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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής αποτελεί ένα καθαρό νησί. Μία 

Αμοργός αντάξια της ιστορίας και του πολιτισμού της και ένα περιβάλλον όμορφο 

και υγιές.     

Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως σύνολο αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά 

πρέπει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε το νησί μας 

καθαρό, για να δώσουμε στην Αμοργό την εικόνα που δικαιούται και που όλοι 

επιθυμούμε. Το σημαντικότερο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι βεβαίως μια 

καλά οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό όμως δεν 

είναι αρκετό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή 

των Δημοτών στην προσπάθεια, στη βάση ενός πλαισίου αρχών που θα καθορίζει 

τους όρους αυτής της συνεργασίας. Αυτό επιχειρεί ο παρών κανονισμός. 

Η ραγδαία κακοποίηση του περιβάλλοντος στην εποχή μας καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά, γιατί 

μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής για μας και 

τα παιδιά μας. 

Αυτό το καθαρό περιβάλλον που σε όλο πλέον τον κόσμο θεωρείται 

κοινωνικό αγαθό, εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητες και ευθύνες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη για τη δημόσια υγεία, την θέσπιση σχετικών 

κανόνων, την διαχείριση των μέσων καθαριότητας και τις υποχρεώσεις των πολιτών. 

Γιατί η ανεξέλεγκτη ρύπανση αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο παράγοντα που 

απειλεί την δημόσια υγεία, υποβαθμίζει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και 

δυσφημεί τον τόπο μας που είναι σημαντικός τουριστικός προορισμός.    

 Η καθημερινή δράση κατά της ρύπανσης χρειάζεται αυξημένη οικολογική 

συνείδηση από την τοπική κοινωνία καθώς ενεργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά 

με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των μέσων καθαριότητας, που 

πραγματοποιείται σε διαρκή βάση από την Δημοτική αρχή με την εφαρμογή 

σύγχρονων τεχνικών και την βέλτιστη αξιοποίηση των ανταποδοτικών εσόδων του 

Δήμου.    

Σ’ αυτή τη συνεχή προσπάθεια σημαντικός είναι και ο ρόλος που μπορεί να 

έχει η θέσπιση και η αυστηρή εφαρμογή ενός σύγχρονου κανονισμού καθαριότητας 
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που θα ρυθμίζει την καθημερινότητα της πόλης στα θέματα αυτά και θα καλύπτει 

όλο το πλέγμα των σχέσεων πολιτών και υπηρεσίας, με ξεκάθαρους όρους σε ότι 

αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο.     

Ο νέος κανονισμός καθαριότητας είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες ανάγκες του νησιού μας και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν 

την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την βελτίωση της λειτουργικότητας του νησιού και 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων 

(στερεά απόβλητα). Εκτός των παραπάνω βασικό του μέλημα είναι η ενημέρωση των 

πολιτών και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των στην προσπάθεια , που όπως 

προελέχθη, αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας.      

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία ( άρθρο 

79 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/8-9-2006 «Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) ο νέος 

Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αμοργού κωδικοποιημένος, έχει ως εξής : 

 

Άρθρο 1ο   Αντικείμενο του Κανονισμού 
 

1. Η καθαριότητα, η διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία του 

περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας, επιτυγχάνονται μέσα 

από τη διαρκή συνεργασία του Δήμου και των πολιτών και διέπονται από διατάξεις, 

υποχρεώσεις και δικαιώματα. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε καμία 

περίπτωση δεν αποκλείουν την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας και είναι έγκυρες εφόσον δεν αντίκεινται στις υγειονομικές, αστυνομικές 

και άλλες ειδικές διατάξεις 

2. Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 

α) Την ενιαία ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου και των 

πολιτών που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο νησί. 

β) Τη γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων και η συντονισμένη εφαρμογή τους από 

κάθε εμπλεκόμενο μέρος (Υπηρεσία Καθαριότητας, λοιπές δημοτικές υπηρεσίες, 

πολίτες, δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες, έμποροι και επισκέπτες). 

γ) Την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων κάθε 

μορφής και είδους (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση, κ.λπ.) 

με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

3. Στόχοι του παρόντος Κανονισμού είναι: 

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 

β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
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γ) Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους 

δημότες, κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή ευθύνης του Δήμου. 

δ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, των κατοίκων 

και των επαγγελματιών, όπως και η ενεργός συμμετοχή τους. 

ε) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών. 

4. Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στηρίζεται στην αειφόρο 

ανάπτυξη και στις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της χώρας μας, οι οποίες είναι: 

α) Η αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, η οποία αφορά την εκ των 

προτέρων περιβαλλοντική προστασία. 

β) Η αρχή της αποφυγής παραγωγής αποβλήτων. 

γ) Η αρχή της πρόληψης ή και μείωσης παραγωγής αποβλήτων. 

δ) Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη ή διαφορετικά 

στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης. 

ε) Η αρχή της εγγύτητας, όπου τα απόβλητα θα πρέπει να διαθέτονται κοντά στο 

σημείο παραγωγής. 

στ) Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των 

υλικών. 

ζ) Η αρχή της ανάκτησης ενέργειας, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 

ανάκτηση υλικών λόγω τεχνικών περιορισμών. 

η) Η αρχή της ασφαλούς διάθεσης, η οποία αποτελεί την έσχατη λύση, εφόσον η 

απόρριψη αποβλήτων σε χώρους διάθεσης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

 

Άρθρο 2ο 

 

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την 

πιο κάτω έννοια: 

(α) “Κάτοικοι” νοούνται όλοι εκείνοι που κάνουν χρήση του ακινήτου (κατοικία, 

αποθήκη, γκαράζ, καταστήματα κ.λ.π.), είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου 

Αμοργού, είτε είναι παραθεριστές ή επισκέπτες. 

(β) “Κατοικίες” θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα με οικογένειες, 

μόνιμα ή πρόσκαιρα, όπως μονοκατοικίες, όροφοι ή διαμερίσματα ή άλλου τύπου 

οικήματα. 
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(γ) “Καταστήματα” θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε είδους 

εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε υπόγειοι ή ισόγειοι, είτε 

βρίσκονται σε ορόφους ή στο βάθος οικοπέδων, που επικοινωνούν με οδούς μέσα 

από κοινόχρηστες εισόδους ή χώρους γενικά. 

Στην έννοια των καταστημάτων νοούνται και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, 

στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων, κέντρα 

ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και γενικά οι 

χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατοικίες ή γραφεία. 

Οι διατάξεις που αναφέρουν τα καταστήματα εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές 

σχολές, τα φροντιστήρια, τα ιατρεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα 

σχολεία κ.λ.π. 

(δ) “Γραφεία” θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε 

επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. 

Στην έννοια των γραφείων θεωρούνται και τα ακίνητα ή οι χώροι όπου λειτουργούν 

δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες οργανισμών κοινής ωφελείας ή Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Τράπεζες κ.λ.π. 

(ε) “Μάντρες οικοδομών” θεωρούνται οι περιφραγμένοι χώροι που 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή έκθεση οικοδομικών υλικών.  

(στ) “Οικόπεδα” θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός των ορίων των οικισμών 

του Δήμου. 

