
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΓ 385/2003 

 ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 
ΠΡΟΣΙΜΟ 

( € ) 
ΠΑΡ/ΔΙ 

Ελαπόζεζε ζθνππηδηώλ έμσ από ηνπο 

θαζνξηζκέλνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ 

θαζώο θαη ε έιιεηςε ζπζθεπαζίαο ή ε 

πιεκκειήο ζπζθεπαζία ηνπο. 

5 300,00 

Γιπλαζιαζμός ζε 

περίπηωζη 

σποηροπής 
(ΑΓΣ 412/2011 

&465/2016) 

Η ελαπόζεζε νγθσδώλ απνξξηκκάησλ ζην 

πεδνδξόκην ρσξίο λα πξνεγεζεί 

ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία 

Καζαξηόηεηαο. 

5 300,00 
Γιπλαζιαζμός ζε 

περίπηωζη 

σποηροπής 

Η ελαπόζεζε απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο 

(ραξηνθηβώηηα, μπινθηβώηηα θιπ) από 

επαγγεικαηίεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 

έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ όγθν ηνπο. 

5 300,00 
Γιπλαζιαζμός ζε 

περίπηωζη 

σποηροπής 

Η απζαίξεηε κεηαθίλεζε θάδνπ, ή άιινπ 

κέζνπ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

απνξξηκκάησλ ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε 

ηεο Υπεξεζίαο. 

6 80,00  

Η ζηάζκεπζε κπξνζηά από θάδνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ παξεκπόδηζε ηεο 

κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ 

από ηνλ δήκν θαη ηεο ελαπόζεζεο 

απνξξηκκάησλ από ηνπο δεκόηεο.   

6 50,00 (ΑΓΣ 341/2009) 

Παξακνλή πξντόλησλ νηθνδνκηθώλ 

εξγαζηώλ (κπάδσλ θιπ) ζην πεδνδξόκην ή 

ζε νδό γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν 

ησλ ηξηώλ (3)  εκεξώλ. 

8 80,00  

Ελαπόζεζε πξντόλησλ νηθνδνκηθώλ 

εξγαζηώλ ή άιισλ απνβιήησλ ζε 

νπνηνδήπνηε θνηλόρξεζην ρώξν. 

8 
150,00 – 

3.000,00 
 

Η εγθαηάιεηςε άρξεζησλ 

κηθξναληηθεηκέλσλ όπσο, ραξηηώλ, 

παθέησλ, εηδώλ ζπζθεπαζίαο θαη γεληθά 

εηδώλ αηνκηθήο ρξήζεο, ζε δξόκνπο, 

πεδνδξόκηα θαη ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο. 

11 25,00  

Η επηθόιιεζε ή ε αλάξηεζε ή αλαγξαθή 

δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ ζηηο εμσηεξηθέο 

επηθάλεηεο ζρνιείσλ, δεκνηηθώλ θηηξίσλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ, ζε ηζηνύο 

ειεθηξνθσηηζκνύ θαη γεληθά ζε ρώξνπο 

όπνπ απαγνξεύεηαη ε δηαθήκηζε από ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

11 60,00 – 600,00  

Η θαηαζηξνθή ή ε θινπή πηλάθσλ 

αλαθνηλώζεσλ, νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ, 

απνξξηκκαηνδεθηώλ, θάδσλ απνξξηκκάησλ 

θαη θάζε κνξθήο θπηηθή ύιε (δέληξα, 

11 60,00 – 600,00  



ζάκλνη, ινπινύδηα θιπ) πνπ βξίζθνληαη ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

Η ππνρξέσζε ηνπνζέηεζεο ζην εζσηεξηθό 

ή ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαηαζηεκάησλ 

όπνπ παξάγνληαη απνξξίκκαηα από 

επηηόπηα θαηαλάισζε. Αλάινγε 

ππνρξέσζε έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο 

νπνίεο έρεη παξαρσξεζεί θνηλόρξεζηνο 

ρώξνο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

12 80,00  

Η ξύπαλζε ρώξνπ ιατθήο αγνξάο ή ρώξνπ 

ππαίζξηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε ξίςε 

ή εγθαηάιεηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ, 

από ηνπο παξαγσγνύο ή κηθξνπσιεηέο. 
 ( Βλέπε και Κανονιζμό Λειηοσργίας Λαϊκής 

Αγοράς – ΑΓΣ 465/2012) 

14 80,00 

Χρέωζη ηων 

σπεσθύνων με ηο 

κόζηος 

καθαριόηηηας και 

ανάκληζη αδείας αν 

διαπιζηωθεί 

παράβαζη για 3
η
 

θορά 

Η κε ιήςε πξνθπιαθηηθώλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ 

ή νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο κε απνηέιεζκα ηελ ξύπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

15 
60,00 – 450, 

00 

Αθαίρεζη άδειας 

τρήζης ηοσ 

κοινότρηζηοσ 

τώροσ τωρίς 

επιζηροθή ηοσ 

καηαβληθένηος 

ηέλοσς. 

Η ακέιεηα ηεο θαζαξηόηεηαο θαη 

πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ, θαζώο θαη  

εγθαηαιειεηκκέλνπ θηίζκαηνο από μεξά 

ρόξηα, θιαδηά θαη πάζεο θύζεσο 

απνξξίκκαηα. 

16 100,00 

Δπιπλέον ηο κόζηος 

καθαριόηηηας 

ζύμθωνα με ηο ηην  

ΑΓΣ 461/16 

Η κε θάιπςε θαη αζθάιηζε θνξηίνπ ζηα 

πάζεο θύζεσο κεηαθνξηθά κέζα θαη ε κε 

ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ νηαζδήπνηε 

κνξθήο, κεηά ην ηέινο εξγαζηώλ 

θνξηνεθθόξησζεο εκπνξεπκάησλ. 

17 80,00  

Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ εθηόο θαη αλ ζηηο επηκέξνπο 

δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθό ύςνο 

πξνζηίκνπ ή δηαθνξεηηθή θύξσζε. 

18 40,00  

 

 

 

 


