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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού 

Ο Κανονισµός Πρασίνου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει κανόνες για την προστασία, ορθή 
χρήση και λειτουργία των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τους περιορισµούς στη χρήση 
τους καθώς και τις κυρώσεις για απαγορευµένες ενέργειες σε αυτούς. 

 
Άρθρο 2 

Σκοπός του παρόντος κανονισµού 

Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι η προστασία του αστικού πρασίνου, η οποία αποτελεί 
µείζονα προτεραιότητα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, καθότι το αστικό πράσινο µπορεί να συµβάλλει 
σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης µέσα από τα ακόλουθα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που προσφέρει: 
 
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ    

� Περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, βελτίωση της ποιότητας του αέρα λόγω της 
διευκόλυνσης της κυκλοφορίας και ανανέωσης του οξυγόνου 

� Επίδραση στις συνθήκες µικροκλίµατος  
� Απορρόφηση και φιλτράρισµα της ηλιακής ακτινοβολίας: η βλάστηση, ακόµη και η ποώδης, 

ελέγχει τις ανεπιθύµητες ακτινοβολίες µέσω του σκιασµού που δηµιουργεί το φύλλωµα και 
µειώνει την ανάκλαση της ακτινοβολίας  

� Εµπλουτισµός υδροφόρου ορίζοντα µέσω της απορρόφησης του νερού της βροχής, µείωση 
της εξάτµισης του εδαφικού νερού, µείωση του κινδύνου πληµµύρων 

� Αντιανεµική προστασία 
� Συγκράτηση εδαφών από τη διάβρωση, µείωση των κατολισθήσεων 
� Μείωση του θορύβου της πόλης  
� Ρύθµιση της θερµοκρασίας 
� Μείωση των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων  
� Προστασία της βιοποικιλότητας  
� Οπτική προστασία και αισθητική αναβάθµιση. Το πράσινο (δένδρα, θάµνοι) συµβάλλει στον 

εξωραϊσµό των πόλεων και δίνει στους κατοίκους την αίσθηση της επαφής µε τη φύση. 
 
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

� Βελτίωση της υγείας (µείωση των δαπανών νοσηλείας) και της διάθεσης των πολιτών 
� Συµβολή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση  
� Συνεισφορά στην αναψυχή, ξεκούραση, κοινωνική συναναστροφή και διαφυγή των πολιτών 

από την καθηµερινή ένταση  
� Προσφορά ευκαιριών απασχόλησης µέσα από τη δασοπονία πόλεων, ανάπτυξη φυτωρίων, 

τεχνικών εταιρειών συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου κ.λπ. 
� Αύξηση της αξίας των ιδιοκτησιών 
� Παραγωγή υλικών αγαθών  
� Αναβάθµιση της έννοιας της γειτονιάς και των κοινωνικών σχέσεων στις πόλεις  
� Χρήση ως υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισµοί) 
� Εξοικονόµηση ενέργειας (µείωση κλιµατιστικών)  
� Βελτίωση της ελκυστικότητας και της επισκεψιµότητας µιας περιοχής, λόγω της  αναβάθµισης 

του αστικού περιβάλλοντος 
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Άρθρο 3 

Πεδίο ισχύος και προσδιορισµός εννοιών 
Ο Κανονισµός αυτός ισχύει για όλους τους αστικούς κοινόχρηστους χώρους στους οποίους 
αναπτύσσεται και συντηρείται το αστικό πράσινο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατατάσσονται 
σε έξι οµάδες και διακρίνονται ανάλογα µε το µέγεθος, την επισκεψιµότητα και τη χρήση σε: 
 
