ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ε1β/301/64
Περί συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως απορριµάτων.
(ΦΕΚ 63/Β/14-2-64)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντες υπόψιν τας διατάξεις: α) Του Β. ∆ιατάγµατος 682/1960 «περί Οργανισµού
του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας», β) του Α.Ν. 2520/1940 «περί Υγειονοµικών
∆ιατάξεων», γ) του από 3.11.1950 Β. ∆ιατάγµατος «περί µέτρων προς καταπολέµησιν
επιδηµικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών», δ) του Ν.∆. 4111/1960 «περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Υγειονοµικών Συλλόγων, Ιατρικών και
παραϊατρικών Επαγγελµάτων, Ασφαλίσεως Υγειονοµικών, Φαρµάκων και των περί Ιατρικής
εν γένει Αντιλήψεως και ∆ηµοσίας Υγείας διατάξεων και ε) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικος, αποφασίζοµεν:
Εκδίδοµεν την κάτωθι Υγειονοµικήν ∆ιάταξιν:
Άρθρον 1
Ορισµοί
1. Ο όρος «Απορρίµµατα» περιλαµβάνει άπαντα τα καθ’ οιονδήποτε τρόπον απορριπτόµενα
στερεά υλικά ή ηµίρρευστα τοιαύτα, έχοντα µάλλον στερεάν σύστασιν, ώστε να µη δύνανται
να ρεύσουν ευχερώς άνευ προσθήκης ύδατος ή ετέρου υγρού.
2. Ως «Οικιακά απορρίµµατα» θεωρούνται τα εκ των κατοικιών συνήθη προϊόντα οικιακής
καθαριότητος, τα υπολείµµατα τροφών, τα υλικά εκ συσκευασίας τροφών και κατ’ επέκτασιν
τα απορρίµµατα ετέρας προελεύσεως τα έχοντα παρόµοια εν γένει προς τ’ ανωτέρω
χαρακτηριστικά.
3. ∆ια του όρου «Χώρος» νοείται οιασδήποτε κλειστός ή ανοικτός χώρος ως οικοδοµαί εν
γένει, αυλαί, οικόπεδα, οδοί, πλατείαι, άλση, τόποι συγκεντρώσεως ή αναψυχής του κοινού,
κ.λπ.
4. Η «Συλλογή απορριµάτων» περιλαµβάνει απάσας τας εργασίας τας αφορώσας εις την
τήρησιν καθαριότητος, την προσωρινήν διαφύλαξιν αυτών και την προσκόµισίν των προς
αποκοµιδήν.
5. Η «Αποκοµιδή απορριµµάτων» περιλαµβάνει απάσας τας εργασίας τας αφορώσας εις την
περισυλλογήν των απορριµµάτων εκ των καθοριζοµένων προς τούτο θέσεων προσκοµίσεως,
την µεταφοράν και την εναπόθεσιν αυτών εις τους τόπους διαθέσεως.
6. Η «∆ιάθεσις απορριµµάτων» περιλαµβάνει απάσας τας εργασίας δια την δηµόσιαν υγείαν.
Ενδεχοµένως δύναται αύτη να αποβλέπη και εις την αξιοποίησίν των.
Άρθρον 2.
Γενικοί όροι
1. Πάντες οι χώροι πρέπει να τηρούνται απηλλαγµένοι απορριµµάτων δυναµένων να
προκαλέσουν ανθυγιεινάς, αντιαισθητικάς ή οχληράς εν γένει καταστάσεις, ως:
α) Εστίας προσελκύσεως και αναπτύξεως εντόµων ή τρωκτικών δυναµένων να µεταδώσουν
νόσους.
β) Μολύνσεις επιφανειακών και υπογείων υδάτων ή ζώων (χοίρων, κυνών, κλπ).
γ) Αντιαισθητικάς καταστάσεις, δυσοσµίας ή εστίας αναπτύξεως ενοχλητικών εντόµων.
2. Η συλλογή, αποκοκοµιδή και διάθεσις των απορριµάτων θα εκτελούνται κατά τρόπον µη
δηµιουργούντα κινδύνους δια την ∆ηµόσιαν υγείαν, αντιαισθητικάς καταστάσεις ή οχλήσεις
εν γένει εξασφαλιζοµένων συγχρόνως των απαραιτήτων όρων προστασίας της υγείας και
ασφαλείας των εις τας εργασίας ταύτας απασχολουµένων ατόµων.
3. Προς εξασφάλισιν της εκπληρώσεως των ανωτέρω γενικών όρων θα τηρούνται τα καθ’
έκαστα δια της παρούσης κατωτέρω καθοριζόµενα µέτρα. Εις περιπτώσεις καθ’ ας, δι’

οιονδήποτε λόγον δεν είναι τοιαύτα επαρκή, επιβάλλεται η λήψις παντός συµπληρωµατικώς
απαιτούµενου µέτρου.
Άρθρον 3
Συλλογή απορριµµάτων
1. Καθαριότης χώρων
Η απαλλαγή των χώρων εκ των απορριµάτων θα εκτελήται εις κατάλληλον χρόνον και δια
µεθόδων και µέσων τοιούτων, ώστε να µη προκαλούνται ανθυγιειναί καταστάσεις και
οχλήσεις ως ανάπτυξις κονιορτού, θόρυβοι.
2. Προσωρινή διαφύλαξις απορριµάτων.
Τα συλλεγόµενα απορρίµµατα θα διαφυλάσσωνται µέχρι της αποκοµιδής εις ειδικά δοχεία.
Απορριπτόµενα αντικείµενα µεγάλων διαστάσεων ή βάρους, ως άχρηστα έπιπλα, κλάδοι
δένδρων, κ.λπ. δύνανται να συγκεντρούνται εις καθοριζοµένας θέσεις, εναποτιθέµενα εις
σωρούς ή σκευαζόµενα εις δέσµας, εις τρόπον ώστε να είναι ευχερής η αποκόµισίς των.
Τα δοχεία απορριµµάτων και γενικώς τα συγκεντρούµενα απορρίµµατα θα διατηρούνται
µέχρι της αποκοµιδής εις θέσεις και κατά τρόπον ώστε να µη προκαλούνται οχλήσεις.
Ειδικώτερον εις τας δηµοσίας αγοράς, ιδρύµατα και εν γένει εγκαταστάσεις ένθα
προβλέπεται η συγκέντρωσις σηµαντικών ποσοτήτων απορριµµάτων, θα υφίστανται ειδικοί
χώροι δια την τοποθέτησιν των δοχείων απορριµµάτων. Οι χώροι ούτοι πρέπει να πληρούν
τους κάτωθι όρους:
α) Θα ευρίσκωνται εις θέσεις κατά το δυνατόν αποµονωµένας και αποκεκρυµµένας, πλην
ευχερώς προσπελάσιµους.
β) Θα διατηρούνται κλειστοί και θα αερίζωνται καλώς.
γ) Το δάπεδον και οι τοίχοι θα είναι εξ αδιαποτίστου υλικού, λείου και ευχερώς
καθαριζοµένου.
δ) Το δάπεδον θα αποστραγγίζεται καλώς και το στόµιον των αποχετευτικών αγωγών θα
κλείεται δι’ εσχάρας, µη επιτρεπούσης την διέλευσιν απορριµάτων και υδραυλικού σίφωνος.
ε) Τα ανοίγµατα φωτισµού και αερισµού θα φέρουν συρµάτινον πλέγµα Νο 16 ή πυκνότερον
παρεµποδίζων την είσοδον µυιών και άλλων εντόµων.
στ) Θα παρεµποδίζεται η είσοδος ποντικών.
ζ) Θα τηρούνται πάντοτε εις καλήν κατάστασιν, καθαροί και απηλλαγµένοι εντόµων και
ποντικών.
3. ∆οχεία απορριµάτων
3.1. Τα δοχεία απορριµάτων δέον να πληρούν τους κάτωθι όρους:
α) Υλικόν αδιαπότιστον, ανθεκτικόν και µη ευχερώς οξειδούµενον ή γενικώς
προσβαλλόµενον και καταστρεφόµενον εκ της προβλεποµένης χρήσεως.
β) Κατασκευή αρκούντως ισχυρά, ώστε να µη παραµορφούνται ή καταστρέφωνται ταχέως
κατά τους χειρισµούς.
γ) Χωριτικότης επιτρέπουσα ευχερείς χειρισµούς.
δ) Μορφή παρέχουσα επαρκή ευστάθειαν και επιτρέπουσα ευχερή εκκένωσιν και
καθαρισµόν.
ε) Θα φέρουν καλύµµατα εφαρµόζοντα καλώς, ώστε να αποκλείεται η είσοδος εντόµων ή
ποντικών και η παραβίασις υπό αναζητούντων τροφήν ζώων (κυνών, γαλών).
Συνιστάται όπως τα καλύµµατα ταύτα συνδέωνται µετά των δοχείων δια καταλλήλου
διατάξεως προς αποφυγήν απωλείας αυτών.
Τα δοχεία θα τηρούνται πάντοτε εις καλήν κατάστασιν και καθαρά. Απαγορεύεται η χρήσις
δοχείων διαρρεόντων, µη καλώς καλυπτοµένων και ρυπαρών.
3.2. Επιτρέπεται η χρησιµοποίησις σάκκων αντί δοχείων απορριµµάτων, εφ’ όσον ούτοι είναι
κατασκευασµένοι εξ ανθεκτικού και αδιαποτίστου υλικού, κλείουν καλώς και πληρούν
πάντας τους διά των δοχείων επιδιωκοµένους σκοπούς.
4. ∆οχεία απορριµµάτων εις χώρους συγκεντρώσεως και εξυπηρετήσεως του κοινού.
Εις τους χώρους συγκεντρώσεως ή εξυπηρετήσεως του κοινού θα τοποθετώνται
καλαίσθητα δοχεία, πληρούντα τους όρους της προηγουµένης υπ’ αριθµ. 3 παραγράφου εις

επαρκή αριθµόν και χωρητικότητα δια την υπό του κοινού εναπόθεσιν των απορριµµάτων,
απαγορευοµένης της απορρίψεως αυτών επί του εδάφους ή του δαπέδου.
Τα δοχεία θα διασφαλίζωνται εκ κινδύνων ανατροπής και θα τοποθετούνται εις θέσεις καλώς
αποαστραγγιζοµένας ή θ’ αναρτώνται επί στύλων, τοίχων, κλπ.
Επιτρέπεται δια λόγους αισθητικούς και κυκλοφοριακούς όπως εναποθηκεύονται τα εκ της
καθαριότητος των δηµοσίων χώρων (οδοί, πλατείαι, άλση, κλπ) προερχόµενα απορρίµµατα
εντός των δοχείων τοποθετουµένων εις υπογείους χώρους, εφόσον εξασφαλίζεται η
καθαριότης και η αποστράγγισις των χώρων τούτων ως και η προστασία εκ κατακλύσεως υπό
επιφανειακών ή υπογείων υδάτων. Τα καλύµµατα και γενικώς η εξωτερική επιφάνεια αυτών
θα διαµορφούνται κατά τρόπον αποκλείοντα την πρόσκλησιν ατυχηµάτων.
5. Προσκόµισις δοχείων απορριµµάτων.
Τα δοχεία απορριµµάτων θα προσκοµίζωνται εις τας προς περισυλλογήν θέσεις
ολίγον προ της διελεύσεως των οχηµάτων αποκοµιδής, η δε αποµάκρυνσις των κενών
δοχείων θα ενεργήται το ταχύτερον δυνατόν µετά την εκκένωσιν αυτών.
Άρθρον 4
Αποκοµιδή απορριµµάτων
1.Περισυλλογή
Η περισυλλογή των απορριµµάτων εκ των θέσεων προσκοµίσεως θα εκτελήται εις τρόπον
ώστε:
α) Να αποφεύγεται διασπορά ή διαρροή απορριµµάτων. Τυχόν δι’ οιονδήποτε λόγον
διασκορπιζόµενα ή διαχεόµενα εκ των δοχείων ή των οχηµάτων θα περισυλλέγωνται
επιµελώς και θα αποκοµίζωνται.
β) Να µη προκαλούνται ζηµίαι εις τα δοχεία απορριµάτων.
γ) Να µη δηµιουργούνται θόρυβοι και ιδία κατά τας ώρας ησυχίας του κοινού.
Τα δοχεία απορριµµάτων θα παραλαµβάνωνται εκ των θέσεων περισυλλογής, θα εκκενώνται
πλήρως και θα επαναφέρωνται εις τας θέσεις των, επανατοποθετουµένων των καλυµµάτων
των.
Η περισυλλογή των απορριµµάτων δέον να εκτελήται κατά τακτάς ηµέρας και ώρας,
τηρουµένας µετ’ ακριβείας.
2. Οχήµατα
2.1. Τα οχήµατα µεταφοράς των απορριµµάτων θα είναι κατά το δυνατόν ειδικώς προς τούτο
κατασκευασµένα και θα έχουν απαραιτήτως κλειστόν µεταλλικόν αµάξωµα ή τουλάχιστον
επενδεδυµένον δια µετάλλου ή ετέρου ανθεκτικού και αδιαποτίστου υλικού. Η κατασκευή
και η µορφή του αµαξώµατος θα είναι τοιαύτη ώστε να αποκλείεται διασπορά ή διαρροή
απορριµµάτων. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι του αµαξώµατος θα είναι λείαι και άνευ γωνιών δια
να αποφεύγεται η συγκράτησις ρυπάνσεων επ’ αυτών. ∆ια την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν
των απορριµάτων θα υφίστανται κατάλληλοι διατάξεις ή ανοίγµατα τα οποία θα ανοίγουν
κατά τον χρόνον χρήσεως αυτών.
Επιτρέπεται η χρησιµοποίησις µε ανοικτόν τρόπον αµάξωµα µόνον δι’ απορρίµµατα τα οποία
δεν προσελκύουν µύιας, δε παρασύρονται υπό του ανέµου κατά την µεταφοράν των και δεν
αναδίδουν δυσαρέστους οσµάς. Εις την περίπτωσιν ταύτην η πλήρωσις των οχηµάτων τούτων
θα είναι τοιαύτη ώστε ν’ αποκλείεται διασπορά ή διάχυσις των µεταφεροµένων
απορριµµάτων.
2.2. Τα οχήµατα θα τηρούνται πάντοτε εις καλήν κατάστασιν και καθαρά. Ταύτα θα
πλύνωνται καλώς τουλάχιστον δις της εβδοµάδος.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις οχηµάτων απορριµµάτων δι’ ετέραν χρήσιν άνευ
προηγουµένης πλύσεως αυτών, εν ουδεµία δε περιπτώσει επιτρεποµένης της
χρησιµοποιήσεως αυτών δια µεταφοράν τροφίµων.
3. Αποκοµιδή
Τα οικιακά απορρίµµατα θα αποκοµίζωνται τουλάχιστον δις της εβδοµάδος. Ειδικώτερον εκ
των δηµοσίων αγορών ως και εκ των εγκαταστάσεων, εν γένει ένθα παράγονται ευχερώς
σηπόµενα απορρίµµατα εις µεγάλας ποσότητας, η αποκοµιδή αυτών θα ενεργήται
καθηµερινώς.

Άρθρον 5.
∆ιάθεσις απορριµµάτων
1. Εγκεκριµέναι µέθοδοι διαθέσεως
Επιτρέπεται η διάθεσις απορριµµάτων κατόπιν αδείας του Νοµάρχου εκδιδοµένης µετά
σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου, εφ’ όσον εφαρµόζωνται οι κατωτέρω
αναφερόµενοι µέθοδοι και εκπληρούνται οι αντιστοίχως καθοριζόµενοι όροι. Η εκδιδόµενη
άδεια κοινοποιείται προς το Υγειονοµικόν Κέντρον και την οικείαν Αστυνοµικήν Αρχήν.
Προ της εκδόσεως της ως άνω αδείας ο ενδιαφερόµενος ∆ήµος ή Κοινότης δι’ αποφάσεως
αυτού επιλέγει και καθορίζει την εφαρµοσθησοµένην µέθοδον και την περιοχήν διαθέσεως
των απορριµµάτων. Η περί τούτων απόφασις του ∆ήµου ή της Κοινότητος δηµοσιεύεται δια
τοιχοκολλήσεως εις τα συνήθη προς τούτο µέρη του ιδίου, ως και του ∆ήµου ή της
Κοινότητος, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται η εκλεγείσα προς διάθεσιν των
απορριµµάτων περιοχή και δια δηµοσιεύσεως τουλάχιστον εφ’ άπαξ εις µίαν ηµερησία
τοπικήν εφηµερίδα.