(ζ) “Εργοτάξια” θεωρούνται οι χώροι στους οποίους κατασκευάζεται κάποιο έργο.  

 

Άρθρο 3ο 
 

Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων είναι: 

(α) Για τις κατοικίες τα πρόσωπα που κατοικούν και, αν κατοικούν οικογένειες, ο 

ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης. Εάν δεν κατοικεί κάποιος μόνιμα, υπεύθυνος θεωρείται 

ο ιδιοκτήτης. 

(β) Για τα καταστήματα το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται 

το επάγγελμα, η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται 

ως καταστήματα. Σε περίπτωση διακοπής άσκησης επαγγέλματος, υπεύθυνος 

θεωρείται ο ενοικιαστής και εάν δεν υπάρχει ενοικιαστής υπεύθυνος θεωρείται ο 

ιδιοκτήτης του καταστήματος. 

(γ) Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το 

επάγγελμα. 
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Για τις προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υπεύθυνος είναι 

ο διαχειριστής ή οι τυχόν περισσότεροι διαχειριστές. 

Για τις ανώνυμες εταιρείες υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος τους κατά το καταστατικό 

και για τις υπόλοιπες είναι ο προϊστάμενος του Διοικητικού. 

(δ) Για τις μάντρες οικοδομικών υλικών που λειτουργούν νόμιμα υπεύθυνο είναι το 

πρόσωπο στο όνομα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα. Σε περίπτωση λήξης 

νόμιμης λειτουργίας υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης της μάντρας.  

(ε) Για τα οικόπεδα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας. 

(στ) Για τα εργοτάξια υπεύθυνος είναι ο εργολάβος ή ο υπεύθυνος τους εργοταξίου.  

(ζ) Για τις μεταφορές υλικών, οι ιδιοκτήτες μαντρών οικοδομικών υλικών και οι 

μεταφορείς. 

(η) Για τα μπάζα οι ιδιοκτήτες και οι εργολάβοι οικοδομών. 

(θ) Για τα οικόσιτα ζώα ή τα ζώα συντροφιάς υπεύθυνος θεωρείται ο ιδιοκτήτης τους. 

 

 

Άρθρο 4ο 
 

1. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων 

που προέρχονται από τις κατοικίες, τις αποθήκες, τα γκαράζ, τα καταστήματα,  τα 

γραφεία και λοιπούς δημόσιους χώρους. 

2. Φροντίζει για την άμεση απομάκρυνση και ταφή των νεκρών ζώων από τους 

κοινόχρηστους χώρους ή τα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα. Τα έξοδα αυτών των 

ενεργειών βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των νεκρών ζώων, εφόσον δεν ενεργούν οι ίδιοι 

άμεσα για την απομάκρυνση και ταφή των ζώων τους. 

3. Φροντίζει για την απορρύπανση των οικισμών από τα κάθε είδους διαφημιστικά 

και άλλα έντυπα που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε διάφορους χώρους και από 

τις εγγραφές διάφορων συνθημάτων, παραστάσεων κ.λ.π. 

4. Μεριμνά για την κανονική συντήρηση και καθαρισμό των κοινόχρηστων 

ουρητηρίων και αποχωρητηρίων. Με δημόσια ανακοίνωσή του (μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τύπος κ.λ.π.), ο Δήμος γνωστοποιεί στους κατοίκους το πρόγραμμα της 

περισυλλογής, αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και κάθε αλλαγή του 

προγράμματος αυτού. Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραμμα, εκτός από τις 

περιπτώσεις ανώτερης βίας ή εκτάκτων δυσχερειών.  

5.  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί 

φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, οι οποίοι 

ανήκουν σε φορείς απαλλασσόμενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην  
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περίπτωση αυτή και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση 

ή εκμετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο Δήμος 

δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα  ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή 

χρηστών του χώρου. 

6. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από 

διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, 

οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούμενους χώρους καθαρούς κατά 

την διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή 

χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή 

των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως 

των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του 

προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα 

συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η αρμόδια 

Διεύθυνση. 

7. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – 

αποβλήτων του άρθρου 5 παρ. 2.ii  και όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται 

από ειδικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και 

διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, 

επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από 

εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωϊκού 

κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α.    

Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός 

διαχείρισης): «Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων 

εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μη 

δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω της 

σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται 

σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες 

δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη 

και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα 

απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις 

εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.» 
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Άρθρο 5ο 
 

1. Στην έννοια των απορριμμάτων περιλαμβάνονται περιττά πράγματα που 

προέρχονται από το σκούπισμα και τον καθαρισμό κατοικιών, καταστημάτων και 

γραφείων, υπόλοιπα ειδών διατροφής, άχρηστα είδη, υλικά ή αντικείμενα 

συσκευασίας κουρέλια, χαρτιά κ.λ.π. 

Τα παραπάνω προϊόντα, που ειδικότερα αναγράφονται ως «οικιακά απορρίμματα», 

διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες. 

Α) τα μη ανακυκλώσιμα και 

Β) τα ανακυκλώσιμα. 

Όλα τα απορρίμματα της πρώτης κατηγορίας τοποθετούνται συσκευασμένα στους 

ειδικούς κάδους. 

Ο Δήμος σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.  

Εφ’ όσον στο Δήμο λειτουργήσει πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την 

ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι 

οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο 

συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Ειδικότερα, 

οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα όσα προϊόντα είναι 

κατασκευασμένα από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να 

τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα 

περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους. 

Τα απορρίμματα της δεύτερης κατηγορίας, που ανακυκλώνονται, χωρίζονται 

ανάλογα με τους τρόπους διαχείρισης στις παρακάτω υποκατηγορίες. 

α) Τα απορρίμματα συσκευασιών. Είναι αυτά που προέρχονται από τη συσκευασία 

κάθε προϊόντος, όπως επίσης και κάθε μορφής χαρτί-έντυπο. Από αυτά τα υλικά τα 

χαρτιά τοποθετούνται, χύμα και όχι συσκευασμένα, στους ειδικούς κίτρινους* 

κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση χαρτιού». Οι γυάλινες συσκευασίες και 

μπουκάλια τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε* κάδους με τη σήμανση 

«ανακύκλωση συσκευασιών γυαλιού» και οι πλαστικές, μεταλλικές & πεπιεσμένου 

χάρτου συσκευασίες τοποθετούνται στους ειδικούς κόκκινους* κάδους με τη 

σήμανση «ανακύκλωση συσκευασιών πλαστικού & μετάλλου». (Σημείωση: Όπου 

υπάρχει το σύμβολο* εννοείται το χρώμα που έχει το καπάκι του κάδου, επίσης μέχρι 

την ολοκλήρωση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, τα ανακυκλώσιμα 

απορρίμματα που αντιστοιχούν στους κόκκινους και τους κίτρινους κάδους 

τοποθετούνται στον ίδιο κάδο). Οι κάθε είδους επιχειρήσεις (καταστήματα 

υγειονομικού, χονδρέμποροι, σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα, 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κτλ) που προωθούν προς ανακύκλωση απορρίμματα 
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από επαγγελματικές δραστηριότητες είναι υποχρεωμένες  να ελαττώνουν τον όγκο 

τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται ευκολότερη η αποκομιδή και μεταφορά τους 

από την Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης (π.χ τα χαρτοκιβώτια πρέπει να τα 

δεματοποιούν). Η μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως απορριμμάτων 

τιμωρείται με πρόστιμο από 200 έως 500 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε 

περίπτωση υποτροπής. 

Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες 

μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δήμο στους αριθμούς κλήσης 22853 

60201 και 22853 60213. 

 

Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους της ανακύκλωσης οτιδήποτε 

πέρα από ανακυκλώσιμα υλικά, για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 200 

έως 500 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

Απαγορεύεται η απόρριψη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στους πράσινους 

κάδους, για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 500 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

β) Οι μπαταρίες οικιακής χρήσεως. Τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους που έχουν τη 

σήμανση «ανακύκλωση μπαταριών» και που βρίσκονται σε εξουσιοδοτημένα, 

συνηθέστερα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά καταστήματα στο νησί μας, τα οποία τις 

αποστέλλουν προς ανακύκλωση. 

γ) Τα ελαστικά αυτοκινήτων, τα ορυκτέλαια και οι συσσωρευτές ηλεκτρικού 

ρεύματος αυτοκινήτων και μηχανημάτων, παραδίδονται στους εμπόρους που 

πωλούν τα αντίστοιχα προϊόντα, στα συνεργεία αυτοκινήτων ή στα πρατήρια 

πώλησης καυσίμων. 

δ) Οι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και οι λαμπτήρες φωτισμού, παραδίδονται 

μετά από προσυνεννόηση στον ιδιώτη που κάνει «ανακύκλωση συσκευών». Σε καμία 

περίπτωση, δεν επιτρέπεται τέτοια αντικείμενα, να τοποθετούνται στο δρόμο, δίπλα 

σε κάδους απορριμμάτων ή σε άλλο δημόσιο χώρο. 

ε) Βρώσιμα φυτικά έλαια. Όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι 

οικίες υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τα λάδια σε πλαστικά δοχεία, τα οποία να 

είναι σφραγισμένα. Ο Δήμος δύναται να τοποθετεί, όπου είναι εφικτό, δεξαμενές 

αποθήκευσης ελαίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τοποθετούν τα έλαια 

αυτά. 

στ) Άχρηστα/Εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ο εντοπισμός των οχημάτων αυτών γίνεται 

από το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είτε από καταγγελίες πολιτών: 

i) Εφόσον ένα όχημα (χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια θέση 

πάνω από 2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΠΔ116/2004 «Διαδικασία συλλογής 

των εγκαταλελειμμένων οχημάτων», επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος 

ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει σαν εγκαταλελειμμένο και αναγράφει ότι ο 
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ιδιοκτήτης έχει περιθώριο 45 ημερών για να το απομακρύνει διαφορετικά το όχημα 

περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου. Ενημέρωση εντός 15 ημερών της 

Ασφάλειας/Αστυνομικού Σταθμού για το εγκαταλελειμμένο όχημα (προ της 

περισυλλογής του από το Δήμο). Μεταφορά του οχήματος σε φυλασσόμενο χώρο 

του Δήμου και παραμονή του εκεί επί δεκαημέρου, τη στιγμή που δεν υπάρχει επί 

της νήσου εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (Οχήματα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής). 

Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε 

παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και 

αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται μέσω ιδιώτη προς 

περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, αφού προηγηθεί 

σύνταξη Πρωτοκόλλου Εγκαταλελειμμένου, το οποίο θα πρέπει να είναι 

σφραγισμένο και στο οποίο θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:  

1) Περιγραφή του Νομοθετικού Πλαισίου, (πχ. Βάσει Άρθρου 9 Παράγραφοι 

1,2,3 και 4 του ΠΔ116/2004, ΦΕΚ81α).  

2) Περιγραφή του οχήματος, (μάρκα, χρώμα και κατάσταση).  

3) Υπεύθυνος σύνταξης του πρωτοκόλλου. 

4) Όνομα συμβεβλημένης μονάδας ανακύκλωσης στην οποία θα γίνει η 

παράδοση από τον ιδιώτη. 

5) Αριθμός κυκλοφορίας γερανού ή φορτηγού του ιδιώτη που θα 

χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνσή του.  

ii) Εφόσον ένα όχημα (με πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια θέση πάνω 

από 2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 116/2004 «Διαδικασία συλλογής των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων», πρέπει να γίνονται όλες οι διαδικασίες που 

αναγράφονται ανωτέρω συν της επί πλέον διαδικασίας αναζήτησης του κατόχου 

μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών. 

Για κάθε παραδοτέο όχημα εκδίδονται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά 

(Βεβαίωση Παραλαβής και Πιστοποιητικό καταστροφής). 

ζ) Εγκαταλελειμμένες-παράνομα σταθμευμένες βάρκες και τρέιλερ μεταφοράς. Σε 

περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η 

παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του 

Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό 

πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της 

αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου 

που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν 

έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού 

που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους 

οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης 

χρήσης ενεργείται από το Δήμο ή από την λιμενική ή την αστυνομική αρχή. Η 

διατύπωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το Δήμο ή την λιμενική ή την  

αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' 

υποτροπή επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν 

εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος με συνεργείο του προχωράει στην απομάκρυνσή 
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τους με τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο 

για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά 

τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης [Ν. 

1080/1980 (ΦΕΚ-246 Α') Άρθ. 3 παρ. 8] 

η) Ανακύκλωση αδρανών υλικών. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, 

κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες μεταφέρονται με ευθύνη του 

ιδιοκτήτη του ακινήτου, του μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο συλλογικό 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων που λειτουργεί στο νησί μας. Τα υλικά αυτά δεν επιτρέπεται να 

εγκαταλείπονται χύμα, σε οδούς, πεζοδρόμια, ακάλυπτους χώρους κ.λ.π. Η 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δε θα χορηγεί σε καμία περίπτωση άδεια 

καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου για υλικά, αν ο αιτών, δεν έχει εξασφαλίσει 

container ή ειδικούς σάκους για την εναπόθεσή τους. Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης 

ρίψης μπαζών – αδρανών υλικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως πέντε χιλιάδων 

ευρώ (5.000,00€).  

Ο Δήμος δύναται, εφόσον διαθέτει κατάλληλη υποδομή, να αναλάβει έναντι ειδικού 

τέλους την μεταφορά των υλικών αυτών στους επιτρεπόμενους χώρους 

ανακύκλωσης τους. Το ύψος του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

θ) Ο Δήμος, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ανακύκλωση των 

απορριμμάτων, είναι πιθανόν να διευρύνει τη δεύτερη αυτή κατηγορία. Εφόσον αυτό 

καταστεί δυνατόν και μετά από την κατάλληλη ενημέρωση, οι δημότες υποχρεούνται 

να ακολουθήσουν τις νέες οδηγίες ανακύκλωσης απορριμμάτων που θα 

καθοριστούν. 

 

2. 

i. Δε συγκαταλέγονται στα απορρίμματα άλλα αντικείμενα ή υλικά 

προερχόμενα από διάφορες χρήσεις, όπως έπιπλα, στρώματα κ.λ.π., τα 

οποία απαγορεύεται να εγκαταλείπονται επί οδών, οικοπέδων ή άλλων 

χώρων και βεβαίως μέσα στους κάδους ή γύρω από αυτούς. Τα απορρίμματα 

αυτά διαχειρίζονται από αυτούς που τα παράγουν. 

ii. Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα 

που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το 

περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), 

όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 με 

τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» 

(ΦΕΚ Β΄604), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται 

με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. 

iii. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: υπόλοιπα κοπής δένδρων, 

θάμνων, κλαδιών κ.λ.π., εφόσον δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους από το 
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δημότη που τα παράγει, μεταφέρονται από τον υπόχρεο αυθημερόν για 

απόρριψη σε επιτρεπόμενους χώρους με δικό του μεταφορικό μέσο και με 

δική του δαπάνη. Ο Δήμος προκειμένου να περιορίσει την αλόγιστη καύση 

κλαδιών δύναται να χρησιμοποιήσει μηχανήματα κλαδοθρυματισμού, των 

οποίων ο τρόπος  διαχείρισης και το τέλος χρήσης τους θα καθορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η καύση κλαδιών και διαφόρων 

ξύλων, απαγορεύεται εντός των οικισμών και σε απόσταση μικρότερη των 

εκατό μέτρων από σχολεία και παιδικές χαρές.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον έχει τη δυνατότητα, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου να περισυλλέγει και να μεταφέρει μεμονωμένα αντικείμενα, 

αφού πρώτα καθοριστούν ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή οικισμό οι ημέρες και 

οι χώροι απόθεσης. 

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Καθαριότητας δύναται να αποκομίσει τα 

απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι παραγωγοί υποχρεούνται:  

α) Να προκαταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής 

ανά ογκώδες αντικείμενο ανάλογα με το είδος του, όπως αυτό προσδιορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από επικοινωνία με την Υπηρεσία 

Καθαριότητας. 

 β) Να προετοιμάσουν για παράδοση τα αντικείμενα στην κατάσταση και με 

τη συσκευασία που έχει συμφωνηθεί με την Υπηρεσία Καθαριότητας.  

γ) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, 

ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν, αλλά μόνον κατόπιν συνεννοήσεως και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την ημέρα, την ώρα και 

τον τόπο που πρέπει να εναποθέσουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα.  

δ) Να παραδίδουν τα αντικείμενα προς αποκομιδή την ημέρα, την ώρα και 

στο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητας.  

3. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και 

εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό για την παράνομη 

κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.  
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Άρθρο 6ο 
 

Τα απορρίμματα κάθε κατοικίας, αποθήκης, γκαράζ, καταστήματος, γραφείου και 

κοινόχρηστου χώρου πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε γερούς και ανθεκτικούς 

πλαστικούς σάκους, που θα δένονται καλά στο πάνω μέρος, έτσι που να αποκλείεται 

η διαρροή του περιεχομένου τους.  

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

Άρθρο 7ο 
 

Οι κάτοικοι οφείλουν να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους με τα απορρίμματα 

μέσα στον κάδο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους και πουθενά αλλού.  

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των απορριμμάτων μπροστά στο σπίτι ή σε άλλα 

κτίσματα κατοικημένα ή μη κατοικημένα, ούτε σε κοινόχρηστους χώρους ή οικόπεδα.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο για την προστασία των 

πεζών και των οχημάτων, αλλά και λόγω της πρόληψης της διαρροής υλικών για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να 

τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου 

να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος μηχανικής αποκομιδής 

απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, 

τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σε αυτόν δεν πρέπει να 

εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά 

να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν 

δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες. 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικιακών απορριμμάτων σε κάδους 

μικροαποριμμάτων, ή πλησίων αυτών. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. . 

 

Άρθρο 8ο 
 

Καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, γλυκά, φαγητά, 

σουβλάκια, πίτες, 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 προσφερόμενων ειδών, αποφάγια, 
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σάλτσες, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα κ.λ.π.), έτσι ώστε πάντοτε να είναι 

καθαρά το κατάστημα και ο έμπροσθεν του καταστήματος χώρος ή ο χώρος που 

ενοικιάζουν σε παραλίες του νησιού μας που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου. 

Καταστήματα τα οποία ενοικιάζουν χώρο δίπλα στην παραλία οφείλουν για την 

καθαριότητα της έμπροσθεν του χώρου που τους έχει παραχωρηθεί. Στις 

υποχρεώσεις των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση αρκετών 

καλαίσθητων κάδων απορριμμάτων, για την καθαριότητα των οποίων είναι 

υπεύθυνοι οι ιδιοκτήτες τους. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ και σε περίπτωση 

υποτροπής το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται. 

 

Άρθρο 9ο 
 

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο 

καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους (Νόμος 

4039/2012 Άρθρο 5). Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά 

χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς 

επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο 

φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, 

προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.  

Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης – συνοδός σκύλου υποχρεούται κατά τη 

διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του 

ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του. (Νόμος  4039/2012 Άρθρο 5 Παρ 3.) 

Η παροχή τροφής και νερού επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 

κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. (Νόμος 4235/2014 Άρθρο 46 Παρ 5) 

Για κάθε μία από τις παραπάνω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο 100 έως 300 ευρώ 

το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 10ο 
 

Οι υπαίθριοι πωλητές, με αποκλειστική τους ευθύνη, μετά τη λήξη του ωραρίου 

λειτουργίας υποχρεούνται να απομακρύνουν όλα τα αντικείμενα της εργασίας τους 

(καφάσια, τελάρα, σίδερα, τάβλες, καρότσια, αυτοκίνητα κλπ). 

Οι πωλητές υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν καλαίσθητα δοχεία στα οποία θα 

συγκεντρώνουν τα παραγόμενα από αυτούς ή τους πελάτες τους απορρίμματα και 

τα οποία μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας θα συσκευάζονται σε ανθεκτικούς 



14 
 

σάκους και θα εναποτίθενται από τους ίδιους στους υποδεικνυόμενους από την 

Υπηρεσία κάδους απορριμμάτων. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 11ο 
 

Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και στα 

καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων 

σχετικών με το εμπόριό τους (ψυγείων, καφασιών φρούτων ή λαχανικών, κιβωτίων 

αεριούχων ποτών, άδειων κουτιών, τελάρων, κ.λ.π.), χωρίς σχετική, εφόσον σχετικός 

νόμος το επιτρέπει, άδεια του Δήμου. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 12ο 
 

Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με 

ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του 

άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού. Οι παραπάνω οφείλουν να διατηρούν τα κτίρια, 

τις αυλές, τις πρασιές (προκήπια) είτε είναι περιφραγμένες ή όχι, των ακινήτων τους, 

και να φροντίζουν τόσο για την καθαριότητα και την καλαίσθητη εικόνα, όσο και για 

την ασφάλεια του χώρου για την αποφυγή τυχών ατυχημάτων. 

Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να 

τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με 

αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις  αυτές ο Δήμος 

ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός 

προθεσμίας (15) δέκα πέντε ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά 

τους έξοδα και μέσα.   

Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και 

επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη 

φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα 

απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία της διάταξης 

της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί 

να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει 

τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του 
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χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του 

άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη 

καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με 

μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου 

Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου 

ύστερα από (1) μια και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και 

άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται 

να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της 

πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο 

της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει 

μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής 

Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον 

καθαρισμό ακάθαρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες 

σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του 

παρόντος Κανονισμού 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

 

Άρθρο 13ο 
 

Η κατάληψη του πεζοδρομίου ή τμήματος δρόμων με οικοδομικά υλικά επιτρέπεται 

μόνον με άδεια της Δημοτικής Αρχής στον προσδιορισμένο χώρο και 

προσδιορισμένο, μετά από σχετική υποχρεωτική αίτηση, χρονικό διάστημα. Πρέπει 

να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα υλικά αυτά να μη ρυπαίνουν το γύρω χώρο και να 

καλύπτονται με νάιλον ή μουσαμά. Η άδεια χορηγείται από το Δήμαρχο ή τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο στον ιδιοκτήτη ή ανάδοχο του έργου, ύστερα από την 

καταβολή εγγύησης υπέρ του Δήμου, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κάθε χρόνο 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η άδεια χορηγείται εφόσον ο ιδιοκτήτης 

έχει Δημοτική Ενημερότητα. 

Όσοι μεταφέρουν υλικά οικοδομών στους οικισμούς θα τα εναποθέτουν στα σημεία 

που έχει καθορίσει ο Δήμος γύρω από τον κάθε οικισμό, αυστηρά για το διάστημα 

για το οποίο θα έχουν πάρει έγκριση μετά από σχετική υποχρεωτική αίτησή τους. 

Κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει να φροντίζουν να μη σκορπίζουν τα υλικά στους 

δρόμους, αλλά να τα τοποθετούν με τέτοια διάταξη στα στενά και στους δρόμους, 

ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των πεζών και η ροή των νερών της βροχής. 

Παράλληλα οφείλουν να καθαρίζουν άμεσα τα σημεία που έχουν τοποθετήσει τα 
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υλικά, καθώς και τις ακαθαρσίες των ζώων. Στα ίδια σημεία και μόνο, υποχρεούνται 

να αδειάζουν τα υλικά και οι ιδιοκτήτες φορτηγών ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών 

δημοσίας χρήσης. Η μεταφορά οικοδομικών υλικών εντός των οικισμών επιτρέπεται 

μόνο με ειδικά οχήματα που έχουν άδεια να κυκλοφορούν μέσα στα στενά των 

οικισμών, για την προστασία των πλακόστρωτων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται. Για 

οποιαδήποτε φθορά προκαλείται σε κοινόχρηστο χώρο, οι μεταφορείς των 

οικοδομικών υλικών υποχρεούνται για αποκατάσταση τους. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

 

Άρθρο 14ο 
 

Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, 

μικροαντικειμένων, ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους 

απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές 

χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει 

να φυλάγονται και να ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι 

μικροαπορριμμάτων ή κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Η ρύπανση της 

πόλης με καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση και επισύρει σε 

βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση 

υποτροπή 

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων 

αντικειμένων, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια 

μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε 

βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση 

υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης  

Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους απορρίμματος από αυτοκίνητα που 

βρίσκονται εν κινήσει, σε στάση ή είναι σταθμευμένα. 

Για κάθε παραπάνω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το 

οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 
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Άρθρο 15ο 
 

1) Στους οικισμούς του Δήμου απαγορεύεται η ρίψη ακάθαρτων υδάτων στους 

κοινόχρηστους χώρους από οποιαδήποτε πλυσίματα. Ο καθαρισμός καταστημάτων 

και οικιών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο και τις ημέρες και ώρες που να μην 

δημιουργούνται προβλήματα σε παρακείμενες επιχειρήσεις και οικίες. 

2) Οι μεταφορείς πετρελαίου θέρμανσης, όταν το αυτοκίνητο δεν πλησιάζει στο χώρο 

που προορίζεται το πετρέλαιο, υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη μη διαρροή του 

πετρελαίου και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους οικισμούς λόγω 

της ευρείας μόλυνσης που προκαλείται από τυχόν διαρροή. 

3) Κατά την μεταφορά απορριμμάτων και κατά την εκτέλεση πρέπει να λαμβάνεται 

κατάλληλη μέριμνα για τη διατήρηση για την αποφυγή ρύπανσης κοινόχρηστων 

χώρων, πλακόστρωτων κτλ. Οι παραβάτες έχουν υποχρέωση για την αποκατάσταση 

της καθαριότητας. 

Για παραβάσεις στις παραγράφους 1 και 3 επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 

ευρώ. 

Για παράβαση στην παράγραφο 2 επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ  το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

 

Άρθρο 16ο 
 

Η αφισοκόλληση και η τοποθέτηση αγγελιών επιτρέπεται μόνον εντός πλαισίων που 

ο Δήμος έχει τοποθετήσει στους οικισμούς της περιφέρειας του Δήμου Αμοργού. 

Υπεύθυνοι για την τήρηση του άρθρου αυτού είναι εκείνοι που έχουν άμεσο ή 

έμμεσο συμφέρον από τη διαφήμιση. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 17ο 
 

Απαγορεύεται η ανάρτηση χωρίς την άδεια του Δήμου, εφόσον σχετικός νόμος το 

επιτρέπει, κάθε είδους πανό, πλαισίων, διαφημιστικών επιχειρήσεων κ.λ.π. καθώς 

και η ρίψη φέιγ βολάν. 
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Εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από τον Δήμο, τα προαναφερόμενα αφαιρούνται με 

ευθύνη του αιτούντα. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 18ο 
 

1) Δεν επιτρέπεται το πέταγμα ή η ρίψη απορριμμάτων μέσα σε οικόπεδα και 

ελεύθερους ιδιωτικούς χώρους. 

2) Δεν επιτρέπεται η ρίψη απορριμμάτων, είτε συσκευασμένων σε σάκους είτε όχι, 

σε κοινόχρηστους χώρους. 

Για παραβάσεις στις παραγράφους 1 και 2 επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 

ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 19ο 
 

Η καθαριότητα των οικισμών του Δήμου αποβλέπει σε μια πιο ανθρώπινη ζωή και 

στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των κατοίκων με τις δημοτικές Υπηρεσίες. 

Κάθε κάτοικος καλείται και με δική του πρωτοβουλία να φροντίζει για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας. 

 

Άρθρο 20ο 
 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να απορρίπτει σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο οποιαδήποτε αντικείμενα βρίσκονται 

τοποθετημένα σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους δεν έχει 

ζητηθεί άδεια από το Δήμο. 

 

Άρθρο 21ο 

 

Απαγορεύεται το πλύσιμο των μηχανημάτων έτοιμου σκυροδέματος (μπετονιέρες) 

στα σημεία εναπόθεσης του μπετόν. Η πλύση των μηχανημάτων αυτών θα γίνεται 

μόνο στον εγκεκριμένο χώρο παραγωγής σκυροδέματος.  
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Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 22ο 

 

Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων στη θάλασσα, στις παραλίες και στις πλαζ 

λουόμενων.   

