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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΓΥ/31α

Υγειονομική διάταξη για Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Α.Ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» 

(Α΄ 237).
2. Του Ν. 4060/1929 «Περί κυρώσεως του από 18.9.1928 

Ν.Δ. «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν 
επιδημικών νόσων» (Α΄ 94).

3. Του Ν. 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθ−
νούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Υγείας» (Α΄ 162) ιδίως άρθρο 42.

4. Του από 9.11.1950 Β. Δ/τος «Περί μέτρων προς κα−
ταπολέμησιν επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δη−
λώσεως αυτών» (Α΄ 262).

5. Της Υγειονομικής Διάταξης των Υπουργών Εσωτε−
ρικών και Κοινωνικής Πρόνοιας Ε1β/301 τη 10/14 Φεβρ. 
1964 «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορ−
ριμμάτων» (Β΄ 63).

6. Το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία από τη συνεχιζόμενη συσσώρευση των απορριμ−
μάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ότι 
η κατάσταση, μετά από επανειλημμένους ελέγχους του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, καθώς 
και ότι η παρούσα κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, 
λαμβάνει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης.

7. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθεί η δημόσια 
υγεία και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και 
προφύλαξης του πληθυσμού.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων στην Περι−
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άμεσα και την κατά νόμο 
απρόσκοπτη μεταφορά και ταφή των απορριμμάτων 
στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

2. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων, της Περιφέρειας 
και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο, να διενεργούν ανά τα−
κτικά χρονικά διαστήματα ελέγχους και να επιβάλλουν 
κυρώσεις στους ρυπαντές ή σε όσους, με πλημμελή 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν συμβάλλουν στην 
επίλυση του προβλήματος.

3. Σε περίπτωση σώρευσης απορριμμάτων να διενεργεί−
ται επιτόπου ελεγχόμενη απολύμανση, χωρίς τη δημιουρ−
γία επικίνδυνων καταλοίπων, προκειμένου να επιτευχθεί 
προσωρινή διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Η ελεγχόμενη 
απολύμανση δεν υποκαθιστά επ’ ουδενί την ορθολογική 
αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.

4. Ό,τι δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος 
ρυθμίζεται από την Υγειονομική Διάταξη Υπ. Εσωτε−
ρικών και Κοινωνικής Πρόνοιας Ε1β/301 τη 10/14 Φεβρ. 
1964 «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορ−
ριμμάτων» (Β΄ 63).

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα  
επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από τον Α.Ν. 2520/1940, καθώς και από τις 
διατάξεις του άρθρου 11 της αναφερόμενης στην προη−
γούμενη παράγραφο διάταξης, εκτός εάν προβλέπονται 
βαρύτερες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις από άλλες 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

To παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους.



  

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02023051510110002*

31882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-10-18T15:58:42+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