Εντός είκοσι (20) ηµερών από της ρηθείσης δηµοσιεύσεως, δικαιούται παν ενδιαφερόµενον
φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον να υποβάλη ένστασιν, επί της εκδοθείσης αποφάσεως, εις τον
∆ήµον ή Κοινότητα εκ της περιοχής του οποίου προέρχονται τα απορρίµµατα. Ο
ενδιαφερόµενος δια την διάθεσιν απορριµµάτων ∆ήµος ή Κοινότης υποβάλλει ακολούθως
την εκδοθείσαν παρ’ αυτού απόφασιν µετά την υποβληθεισών ενστάσεων και των επί τούτων
απόψεών του εις τον Νοµάρχην, όστις αποφασίζει τελεσιδίκως µετά σύµφωνον γνώµην
Επιτροπής, συγκροτουµένης υπ’ αυτού και απαρτιζοµένης εκ των κάτωθι:
α) ∆ιευθυντού Νοµαρχίας, ως Προέδρου.
β) Προϊσταµένου του Υγειονοµικού Κέντρου.
γ) Υγιειονολόγου µηχανικού, εφ’ όσον υπηρετεί τοιούτος εν τη περιφερεία.
δ) Προϊσταµένου της Τ.Υ.∆.Κ.
ε) Προϊσταµένου της Αστυνοµικής Αρχής
στ) Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ως µελών.
Τα µέλη της επιτροπής δύνανται ν’ αυξηθούν και δι’ ετέρων εκπροσώπων δηµοσίων
υπηρεσιών, ως Γεωργίας ∆ηµ. Έργων, Βιοµηχανίας, Τουρισµού, εφ’ όσον τούτο κρίνεται
σκόπιµον αναλόγως της περιπτώσεως.
Αντί των Προϊσταµένων των υπηρεσιών δύνανται να ορισθούν παρ’ αυτών έτεροι
εκπρόσωποι των υπηρεσιών των.
Προκειµένου περί απορριµάτων ∆ήµων, αίτινες δεν είναι Πρωτεύουσαι Νοµών και
Κοινοτήτων πληθυσµού κάτω των 10.000 η ως άνω Επιτροπή δύναται ν’ απαρτίζεται µόνον
εκ των κάτωθι:
α) Εκπροσώπου του Υγειονοµικού Κέντρου
β) Μηχανικού του Τ.Υ.∆.Κ. και
γ) Προϊσταµένου της Τοπικής Αστυνοµικής Αρχής ή αναπληρωτού αυτού.
Μετά την κατά τα ανωτέρω έγκρισιν της περιοχής και της µεθόδου διαθέσεως των
απορριµάτων ο ενδιαφερόµενος ∆ήµος ή Κοινότης υποβάλλει εις το Υγειονοµικόν Κέντρον
την σχετικήν µελέτην διαθέσεως των απορριµάτων, δια τα περαιτέρω προς έκδοσιν της
απαιτούµενης αδείας. Η υποβαλλοµένη µελέτη θα είναι πλήρης, θα περιλαµβάνη δε και
κανονισµόν λειτουργίας. Εκ της µελέτης ταύτης θα προκύπτη σαφώς ότι ικανοποιούνται
πλήρως οι όροι της παρούσης.
Το Υγειονοµικόν Κέντρον δύναται να ζητήση την προσκόµισιν και παντός ετέρου
συµπληρωµατικού στοιχείου, το οποίον κρίνεται απαραίτητον δια την µόρφωσιν σαφούς
γνώµης.
Ειδικώτερον η εκπόνησις µελέτης δι’ εγκαταστάσεις καύσεως, βιοχηµικής στεροποιήσεως
και πολτοποιήσεως, ως απαιτούσα ειδικάς γνώσεις και εµπειρίαν, δέον να ανατίθεται εις
ειδικευµένους τεχνικούς, γραφεία διαθέτοντα ειδικευµένον προσωπικόν ή ειδικευµένους
οίκους ασχολουµένους µε τοιαύτας κατασκευάς ή εγκαταστάσεις.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην έτερον πλην του ∆ήµου ή της Κοινότητος φυσικόν ή νοµικόν
πρόσωπον ενδιαφέρεται να διαθέση τα απορρίµµατα αυτού δαπάναις και ευθύνη του,

συµφώνως προς τα καθοριζόµενα κατωτέρω εν άρθρω 9, απαιτείται και η προηγούµενη
έγκρισις του ∆ήµου ή της Κοινότητος εκ της περιοχής του οποίου προέρχονται τα εν λόγω
απορρίµµατα. Προς τούτο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει εις τον ρηθέντα ∆ήµον ή Κοινότητα
αίτησιν µετά των απαιτουµένων δικαιολογητικών και εφόσον ο τελευταίος αποδέχεται την
προτεινόµενην διάθεσιν των απορριµµάτων ενεργεί κατά τα ως άνω καθοριζόµενα προς
έκδοσιν της απαιτουµένης αδείας άλλως επιστρέφει ταύτα απ’ ευθείας εις τον
ενδιαφερόµενον.
∆ια πάσαν τροποποίησιν, επέκτασιν ή ανακαίνισιν των εγκαταστάσεων διαθέσεως των
απορριµάτων απαιτείται η έκδοσις νέας αδείας του Νοµάρχου.
Η χορηγουµένη προς διάθεσιν των απορριµµάτων άδεια αφορά προληπτικόν έλεγχον. Εάν
εκ των υστέρων ήθελεν προκύψει ότι δι’ οιονδήποτε λόγον δεν πληρούνται οι γενικοί όροι
του άρθρου 2 της παρούσης, υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος όπως το ταχύτερον δυνατόν
λάβη τα απαιτούµενα πρόσθετα µέτρα.
Την ως άνω προβλεποµένην άδειαν διαθέσεως των απορριµµάτων υποχρεούται ο
ενδιαφερόµενος να λάβη προ πάσης άλλης αδείας απαιτουµένης εξ άλλων νόµων ή
διατάξεων.
1.1.∆ιάθεσις απορριµάτων δι’ απορρίψεως.
Η διάθεσις των απορριµάτων δι’ απορρίψεως συνίσταται εις την απλήν απόρριψιν επί της
επιφανείας του εδάφους, επαφιεµένης της αποσυνθέσεως και σταθεροποιήσεώς των εις την
επίδρασιν των φυσικών παραγόντων.
Απαγορεύεται η απόρριψις απορριµάτων εις την θάλασσαν, λίµνας ή ποταµούς.
Επιτρέπεται η διάθεσις απορριµάτων δι’ απορρίψεως εις καθοριζοµένους προς τούτο χώρους,
εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:
α) Η περιοχή απορρίψεως των απορριµάτων:
(1) Θα κείται εις θέσιν αποµονωµένην και αποκεκριµένην από κατωκηµένας περιοχάς,
συγκοινωνιακάς αρτηρίας και εν γένει πολυσυχνάστους χώρους, τα δε όρια αυτής θα απέχουν
τουλάχιστον 1.500 µ. από των ορίων σχεδίου πόλεως και εν ελλείψει τοιούτου από των
τελευταίων εν συνεχεία κατοικιών οικισµού, ως και 500 µ. τουλάχιστον από συχναζοµένης
οδού.
(2) ∆εν θα κατακλύζεται υπό υδάτων και θα αποστραγγίζεται καλώς.
(3) ∆εν θα είναι εκτεθειµένη εις ισχυρούς ανέµους και οι επικρατούντες τοιούτοι δεν θα
έχουν διεύθυνσιν αντίθετον ως προς τας κατωκηµένας περιοχάς.
(4) Θα είναι ευχερώς προσπελάσιµος δι’ οδού επαρκούς εύρους µετά οδοστρώµατος
ανθεκτικού εις τα οχήµατα απορριµµάτων καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους.
(5) ∆εν θα ευρίσκοναι άνωθεν αγωγών υδραγωγείου και τα αποστραγγιζόµενα εκ βροχών
ύδατα δεν θα δύνανται να µολύνουν φρεάτια ή ετέρας πηγάς ποσίµου ύδατος.
(6) Θα είναι περιφραγµένη, ώστε να µη είναι δυνατή η είσοδος ζώων, ως χοίρων, κυνών και
θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων.
β) Το Υγειονοµικόν Κέντρον δύναται να απαιτήση την λήψιν µέτρων προς καταπολέµησιν
µυιών, λοιπών εντόµων και ποντικών.
Η εφαρµογή της προκειµένης µεθόδου διαθέσεως των απορριµάτων δι’ απορρίψεως λόγω
των πολλαπλών αυτής µειονεκτηµάτων από υγειονοµικής και αισθητικής πλευράς, είναι
σκόπιµον να αποφεύγεται προτιµωµένων ετέρων µεθόδων.
∆εν απαιτείται η έκδοσις αδείας του Υγειονοµικού Κέντρου δια την διάθεσιν εν υπαίθρω
απορριµάτων εκ φυσικών ή τεχνητών γαιωδών υλικών, ως εξ εκσκαφών ή κατεδαφίσεων. Εν
πάση περιπτώσει τα απορρίµµατα ταύτα ευθύνη του ιδιοκτήτου ή του νοµέως του χώρου εις
ον απορρίπτονται θα διαστρώνωνται κανονικώς, ώστε να δηµιουργούνται εστίαι λιµναζόντων
υδάτων, καταφύγια ποντικών ή αντιαισθητικαί καταστάσεις.
1.2. Υγειονοµική Ταφή
Η υγειονοµική ταφή συνίσταται εις την κατά στρώσεις εναπόθεσιν των απορριµάτων εντός
φυσικών ή τεχνητών κοιλοτήτων, την συµπίεσιν και την επικάλυψιν αυτών δι’ επαρκούς
στρώµατος χώµατος, ούτως ώστε να καθίστανται απρόσιτα εις µυίας και ποντικούς και να µη
αναδίδωνται δυσοσµίαι, της αποσυνθέσεως και σταθεροποιήσεως αυτών επαφιεµένης εις
τους φυσικούς παράγοντας.

Επιτρέπεται η διάθεσις των απορριµµάτων δι’ υγειονοµικής ταφής εις καθοριζοµένους προς
τούτο χώρους, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:
α) Η περιοχή διαθέσεως:
1) Θα κείται εις θέσιν τοιαύτην ώστε τα όρια αυτής να απέχουν τουλάχιστον 500 µ. από των
πλησιεστέρων κατοικιών.
(2) Θα προστατεύεται εκ πληµµυρών και θα αποστραγγίζεται κατά το πρακτικώς δυνατόν.
(3) ∆εν θα ευρίσκεται άνωθεν αγωγών υδραγωγείου και τα αποστραγγιζόµενα εκ βροχής
ύδατα δεν θα δύνανται να µολύνουν φρέατα ή ετεράς πηγάς ποσίµου ύδατος.
(4) Θα είναι ευχερώς προσπελάσιµος δι’ οδού επαρκούς εύρους µετά οδοστρώµατος
ανθεκτικού εις τα οχήµατα απορριµµάτων καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους.
(5) ∆εν θα είναι εκτεθειµένη εις ισχυρούς ανέµους.
(6) Θα είναι περιφραγµένη ώστε να µην είναι δυνατή η είσοδος ζώων, ως χοίρων, κυνών και
θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων.
(7) Θα εξασφαλίζεται η δυνατότης λήψεως ή προσκοµίσεως καταλλήλου συστάσεως
χώµατος δια την επικάλυψιν των στρώσεων των απορριµµάτων.
β) Τα απορρίµµατα θα διαστρώνωνται εντός της ηµέρας προσκοµίσεώς των κατά διαδοχικάς
στρώσεις, οίτινες θα συµπιέζωνται ιδιαιτέρως εκάστη δια µηχανηµάτων ώστε να
επιτυγχάνεται επαρκής συµπίκνωσις. ∆οχεία, κιβώτια ή έτερα παρόµοια αντικείµενα θα
συνθλίβωνται προς της διαστρώσεώς των, εάν τούτο δεν επιτυγχάνεται κατά την δια των
µηχανηµάτων συµπίεσιν προς αποφυγήν κενών εντός των στρώσεων των απορριµµάτων.
γ) Η συνολική ηµερησία απόθεσις απορριµµάτων, µετά την συµπίεσιν των διαδοχικών
στρώσεων, θα καλύπτεται εντός της αυτής ηµέρας δια στρώµατος χώµατος πάχους
τουλάχιστον 0,60 µ. επί της τελικής επικαλύψεως και 0,15 επί του µετώπου εργασίας. Το
χρησιµοποιούµενον χώµα θα είναι καταλλήλου συστάσεως εις τρόπον ώστε η επικάλυψις να
µην εµφανίζη ρωγµάς µετά την ξήρανσιν. Η επιφάνεια της τελικής επικαλύψεως θα
διαµορφούται µε οµαλάς κλίσεις δια καλήν αποστράγγισιν χωρίς να προκαλούνται
διαβρώσεις. Εν πάση περιπτώσει η επιφάνεια αύτη θα συντηρήται επί µίαν διετίαν προς
αποφυγήν δηµιουργίας ρηγµάτων και δι’ οιονδήποτε λόγον αποκαλύψεως απορριµάτων.
δ) Κατά την διάρκειν της εργασίας δέον να λαµβάνωνται µέτρα, ως κινητός συρµάτινος
φράκτης, κατάβρεγµα, κλπ, εις τρόπον ώστε να µη παρασύρωνται υπό του ανέµου χάρτης ή
άλλα ελαφρά απορρίµµατα.
ε) Απαγορεύεται η διατήρησις η διατροφή χοίρων εντός της περιοχής διαθέσεως των
απορριµµάτων.
στ) Θα διατίθεται πάντοτε κατάλληλος και επαρκής µηχανικός εξοπλισµός µετά εφεδρικού
τοιούτου δια την έντεχνον και έγκαιρον εκτέλεσιν των απαιτουµένων εργασιών και εις
τρόπον ώστε να αποκλείεται διακοπή της εργασίας πλέον του 24ώρου.
ζ) Θα διατίθεται επαρκές και κατάλληλον προσωπικόν δια την έντεχνον και έγκαιρον
εκτέλεσιν απασών των απαιτουµένων εργασιών.
γ) Θα λαµβάνωνται πάντα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να µην αναπτύσσωνται µυίαι, λοιπά
έντοµα και ποντικοί.
1.3. Καύσις
Κατά την µέθοδον ταύτην τα απορρίµµατα τοποθετούνται και καίονται εντός ειδικών
κλιβάνων, είτε δια της ιδίας αυτών θερµικής ενεργείας, είτε δια χρήσεως προσθέτου
καυσίµου.
Επιτρέπεται η διάθεσις απορριµµάτων δια καύσεως εφόσον τηρούνται οι κάτωθι όροι:
α) Αι εγκαταστάσεις καύσεως απορριµµάτων θα τοποθετούνται εις βιοµηχανικάς ζώνας ή
εκτός των κατωκηµένων περιοχών.
β) Κατά την προσκόµισιν, εκφόρτωσιν και διατήρησιν των απορριµµάτων µέχρι της καύσεως
αυτών δεν θα προκαλούνται θόρυβοι, κονιορτοί, δυσοσµίαι, συνθήκαι προσελκύσεως και
αναπτύξεως µυιών και αντιαισθητικαί καταστάσεις.
γ) Η καύσις θα είναι κατά το δυνατόν πλήρης ώστε να µην αναδίδωνται δύσοσµα αέρια,
καπνός και έτερα προϊόντα ατελούς καύσεως. Επίσης θα λαµβάνωνται τα κατάλληλα µέτρα
δια την συγκράτησιν τυχόν παρασυροµένων προϊόντων της καύσεως, ως αιθάλη, τέφρα και
ικανοποιητικήν αραίωσιν των καυσαερίων εις τον ατµοσφαιρικόν αέρα δια την εν γένει
πρόληψιν µολύνσεως της ατµοσφαίρας και της ρυπάνσεως της γύρωθεν περιοχής.

δ) Απαγορεύεται η καύσις υλικών αναδιδόντων υπερβολικόν καπνόν ή επιβλαβή αέρια. Οι
απορριπτόµενοι φωτιστικοί σωλήνες φθορισµού ή λαµπτήρες ατµού υδραργύρου κ.λπ, θα
αφαιρούνται και θα διατίθενται δια ταφής.
ε) Η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων θα είναι τοιαύτη ώστε να αποκλείονται
οι κίνδυνοι πυρκαγιών.
στ) Αι εγκαταστάσεις θα προστατεύωνται από της εισόδου ποντικών και δεν θα παρέχουν
καταφύγια δια την ανάπτυξιν αυτών, τηρούµεναι πάντοτε απηλλαγµέναι ποντικών και µυιών.
ζ) Η περιοχή των εγκαταστάσεων θα είναι καλώς περιφραγµένη ώστε να µην είναι δυνατή η
είσοδος ζώων, ως χοίρων, κυνών και θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων.
η) Τα προσκοµιζόµενα απορρίµµατα θα αποτεφρούνται εντός της ηµέρας προσκοµίσεώς των
και θα υφίσταται πρόβλεψις αντιµετωπίσεως της καταστάσεως δι’ υγιεινής διαθέσεως των
απορριµµάτων εν περιπτώσει ζηµιών ή εκτάκτων αναγκών.
θ) Η παραγοµένη εκ της καύσεως των απορριµµάτων τέφρα και λοιπά εκ ταύτης προϊόντα θα
διατίθενται κατά τρόπον µη δηµιουργούντα κινδύνους ή οχλήσεις. Οµοίως θα
εναποθηκεύωνται και θα διατίθενται και τα περιεχόµενα εκ διαλογής, κλπ χρησιµοποιούµενα
υλικά.
ι) Ολόκληρος η περιοχή των εγκαταστάσεων θα τηρήται καθαρά και καλώς τακτοποιηµένη.
ια) Το χρησιµοποιούµενον προσωπικόν θα είναι επαρκές και κατάλληλον δια την έγκαιρον
και έντεχνον εκτέλεσιν απασών των απαιτουµένων εργασιών.
Προκειµένου περί ιδιωτικών εγκαταστάσεων, λόγω των δυσχεριών αποφυγής καπνού και
οσµών, της ελλείψεως επαρκούς επιβλέψεως και των κινδύνων πυρκαγιάς η σχετική έγκρισις
θα δίδεται µόνον εις τας περιπτώσεις εις άς επιβάλλεται η τοιαύτη διάθεσις, ως δια
µολυσµατικά απορρίµµατα νοσοκοµείων.
1.4. Βιοχηµική σταθεροποίησις.
Η βιοχηµική σταθεροποίησις (COMPOSTING) συνίσταται εις την δια βιοχηµικών µεθόδων
και υπό ελεγχοµένας συνθήκας αερόβιον αποσύνθεσιν και σταθεροποίησιν των οργανικής
φύσεως απορριµµάτων και την µεταβολήν αυτών εις είδος οργανικού λιπάσµατος.
Επιτρέπεται η διάθεσις των απορριµµάτων δια βιοχηµικής σταθεροποιήσεως, εφόσον
πληρούνται οι κάτωθι όροι:
α) Αι εγκαταστάσεις βιοχηµικής σταθεροποιήσεως απορριµµάτων θα τοποθετούνται εις
βιοµηχανικάς ζώνας ή εκτός των κατωκηµένων περιοχών.
β) Κατά την προσκόµισιν, εκφόρτωσιν και διατήρησιν των απορριµµάτων, µέχρι της
βιοχηµικής σταθεροποιήσεως αυτών, θα αποφεύγεται η δηµιουργίας θορύβου, κονιορτού,
δυσοσµιών, συνθηκών προσελκύσεως και αναπτύξεως µυιών, ετέρων εντόµων, ποντικών και
αντιαισθητικών καταστάσεων.
γ) Το παραγόµενον εκ της βιοχηµικής σταθεροποιήσεως προϊόν:
1) Θα είναι σταθερόν ώστε να αποκλείεται η περαιτέρω σήψις αυτού και η δηµιουργία
δυσοσµιών, κ.λπ.
2) Θα είναι απηλλαγµένον παθογόνων µικροοργανισµών εντερικών παρασίτων και ωών
αυτών, δυναµένων να προκαλέσουν µολύνσεις εις τους χειριζόµενους ή χρησιµοποιώντας το
προϊόν τούτο.
3) Θα είναι απηλλαγµένον τεµαχίων υάλου ή άλλων παροµοίων υλικών δυναµένων να
προξενήσουν τραυµατισµούς
δ) Η περιοχή των εγκαταστάσεων:
(1) ∆εν θα υπόκειται εις κατάκλυσιν εκ πληµµυρών και θα αποστραγγίζεται καλώς.
(1) Θα είναι καλώς περιφραγµένη, ώστε να αποκλείεται η είσοδος ζώων, ως χοίρων,
κυνών και θα απαγορεύεται η είσοδος αναρµοδίων προσώπων.
ε) Τα προσκοµιζόµενα απορρίµµατα θα τίθενται προς επεξεργασίαν εντός της ηµέρας
προσκοµίσεώς των και θα υφίσταται πρόβλεψις αντιµετωπίσεως της καταστάσεως δι’
υγιεινής διαθέσεως των απορριµµάτων εν περιπτώσει ζηµιών ή εκτάκτων αναγκών.
στ) Τα παραγόµενα προϊόντα και υποπροϊόντα θα εναποθηκεύωνται και θα διατίθενται κατά
τρόπον µη δηµιουργούντα κινδύνους ή οχλήσεις. Οµοίως θα εναποθηκεύωνται και θα
διατίθενται και τα προερχόµενα εκ διαλογής, κ.λπ. χρησιµοποιήσιµα υλικά.
ζ) Αι εγκαταστάσεις θα προστατεύωνται από της εισόδου ποντικών και θα παρέχουν
καταφύγια δια την ανάπτυξιν αυτών, τηρούµεναι πάντοτε απηλλαγµέναι ποντικών και µυιών.

η) Το χρησιµοποιούµενον προσωπικόν θα είναι επαρκές και κατάλληλον δια την έγκαιρον και
έντεχνον εκτέλεσιν απασών των απαιτουµένων εργασιών.
1.5. Πολτοποίησις
Η πολτοποίησις συνίσταται εις την άλεσιν των απορριµµάτων και την διάθεσιν αυτών εν
ρευστή καταστάσει εις το δίκτυον υπονόµων.
∆ια την εφαρµογήν της µεθόδου ταύτης, δέον επιπροσθέτως των εν παραγρ. 1 του παρόντος
άρθρου καθοριζοµένων να υφίσταται προηγούµενη έγκρισις του υπευθύνου δια το δίκτυον
υπονόµων εις ο θα διοχετευθούν τα εκ της πολτοποιήσεως των απορριµµάτων λύµατα. ∆ια
να χορηγηθή τοιαύτη έγκρισις δέον να αντιµετωπισθή το ζήτηµα της επιβαρύνσεως των
λυµάτων και τα εκ ταύτης δηµιουργούµενα προβλήµατα.
Προκειµένου περί τοποθετήσεως ιδιωτικών συσκευών πολτοποιήσεως εις κατοικίας και
άλλας παροµοίας εγκαταστάσεις δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω άδεια του Υγειονοµικού
Κέντρου, αλλά µόνον η προηγούµενη έκδοσις ειδικής αποφάσεως του αρµοδίου ∆ήµου,
Κοινότητος ή Οργανισµού δια το δίκτυον υπονόµων της περιοχής.
1.6. ∆ιαλογή.
Η διαλογή χρησιµοποιείται εν συνδυασµώ µετ’ άλλων µεθόδων διαθέσεως
απορριµµάτων και επιτρέπεται η διάθεσις των απορριµµάτων δια της µεθόδου ταύτης,
εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:
α) Τα διαλεγόµενα εκ των απορριµµάτων είδη και υλικά θα καθορίζωνται αναλυτικώς εις
την εκδιδόµενην άδειαν του Υγειονοµικού Κέντρου απαγορευοµένης της διαλογής ετέρων
τοιούτων και θα µεταφέρωνται, αποθηκεύωνται και πωλούνται ή χρησιµοποιούνται
συµφώνως προς τας ισχύουσας δι’ έκαστον τούτων διατάξεις περί µεταχειρισµένων ειδών
και υλικών.
β) Η διαλογή απορριµµάτων θα εκτελήται µόνον εντός των χώρων διαθέσεως αυτών.
∆ιαλογή εκ δοχείων ή εξ άλλων θέσεων προσωρινώς συγκεντρουµένων απορριµµάτων
απαγορεύεται.
γ) Άπαντα τα διαλεγόµενα είδη και υλικά θα αποµακρύνωνται ταχέως εκ του τόπου
διαλογής, ώστε να µη παρεµποδίζουν ή επηρεάζουν τας εκτελουµένας εργασίας διαθέσεως
των απορριµµάτων.
δ) Τα πρόσωπα τα ενεργούντα την διαλογήν των απορριµµάτων θα είναι δεόντως
εξουσιοδοτηµένα παρά του υπευθύνου δια την διάθεσιν των απορριµµάτων, όστις
υποχρεούται να ελέγχη και επιβάλλη την τήρησιν των όρων, υφ’ ους δέον να εκτελήται η
εργασία αύτη.
ε) Ο κατά την διαλογήν συλλεγόµενος χάρτης ή έτερα απορρίµµατα θα συσκευάζωνται εις
δέµατα ή εντός σάκκων κλπ, κατά τρόπον αποκλείοντα διασποράν αυτών κατά τους
χειρισµούς και την µεταφοράν.
στ) Απαγορεύεται η διατήρησις ή η διατροφή χοίρων εντός των περιοχών διαθέσεως
απορριµµάτων.
Τα διαλεγόµενα τρόφιµα τα προοριζόµενα δια την διατροφήν χοίρων, θα προφυλάσσωνται εκ
των µυιών και θα βράζωνται εντός της ηµέρας διαλογής των εις θερµοκρασίαν 100ο Κελσίου
επί χρονικόν διάστηµα ηµισείας ώρας τουλάχιστον και προ της µεταφοράς των εις την
περιοχήν διατηρήσεως των χοίρων.
Ταύτα θα διατηρώνται και θα µεταφέρωνται εντός κεκλεισµένων δοχείων ή σάκκων και θα
λαµβάνωνται άπαντα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να αποκλείεται η δηµιουργία κινδύνων και
οχλήσεων.
ζ) Απαγορεύεται απολύτως η διαλογή τροφίµων δι’ ανθρώπινην κατανάλωσιν
2. Έτεραι µέθοδοι διαθέσεως απορριµµάτων.
Κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Εσωτερικών
εκδιδοµένης τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου ∆ήµου ή Κοινότητος και γνώµης του οικείου
Υγειονοµικού Κέντρου δύναται να επιτραπή η διάθεσις απορριµάτων δι’ ετέρας µεθόδου
διαφόρου των ανωτέρω εγκεκριµένων τοιούτων και συµφώνως προς καθορισθησοµένους
προς τούτο όρους. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο ενδιαφερόµενο δεν είναι ο ∆ήµος ή Κοινότης
απαιτείται προηγουµένως και η σύµφωνος γνώµη τούτου.
∆ια την έκδοσιν της ως άνω εγκριτικής αποφάσεως υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος όπως
υποβάλη µερίµνη και δαπάναις αυτού άπαντα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ώστε να

αποδεικνύεται δι’ επιστηµονικών στοιχείων ότι η προτεινόµενη µέθοδος παρέχει πλήρη
εχέγγυα, ότι εκπληρούνται οι γενικοί όροι οι καθοριζόµενοι εν άρθρ. 2 της παρούσης και
παρέχεται η δυνατότητα ευχερούς ελέγχου της καλής εφαρµογής αυτής. Επίσης υποχρεούται
ούτος να εκτελέση και απάσας τας τυχόν απαιτουµένας δοκιµάς και εξετάσεις προς
µόρφωσιν σαφούς και ασφαλούς γνώµης περί της προτεινοµένης µεθόδου.
Άρθρον 6.
Ειδικαί περιπτώσεις
1.Επικίνδυνα απορρίµµατα.
Επικίνδυνα απορρίµµατα ως ραδιενεργά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά αναδίδοντα δηλητηριώδες
οσµάς κ.λπ. δεν θα προσκοµίζωνται µετά των λοιπών απορριµµάτων αλλά θα
συγκεντρούνται, µεταφέρωνται και διατίθενται ευθύνη και δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως
του χώρου εξ ου προέρχονται κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαντήσεις αι
καθοριζόµεναι υπό του άρθρου 2 της παρούσης.
Ειδικώτερον προκειµένου περί ραδιενεργών απορριµµάτων απαιτείται η προηγουµένη
έγκρισις παρά της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας.
2. Απορρίµµατα µολυσµατικά.
Άπαντα τα απορρίµµατα, ως ενδύσεως, υποδήσεως, κλινοστρωµνής, κ.λπ., τα οποία είναι
δυνατόν να φέρουν µολυσµατικάς ουσίας ή να προκαλέσουν µεταδοτικά νοσήµατα, θα
συγκεντρούνται παρά του ιδιοκτήτου ή νοµέως του χώρου εξ ου προέρχονται, ιδιαιτέρως και
θα αποκοµίζωνται προς διάθεσιν κατά τρόπον µη δηµιουργούνται κινδύνους.
Ειδικώτερον δια τα µολυσµατικά απορρίµµατα ωρισµένων Ιδρυµάτων, ως Νοσοκοµείων,
Κλινικών, κλπ, δύναται να επιβάλλεται κατόπιν αποφάσεως του Υγειονοµικού Κέντρου η
απ’ ευθείας διάθεσις αυτών δια ταφής ή καύσεως ευθύνη και δαπάναις των Ιδρυµάτων
τούτων.
3. Πτώµατα ζώων.
Τα πτώµατα ζώων θα συλλέγωνται και θα µεταφέρωνται προς ταφήν ή ετέραν κατάλληλον
διάθεσιν το ταχύτερον δυνατόν και προ της παρελεύσεως 24ώρου από του θανάτου των,
ευθύνη και δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως αυτών. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως τυχόν
επιβληθησοµένων ετέρων κυρώσεων αι εργασίαι αύται θα εκτελούνται υπό του οικείου
∆ήµου ή Κοινότητος καταλογιζοµένων των σχετικών δαπανών εις βάρος και δια
λογαριασµόν του ιδιοκτήτου ή νοµέως του ζώου. Επίσης άπαντα τα τυχόν ευρισκόµενα εις
δηµοσίους χώρους ως οδοί, πλατείαι, άλση κ.λπ. πτώµατα ζώων θα µεταφέρωνται αµέσως
προς ταφήν ή ετέραν κατάλληλον διάθεσιν υπό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητος,
καταλογιζοµένων των σχετικών δαπανών εις βάρος του ιδιοκτήτου ή νοµέως του ζώου, εφ’
όσον µεταγενεστέρως ευρεθή τοιούτος.
Επιτρέπεται η τοποθέτησις εις τα δοχεία απορριµµάτων πτωµάτων µικρών ζώων
προερχοµένων εκ κατοικιών, ως γαλών, ορνίθων προς περαιτέρω µεταφοράν και διάθεσιν
µετά των λοιπών απορριµµάτων.
4. Κόπρος ζώων.
Η κόπρος θα συλλέγηται καθηµερινώς, διατηρουµένων των σταύλων και της γύρωθεν
περιοχής καθαρών και απηλλαγµένων κόπρου, υπολειµµάτων τροφών, κ.λπ. Το δάπεδον των
σταύλων θα είναι κατασκευασµένον εξ αδιαποτίστου υλικού και θ’ αποστραγγίζεται καλώς.
Επίσης και η γύρωθεν περιοχή θα αποστραγγίζεται καλώς, ώστε τυχόν διαφεύγοντα του
καθηµερινού καθαρισµού υπολείµµατα κόπρου και τροφών να διατηρούνται εν ξηρά
καταστάσει, προς αποφυγήν δηµιουργίας εστιών προσελκύσεως και αναπτύξεως µυιών και
εντόµων.
Η συγκεντρουµένη κόπρος θα αποθηκεύεται εντός δοχείων απορριµµάτων ή εντός ξηρών
αποστραγγιζοµένων λάκκων ή δεξαµενών εξ αδιαποτίστου υλικού, κειµένων εις απόστασιν
τουλάχιστον 10 µ. από κατοικίας και εις θέσιν πλησιεστέραν προς την κατοικίαν του
ιδιοκτήτου ή νοµέως του χώρου εξ ου προέρχεται η κόπρος, εν σχέσει προς πάσαν ετέραν
κατοικίαν.
Η εντός των λάκκων ή δεξαµενών εναποτιθεµένη κόπρος θα καλύπτεται µεθ’ εκάστην
απόρριψιν δια χώµατος πάχους 0.15 µ. τουλάχιστον, διατηρουµένη συνεχώς κεκαλυµµένη.

Η εντός των δοχείων εναποθηκευµένη κόπρος, εφόσον δεν διατίθεται µετά των λοιπών
απορριµµάτων, θα αποκοµίζεται τουλάχιστον δις της εβδοµάδος και θα µεταφέρεται εις τους
αγρούς ένθα θα διατίθεται καταλλήλως ώστε να πληρούνται οι γενικοί όροι του άρθρου 2 της
παρούσης.
∆ια τας περιπτώσεις σταύλων, δια την λειτουργίαν των οποίων απαιτείται η έκδοσις αδείας,
θα τηρούνται όσον αφορά εις την συλλογήν, αποκοµιδήν και διάθεσιν της κόπρου και οι
τυχόν δια των σχετικών διατάξεων καθοριζόµενοι πρόσθετοι όροι.
5. ∆ιάθεσις ιδίων απορριµµάτων
Εις περιπτώσεις καθ’ ας τα απορρίµµατα νοµίµως δεν αποκοµίζονται και δεν διατίθενται
ευθύνη του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητος, υποχρεούνται ο ιδιοκτήτης ή νοµεύς του χώρου εξ
ου προέρχονται ταύτα, όπως προβή εις την αποκοµιδήν και διάθεσιν αυτών, λαµβανοµένων
ευθύνη και δαπάναις αυτού των καταλλήλων µέτρων, ώστε να πληρούνται οι γενικοί όροι
του άρθρου 2 της παρούσης. Ειδικώτερον δια τα απορρίµµατα εκ συνήθων οικιακών
εγκαταστάσεων επιτρέπεται η άνευ ετέρας αδείας διάθεσις των εντός λάκκων κειµένων εντός
της περιοχής του ενδιαφεροµένου και εις θέσιν πλησιεστέραν προς την οικίαν του εν σχέσει
προς πάσαν ετέραν κατοικίαν, εφ’ όσον διατηρούνται πάντοτε κεκαλυµµένα δια στρώµατος
χώµατος επαρκούς πάχους ουχί µικροτέρου των 0,10 µέτρων µ. ώστε να µη προκαλούνται
ανθυγιειναί εστίαι και οχλήσεις.
Άρθρον 7.
Παρεκκλίσεις
Επιτρέπονται κατόπιν αποφάσεως του Νοµάρχου εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του
Υγειονοµικού Κέντρου τη αιτήσει του ∆ήµου ή της Κοινότητος, αι κάτωθι παρεκκλίσεις των
δια της παρούσης καθοριζοµένων όρων. Η εκδιδοµένη απόφασις κοινοποιείται προς το
Υγειονοµικόν Κέντρον και την οικείαν Αστυνοµικήν αρχήν.
α) Η χρησιµοποίησις δεξαµενών αποθηκεύσεως απορριµµάτων αντί δοχείων απορριµµάτων
εις εγκαταστάσεις ένθα δηµιουργείται συγκέντρωσις µεγάλων ποσοτήτων ή ειδικής φύσεως
απορριµµάτων καθοριζοµένων και των σχετικών όρων τους οποίους δέον να πληρούν αι
δεξαµεναί αύται.
β) Η χρησιµοποίησις δοχείων απορριµµάτων άνευ καλυµµάτων δι’ ειδικάς περιπτώσεις και
δι’ απορρίµµατα µη ευχερώς υπό του ανέµου διασκορπιζόµενα ή µη περιέχοντα ευχερώς
σηποµένας ή δυσόσµους ουσίας.
γ) Η χρησιµοποίησις δια περιωρισµένον καθορισµένον µεταβατικόν χρονικόν διάστηµα
δοχείων απορριµµάτων άνευ καλυµµάτων εις δηµοσίους χώρους συγκεντρώσεως ή
εξυπηρετήσεως του κοινού (οδοί, πλατείαι, άλση, κ.λπ).
δ) Η προσκόµισις των δοχείων απορριµµάτων εις τας θέσεις περισυλλογής από της
προηγουµένης νυκτός, εις περιπτώσεις καθ’ ας η αποκοµιδή των απορριµµάτων εκτελείται
λίαν ενωρίς την πρωίαν.
ε) Η χρησιµοποίησις προσωρινώς εις χωρία και µικράς πόλεις οχηµάτων αποκοµιδής
απορριµµάτων άνευ µεταλλικού καλύµµατος, αλλά τοιούτου εξ ισχυρού αδιαβρόχου
υφάσµατος ή ετέρου καταλλήλου υλικού, προσδενοµένου επί του αµαξώµατος κατά τρόπον
ώστε να αποκλείεται η διασπορά απορριµµάτων κατά την µεταφοράν.
στ) Η αποκοµιδή των οικιακών απορριµµάτων εις χωρία και µικράς πόλεις ή ωρισµένας
συνοικίας των πόλεων, κατά την χειµερινήν περίοδον, κατά χρονικά διαστήµατα, µεγαλύτερα
των δια της παρούσης καθοριζοµένων, αλλ’ ουχί µεγαλύτερα της εβδοµάδας.
ζ) Η διάθεσις απορριµµάτων δι’ υγειονοµικής ταφής εις χωρία και µικράς πόλεις µε
επικάλυψιν των προσκοµιζοµένων απορριµµάτων ουχί καθηµερινώς αλλά εις µεγαλύτερα
χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον άπαξ της εβδοµάδος.
η) Η µη περίφραξις των περιοχών διαθέσεως απορριµµάτων δια τας µεθόδους απλής
απορρίψεως ή υγειονοµικής ταφής εις χωρία και µικράς πόλεις ή εις ειδικάς περιπτώσεις.
θ) Η διάθεσις απορριµµάτων δι’ υγειονοµικής ταφής εις περιοχάς κείµενας εις απόστασιν
µικροτέραν των 500 µέτρων από των πλησιεστέρων κατοικιών όταν ειδικοί λόγοι συντρέχουν
προς τούτο.

Ο βρασµός των εκ διαλογής απορριµάτων τροφίµων και προοριζοµένων δια την διατροφήν
χοίρων, ουχί εις τον τόπον διαλογής αλλ’ αλλαχού, εφόσον παρέχονται πλήρη εχέγγυα δια
του βρασµού αυτών προ της χορηγήσεώς των εις τα προς διατροφήν ζώα.
∆ια τας περιπτώσεις καθ’ ας ο ενδιαφερόµενος δεν είναι ο ∆ήµος ή η Κοινότης απαιτείται
και η σύµφωνος γνώµη αυτού. Η αίτησις υποβάλλεται µέσω του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητος
, εάν δε συµφωνή ούτος διαβιβάζει ταύτην εις το Υγειονοµικόν Κέντρον δια τα περαιτέρω
άλλως την επιστρέφει απ’ ευθείας εις τον ενδιαφερόµενον.
Άρθρον 8
Μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων
Κατά την συλλογήν, αποκοµιδήν και διάθεσιν, ως και τον εν λόγω χειρισµόν ή
επεξεργασίαν των απορριµµάτων θα λαµβάνωνται πάντα τα απαιτούµενα δια την
προστασίαν της υγείας των εργαζοµένων, ως:
α) Εκτέλεσις της εργασίας και χορήγησις µέσων κατά τρόπον αποκλείοντα τραυµατισµούς ή
µολύνσεις των εργαζοµένων (χρησιµοποίησις χειρακτίων κατά τους χειρισµούς
απορριµµάτων, προληπτικοί εµβολιασµοί, µέτρα δι’ αποφυγήν δηµιουργίας κόνεως ή εν
ανάγκη χρησιµοποίησις προσωπίδων, κ.λπ.).
β) Υγιεινή ύδρευσις και επαρκής αριθµός υγιεινών αποχωρητηρίων, νιπτήρων και
εγκαταστάσεων καθαριότητος ως καταιωνιστήρων εις τους χώρους εργασίας.
γ) Επαρκής αριθµός ερµαρίων δια την τοποθέτησιν ιδιαιτέρως του καθαρού ιµατισµού
υπηρεσίας.
