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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

•Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄) – άρθρο 12
(Αποτελεί τον καταστατικό νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος)

•ΝΟΜΟΣ 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) - άρθρο 20
(Αφορά κυρίως τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά (Αφορά κυρίως τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά 
και τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις)

•Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α΄)
(Προστασία και διαχείριση των υδάτων)

•Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄) - άρθρα 1 έως 45 και άρθρο 55 
(Αφορά κυρίως την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και το πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων)

•Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α΄)
(Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 
περιβάλλον)



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

•Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄)
(Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων)

•Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄)•Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄)
(Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
- ΑΕΚΚ) 

•Εγκύκλιος με αρ. πρωτ.  οικ. 4834/25-01-2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
(διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα)

•Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β΄)
(Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασμός)

•ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄) 
(Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων)



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

•ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β΄) 
(Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και προγραμμάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων)

•Πράξη  αριθμ. 49/2015 Υπουργικού Συμβουλίου  (ΦΕΚ 174/Α΄)•Πράξη  αριθμ. 49/2015 Υπουργικού Συμβουλίου  (ΦΕΚ 174/Α΄)
(Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) 
και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων…)

•Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 61076/5267/2016 (ΦΕΚ 4123/Β΄)
(Κύρωση απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ)

•Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)  – άρθρο 94 παρ. 1 εδάφιο 25
(Πρόγραμμα Καλλικράτης)

•Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) - άρθρο 75 παρ. Ι, υποπαρ. β, σημείο 4 
(Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)



ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

•Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας & 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (αρ. πρωτ. 6044/31-08-2018)

•Έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης •Έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (αρ. πρωτ. 408/28-02-2018)
(Διαχείριση περίσσειας εκσκαφών, αφορούν μόνο χώματα, πέτρες και άλλα γαιώδη 
υλικά, που προέρχονται από δημόσια έργα – Καθορισμός αποθεσιοθαλάμων)

•Έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (αρ. πρωτ. οικ.3714/20-09-2018)
(Ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης)



ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
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•Κοινόχρηστοι χώροι

ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

•Κοινόχρηστοι χώροι

•Χώροι παρά τα ρέματα (ιδίως στα πρανή 
των ρεμάτων αλλά και εντός της κοίτης 
αυτών)



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

•Υποβάθμιση του περιβάλλοντος

•Ρύπανση – μόλυνση των ρεμάτων

•Εκδήλωση πυρκαγιών  (είτε από αυτανάφλεξη 
είτε από εσκεμμένες ενέργειες)



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

•Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους 
περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η 

ΔΗΜΟΙ

περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η 
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και 
βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών 
μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των 
χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με 
την κείμενη σχετική νομοθεσία (Ν. 3463/2006, άρθρο 75, παράγραφος Ι, 
υποπαράγραφος β, σημείο 4).

•Αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων όπου έχει γίνει ανεξέλεγκτη ρίψη 
αποβλήτων (Ν. 3852/2010, άρθρο 94, παράγραφος 1, εδάφιο 25).



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΚΕΠΠΕ) 

•Ο έλεγχος της εφαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς τους και η εισήγηση για 
την επιβολή προστίμων (άρθρα 26 και 30 του Ν. 1650/1986, άρθρο 
20 του Ν. 4014/2011 και άρθρο 55 του Ν. 4042/2012). 



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

•Η ασφάλεια και η προστασία του αγροτικού 
περιβάλλοντος

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ

περιβάλλοντος

•Η πρόληψη δημιουργίας εστιών πρόκλησης/έναρξης 
πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

•Ο έλεγχος της απαγόρευσης ρίψης υλικών ή 
απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις

(Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α΄) καθώς 
και των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄) 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος πέρα από
δείγμα πολιτισμού, αποτελεί ταυτόχρονα καιδείγμα πολιτισμού, αποτελεί ταυτόχρονα και
παράγοντα που διαμορφώνει την ποιότητα
ζωής και υγείας για όλους μας και αγαθό που
θα πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