1) Πάρκα. Είναι οι εντός των σχεδίων των πόλεων και οικιστικών περιοχών κοινόχρηστοι χώροι που 
έχουν αποτυπωθεί κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό ως πάρκα, καθώς και εκείνοι που φέρουν 
φυσική ή τεχνητή βλάστηση ή προορίζονται για την εγκατάσταση βλάστησης, και έχουν υποστεί ή θα 
υποστούν κηποτεχνικές διαµορφώσεις. ∆ιακρίνονται σε: 
α. Μητροπολιτικά πάρκα. Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα παραδοσιακά πάρκα µεσαίου και µεγάλου 
µεγέθους. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αποτελούν τα πάρκα της  Χ.Α.Ν.Θ, του Πεδίου Άρεως 
(Τρίτου Σώµατος Στρατού), της Νέας Ελβετίας και της παραλιακής Λεωφόρου.  
β. Πάρκα γειτονιάς. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν µικρότερα πάρκα διάσπαρτα σε όλη την έκταση 
της πόλης και ο ρόλος τους είναι  να αποτελούν χώρο ξεκούρασης και παιχνιδιού για τους κατοίκους 
µιας συγκεκριµένης περιοχής της πόλης. Τέτοια είναι π.χ. το πάρκο Βούλγαρη, Πλατείας Κρίσπου, 
Πλατείας Καούδη κ.λπ.. 
γ. Πάρκο ειδικού προορισµού: Αφορά το Ζωολογικό Κήπο που λειτουργεί στην τοποθεσία Κέδρινος 
Λόφος στην περιοχή Χίλια ∆ένδρα – Περιαστικό ∆άσος Θεσσαλονίκης, από το Σεπτέµβριο του 1987 
σε µία αρχική έκταση 33 στρεµµάτων άγριας αδιαµόρφωτης γης, που παραχωρήθηκε από το 
∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης. Το 1994 παραχωρήθηκαν άλλα 25 στρέµµατα µε αποτέλεσµα ο 
Ζωολογικός Κήπος σήµερα να λειτουργεί σε µία έκταση 58 στρεµµάτων. 
 
2) Νησίδες Πρασίνου. Η οµάδα αυτή αποτελείται από το πράσινο που υπάρχει στις διαχωριστικές 
νησίδες των µεγάλων κεντρικών λεωφόρων της πόλης καθώς και σε κόµβους, διασταυρώσεις και 
πεζοδρόµια µε κάποιο ικανοποιητικό πλάτος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι νησίδες των 
οδών Κ. Καραµανλή (πρώην Ν. Εγνατία), Αγ. ∆ηµητρίου, Μοναστηρίου, Λαγκαδά. 
 
3) Κοιµητήρια. Στους χώρους των κοιµητηριών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης υπάρχουν αξιοσηµείωτες 
εκτάσεις πρασίνου. Τα κοιµητήρια που διαχειρίζεται ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης είναι αυτά της 
Ευαγγελιστρίας, της Αγίας Παρασκευής και της Μαλακοπής, τα οποία βρίσκονται εντός του αστικού 
ιστού της πόλης, καθώς επίσης και τα κοιµητήρια Αναστάσεως του Κυρίου που βρίσκονται εκτός του 
αστικού ιστού στην περιοχή της Πυλαίας. 
      
4) Ζαρντινιέρες. Σε πεζοδρόµια και χώρους όπου δεν µπορεί να αναπτυχθεί πράσινο λόγω ειδικών 
συνθηκών ( π.χ. υπόγειοι κοινωφελείς αγωγοί) τοποθετούνται φυτά σε φυτοδοχεία κυρίως για την 
αισθητική αναβάθµιση των παραπάνω χώρων. 
  
5) Ιστορικοί χώροι. Πρόκειται για κάποιους παλιούς ιστορικούς κήπους ή χώρους που συνήθως 
πλαισιώνουν αρχαιολογικές περιοχές ή αναδεικνύουν ιστορικά µνηµεία (π.χ. κήποι του Πασά, Πύργος 
Τριγωνίου, Βυζαντινά τείχη). 
 
6) ∆ενδροστοιχίες - Άλση. Μια µεγάλη κατηγορία αστικού πρασίνου µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
είναι οι δενδροστοιχίες που αναπτύσσονται κατά µήκος των δρόµων της πόλης και που σήµερα για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης φθάνουν τα 55.000 περίπου δένδρα.  
Άλση είναι οι εντός των σχεδίων των πόλεων και οικιστικών περιοχών κοινόχρηστοι χώροι που έχουν 
αποτυπωθεί κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό ως άλση, καθώς και εκείνοι που φέρουν φυσική ή 
τεχνητή βλάστηση ή προορίζονται για την εγκατάσταση δασικής βλάστησης µε ελεύθερη διάταξη, 
χωρίς κηποτεχνικές διαµορφώσεις στο πλαίσιο της επιδιωκόµενης προσοµοίωσης δασικού 
περιβάλλοντος (π.χ. συστάδας) στις ανωτέρω περιοχές όπως είναι το άλσος Ν. Ελβετίας ή των 
Λουτρών Θέρµης. 
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Άρθρο 4 

