ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ
Η θαζαξηόηεηα ηνπ λεζηνύ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά
αγαζά πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηώλ, ησλ θαηνίθσλ θαη
ηνπ Γήκνπ θαη δηέπνληαη από δηαηάμεηο, ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα.

Άξζξν 1 : Αληηθείκελν θαη ζηόρνο ηνπ Καλνληζκνύ
Ο θαλνληζκόο απηόο έρεη σο αληηθείκελν θαη ζηόρν:


Τελ ηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ζην λεζί ησλ Κπζήξσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
δεκόζηαο πγείαο.



Τε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ – ζηεξεώλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία,
ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθύθισζε, δηάζεζε).



Τε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ δεκνηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηε ζπκκόξθσζε
πξνο απηέο.

Άξζξν 2 : Αξκνδηόηεηεο
Η αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ αλήθεη ζηε
Γεκνηηθή Αξρή Κπζήξσλ, ηελ νπνία νη θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ νθείινπλ
λα ζπλδξάκνπλ γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε επηηέιεζε
ηεο απνζηνιήο ηεο.
Άξζξν 3 : Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ηωλ απνξξηκκάηωλ
Ωο απνξξίκκαηα – ζηεξεά απόβιεηα λννύληαη όιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο
ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή θπζηθνύο
θύθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρώξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο
θαη γεληθά αζηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη εγθαηαιεηκκέλα ή πξόθεηηαη λα
εγθαηαιείςνπλ. Τα απνξξίκκαηα απηά δηαθξίλνληαη ζε:


Αζηηθά



Δηδηθά θαη



Τνμηθά-Βιαβεξά.

Σα Αζηηθά πεξηιακβάλνπλ:
α.

Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα (νγθώδε θαη κε) πνπ πξνέξρνληαη από νηθίεο,
θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνύο, βηνηερληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο
ρώξνπο, λνζνθνκεία, ηδξύκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά από ρώξνπο
ζηνπο νπνίνπο εθδειώλνληαη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.

β.

Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη πξνέιεπζεο, πνπ ππάξρνπλ
ζε δξόκνπο, πεδνδξόκηα, νηθόπεδα, θνηλόρξεζηνπο γεληθά ρώξνπο θιπ.

γ.

Υπόινηπα θεπνπξηθώλ εξγαζηώλ (θιαδηά, θύιια, ρόξηα θιπ.)

δ.

Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα (κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζύξηγγεο θιπ.)

Σα Δηδηθά πεξηιακβάλνπλ:
α.

β.

γ.
δ.
ε.
ζη.