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 23ο 

 

Απαγορεύεται το σπάσιμο και η εναπόθεση μπουκαλιών σε κοινόχρηστους χώρους.  

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 24ο 

 

Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση στις παραλίες ή στην ύπαιθρο.   

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 25ο 

 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται οικόπεδα και ελεύθεροι χώροι ως μάντρες 

υλικών οικοδομής χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και περιβαλλοντικές 

μελέτες.  

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 
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Άρθρο 26ο 

 

Επιτρέπεται μόνο περιορισμένος αριθμός οικόσιτων ζώων, κατόπιν σχετικής άδειας, 

των οποίων οι ιδιοκτήτες θα φροντίζουν για την καθαριότητα και για τη μη όχληση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 27ο 

 

Δεν επιτρέπονται τα σχέδια και οι ζωγραφικές στις προσόψεις των κτιρίων, και στους 

δρόμους ή πλακόστρωτα, τα οποία αλλοιώνουν τον νησιώτικο παραδοσιακό 

χαρακτήρα των οικισμών.  

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 28ο 

 

Απαγορεύεται η χρήση προβολέων και φωτιστικών σωμάτων που δημιουργούν 

πρόβλημα στο οδικό δίκτυο και αλλοιώνουν τον νησιώτικο παραδοσιακό χαρακτήρα 

των οικισμών. Ο φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας 

οπτικών εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπιρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, 

κινούμενες προβολές, έγχρωμοι φωτισμοί κ.λ.π. Η τοποθέτηση προβολέων θα 

γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του Δήμου.  

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 29ο 

 

Απαγορεύεται η μετατόπιση των κάδων απορριμμάτων από την συγκεκριμένη θέση 

που έχει προσδιοριστεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Μετατόπιση 

της θέσης του κάδου συγκέντρωσης απορριμμάτων μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν 

αίτησης και για ειδικούς λόγους και μόνο από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου.  

Οποιοδήποτε κάδοι τοποθετούνται από επαγγελματίες, συλλόγους, ιδιώτες ή 

οποιουσδήποτε άλλους φορείς σε δημόσιο χώρο πρέπει να έχουν άδεια σύμφωνα 
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με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων και από την αρμόδια Υπηρεσία 

Καθαριότητας εγγράφως προκειμένου να δρομολογείται η αποκομιδή των 

απορριμμάτων. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 30ο 

 

Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων άμεσα ή έμμεσα στην θάλασσα τα οποία 

δεν  ικανοποιούν τους όρους των ισχυουσών Υγειονομικών Κανονισμών. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 1500 έως 5000 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 31ο 
 

Απαγορεύεται να διοχετεύονται στα δίκτυα αποχέτευσης και στα δίκτυα απορροής 

μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα 

εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να 

προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της 

παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα με την 

έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση 

υποτροπής. 

Ειδικά για τα καταστήματα εστίασης είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να 

εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες, ώστε όσα λίπη και 

έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς 

(Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017). 

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το 

οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 32ο 

 

Εντός λιμενικής ζώνης (λιμανιών, προβλητών), πρέπει οι χώροι να είναι 

περιποιημένοι και να μην υπάρχουν εγκαταλελειμμένα αντικείμενα (π.χ δίκτυα, 

άγκυρες, κάβοι, τελάρα κτλ). 
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Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 33ο 
 

Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους και η εμπόδιση της μηχανικής 

αποκομιδής των απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση 

απορριμμάτων στους κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο αφαίρεση της 

πινακίδας και μεταφορά του οχήματος με γερανό. Όλα τα σχετικά έξοδα θα 

καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

 

Άρθρο 34ο 
 

1. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού μας, τα αγάλματα, τα 

μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από 

την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει 

να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο 

και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών 

δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού 

και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την 

έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης , που 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.  

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 1500 έως 5000 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

2. Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, 

στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να 

διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και 

να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης του νησιού. Η 

ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων  του αστικού εξοπλισμού αποτελεί 

παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο 

ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση 

υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι 

σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την 
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αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

Άρθρο 35ο 

 

Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των μεταφορικών μέσων 

ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους 

διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους 

πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε 

υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, μεταφορέα κ.λ.π.) που δεν 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει χρηματικό 

πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 

κάθε είδους εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε 

εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούμενης 

επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του 

Δήμου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι 

επιπροσθέτως επιβαρύνονται και με χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε 

περίπτωση υποτροπής 

Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. που συλλαμβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείμενα σε 

δρόμους, πλατείες, οικόπεδα, ρέματα επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο 

εκτός των λοιπών ποινών που επισείονται από άλλες διατάξεις και σε περίπτωση 

υποτροπής διπλασιάζεται. 

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 400 ευρώ το οποίο 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

Άρθρο 36ο 
 

Η καθαριότητα του νησιού που αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής, 

στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.  Κάθε 

δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτομο και να προβαίνει σε συστάσεις σε 

εκείνους τους συνδημότες του που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του 

παρόντος κανονισμού.  Κάθε δημότης επίσης , οφείλει  να γνωστοποιεί στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραβιάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του , ώστε να 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για το δημόσιο καλό. Κάθε δημότης οφείλει να 

έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι και δική του υπόθεση και ότι, σε τελευταία 

ανάλυση, η Αμοργός δεν ανήκει μόνο σ’ εκείνον ή στο γείτονά του , αλλά σε όλους 

μας. 
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Άρθρο 37ο 
 

1. 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 η Υπηρεσία Καθαριότητας 

μέσω του αρμόδιου Αντιδημάρχου, των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και 

αρμοδίων υπαλλήλων της (προϊστάμενοι, επόπτες καθαριότητας κλπ). Αρμόδιο για 

την εφαρμογή του Κανονισμού είναι επίσης και οποιοδήποτε άλλο, κατά νόμο 

αρμόδιο και εντεταλμένο όργανο (π.χ. υγειονομικές, αστυνομικές αρχές, επιτροπές 

περιβάλλοντος).  Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε 

συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων 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.  

2.  Τα όργανα αυτά εξουσιοδοτούνται να βεβαιώνουν κατά περίπτωση παραβάσεις 

και κατά συνέπεια υποχρεούνται να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα και αυστηρότητα 

τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.   Οι παραπάνω κατά την επιβολή των 

κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία τους, 

εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της 

παράβασης.   

3.  Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται σε ειδικό για 

το σκοπό αυτό αριθμημένο τριπλότυπο έντυπο το οποίο συντάσσεται από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ένα αντίτυπο του παραδίδεται ή κοινοποιείται στον 

παραβάτη κατά το άρθρο 48 επ/ Κ. Διοικ. Δικ., ένα δεύτερο παραδίδεται στη Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για την είσπραξη του προστίμου, και το τρίτο παραμένει στο 

στέλεχος που διατηρεί η Υπηρεσία Καθαριότητας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος 

ορίζεται ενδεικτικά ο τύπος και η μορφή του εντύπου «Έκθεση βεβαίωσης 

παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας» Κατά των Αποφάσεων επιβολής 

προστίμων οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα προσφυγής εντός της νόμιμης 

προθεσμίας στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται 

σε πλατείες, δρόμους, άλση, πεζοδρόμια, δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, παραλίες 

καθώς και σε οποιαδήποτε άλλο χώρο, στον οποίο παράγονται κάθε μορφής, 

ποιότητας και ποσότητας απορρίμματα και βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου 

Αμοργού». 

Άρθρο 39ο 

Άσκηση Προσφυγής. 

1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, οι οποίες 

διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν. 1406/83 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 

8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 και την παρ. 3β του άρθρου 17 του Ν. 3491/2006, 

συνιστάται σε κάθε Δήμο επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής 
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απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, 

εισφοράς και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων.   

2. Προσφυγή μπορεί να ασκήσει α) ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή β) άλλο 

εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο.   Η προσφυγή μπορεί να 

ασκηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της πράξης στον 

υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.   Η προσφυγή 

κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που την διαβιβάζει στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής ή στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών (όπως αυτή 

ορίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995).   

3. Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών 

του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον 

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.   

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2717/1999 η προσφυγή ασκείται 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την κατά 

νόμο επίδοση της πράξης ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβαν πλήρη γνώση 

αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυγή δεν γίνεται 

δεκτή. 

 

Άρθρο 40ο 

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος Κανονισμού παρατίθεται πίνακας 

επιβαλλόμενων προστίμων ανά είδος παράβασης.  Κάθε παράβαση του παρόντα 

κανονισμού, εκτός από τις ειδικά αναφερόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παραβάσεις, θα 

τιμωρείται με πρόστιμο από 100,00€ έως 400,00€ το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε 

περίπτωση υποτροπής. 

2. Τα έσοδα που εισπράττονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα αποτελούν έσοδο 

του Δήμου και θα προορίζονται για την Υπηρεσία Καθαριότητας.  

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος των 

προβλεπόμενων από τον παρόντα Κανονισμό προστίμων και επιβαλλόμενων τελών. 

Η αναπροσαρμογή αυτή των τελών δεν μπορεί να γίνεται σε χρονικό διάστημα 

λιγότερο του έτους.   

 

Άρθρο 41ο 
 

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι παρατίθεται το βασικό θεσμικό νομικό πλαίσιο.   Με βάση αυτό 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας. Οι διατάξεις 

του παρόντος Κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές 
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διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές διατάξεις, τις αστυνομικές και 

άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.   

2. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει, από την ημερομηνία έγκρισής του από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, που ακολουθεί τη σχετική απόφαση 

έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Έπεται μεταβατική περίοδος, στη διάρκεια 

της οποίας θα γίνει ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο. Στη διάρκεια 

της μεταβατικής περιόδου οι παραβάσεις θα αντιμετωπίζονται με τη μορφή 

προφορικής ή έγγραφης σύστασης και όχι προστίμου.  Ο Κανονισμός δημοσιεύεται 

κατά το πλήρες κείμενό του, όπως ορίζει το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 και 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 284 του ιδίου Νόμου, με 

τοιχοκόλληση με αποδεικτικό δημοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος στον οποίο και παραμένει.  Από της ισχύος του παρόντος 

κανονισμού καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προγενέστερων κανονιστικών 

αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.   

3. Με τον πιο πάνω κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται 

επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου.   

 

 4. Κάθε τι που δεν έχει προβλεφθεί από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.   

5. Η καθαριότητα του Δήμου αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες 

διαβίωσης, και στηρίζεται στην ευαισθησία και ενημέρωση των συμπολιτών μας και 

τη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.  Κάθε δημότης έχει 

ηθική υποχρέωση να είναι ενεργός πολίτης, να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους που τις παραβιάζουν.  Κάθε 

δημότης επίσης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων, να 

γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραλείψεις των υπηρεσιών, 

τις παραβάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας και των συνδημοτών σε σχέση με τις 

διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή του, ώστε να 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. 

Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται μόνον ύστερα από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

  



27 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Το βασικό νομικό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τον παρόντα Κανονισμό έχει ως 
κατωτέρω:  

 

 Ν. 1491/1984 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/13-11-1984) «Μέτρα για την διευκόλυνση της 
διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την 
ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».  

 Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/31-07-1990) άρθρο 118 «Φύλαξη δημοτικών και 
κοινοτικών χώρων απορριμμάτων».  

 Ν.1900/90 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/17-9-1990) άρθρο 6 «Συνέπειες αυθαίρετης 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».  

 Κ.Υ.Α 69728/824/1996 (Φ.Ε.Κ. 358/Β/17-5-1996) «Μέτρα και όροι για την 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων».  

 Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/96 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας».  

 Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».  

 Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/8-10-2001) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες 
Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  

 Ν 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. 191/Α/29-7-2003) «Ζώα συντροφι
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 άς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».  

 Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) 
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».  

 Π.Δ. 116/2004 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/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».  

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

 Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».  

 Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006), «Προστασία των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».  

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

 Υπ. Αριθμό 36259/1757/Ε103 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

 Ν. 4039/2012 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».  
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 Ν. 4042/12 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ».  

 Κ.Υ.Α. 146163/3-5-2012 (Φ.Ε.Κ. 1537/Β/8-5-2012) «Μέτρα και όροι για την 
διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων».  

 Κάθε άλλη διάταξη που ισχύει και έχει εφαρμογή στο παρόν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

Αρθρο 5ο 

Τοποθέτηση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 
στους πράσινους κάδους. Τοποθέτηση μη 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στου μπλε 
κάδους. Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των 
απορριμμάτων. 

Από 200 έως 500 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 6ο 
Διαρροή περιεχομένου πλαστικού σάκου 
απορρίματος 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 7ο 

Τοποθέτηση σάκου απορριμάτων:               
1)εκτός του κάδου απορριμάτων, 2) 
μπροστά σε σπίτια,3) σε κοινόχρηστους 
χώρους 4) σε οικόπεδα, 5)σε πεζοδρόμια και 
6) σε κάδους μικροαπορρριμμάτων. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 8ο Ρύπανση έμπροσθεν καταστημάτων. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 9ο 
Ρύπανση από κατοικίδια ή οικόσιτα ζώα. 
Ρύπανση κατά το τάισμα τους. 

Από 100 έως 300 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 10ο 
Ρύπναση περιβάλλοντα χώρου από 
υπαίθριους πωλητές. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 11ο 

Τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και στα 
καταστρώματα του δρόμου ή μπροστά ή 
γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων 
σχετικών με το εμπόριο τους (ψυγείων, 
καφασιών, φρούτων ή λαχανικών κιβωτίων 
αεριούχων ποτών, άδειων κουτιών, 
τελάρων, κ.λ.π.) 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 
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Αρθρο 12ο 

1)Ρύπανση αυλών και πρασιών ακινήτων. 
2)Μη καλαίσθητη εικόνα εγκαταλελειμένων 
(και μη) κτηρίων. 3) Μη πρόνοια για 
αποφυγή τυχών ατυχημάτων. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

 
 

Αρθρο 13ο 

 
Κατάληψη του πεζοδρομίου ή τμήματος 
δρόμων με οικοδομικά υλικά  

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 14ο 

Απόρριψη διάφορων μικροαπορριμμάτων 
και μη σε κοινόχρηστους χώρους. Απόρριψη 
αναμμένων τσιγάρων και εύφλεκτων στα 
καλάθια μικροαπορριμμάτων και στους 
κάδους. Ρίψη κάθε είδους απορρίμματος 
από αυτοκίνητα που βρίσκονται εν κινήσει, 
σε στάση ή είναι σταθμευμένα. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 15ο 

1) Ρίψη ακάθαρτων υδάτων. 
2) Διαρροή καυσίμων σε κοινόχρηστο χώρο. 
3) Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων κατά την 
μεταφορά απορριμάτων 

1)Από 100 έως 400 ευρώ,   
2)400 ευρώ,  

3)Από 100 έως 400 ευρώ.  
Τα πρόστιμα διπλασιάζονται 

σε περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 16ο Αφισοκόλληση σε μη εγκεκριμμένα σημεία. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 17ο Ανάρτηση πανό χωρίς την σχετική άδεια. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 18ο 

1) Ρίψη απορριμμάτων σε οικόπεδα ,  
2) Ρίψη απορριμάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους,  
3) μη τήρηση των υποχρεώσεων 
καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και 
επικαρπωτές, των οικοδομικών και λοιπών 
ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών 

1,2) Από 100 έως 400 ευρώ.  
3) 20 ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο. Τα πρόστιμα 
διπλασιάζονται σε περίπτωση 

υποτροπής. 

Αρθρο 21ο 

Πλύσιμο μηχανήματος έτοιμου 
σκυροδέματος σε σημείο εναπόθεσης του 
μπετόν. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 22ο Ρίψη απορριμμάτων στην θάλασσα. 
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Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 23ο 
Σπάσιμο ή επαναπόθεση μπουκαλιών σε 
κοινόχρηστους χώρους. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 24ο 
Ελεύθερη κατασκήνωση σε παραλία ή στην 
ύπαιθρο. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

 
Αρθρο 25ο 

Χρήση οικοπέδου ή ελεύθερου χώρου ως 
μάντρα υλικών οικοδομής χωρίς τις 
απαραίτητες αδειοδοτήσεις και 
περιβαλλοντικές μελέτες. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 26ο 
Εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας εντός 
οικισμών.  

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 27ο 

Σχέδιο ή ζωγραφική σε πρόσοψη κτηρίου ή 
πλακόστρωτο το οποίο αλλοιώνει τον 
νησιωτικό παραδοσιακό χαρακτήρα των 
οικισμών. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 28ο 

Χρήση προβολέων και φωτιστικών σωμάτων 
που δημιουργούν πρόβλημα στο οδικό 
δίκτυο και αλλοιώνουν τον νησιώτικο 
παραδοσιακό χαρακτήρα των οικισμών. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 29ο 

Μετατόπιση των κάδων απορριμμάτων από 
την συγκεκριμένη θέση που έχει 
προσδιοριστεί από την Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 30ο 

Διάθεση υγρών αποβλήτων στην θάλασσα 
τα οποία δεν ικανοποιούν τους όρους των 
ισχύουσων Υγειονομικών Κανονισμών. 

Από 1500 έως 5000 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 31ο 

Διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης 
μηχανέλαια, μαγειρικά έλαια και λίπη από 
καταστήματα εστίασης κτλ. Μη 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 
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εγκατάσταση λιποσυλλέκτη σε κατάστημα 
εστίασης. 

Αρθρο 32ο 
Εγκαταλελειμμένα αντικείμενα εντός 
λιμενικής ζώνης. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 33ο 

Παρκάρισμα σε σημείο όπου εμποδίζεται η 
υπηρεσία καθαριότητας στην αποκομμιδή 
των απορριμμάτων. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

Αρθρο 34ο 
Παρ 1 

Ρύπανση κάθε ιστορικού ή πολιτιστικού 
μνημείου του νησιού. 

Από 1500 έως 5000 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

 
Αρθρο 34ο 

Παρ 2 

 
Ρύπανση ή καταστροφή αστικού 
εξοπλισμού. 

 
Από 100 έως 400 ευρώ και 
πλήρη αποκατάσταση των 

ζημιών. Το πρόστιμο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής. 

Αρθρο 35ο 

Διαρροή φορτίου από φορτηγά αυτοκίνητα. 
Απορρίμματα που παράγονται κατά την 
φορτοεκφόρτωση. Οχήματα που αδειάζουν 
άχρηστα αντικείμενα σε κοινόχρηστους 
χώρους. 

Από 100 έως 400 ευρώ. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε 

περίπτωση υποτροπής. 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ που ακολουθεί βρίσκεται το «Υπόδειγμα έκθεσης βεβαίωσης παράβασης 

κανονισμού καθαριότητας» του Δήμου.   
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  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

              
  ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ: ….................../…............   
  ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         
  Ταχ. Δ/νση: ….........................................         
  Τ.Κ:84008            
  Τηλ. …....................................................         
              

   ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
              
  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ        
  Ονοματεπώνυμο: …...............................................................................................................................................   
  Όνομα Πατρός: ….................................................... Όνομα Μητρός: ….................................................   
  Έτος Γέννησης: …..................... Τόπος Γέννησης: …......................................................................................   
  Δ/νση Κατοικίας: …................................................. Πόλη: ….................................................................   
  Ταχ. Κώδικας: …...................................................... Τηλ: …....................................................................   
  Αρ. ΑΔΤ ή Διαβατηρίου: …...................................... Εκδ. Αρχή: …..........................................................   
  ΑΦΜ: …................................................................... ΔΟΥ: …..................................................................   
              
  2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ        
              
  Α. Τόπος και χρόνος τέλεσης παράβασης         
  Ημερ/νια: …............................ Ώρα: ….................... Διεύθυνση: ….........................................................   
  Περιοχή: ….............................................................................................................. Δήμος Αμοργού   
  Β. Είδος Παράβασης (συνοπτική περιγραφή και αναγραφή του σχετικού άρθρου Κανονισμού)   
  …............................................................................................................................ ....................................................   
  …............................................................................................................................ ....................................................   
  …................................................................................................................................................................................   
  Γ. Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο ..…..................................... € (καταβάλλεται στα ταμεία του Δήμου)   
  Απόψεις Ελεγχόμενου: …............................................................................................................   
  …............................................................................................................................ ....................................................   
  …............................................................................................................................ ....................................................   
  …................................................................................................................................................................................   
        Ημερομηνία …......./….........../…...............   
  Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ   ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ       
  (Υπογραφή - Ονομ/μο)  1. …........................................................................................   
      2. …........................................................................................   
  Άρνηση Υπογραφής □          
  Αντί αυτού επιδόθηκε στ….......  Θυροκολλήθηκε στην ως άνω δ/νση κατοικίας του   
  ....…............................................  υπόχρεου, παρουσία και του   
      ..............…...........................................................................ως μάρτυρα   
      Ο Μάρτυρας: …......................................................    
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ          
  – Κατά της πράξης αυτής χωρεί προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ή της Επιτροπής   
  Επιβολής του Κανονισμού μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της στον υπόχρεο.    
  - Η απόφαση επί της προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες σύμφωνα με τις   
  διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας .    

 