δ) Παροχή οδηγιών για την άνευ κινδύνων εκτέλεσιν της εργασίας των εργαζοµένων και
ενηµέρωσίς των επί των υφισταµένων τοιούτων.
ε) Μέσα και οδηγίας δια την παροχήν πρώτων βοηθειών εν περιπτώσει τραυµατισµού.
∆υνατότης αµέσου ιατρικής περιθάλψεως.
Άρθρον 9
Υπόχρεοι και υποχρεώσεις
1. Υπόχρεοι
Η τήρησις καθαριότητος και η συλλογή των απορριµµάτων εκτελούνται ευθύνη και
δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως εκάστου χώρου.
Η αποκοµιδή και η διάθεσις των απορριµµάτων εκτελείται ευθύνη του οικείου ∆ήµου ή
Κοινότητος. Ειδικώτερον προκειµένου περί δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων (οδοί, πλατείαι,
άλση, κλπ.) ο οικείος ∆ήµος ή Κοινότης έχει προσθέτως και την ευθύνην της τηρήσεως
καθαριότητος και της συλλογής των απορριµµάτων των χώρων τούτων, εφ’ όσον δεν έχει
αναλάβει ταύτας έτερον αρµόδιον φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον.
Άπασαι αι δαπάναι δια την εκτέλεσιν των ευθύνη του ∆ήµου ή Κοινότητος καθοριζοµένων
ως άνω εργασιών βαρύνουν τους ιδιοκτήτας ή νοµείς των χώρων εξ ων προέρχονται τα
απορρίµµατα, καταβαλλοµένου προς τούτο σχετικού ανταποδοτικού τέλους.
∆ύναται δι’ αποφάσεως του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου εγκρινοµένης υπό
του Νοµάρχου, µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου, όπως επιτραπή εις τον
∆ήµον ή την Κοινότητα ν’ απαλλαγή της υποχρεώσεως αποκοµιδής ή διαθέσεως
απορριµµάτων ή αµφοτέρων δι’ αποµεµακρυσµένα ή αραιώς κατωκειµένα τµήµατα αυτών,
οπότε την υποχρέωσιν ταύτην, αναλαµβάνουν οι ιδιοκτήται ή νοµείς των χώρων τούτων, του
∆ήµου ή της Κοινότητος παραµένοντας πάντοτε υπευθύνου δια τον έλεγχον και συµφώνως
προς τους όρους της παρούσης αποκοµιδήν και διάθεσιν των απορριµµάτων και δια την
καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων.
Απορρίµµατα ειδικής φύσεως εκ βιοµηχανιών ή ετέρων εγκαταστάσεων, τα οποία δεν
συνάδουν προς την προβλεποµένην διάθεσιν των δηµοτικών απορριµµάτων ή τοιαύτα
παραγόµενα εις ποσότητα υπερβαίνουσαν την κανονικήν ικανότητα της υφισταµένης
ηµερησίας καθαριότητος, δεν παραλαµβάνονται υπό του ∆ήµου ή της Κοινότητος αλλά
µεταφέρονται και διατίθενται ευθύνη και δαπάναις του ιδιοκτήτου ή νοµέως του χώρου εξ ου
προέρχονται, κατόπιν αδείας εκδιδοµένης κατά τα εν άρθρω 5 της παρούσης καθοριζόµενα.

2. Υποχρεώσεις
2.1. Ο ιδιοκτήτης ή νοµεύς εκάστου χώρου υποχρεούται να εφαρµόζη άπαντας τους υπό της
παρούσης διατάξεως καθοριζοµένους όρους δια την τήρησιν καθαριότητος και την συλλογήν
απορριµµάτων , ως και δια την αποκοµιδήν και διάθεσιν αυτών, εις τας περιπτώσεις καθ’ ας
κατά τας διατάξεις της παρούσης δεν αναλαµβάνει ταύτας ο ∆ήµος ή η Κοινότης.
2.2. Ο ∆ήµος ή η Κοινότης υποχρεούται:
α) Να εφαρµόζη τους όρους της παρούσης εις τας υπ’ αυτού απ’ ευθείας εκτελουµένας
εργασίας συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως των απορριµάτων. Εις περίπτωσιν καθ’ ην αι
εργασίαι εκτελούνται µέσω αναδόχου, ο ∆ήµος ή η Κοινότης οφείλει να παρακολουθή, να
ελέγχη και να προβαίνη εις τας απαιτουµένας ενεργείας δια την παρά των αναδόχων τούτων
εφαρµογήν των όρων της παρούσης.
β) Να µεριµνά δια την λήψιν παντός µέτρου προς τήρησιν των όρων της παρούσης παρά των
υποχρέων ιδιοκτητών ή νοµέων χώρων, ως διαφώτισις, διενέργεια ελέγχου, ενηµέρωσις
Υγειονοµικών Υπηρεσιών, κ.λπ.
γ) Να αποκοµίζη κατόπιν προειδοποιήσεως οµού µετά των απορριµµάτων τα
προσκοµιζόµενα ακατάλληλα δοχεία, εφ’ όσον οι ιδιοκτήται ή νοµείς χώρων δεν
συνεµορφώθησαν προς τας υπ’ αυτού γενοµένας υποδείξεις περί επισκευής, τηρήσεως
καθαριότητος, αντικαταστάσεως, κ.λπ των παρ’ αυτών χρησιµοποιηµένων ακαταλλήλων
δοχείων.
δ) Να παρέχη πάσαν δυνατήν συνδροµήν εις τα αρµόδια όργανα δια την τήρησιν των όρων
της παρούσης.
Επίσης ο ∆ήµος, ή η Κοινότης δι’ αποφάσεώς των ανακοινουµένης εις το Υγειονοµικόν
Κέντρον θα καθορίζη:
α) Το πρόγραµµα καθαριότητος (ηµέραι και ώραι πλυσίµατος και σαρώσεως των δηµοσίων
κοινοχρήστων χώρων συγκεντρώσεως ή εξυπηρετήσεως του κοινού, ως οδοί, πλατείαι, άλση,
περιοχαί αναψυχής, κ.λπ).
3) Το πρόγραµµα κινήσεως των οχηµάτων αποκοµιδής (διαδροµαί, ηµέραι και ώραι
διελεύσεως, κ.λπ).
∆ια την οικονοµικωτέραν και καλυτέραν εν γένει οργάνωσιν και τήρησιν της καθαριότητος
δύναται ο ∆ήµος, ή η Κοινότης να εκδίδη ειδικούς προς τούτο κανονισµούς εγκρινοµένους
παρά του Νοµάρχου µετά σύµφωνον γνώµην του Υγειονοµικού Κέντρου και να θέτη όρους
µη αντικειµένους προς την παρούσαν Υγειονοµικήν ∆ιάταξιν, κατισχυουσών εν εναντία
περιπτώσει των όρων της παρούσης.
Άρθρον 10
Ισχύς και µεταβατικαί ∆ιατάξεις
Η παρούσα Υγειονοµική ∆ιάταξις ισχύει καθ’ άπασαν την Επικράτειαν, η δε ισχύς ταύτης
άρχεται τρεις (3) µήνας από της δηµοσιεύσεώς της εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
∆ια τας λειτουργούσας περιοχάς διαθέσεως απορριµάτων υποχρεούνται οι ενδιαφερόµενοι
όπως µεριµνήσουν και λάβουν την κατά τις διατάξεις της παρούσης προβλεποµένην άδειαν
εντός εξ (6) µηνών από της ως άνω ισχύος.
Πάσα προγενεστέρα διάταξις γενική ή ειδική ρυθµίζουσα άλλως τα υπό της παρούσης
διεπόµενα καταργείται.
Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα Υγειονοµικά και Αστυνοµικά ∆ηµόσια όργανα.
Τα υπόχρεα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών υποχρεούνται
να παρέχουν πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν και συνδροµήν εις τα ως άνω όργανα προς
εκτέλεσιν του έργου αυτών.
Άρθρον 11
Κυρώσεις
Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιµωρούνται συµφώνως προς τας διατάξεις του
Ποινικού Κώδικος εκτός εάν υπό ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως προβλέπονται
αυστηρότεραι ποιναί οπότε έχουσιν εφαρµογήν αι τελευταίαι.
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