Υπόινηπα πνπ πξνέξρνληαη από ηε δξαζηεξηόηεηα βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ,
εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μύια,
ραξηηά, πιαζηηθά θιπ.) θαη ιόγσ όγθνπ, πνζόηεηαο, πνηόηεηαο, δπλαηόηεηεο
κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο δελ πξνζνκνηάδνπλ πξνο ηα αζηηθά.
Υπόινηπα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, εθηόο εθείλσλ πνπ
πξνέξρνληαη
από
αίζνπζεο
ρεηξνπξγείνπ
θαη
ηνθεηώλ,
από
παζνινγναλαηνκηθά – κηθξνβηνινγηθά – αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, από
ηκήκαηα ινηκσδώλ λόζσλ θιπ. ηα νπνία νδεγνύληαη ππνρξεσηηθά γηα θαύζε
ζε εηδηθνύο θιηβάλνπο.
Απνξξίκκαηα θαη ππόινηπα θαζαξηζκνύ λεθξνηαθεηαθώλ ρώξσλ.
Πξντόληα θαη πιηθά πξνεξρόκελα από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.
Απόβιεηα πνπ δελ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζόδνπο θαη
νρήκαηα.
Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθά θαζώο θαη κέξε απηώλ,
άρξεζηα ή εγθαηαιεηκκέλα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Σνμηθά – Βιαβεξά απνξξίκκαηα ζεωξνύληαη:
Όια όζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην
πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά, θιπ.) ησλ νπνίσλ ε
ζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε γίλεηαη κε ηξόπνπο, κεζόδνπο θαη
κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξνπο από ηνπο ζπλεζηζκέλνπο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΔΞΑΙΡΔΔΙ
Άξζξν 4 : Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ
Με βάζε ηνλ θαλνληζκό απηό νη ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Η πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδώλ
εζσηεξηθώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ εηδηθόηεξα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν
3 παξ.1 εδαθ.α΄ ηνπ θαλνληζκνύ. Η απνθνκηδή γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2)
θνξέο ηελ εβδνκάδα βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη ν αξκόδηνο
αληηδήκαξρνο ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην γξαθείν ηνπ Γήκνπ θαη ηε
ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Τα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε
εηδηθά απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ ζηε ρσκαηεξή, ή όπνπ αιινύ έρεη θαζνξηζηεί κε
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εζσηεξηθώλ νγθσδώλ αζηηθώλ
απνξξηκκάησλ, όπσο απηά εηδηθόηεξα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ.1
εδαθ.α΄ ηνπ θαλνληζκνύ (παιηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο,
ζηξώκαηα θιπ.) γίλεηαη εληόο 10εκέξνπ από ηελ εκέξα εηδνπνίεζεο ηεο
αξκόδηαο δεκνηηθήο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο. Τνλίδεηαη όηη γηα λα είλαη
δπλαηή ε απνθνκηδή ζα πξέπεη ηα απνξξίκκαηα απηά λα ηνπνζεηνύληαη ζε
κέξε όπνπ δελ ππάξρνπλ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα ή άιια εκπόδηα θαη αθνύ
πξνεγεζεί ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία Καζαξηόηεηαο ζην ηει. 27360
31213, ώζηε λα παξακείλνπλ ην κηθξόηεξν δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα ζην
ρώξν, όρη κόλν γηα λα κε ζρεκαηίδνληαη εζηίεο κνιύλζεσλ θαη λα
απνθεύγνληαη θίλδπλνη ππξθαγηάο αιιά θαη γηα αηζζεηηθνύο ιόγνπο.
Η ηνπνζέηεζε κεγάισλ όγθσλ θιαδεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο,
απαγνξεύεηαη γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από ππξθαγηέο αιιά θαη γηα αηζζεηηθνύο
ιόγνπο, δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ηνπ Γήκνπ λα απνκαθξύλεη ζύληνκα
κεγάινπο όγθνπο θιαδεκάησλ.
Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε άιισλ θεπνπξηθώλ απνξξηκκάησλ
(θύιια – θνπξέκαηα γθαδόλ) πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ηνπνζεηνύληαη κέζα
ζε πιαζηηθνύο ζάθνπο.
Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ.2 εδάθ.α, δ, ζη, θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ
αξκόδηα ππεξεζία (ηει 27360 31213) θαη εθόζνλ ν Γήκνο έρεη ηελ
απαηηνύκελε δπλαηόηεηα θαη ππνδνκή. Η απνθνκηδή γίλεηαη βάζεη ηδηαίηεξνπ
πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ θαηαβάιεη ην ηπρόλ κε
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζνξηδόκελν ηέινο απνθνκηδήο.
Η θαζαξηόηεηα ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ πιελ ησλ ηδησηηθώλ πεδνδξνκίσλ
γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ νπνίσλ ππνρξενύληαη λα θξνληίδνπλ νη
αλαθεξόκελνη ζην άξζξν 6 ππεύζπλνη. Όιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη
απνκάθξπλζεο ζθνππηδηώλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δξόκνπο,
ηα ξείζξα απηώλ, πιαηείεο, θνηλόρξεζηνπο γεληθά ρώξνπο θαη εθηάζεηο. Η
ζπρλόηεηα θαη ε κέζνδνο ζθνππίζκαηνο νξίδνληαη από ην Γήκν, δεδνκέλσλ
ησλ αλαγθώλ, ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ, ησλ ινηπώλ δπλαηνηήησλ θαη
δηαζεζίκσλ κέζσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε θαζαξηόηεηα ησλ νδνζηξσκάησλ αιιά θαη
γεληθά ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, παξαθαινύληαη νη θάηνηθνη λα
ζηαζκεύνπλ ηα απηνθίλεηα ηνπο ζε ρώξνπο, πνπ δελ εκπνδίδνπλ ηελ δηέιεπζε
ησλ απνξξηκαηνθόξσλ θαη γεληθά ηελ πεξηζπιινγή ησλ ζθνππηδηώλ. Γηα ηε

7.

8.

9.
10.

δηαηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ζε εηδηθνύο εμσηεξηθνύο ρώξνπο (πιαηείεο θιπ.)
ν Γήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηεί δνρεία απνξξηκκάησλ ή άιινπο
θάδνπο ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο, κηθξναληηθεηκέλσλ θιπ.
Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ (ζίδεξνο –
γπαιί – αινπκίλην – ραξηί – πιαζηηθέο θαη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο). Τα πιηθά
απηά ζα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθνύο θάδνπο, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε πνιιά
ζεκεία ηνπ λεζηνύ, όηαλ ζα μεθηλήζεη ην πξόγξακκα αλαθύθισζεο.
Απαγνξεύεηαη ξεηά λα ξίρλνληαη άιια απνξξίκκαηα ζ΄απηνύο ηνπο θάδνπο.
Η ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηα εθαξκνδόκελα πξνγξάκκαηα θαη
δξνκνιόγηα απηνθηλήησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, θαζώο θαη γηα ηηο ώξεο
εκέξεο γηα ηα ηπρόλ πξνγξακκαηηζκέλν θαζαξηζκό θαη πιύζηκν ησλ δξόκσλ
θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
Η γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ζύκθσλα
κε ην άξζξν 79 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
Η ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ λεζηνύ, όηαλ απηό
απαηηείηαη ζπλεπεία θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ θιπ.

Άξζξν 5 : Δμαηξέζεηο από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ





Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη γεληθά ζηελ απνθνκηδή ησλ εηδηθώλ
απνξξηκκάησλ όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3 παξ.2 ηνπ παξόληνο,
αιιά δύλαηαη λα ζπκβάιιεη αλ ππάξρεη ε αληηθεηκεληθή δπλαηόηεηα.
Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ – απνβιήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ.3 θαη όζσλ
ραξαθηεξίδνληαη ηνμηθά – βιαβεξά ή δηέπνληαη από εηδηθέο πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο, όπσο είλαη ηα ξαδηελεξγά απόβιεηα, εθξεθηηθέο, εύθιεθηεο θαη
δηαβξσηηθέο νπζίεο, θιπ.
Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε κε λόκηκεο
ρξήζεηο γεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΣΟΙΚΩΝ
Άξζξν 6 : Υώξνη παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο δηαηάμεωλ
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επόκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, νη
ρξεζηκνπνηνύκελνη όξνη έρνπλ ηηο εμήο έλλνηεο:
1.

Καηνηθίεο ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη ζηνπο νπνίνπο θαηνηθνύλ
άηνκα ή νηθνγέλεηεο θαη ησλ νπνίσλ ππεύζπλνη ζεσξνύληαη: γηα ηηο
νηθνγέλεηεο (κε ή ρσξίο ηέθλα) νη δύν ζύδπγνη θαη γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο ησλ πνιπθαηνηθηώλ ν δηαρεηξηζηήο.

2.

Καηαζηήκαηα ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη ζηνπο νπνίνπο
ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θάζε θύζεσο εκπνξηθέο ή άιιεο επηρεηξήζεηο.

Υπεύζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ είλαη ηα πξόζσπα ή ην
πξόζσπν ζην όλνκα ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε επηρείξεζε ή ν δηεπζπληήο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θαηαζηήκαηα.
3.

Οηθόπεδα ζεσξνύληαη νη αθάιππηνη ρώξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε θαη
ππεύζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή λνκέαο απηνύ.

Άξζξν 7 : Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε απνξξίκκαηα
1.

Οη ππεύζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, πνπ εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 6 παξ.1 έσο 3 ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ, ππνρξενύληαη λα γλσξίδνπλ ηνλ
θαλνληζκό θαη ην πξόγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν Γήκνο έρεη
θαηαξηίζεη γηα ηελ πεξηνρή ηνπο, λα ζπζθεπάδνπλ ηα απνξξίκκαηα απηά ζε
πιαζηηθνύο αλζεθηηθνύο ζάθνπο ηνπο νπνίνπο έγθαηξα θαη πξηλ από ηε
δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο λα ηνπνζεηνύλ κέζα ζηνλ θάδν
ππνδνρήο ζάθσλ απνξξηκκάησλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάιεηςε ησλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ ζηα πεδνδξόκηα, ζε
μέλεο ηδηνθηεζίεο ή αιινύ.

2.

Οη αλαθεξόκελνη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνύ ππεύζπλνη νθείινπλ εληόο
δύν κελώλ από ηελ ςήθηζή ηνπ, λα δεηήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε, εθόζνλ ήδε
δελ έρεη γίλεη, ζε θαηάιιειε ζέζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπο εηδηθνύο θάδνπο
ππνδνρήο απνξξηκκάησλ. Οη θάδνη απηνί πξέπεη λα είλαη ζε θαηάιιειν
ζεκείν ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπο ή ηνπ δξόκνπ ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε
θπθινθνξία ησλ πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ, θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε απνθνκηδή
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο από ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. Έλαο θάδνο πξέπεη λα
αληηζηνηρεί ζε όρη πεξηζζόηεξεο από ηξεηο νηθνγέλεηεο, ελώ ε δηαηήξεζε ηεο
θαζαξηόηεηάο ηνπο θαη ρσξίο ππόινηπα απνξξηκκάησλ είλαη ππνρξέσζε ησλ
ππεπζύλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνύ, απέλαληη ζηελ
Γεκόζηα Υγεία θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ θαζαξηόηεηα.

3.

Οη θαηά ην Άξζξν 6 ππεύζπλνη νθείινπλ λα κεξηκλνύλ γηα ηελ
θαζαξηόηεηα ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηνηθία ηνπο.

4.

Σηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν Γήκνο επηβάιιεη
πξόζηηκα σο θαησηέξσ:

€.
ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΩΝ
Απνξξίκκαηα ρσξίο ζάθθνπο
200
Σάθθνη απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο
200
Τνπνζέηεζε ζάθθσλ απνξξηκκάησλ ζηα δέλδξα
200
Τνπνζέηεζε ζάθθσλ απνξξηκκάησλ εθηόο θάδσλ αλά 50
ζάθθν
Απόξξηςε αλαθπθιώζηκσλ ζην ξέκα
500
Απόξξηςε αλαθπθιώζηκσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο
500
Απόξξηςε ζθνππηδηώλ ζην ξέκα
500
Απόξξηςε απνξξηκκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο
500
Απόξξηςε αλαθπθισζίκσλ ζηα πεδνδξόκηα
200
Βξώκηθνη θάδνη
200
Απνξξίκκαηα ζε μέλε ηδηνθηεζία

200

Άξζξν 8 : Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε θαη εμωηεξηθά
αζηηθά απνξξίκκαηα
1.

Τα θιαδέκαηα εμάγνληαη πξνο απνθνκηδή κόλνλ θαηά ηελ εκέξα πνπ
νξίδεηαη από ην εηδηθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ θαηά δηακέξηζκα ηνπ λεζηνύ ή
κεηά από ηειεθσληθή εηδνπνίεζε ηεο αξκόδηαο Γεκνηηθήο Υπεξεζίαο θαη
ζπκθσλία γηα ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο απνθνκηδήο.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο απνθνκηδήο ηα θιαδέκαηα πξέπεη λα είλαη δεκέλα ζε
δεκάηηα. Ο όγθνο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην έλα (1)θπβ. κέηξν.
Γηα ηελ απνθνκηδή κεγαιύηεξνπ όγθνπ νη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη λα
κεξηκλήζνπλ κόλνη ηνπο, απνηεηλόκελνη ζε εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ή λα
εμάγνπλ ηα θιαδέκαηα πξνο απνθνκηδή ηκεκαηηθά. Γελ επηηξέπεηαη ε
απόξξηςε θιαδεκάησλ ζε μέλεο ηδηνθηεζίεο, θνηλόρξεζηνπο θαη ινηπνύο
ρώξνπο ηνπ λεζηνύ.

2.

Γηα ηελ απνθνκηδή νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη νη ππεύζπλνη λα
ζπλελλννύληαη κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εκέξα θαη ώξα
ηεο απνθνκηδήο. Γελ επηηξέπεηαη ε απόξξηςε νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ζε μέλεο
ηδηνθηεζίεο, θνηλνρξήζηνπο θαη ινηπνύο ρώξνπο ηνπ λεζηνύ.

3.

Δηδηθόηεξα νη ππεύζπλνη θαηαζηεκάησλ θιπ. ππνρξενύληαη ηα πάζεο
θύζεο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβώηηα, θιπ.) λα ηα ηνπνζεηνύλ
ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο, αθνύ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ όγθν
ηνπο κε πίεζε, πεξίδεζε θιπ.

Δηδηθά γηα ηα θαηάινηπα θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ:

4.

5.

α.

Φύιια, μεξά άλζε, ππόινηπα θαζαξηζκνύ θήπσλ, γθαδόλ θιπ.
ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνύο ζάθθνπο όπσο ηα νηθηαθά
απνξξίκκαηα.

β.

Υπόινηπα θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θιπ. νη ππεύζπλνη
ππνρξενύληαη λα ηα ζπζθεπάδνπλ ζε ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε
αλζεθηηθό ζρνηλί ή ζύξκα ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε απνθνκηδή ηνπο
θαη δελ επηηξέπεηαη λα ηα ηνπνζεηνύλ νπνηεδήπνηε ζην πεδνδξόκην,
ηζρύνπλ δε θαη γηα ηελ πεξίπησζε απηή όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ.1
ηνπ παξόληνο άξζξνπ.

γ.

Υπόινηπα ρώκαηνο, θνπξνρώκαηνο θιπ. απνκαθξύλνληαη ππνρξεσηηθά
από ηνπο ππεύζπλνπο κε δηθή ηνπο θξνληίδα θαη κέζα.

Σηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν Γήκνο επηβάιιεη
πξόζηηκα σο θαησηέξσ:

€.
ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΩΝ
Δγθαηάιεηςε
νγθσδώλ
ζην
πεδνδξόκην
άλεπ 50
ζπλελλνήζεσο αλά ηεκάρην
Απόξξηςε νγθσδώλ ζην ξέκα
500
Απόξξηςε νγθσδώλ ζε μέλε ηδηνθηεζία ή θνηλόρξεζην 500
ρώξν
Φύιια θιπ. εθηόο ζάθθσλ (άξζξ.8 παξ.4α)
100
Υπόινηπα θεπ/θώλ εξγ/ώλ ζε θνηλ. ρώξνπο (άξζξ.8 200
παξ.1)
Κιαδέκαηα πνπ εμάγνληαη εθηόο πξνγξ/ηνο αλά θ.κ. 200
(άξζξ.8 παξ.1)
Κιαδέκαηα κε δεκέλα (άξζξ.8 παξ.1)
200
Κιαδέκαηα άλσ ησλ 1 θ.κ. αλά θ.κ. (άξζξ.8 παξ.1)
50
Απόξξηςε θιαδεκάησλ ζε θνηλ. ρώξνπο αλά θ.κ. (άξζξ.8 200
παξ.1)
Απόξξηςε θιαδεκάησλ ζην ξέκα (άξζξ.8 παξ.1)
500
Απόξξηςε εμση. αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ζε μέλε 500
ηδηνθηεζία
Αθάζαξηα πεδνδξόκηα (άξζξ.7 παξ.3)
50

Άξζξν 9 : Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνξξηκκάηωλ
1.

Γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ.2 εδάθ. δ΄ ηνπ
παξόληνο θαλνληζκνύ (πξντόληα θαη πιηθά πξνεξρόκελα από εθζθαθέο,
θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο) ππεύζπλνη γηα ηελ κεηαθνξά
ηνπο ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ππνδνρήο κπαδώλ ή ηηο ρσκαηεξέο είλαη ν

ηδηνθηήηεο ή ν ππεύζπλνο ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ. Οη ππεύζπλνη
ππνρξενύληαη λα ηνπνζεηνύλ ηα πιηθά απηά ζε εηδηθνύο θάδνπο (θνληέηλεξο) ή
ζάθθνπο νηθνδνκηθνύ πιηθνύ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απηά παξακείλνπλ
επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ εκεξώλ
εθηόο ηνπ εηδηθνύ θάδνπ, ζεσξνύληαη όηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθό ρώξν θαη
νη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο πνπ
πξνβιέπεηαη από ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη επί
πιένλ επηβάιιεηαη πξνο απηνύο από ην Γήκν πξόζηηκν.
2.

Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα πιηθά απνξξίπηνληαη ζε
αθάιππηνπο ρώξνπο, όπσο μέλα νηθόπεδα, ρείκαξξνπο, πάξθα, άιζε, πιαηείεο,
θνηλόρξεζηνπο γεληθά ρώξνπο, δάζε θιπ. γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξύπαλζεο
θαη πξνθαινύλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ, γη΄απηό θαη
απαγνξεύνληαη. Σηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηόο από ηηο θπξώζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 119 ηνπ Ν. 1892/90 θαη άιιεο
πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο, ν Γήκνο επηβάιιεη ζηνπο ππεπζύλνπο πξόζηηκν.

3.

Σηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν Γήκνο επηβάιιεη
πξόζηηκα σο θαησηέξσ:

€
ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΩΝ
Δγθαηάιεηςε ησλ απνξξηκκάησλ (άξζξ.3 παξ. 2 α, β, γ, 200
ε)
Δγθαηάιεηςε – απόξξηςε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ εθηόο 200
ζάθσλ
Δγθαηάιεηςε – απόξξηςε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ζην ξέκα 500
Καηάιεςε Γεκ. ρώξνπ κε νηθνδνκηθά πιηθά άλεπ αδείαο 20
αλά η.κ.
Απόξξηςε νηθνδνκ. πιηθώλ ζε μέλε ηδηνθηεζία
200
Καη΄επαλάιεςε απόξξηςε νηθνδ. πιηθώλ ζε κε 1000
επηηξεπόκελν ρώξν

Άξζξν 10 : Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ θαη ηνμηθώλ απνξξηκκάηωλ πνπ δελ
κεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Τα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ.3 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ
ζπιιέγνληαη, απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο ππεπζύλνπο
όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 6, νη νπνίνη ππνρξενύληαη σο ηελ εκέξα ηεο
απνθνκηδήο λα ηα θξαηνύλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναύιηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ
θαηνηθηώλ ηνπο θαη λα κε ηα ελαπνζέηνπλ ζην πεδνδξόκην ή αιινύ. Γελ επηηξέπεηαη ε
ελαπόζεζε ηνπο πνπζελά εληόο ηνπ λεζηνύ.
Σηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ύςνπο 1.000 €

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ
ΥΩΡΩΝ
Άξζξν 11 : Τπνρξεώζεηο πεδώλ
Η απόξξηςε από πεδνύο ή επνρνύκελνπο θαζ΄νδόλ άρξεζησλ ραξηηώλ, παθέησλ ή
άιισλ εηδώλ κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδώλ αηνκηθήο ρξήζεο, δελ
επηηξέπεηαη.
Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη ειεύζεξνπο γεληθά ρώξνπο ηνπ Γήκνπ
(πιαηείεο, πάξθα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.) από πεξηπαηεηέο, ζακώλεο θιπ. Τα
πξναλαθεξόκελα αληηθείκελα επηβάιιεηαη λα ξίρλνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα
κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
Όινη νη θάηνηθνη παξαθαινύληαη λα ζέβνληαη ηε δηάηαμε απηή.
Άξζξν 12 : Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ θαηαζηεκάηωλ θαη πεξηπηέξωλ
1.

