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Ολόκληρο τον Κανονισµό Περιβάλλοντος, µπορείτε να τον βρείτε στο site του ∆ήµου Ιλίου:
http://www.ilion.gr/c/document_library/get_file?folderId=89908&name=DLFE-9504.pdf

www.ilion.gr  

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Φίλες και φίλοι,

Όπως έχετε διαπιστώσει, το Ίλιον είναι µια όµορφη, νοικοκυρεµένη και καθαρή 
πόλη. Κατανοώντας τη βαθιά ευθύνη που έχουµε όλοι µας απέναντι στο περιβάλλον, 
ο ∆ήµος Ιλίου έχει προχωρήσει σε σηµαντικές κινήσεις ενηµέρωσης, ευαισθη- 
τοποίησης, καθώς και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προάσπιση του δικαιώµατος όλων των πολιτών για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μία εξ αυτών, αποτελεί και το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, το οποίο 
περιλαµβάνει τον συνοπτικό Κανονισµό Περιβάλλοντος µε όλες τις διατάξεις, τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των πολιτών και του ∆ήµου. 

Θα ήθελα να εκφράσω σε όλους εσάς, τις θερµές µου ευχαριστίες για την ευ- 
αισθησία σας απέναντι στα κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα και στην καθαριότητα 
της πόλης µας. Είναι πολύ σηµαντική η συµµετοχή σας στα προγράµµατα ανακύ- 
κλωσης και η ανταπόκρισή σας στην τήρηση του Κανονισµού Περιβάλλοντος, γιατί 
µε αυτόν τον τρόπο αποδεικνύετε έµπρακτα την αγάπη σας για το Ίλιον. 

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν δύο 
κοινωνικά αγαθά, τα οποία είναι υπόθεση όλων µας!



Oι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης µας, οφείλουν να συνδράµουν τις αρµόδιες 
υπηρεσίες για την όσο το δυνατό αποτελεσµατική επιτέλεση της αποστολής τους.

O κανονισµός περιβάλλοντος δεν θίγει τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµο- 
θεσίας, τις υγειονοµικές, τις αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις και αποσκοπεί 
στην οριοθέτηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών σε θέµατα 
καθαριότητας και περιβάλλοντος.

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά 
και επιτυγχάνονται µε τη συνεχή συνεργασία πολιτών - κατοίκων και του ∆ήµου, διέ- 
πονται δε από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Το καθαρό περιβάλλον 
εµπίπτει άµεσα στις αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη 
για τη δηµόσια υγεία, τη θέσπιση σχετικών κανόνων και τη διαχείριση των µέσων κα- 
θαριότητας µε στόχο µια καθαρή πόλη, ένα όµορφο και υγιές περιβάλλον και 
ποιότητα ζωής. Ο ∆ήµος µας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος στα θέµατα προστα- 
σίας του περιβάλλοντος, δίνει καθηµερινή µάχη για να παραµείνουν σε υψηλό επί- 
πεδο οι υπηρεσίες καθαριότητας µε ενίσχυση του µηχανολογικού εξοπλισµού, διεύ- 
ρυνση των προγραµµάτων αποκοµιδής, προγράµµατα ανακύκλωσης, αποκοµιδή ογκω- 
δών αντικειµένων, καθαρισµό οικοπέδων, καθαρισµό λαϊκών αγορών, αποκοµιδή 
χόρτων - κλαδιών και καθαρισµό της πόλης µας από κάθε είδους αφίσες και δια- 
φηµιστικό υλικό.

Αντικείµενο
του Κανονισµού Περιβάλλοντος



Εξαιρέσεις
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή 
και αποκοµιδή αποβλήτων που χαρα- 
κτηρίζονται ως τοξικά-επικίνδυνα ή διέ- 
πονται από ειδικές υγειονοµικές δια- 
τάξεις, όπως: 

Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρω- 
τικές ουσίες

Γεωργικά απόβλητα προερχόµενα 
από περιττώµατα ζώων ή µετά από 
χρήση γεωργικών φαρµάκων, εντο- 
µοκτόνων κλπ.

Υγρά καταλυτών αυτοκινήτων 

Στη συντήρηση και τον καθαρισµό 
του αποχετευτικού δικτύου και του 
δικτύου όµβριων της ΕΥ∆ΑΠ, για τα 
οποία είναι υπεύθυνη η αρµόδια επι- 
χείρηση αποχέτευσης και το Υπουρ- 
γείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, 
προαυλίων και πρασιών που ανή- 
κουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους 
φορείς.

Η καθαριότητα της πόλης µας, που 
αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες 
συνθήκες ζωής, στηρίζεται στη συ- 
νεχή συνεργασία των πολιτών µε τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου. Απαραίτητη προ- 
ϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου 
αυτού είναι η ενεργός συµµετοχή των 
πολιτών, αρχής γενοµένης από την 
καθαριότητα του εξωτερικού χώρου 
της κατοικίας τους.
Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφα- 
ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 
ύστερα από εισήγηση της διεύθυνσης 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

Ο ∆ήµος Ιλίου είναι υπεύθυνος φορέας 
για τη διαχείριση των στερεών αποβλή- 
των εντός των διοικητικών του ορίων. 
Είναι, επίσης, υπεύθυνος για την περι- 
συλλογή, αποκοµιδή και µεταφορά των 
αστικών απορριµµάτων, καθώς και των 
ογκωδών απορριµµάτων.

