ΦΡΟΝΤΙΖΩ
ΑΓΑΠΩ
Τ Η Ν

Τ Ο

∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος
και Πολιτικής
Προστασίας

Π Ο Λ Η

Μ Ο Υ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Μήνυµα ∆ηµάρχου
Η καθαριότητα βρίσκεται µόνιµα στην κορυφή της πολιτικής µας προτεραιότητας γιατί στόχος
µας είναι οι πολίτες να απολαµβάνουν µια πόλη καθαρή και φωτεινή. Στο πλαίσιο υλοποίησης
αυτής της προσπάθειάς µας, δουλεύουµε εντατικά µε τους ανθρώπους µας και ενισχύσαµε µε
νέα οχήµατα το στόλο των αυτοκινήτων καθαριότητας, ο οποίος ήταν απαρχαιωµένος,
εγκαταλειµµένος και προβληµατικός.
Παράλληλα, για να εκσυγχρονίσουµε την αποκοµιδή των σκουπιδιών, προχωρούµε στην
υπογειοποίηση των κάδων στο κέντρο της πόλης µας και σε άλλα σηµεία.
Ο κόσµος πρέπει να συµµετέχει σε αυτή την προσπάθεια και να αντιλαµβάνεται πως η
καθαριότητα είναι υπόθεση όλων µας. Όλοι µαζί µπορούµε να πετύχουµε µια Καθαρή Πόλη
αντάξια των προσδοκιών µας και της ποιότητας ζωή που θέλουµε να έχει”.

Γιάννης Κωνσταντάτος
∆ήµαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Μήνυµα Αντιδηµάρχου
Στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, εργαζόµαστε καθηµερινά για µια πιο Καθαρή Πόλη, για ένα πιο ασφαλές
και όµορφο περιβάλλον, αλλά και για την επιθυµητή αλλαγή
νοοτροπίας και παιδείας µε επίκεντρο την ανακύκλωση, το σεβασµό
στη φύση και τον συνάνθρωπο. Η ορθολογική διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού, η προµήθεια νέου σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας, η γραµµή εξυπηρέτησης του
∆ηµότη 15 4 15, η έξυπνη smart εφαρµογή «Βελτιώνω την Πόλη
µου», η δηµιουργία πολλών νέων ρευµάτων ανακύκλωσης, η ανάπλαση πολλών πάρκων
αναψυχής και παιδικών χαρών, η σύσταση Οµάδας Εθελοντών ∆ασοπροστασίας, είναι µερικά
από τα πολλά πεπραγµένα του τοµέα καθαριότητας, πρασίνου και πολιτικής προστασίας που
χαρακτηρίζουν την εργώδη προσπάθεια βελτίωσης της καθηµερινότητας στο Ελληνικό
Αργυρούπολη. Η µάχη είναι συνεχής και δεν επιτρέπει εφησυχασµούς.
Σε αυτή την προσπάθεια για ανθρώπινη και Καθαρή Πόλη, σας χρειαζόµαστε συνεργάτες.
Χωρίς τους ∆ηµότες µας δεν θα µπορέσουµε να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα.

Μαζί µπορούµε να διαµορφώσουµε το Περιβάλλον και την Πόλη που θέλουµε να
ζούµε εµείς και τα παιδιά µας.

Βασίλης Κρητικός
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Ο Κανονισµός Καθαριότητας και ∆ιαχείρισης των
Κοινόχρηστων Χώρων, ή αλλιώς Κανονισµός Πόλης,
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα τόσο
του ∆ήµου όσο και των κατοίκων.
Η προσπάθεια στηρίζεται στη βάση ενός πλαισίου
αρχών και κανόνων που θα καθορίζει τους όρους
αυτής της συνεργασίας, µε ξεκάθαρους όρους σε ότι
αφορά στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις
και των δύο.

Σκάναρε εδώ

www.elliniko-argyroupoli.gr/uplds/
file/KANONISMOSPOLIS.pdf

και ενηµερώσου!

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

213 2018700

Βελτιώνω υ! Εφαρµογή «Έξυπνη Πόλη»
Η εφαρµογή έρχεται να ενισχύσει την τηλεφωνική
την Πόλη μο
γραµµή εξυπηρέτησης του ∆ηµότη 15 4 15 και
επιτρέπει σε όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται
το ∆ήµο Ελληνικού-Αργυρούπολης να αναφέρουν –
ηλεκτρονικά – τοπικά προβλήµατα όπως:

προβληµατικές λάµπες ηλεκτροφωτισµού,
σπασµένους κάδους απορριµάτων, εγκαταλελειµµένα
οχήµατα, µπάζα προς περισυλλογή, κλπ.
Οι καταχωρήσεις µπορούν να συνοδεύονται από
σχετική φωτογραφία και συντεταγµένες GPS.
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20 ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ
1. Τοποθετούμε τα οικιακά απορρίμματα
(πράσινος κάδος) μόνο μέσα στους
κάδους εφόσον τα συσκευάσουμε σε
ανθεκτικές σακούλες και τις δέσουμε καλά.
2. Συμπιέζουμε τα κουτιά
συσκευασίας ώστε να μειωθεί
ο όγκος τους και τα τοποθετούμε
μέσα στο μπλε κάδο.
3. Ρίχνουμε στους μπλε κάδους μόνο ανακυκλώσιμα υλικά
(αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί) χύμα.
4. Πριν βγάλουμε ογκώδη αντικείμενα, (έπιπλα,
στρώματα, κ.ά.) ή προϊόντα κηπευτικών εργασιών
(κλαδιά), στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους
χώρους, επικοινωνούμε απαραίτητα με το
Γραφείο Δημότη 15 4 15.

5. Τοποθετούμε
τα ογκώδη αντικείμενα στο δικό μας πεζοδρόμιο, σε σημεία
που δεν εμποδίζουν την διέλευση πεζών και οχημάτων και
δεν δυσχεραίνουν την αποκομιδή τους.
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6. Συσκευάζουμε τα κλαδιά σε ελαφριά δεμάτια στο δικό
μας πεζοδρόμιο, μετά από συνεννόηση με το Γραφείο
Δημότη 15 4 15.
7. Συσκευάζουμε τα φύλλα και τα υποπροϊόντα κηπευτικών
εργασιών σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες, γερά δεμένες
και τις τοποθετούμε μέσα ή δίπλα στους πράσινους κάδους.
8. Φροντίζουμε οι ίδιοι για την απομάκρυνση μπαζών και
υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών (κουφώματα, ρολά κ.α.).
9. Δεν σταθμεύουμε μπροστά από
κάδους απορριμμάτων εμποδίζοντας την
αποκομιδή και δεν τους μετακινούμε.
10. Δεν αφήνουμε τα καπάκια των κάδων ανοικτά
και δεν κολλάμε αυτοκόλλητα ή αφίσες.
11. Ανακυκλώνουμε τις
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές στα προκαθορισμένα
σημεία ή επικοινωνούμε με το
Γραφείο Δημότη 15 4 15.
12. Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες στους αντίστοιχους
προκαθορισμένους κάδους (καταστήματα τεχνολογίας).

13. Δεν αφήνουμε τις ακαθαρσίες από τα
κατοικίδιά μας στο πεζοδρόμιο, το δρόμο,
κοινόχρηστους χώρους και στο βουνό μας.
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14. Πετάμε τα χαρτάκια ή άλλα μικροαντικείμενα στα
ειδικά καλαθάκια και όχι στους δρόμους και τα πάρκα μας.
15. Φροντίζουμε και οι ίδιοι την καθαριότητα του
πεζοδρομίου μπροστά στο σπίτι μας ή το κατάστημά μας.
16. Προβαίνουμε έγκαιρα, πριν την αντιπυρική περίοδο
στον καθαρισμό και την αποψίλωση των οικοπέδων
μας (πυροσβεστική διάταξη).
17. Διατηρούμε καθαρούς τους
κοινόχρηστους χώρους, πάρκα,
πλατείες, παιδικές χαρές.

18. Δεν προκαλούμε φθορές στην δημόσια περιουσία,
παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, μνημεία, κ.α.
Είναι περιουσία όλων μας.
19. Ενημερώνουμε το Γραφείο Δημότη
15 4 15 όταν εντοπίζουμε στην γειτονιά
μας εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.
20. Σεβόμαστε το Περιβάλλον, Αγαπάμε την Πόλη μας.
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Άρθρο 38 Επιβολές προστίμων
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1) Σακούλες εκτός κάδων

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

50€

9/17

200€

9

3) Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων

50€

9/17

4) Αυθαίρετη μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο

50€

13

5) Αυθαίρετο κλείσιμο εσοχής κάδου

500€

13

6) Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ιδιοκτησία στο μη
καθορισμένο χώρο ή κρέμασμα τους στα δέντρα ή κολώνες
ή οπουδήποτε αλλού (Λαϊκές αγορές κ.λ.π.)

100€

25

200€ - 1.000€

9/17

2) Απόρριψη ασυμπίεστων χαρτοκιβωτίων (ατακτοποίητα –
αδεματοποίητα). Μη ελαχιστοποίηση όγκου με πίεση,
περίδεση, κ.λ.π.

7) Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων,
κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων κ.λ.π.

8) Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, κλαδιά, κ.λ.π.
ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο και εγκατάλειψη υπολοίπων
χώματος και κοπροχώματος

200€

9

9) Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων

500€

10

10) Εγκατάλειψη μπαζών – άχρηστων
υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές, κ.λ.π.

500€

10

Όπως ορίζεται
από τον Κ.Ο.Κ.

10

50€

16

5.000€

11

500€

10

11) Ρύπανση κοινόχρηστων
χώρων με χώματα, λάδια, κ.λ.π.
12) Απόρριψη αντικειμένων ή μικρο πραγμάτων εκτός
καλαθιών του Δήμου.
13) Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων που δεν
μεταφέρονται από το Δήμο
14) Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων
σε κάδους απορριμμάτων
15) Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων
σε ακάλυπτους χώρους

200€ - 1.000€

16) Φθορά αστικού εξοπλισμού, σε βάρος του
παραβάτη θα καταλογίζονται και όλες οι δαπάνες
αποκατάστασης

Σύμφωνα με
απόφαση της
αρμόδιας Επιτροπής
κατά περίπτωση

21
28

(ελάχιστο 200€)

17) Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων
σε καταστήματα που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους
18) Ρίψη πάσης φύσεως απορριμμάτων
σε φρεάτια ομβρίων υδάτων

7

200€

18

200€

15/25

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

19) Επικόλληση διαφημιστικών πάσης φύσεως και η
αναγραφή συνθημάτων ή παραστάσεων
σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων
20) Αυθαίρετη κατάληψη
κοινόχρηστων χώρων από
κάδους (σκάφες) για μπάζα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

50€/τεμάχιοσύνθημα

23

Ν. 1080/80 περί
κατάληψης
κοινόχρηστων
χώρων

25

21) Εγκατάλειψη απορριμμάτων ασυσκεύαστων σε αγορές,
λαϊκές, πανηγύρια, κ.λ.π. (από πωλητές)

150€

19

22) Πρόκληση ρύπανσης κοινόχρηστων χώρων από
πλημμελή εφαρμογή προστατευτικών μέτρων
εναπόθεσης, αποθήκευσης και
στοίβαξης υλικών, εμπορευμάτων, κ.λ.π.

200€

22/33/34

Ορίζονται κάθε έτος με
απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου

23

50€

14

1€/m2

21

26) Ρίψη ακάθαρτων νερών σε κοινόχρηστους χώρους

50€

25

27) Παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων,
σημαίες, ζαρντινιέρες και πάσης φύσεως εμποδίων και
περιφράξεων, ακόμα και αν έχει εκδοθεί άδεια
κατάληψης πεζοδρομίου

Όπως ορίζεται
από τον
Κ.Ο.Κ.

17

Όπως ορίζεται
από την εκάστοτε
Νομοθεσία

32/33/35

29) Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών
άχρηστων υλικών από Οργανισμούς Κοινής
Ωφέλειας

Όπως ορίζεται
από την
εκάστοτε
Νομοθεσία

32/33/35

30) Ρύπανση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων και
δημόσιας περιουσίας

50€ - 1.000€

25

Σύμφωνα με τις
πυροσβεστικές
διατάξεις

15

Όπως ορίζεται
από τον Κ.Ο.Κ.

32

23) Ρύπανση με εμπορικές διαφημίσεις, σπρέι,
ταμπλό, αεροπανό, φειγβολάν, κ.λ.π.
24) Στάθμευση παράλληλα σε κάδους, ώστε να
καθίσταται αδύνατη η μετακίνηση τους
για την αποκομιδή των απορριμμάτων
25) Ακαθάριστα οικόπεδα
(Δαπάνη Καθαρισμού)

28) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών

31) Καύση απορριμμάτων κάθε μορφής και σύστασης
σε ανοιχτούς δημόσιους ή δημοτικούς χώρους
32) Εργασίες πάσης φύσεως που εκτελούνται από
Δημόσιους Οργανισμούς ή εργολάβους
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια
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ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

33) Τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων από τον
προορισμό και τη φύση του κάθε κάδου (ανακύκλωση ή
άλλων ειδών, που δεν προβλέπονται, σε κάδους μηχανικής
αποκομιδής)
34) Αυθαίρετη κλάδευση δέντρου ή θάμνου
ή φθορά αυτού

35) Αυθαίρετη τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων ή
πινακίδων πάσης φύσεως πάνω σε δέντρα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

50€

12/10/25

ανέρχεται σε
ποσοστό 50%
του προστίμου
κοπής ή αφαίρεσης

29

50€
ανά δέντρο

29

Για δέντρα/θάμνους ηλικίας:
-έως τριών ετών 50€
29
-τριών έως δέκα 150€
-άνω των δέκα ετών 300€