Οη ππεύζπλνη θαηαζηεκάησλ θαη πεξηπηέξσλ νθείινπλ λα ηνπνζεηνύλ ζε
θαηάιιεια ζεκεία ηνπ θαηαζηήκαηόο ηνπο δνρεία απνξξηκκάησλ θαη λα
δηαηεξνύλ θαζαξό ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν.

2.

Τα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο
νθείινπλ λα ηα ζπκπηέδνπλ θαη λα ηα ηνπνζεηνύλ, όηαλ εγθαηαζηαζνύλ, ζηνπο
εηδηθνύο θάδνπο αλαθύθισζεο.

3.

Σηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ν Γήκνο επηβάιιεη
πξόζηηκα σο θαησηέξσ:

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΙΜΩΝ
Γηα κε θαζαξό πεξηβάιινληα ρώξν
Γηα ζπζθεπαζίεο εθηόο εηδηθώλ θάδσλ αλαθύθισζεο
Γηα ζπζθεπαζίεο κε ζπκπηεζκέλεο
Γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 13, 14, 15, 17, 18

€
200
200
200
200

Άξζξν 13 : Καζαξηόηεηα δεκνηηθώλ ρώξωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από
επηρεηξήζεηο
Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαηόπηλ αδείαο δεκνηηθνύο θαη
θνηλόρξεζηνπο γεληθά ρώξνπο (θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα,
είδε ηξνθίκσλ θαη ζπλαθή) νθείινπλ λα δηαηεξνύλ δηαξθώο ηνπο ρώξνπο απηνύο
θαζαξνύο κε ίδηα κέζα θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ, αλεμάξηεηα
από ηνλ ρξόλν θαζαξηζκνύ ηνπο από ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. Σηνπο παξαβάηεο
επηβάιιεηαη πξόζηηκν ύςνπο 200 € θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο 400 €
Άξζξν 14 : Καζαξηόηεηα αγνξώλ

Οη πσιεηέο θαη έκπνξνη ησλ αγνξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ (παδάξη Πνηακνύ) θαζώο
επίζεο νη πιαλόδηνη πσιεηέο θιπ. νθείινπλ λα δηαηεξνύλ θαζαξό πάληνηε ην γύξσ
ηνπο ρώξν θαη λα ζπιιέγνπλ ηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα ζε αλζεθηηθνύο ζάθθνπο
ηνπο νπνίνπο κεηαθέξνπλ ζε εηδηθή ζέζε πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρζεί από ην Γήκν. Σε
πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 200 €.
Άξζξν 15 : Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ
Η πιεκκειήο ελαπόζεζε, απνζήθεπζε θαη ζπζζώξεπζε πιηθώλ, εκπνξεπκάησλ,
νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θιπ. κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξύπαλζε ζην πεξηβάιινλ
από ην δηαζθνξπηζκό ηνπο. Σε ρνξεγνύκελε από ην Γήκν άδεηα θαηάιεςεο
πεδνδξνκίνπ ή θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ ελαπόζεζε, απνζήθεπζε ή ζπζζώξεπζε
ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πιηθώλ, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία
πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, πιαζηηθά θύιια θιπ.) πνπ πξέπεη λα
πάξεη ν ελδηαθεξόκελνο ώζηε λα απνηξέπεηαη ν θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνύ ηνπο θαη
αλάθιεμεο.
Αλ από ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ
πξνθιεζεί ξύπαλζε ή θαηαζηξνθή ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
γεληθόηεξα, ν Γήκνο πέξα από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία, επηβάιιεη
ζηνπο ππεύζπλνπο θαη πξόζηηκν 200 €.
Άξζξν 16 : Καζαξηόηεηα θνηλόρξεζηωλ ηδηωηηθώλ ρώξωλ
Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πνιπθαηνηθηώλ, θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ,
ζηεγαζκέλνη θαη κε, πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζύλσλ
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη κε θάζε πξόζθνξα
κέζν, αθόκα θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη από ηξίηνπο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή πεπθνβεινλώλ θαη μεξώλ
θιαδηώλ θιπ. πνπ είλαη δπλαηόλ λ΄απνηειέζνπλ εζηίεο ππξθαγηώλ. Γηα ηε κε
ζπκκόξθσζε ζηελ αλσηέξσ δηάηαμε ππάξρνπλ από ην λόκν απνξξένπζεο πνηληθέο
επζύλεο.
Άξζξν 17 : Καζαξηόηεηα νηθνπέδωλ
Οη ηδηνθηήηεο ή νη λνκείο νηθνπέδσλ – ιακβαλνκέλσλ ππ΄όςηλ θαη ησλ θηλδύλσλ
ππξθαγηάο ηδίσο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο – νθείινπλ λα ηα δηαηεξνύλ πάληνηε ειεύζεξα
από απνξξίκκαηα θαζώο θαη ηα πεδνδξόκηά ηνπο, αθόκα θαη αλ ηα απνξξίκκαηα απηά
πξνέξρνληαη από ηξίηνπο. Πξνο ηνύην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάζζνπλ, ζύκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε
πεξηνδηθή θαζαξηόηεηά ηνπο θαη απνςίισζε ησλ εληόο απηώλ θπνκέλσλ ρόξησλ θαη
ζπλαθώλ θπηώλ άλεπ εηδνπνηήζεσο.
Αλ δηαπηζησζεί από ηνλ Γήκν όηη ηελ 15 Ινπλίνπ θάζε έηνπο ην νηθόπεδό ηνπο
απνηειεί πηζαλή εζηία ππξθαγηάο ή κνιύλζεσλ, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα παξέκβεη
θαζαξίδνληαο θαη πεξηθξάζζνληαο ην νηθόπεδν, θαηαινγίδνληαο ηε ζρεηηθή δαπάλε
ζηνπο ππεπζύλνπο, επηπξνζζέησο δε επηβάιιεη ζ΄απηνύο θαη πξόζηηκν ύςνπο 200 €.
Άξζξν 18 : Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηκέλωλ

Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη κεηαθνξηθά κέζα μεξνύ θνξηίνπ, πξέπεη λα έρνπλ ην
θνξηίν ηνπο θαιπκκέλν απόιπηα κε κνπζακά. Τα απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε
κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα
πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο. Σε πεξίπησζε ακέιεηαο ε
θαζαξηόηεηα δηεμάγεηαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα έμνδα θαηαινγίδνληαη
ζηνπο ππεπζύλνπο, ζηνπο νπνίνπο παξάιιεια επηβάιιεηαη θαη πξόζηηκν ύςνπο 200 €
Άξζξν 19 : Δγθαηαιεηκκέλα απηνθίλεηα, κεραλήκαηα θιπ.
Όια ηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ.2 εδάθ.ζη ηνπ παξόληνο
θαλνληζκνύ, κεηαθέξνληαη από ηνπο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο ηνπο ζηνπο εηδηθνύο
ρώξνπο γηα δηάιπζε. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζηάζκεπζή ηνπο, καθξνρξόληα ή κε,
ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ε
ηνπ Ν.1080/80 ελώ παξάιιεια επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ
Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο, πεξί εγθαηαιείςεσο νγθσδώλ ζε θνηλόρξεζην ρώξν.
Άξζξν 20 : Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο
Οη ππεύζπλνη γεληθά νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ην εξγνηάμην,
ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ θαη γεληθά ηνπο γύξσ ρώξνπο θαζαξνύο θαη λα απνθαζηζηνύλ
θάζε θνξά ηελ θαζαξηόηεηα. Γηα ιόγνπο θαζαξηόηεηαο, δεκόζηαο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο, νη ππεύζπλνη εθηέιεζεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
Γήκνπ νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό εθηέιεζεο
νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ θαη εξγαζηώλ θνηλσθειώλ έξγσλ, θαζώο θαη κε ηνλ παξόληα
Καλνληζκό Καζαξηόηεηαο. Σε πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο, εθηόο ησλ επζπλώλ πνπ
απνξξένπλ από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν Γήκνο επηβάιιεη θαη ηα πξόζηηκα ηνπ
άξζξνπ 9.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Άξζξν 21 : Ιζρύο ηνπ Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ, νπόηε θαη παύεη ε
ηζρύο θάζε πξνγελέζηεξνπ Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηνο.