Για πληροφορίες σχετικά µε τις 
εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις 
του ∆ήµου, µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε τον Ε∆ΣΝΑ:
Tηλ.: 213 214 83 00-01
Fax.: 213 214 83 22

Για πληροφορίες σχετικά
µε τις υποχρεώσεις του ∆ήµου, 
µπορείτε να επικοινωνείτε
στο τηλέφωνο της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος:
Tηλ.: 210 26 32 369



Μη καθαρισµός δηµοσίων και δηµοτικών χώρων
που χρησιµοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις

Ρύπανση ή καταστροφή µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών 
χώρων, λοιπών δηµόσιων χώρων, κτιρίων και σχολείων

Ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων αστικού εξοπλισµού της 
πόλεως 

Η παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, 
τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, η αυθαίρετη αφαίρεση 
προστατευτικών «π» καθώς και η εσκεµµένη φθορά τους

Η µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων 
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, συνέπεια 
βανδαλισµού

Αυθαίρετη µετακίνηση κάδου, συµπιεστών και κάθε άλλου 
µέσου προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων

Τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους καθορισµένους κάδους 
µηχανικής αποκοµιδής

Αυθαίρετο κλείσιµο της εσοχής τοποθέτησης του κάδου 
απορριµµάτων 

Μη διάνοιξη εσοχής κάδου απορριµµάτων σε ιδιοκτήτες 
οικοδοµών 140µ2 και άνω

Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειµένων ή ειδικών απορριµµάτων 
χωρίς προηγούµενη συννενόηση µε το ∆ήµο

Μη ελαστιχοποίηση του όγκου ογκωδών απορριµµάτων από 
Καταστήµατα / Γραφεία

Ρίψη σε πεζοδρόµια προϊόντων κηπευτικών εργασιών 

Ρίψη σε πεζοδρόµια υπολοίπων κοπής δένδρων, θάµνων, 
κλαριών κλπ

Παραµονή επί του πεζοδροµίου ή δρόµου - για διάστηµα 
µεγαλύτερο των δύο ηµερών - µπάζων και άλλων άχρηστων 
αδρανών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές, 
κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµών 

Επίρριψη µπάζων και άλλα άχρηστων αδρανών υλικών σε 
ακάλυπτους χώρους  (οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου)

Επίρριψη µπάζων και άλλα άχρηστων αδρανών υλικών σε 
ακάλυπτους χώρους  (ρέµατα, άλση, περαστικό πράσινο)

Εγκατάλειψη ειδικών απορριµµάτων που δεν µεταφέρονται 
από τις υπηρεσίες του ∆ήµου

200 €

200 €

100 €

200 €

200 €

100 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

100 €

100 €

200 €

200 €

1.000 €

1.000 €

400 €

500 €

500 €

400 €

100 €

500 €

200 €

150 €

200 €

100 €

100 €

500 €

500 €

1.000 €

400 €

Συνοπτικά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Περιβάλλοντος,
ισχύουν τα παρακάτω επιβαλλόµενα πρόστιµα για παράνοµες δραστηριότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ €
ΑΠΟ ΕΩΣ



Εγκατάλειψη επικίνδυνων απορριµµάτων που δεν 
µεταφέρονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου

Εγκατάλειψη µολυσµένων νοσοκοµειακών απορριµµάτων που 
δεν µεταφέρονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου

Ρίψη µη ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους ανακύκλωσης

∆ιαµόρφωση χώρων ως χωµατερή οιασδήποτε µορφής καθώς 
και η χρήση κοινόχρηστων χώρων ως σηµείο µεταφόρτωσης 
χωρίς άδεια του ∆ήµου

Ρίψη σε δηµοτικούς κάδους αποβλήτων που προέρχονται από 
οχήµατα (ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένα 
ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές κλπ).

Απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους καθ' οδόν, άχρηστων 
χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, 
µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης 

Εναπόθεση απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους 
κάδους ή τα άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης και 
ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα από 
Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

Παράβαση από τους ιδιοκτήτες περιπτέρων των κανονισµών 
περί τοποθέτησης µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών 
για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους

Πληµµελής καθαριότητα δηµοτικών χώρων από Επιχειρήσεις
που χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους

Μη διατήρηση καθαρού του χώρου των λαϊκών αγορών
από τους πωλητές και εµπόρους

Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, 
εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών 

Κατάληψη πεζοδροµίου - πεζοδρόµου µε υλικά ή 
εµπορεύµατα, χωρίς προηγουµένη άδεια

Ελλιπής καθαριότητα οικοπέδων

Η λειτουργία χώρων στάθµευσης φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, 
λεωφορείων, µηχανηµάτων έργων, ρυµουλκούµενων, τροχό- 
σπιτων και σκαφών σε οικόπεδα εντός κατοικηµένων περιοχών

Ρύπανση από φορτοεκφόρτωση ή ρύπανση από φορτηγά 
αυτοκίνητα και γενικά  µεταφορικά µέσα υγρού φορτίου 
(µπετόν κλπ.)

Εγκατάλειψη φορτηγών, σκαφών κλπ σε κοινόχρηστους 
χώρους πάνω από 1 ηµέρα

Η ρύπανση, η βλάβη και η φθορά του δηµοτικού πρασίνου 

400 €

2.000 €

50 €

400 €

200 €

50 €

50 €

100 €

100 €

50 €

100 €

100 €

400 €

300 €

300 €

200 €

1.000 €

6.000 €

100 €

1.500 €

600 €

100 €

200 €

200 €

300 €

200 €

500 €

400 €

2.000 €

300 €

1.000 €

1.500 €

1.000 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ €
ΑΠΟ ΕΩΣ



Ολόκληρο τον Κανονισµό Περιβάλλοντος, µπορείτε να τον βρείτε στο site του ∆ήµου Ιλίου:
http://www.ilion.gr/c/document_library/get_file?folderId=89908&name=DLFE-9504.pdf

Το κλάδεµα δέντρων ή θάµνων σε κοινόχρηστους χώρους 
(πεζοδρόµιο κλπ) χωρίς την άδεια της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας

Η κοπή δέντρων ή θάµνων σε κοινόχρηστους χώρους 
(πεζοδρόµιο κλπ) χωρίς την άδεια της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας

Εµπορική ∆ιαφήµιση: διασκορπισµός εντύπων και αναγραφή 
συνθηµάτων και διαφηµίσεων.

Εµπορική ∆ιαφήµιση: διαφηµιστικές αφίσες

Εµπορική ∆ιαφήµιση: διαφηµιστικά αυτοκόλλητα - αφίσες, 
όπως επίσης και υπολείµµατα αυτών έπειτα από την 
αποκόλλησή τους (κόλλες, σχισµένες αφίσες κλπ).

Εµπορική ∆ιαφήµιση: αεροπανό διαφήµισης

Εµπορική ∆ιαφήµιση: µεταλλικές διαφηµιστικές πινακίδες ή 
κατευθυντήριες πινακίδες

Παρεµπόδιση των συνεργείων του δήµου για την κατασκευή 
πεζοδροµίων από τον ιδιοκτήτη

Μη αποµάκρυνση από Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, µετά την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του 4ηµέρου, 
των προϊόντων εκσκαφής, και των λοιπών άχρηστων υλικών

Μη επαναφορά από Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας του χώρου 
στην προτέρα κατάσταση

Εκτέλεση εργασιών κάθε φύσεως από δηµόσιους οργανισµούς 
ή εργολάβους, χωρίς την προηγούµενη άδεια του ∆ήµου ή µετά 
τη λήξη αυτής

Μη τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόµους 
περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων από τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφέλειας

Πρόκληση επιβλαβών θορύβων (ηχορύπανση)  

Η ρύπανση µε λάδια κάθε είδους και η διαρροή 
πετρελαιοειδών σε κοινόχρηστους χώρους

Πρόκληση απορριµµάτων από ζώα συντροφιάς ή παράνοµη 
είσοδός τους σε σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές και λοιπούς 
κοινόχρηστους χώρους

Ενοικίαση ή παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας όταν αυτές δεν έχουν την απαιτούµενη 
από το νόµο άδεια

∆ηµιουργία µικρής ράµπας ή τοποθέτηση κολωνακίων στο 
πεζοδρόµιο χωρίς άδεια του ∆ήµου

50 €

300 €

50 €

200 €

50 €

50 €

εφάπαξ

300 €

1.000 €

500 €

25 €

2.000 €

200 €

200 €

100 €

1.500 €

500 €

1.500 €

2.000 €

500 €

1.000 €

200 €

5.000 €

500 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ €
ΑΠΟ ΕΩΣ



ΚΑΛΧΟΥ 48-50
13122 ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 213 2030 000
e-mail: ilion@ilion.gr

www.ilion.gr  

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

την τήρηση της καθαριότητας 
της πόλης και τη διασφάλιση 
της δηµόσιας υγείας. 

την ορθολογική διαχείριση των 
απορριµµάτων. 

τη γνωστοποίηση και συµµόρ- 
φωση των πολιτών στις σχε- 
τικές γενικές και ειδικές δη- 
µοτικές διατάξεις.

Ο κανονισµός 
Περιβάλλοντος 
έχει ως 
αντικείµενο:

Με την 
εφαρµογή του 
κανονισµού 
περιβάλλοντος 
επιδιώκεται:

η αποτροπή της ρύπανσης και 
υποβάθµισης του περιβάλ- 
λοντος.

η προστασία της φύσης και 
της ατµόσφαιρας. 

η λήψη όλων των αναγκαίων 
µέτρων για την υλοποίηση των 
ως άνω στόχων. 

Τηλ. Κέντρο
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
∆ήµου Ιλίου:
210 26 32 369