36) Αυθαίρετη κοπή ή αφαίρεση δέντρου

50€ ανά δέντρο
50€ ανά m2
και δαπάνη
αποκατάστασης

37) Αυθαίρετη φύτευση φυτικού υλικού σε
κοινόχρηστους χώρους, χωρίς προηγούμενη
έγκριση του Τμήματος Πρασίνου, της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
38) Καταστροφή ή κλοπή εποχιακών φυτών
που τοποθετούνται από το Δήμο

29

50€ ανά τεμάχιο
29
και δαπάνη αποκατάστασης
50€ ανά m2 και δαπάνη
αποκατάστασης

39) Καταστροφή χλοοτάπητα

50€ ανά m2
και δαπάνη
αποκατάστασης

40) Συμπίεση της επιφάνειας
του εδάφους
41) Πρόκληση βλάβης στο υπόγειο και υπέργειο
τμήμα δέντρου
42) Ρύπανση περιβάλλοντος από περιττώματα
ζώων συντροφιάς
43) Είσοδος στις παιδικές
χαρές ατόμων που δεν
συνοδεύουν παιδί

29

29

100€
ανά δέντρο

29

100€

30

20€

31

44) Είσοδος στις παιδικές χαρές ζώων συντροφιάς
(εξαίρεση σε σκύλους – συνοδούς ΑΜΕΑ)

100€

31

45) Αυθαίρετη κυκλοφορία ποδηλάτων και
skateboard εντός παιδικών χαρών

50€

31
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ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΕΚ (423/Β’/2003), ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

10-11

ΤΟΜΕΑΣ 1
Β' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Γ2,Γ3)
Ολυμπίας 9-11, Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
208 ΑΝΩ (Δ3)
Ανεξαρτησίας & Ολυμπίας,
Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (Z3)
Ανεξαρτησίας & Ολυμπίας,
Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΛΗ (E6)
28ης Οκτωβρίου & Μ.Γερουλάνου,
Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Α10)
Λασκάρεως & Κύπρου, Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 6
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Β10, Β11)
Λ.Κύπρου & Τριπόλεως, Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ,
ΜΕΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ζ8)
Θουκυδίδου, Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Β12,Γ12)
Ιασωνίδου & Χρυσ.Τραπεζούντος
& Αθ.Διάκου, Ελληνικό
ΤΟΜΕΑΣ 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ (Β12,Β13)
Ιασωνίδου & Χρυσ.Τραπεζούντος,
Ελληνικό
ΤΟΜΕΑΣ 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ (Ζ13,Η13)
Ελ.Βενιζέλου & 31η οδός
& 29η οδός, Ελληνικό
ΤΟΜΕΑΣ 11
9o ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Θ4)
Πλαστήρα & Μεγ.Αλεξάνδρου,
Αργυρούπολη
ΤΟΜΕΑΣ 12
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΠΑΡΚΟ "129" (Ζ7,Ζ8)
Δραγατσανίου & Βοσπόρου,
Ελληνικό
ΤΟΜΕΑΣ 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μ15,Μ16)
1η οδός & 3η οδός & Γάμμα οδός,
Ελληνικό
ΤΟΜΕΑΣ 14
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΜΕΤΩΠΟ
Επικίνδυνη ζώνη
από δασική πυρκαγιά

Σκάναρέ με
& μάθε περισσότερα!

www.eoddea.gr

Γίνε & Εσύ

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
Καλούμε όλους όσοι Αγαπούν
το Περιβάλλον και το Βουνό
να συμμετέχουν στη μεγάλη
οικογένεια των Εθελοντών.

Πυροφυλάκιο Αργυρούπολης
Τέρμα Διγ. Ακρίτα & Κιάφας, 16451

210 9955396
Κέντρο Επιχ. Πολ. Προστασίας
Λ. Αργυρουπόλεως 94-96, 164 51

210 9934831
Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης

6979 800 633 όλο το 24ωρο
eoddea2015@gmail.com
fb.com/groups/eodpea

213 2026000 Πολιτική Προστασία Δήμου
213 2026001 (Καθ/να 8:00 – 13:30)
213 2026080
politikiprostasiadea@elliniko-argyroupoli.gr

ΤΟΜΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
•δασοπροστασία
(επιτήρηση των δασικών
οικοσυστημάτων κατά την
αντιπυρική περίοδο, καθαρισμοί
της βλάστησης για τη μείωση
του κινδύνου)
•δασοπυρόσβεση
•έρευνα και διάσωση
•πρώτες βοήθειες
•παροχή βοήθειας
σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών
πολιτικής προστασίας
•οργάνωση και λειτουργία
χώρων καταφυγής και καταυλισμού
μετά από καταστροφές
αρωγή στους πληγέντες
•τηλεπικοινωνίες
αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες
•οριζόντιες δράσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών

