απόβλητα, που περιγράφεται στο Παράρτημα IV.Β (εργασίες αξιοποίησης) της ΚΥΑ
50910/2727/ 2003 .

-επεξεργασία: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών
διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο
όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους ή και να
επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας.
-συλλογή: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή
και χημικές ιδιότητες τους, ή και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. Στην έννοια
της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση ή και τοποθέτηση των αποβλήτων σε
κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους.
-μεταφορά: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους
χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.
-μεταφόρτωση: οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρους συλλογής
σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεση τους (στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται
κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης)
-προσωρινή αποθήκευση: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε
εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη
εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.
-εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων:
κάθε χώρος ή εγκατάσταση, με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, στον οποίο
διενεργείται η διάθεση ή η αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, δυνάμει σχετικής άδειας που
χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
-υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων: ο φορέας που ορίζεται υπόχρεος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ50910/2727/2003, για την ολική ή μερική
διαχείριση των στερεών αποβλήτων μιας περιοχής.
-επικίνδυνα οικιακά απόβλητα νοούνται διάφορα υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και σημειώνονται με αστερίσκο στις κατηγορίες 20 00 00
και 15 01 00. Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν τις διάφορες μπαταρίες, τα φάρμακα με
υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης, απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κλπ.
-βιοαποδομήσιμα απόβλητα: κάθε απόβλητο που μπορεί να υποστεί αναερόβια ή αερόβια
αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι.
-οργανική ανακύκλωση: η επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες (λιπασματοποίηση) ή
αναερόβιες συνθήκες (βιομεθανοποίηση), με μικροοργανισμούς κάτω από ελεγμένες συνθήκες
των βιοαποικοδομήσιμων μερών των αποβλήτων συσκευασίας, με παραγωγή οργανικών
καταλοίπων σταθεροποιημένων ή μεθανίου. Η ταφή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή
οργανικής ανακύκλωσης.

-συσκευασία: κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες
ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά
με σκοπό την προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό
μέχρι το χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μίας ή
πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.
-εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων: οι εργασίες συλλογής
συμπεριλαμβανομένης

της

εγγυοδοσίας,

μεταφοράς,

μεταφόρτωσης,

προσωρινής

αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών
πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ώστε μετά την
επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.
Έννοιες που καθορίζονται εκ νέου ή εισέρχονται για πρώτη φορά από την ελληνική ή
ευρωπαϊκή νομοθεσία εισάγονται και επικαιροποιούν αυτόματα τον παρόντα κανονισμό,
χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