Κατάλογος των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 
Κατάλογος όλων των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης όπου 
ορίζονται η τοποθεσία, τα όρια, η βλάστηση κ.λπ. υπάρχει στα αρχεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Αστικού Περιβάλλοντος και είναι διαθέσιµος σε όλους τους ενδιαφερόµενους προς ανάγνωση και 
ενηµέρωση. Επίσης µέσω της ιστοσελίδας www.greentree.gr ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να 
αντλεί πληροφορίες σχετικά µε το πράσινο σε όλους τους παραπάνω αναφερόµενους χώρους, πλην 
αυτών των οµάδων 3) και 4) του άρθρου 3, και να αναφέρει στοιχεία και προβλήµατα που αφορούν 
τους ανωτέρω χώρους αστικού πρασίνου. 
Η ∆ιεύθυνση  ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος δεν επεµβαίνει σε χώρους που δεν αναφέρονται 
στον παραπάνω κατάλογο των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου όπως σε σχολεία, 
νοσοκοµεία, ιερούς ναούς, στρατόπεδα κ.α.. 

 
Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισµού και σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος:  
α. ∆ιαχειρίζεται τους κήπους σε πάρκα, νησίδες και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 
β. Ενεργεί για τη συντήρηση, προστασία, ανάπτυξη και βελτίωση του φυτικού υλικού 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα συστήµατα και µεθόδους. 
γ. Απαντά στα αιτήµατα των δηµοτών εκτελώντας τις απαιτούµενες αυτοψίες.  
δ. Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί προγράµµατα και δράσεις εθελοντών και υιοθετών 
πρασίνου. 
ε. ∆ιαχειρίζεται τις δενδροστοιχίες σε πάρκα, νησίδες και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.  
στ. Επιµελείται και επιβλέπει τη συντήρηση των διαφόρων αλσών και αλσυλλίων του ∆ήµου. 
ζ. Μελετά και σχεδιάζει τη δηµιουργία πρασίνου σε νέους χώρους και την ανανέωση του σχεδιασµού 
και της φύτευσης σε υπάρχοντες χώρους πρασίνου, σύµφωνα µε τις αρχές της Γεωπονικής 
επιστήµης και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της Αρχιτεκτονικής τοπίου. 
η. Συµµετέχει και (συνδι)οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για το περιβάλλον µε σκοπό να ενηµερώσει 
για την περιβαλλοντική αγωγή και όλες οι κοινωνικές οµάδες να συµµετέχουν στην αναβάθµιση του 
αστικού περιβάλλοντος. 
Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος υποχρεούται να συντηρεί τους αστικούς 
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και να σχεδιάζει την ανάπλαση - διαµόρφωσή τους κατά τρόπο, 
που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των Ατόµων µε Αναπηρία σε αυτούς. 
 

Άρθρο 6 
Χρήση των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 

1) Η χρήση των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου γίνεται µε ευθύνη του χρήστη. 
 
2) Οι αστικοί κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το σκοπό 
για τον οποίο δηµιουργήθηκαν.  
 
3) Η χρήση των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή ώστε να 
µη καταστραφούν, ρυπανθούν ή επηρεαστούν αρνητικά µε οποιοδήποτε τρόπο η βλάστηση και ο 
εξοπλισµός αυτών ή να κινδυνεύσουν ή ενοχληθούν άλλοι επισκέπτες. 
∆εν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες: 
α. H πρόκληση θορύβου 
β. Το άναµµα και η διατήρηση φωτιάς. Επίσης, η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, αποτσίγαρων, 
εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων αντικειµένων, που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφές εντός 
του χώρου πρασίνου. 
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γ. Η κυκλοφορία και το παρκάρισµα πάσης φύσεως µηχανοκίνητου οχήµατος ή ρυµουλκού µε 
εξαίρεση τα αναπηρικά αµαξίδια 
δ. Η καταστροφή ή αφαίρεση του εξοπλισµού άρδευσης 
ε. Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων πάνω σε δένδρα και µέσα σε χώρους πρασίνου όπως 
πάρκα, νησίδες, κ.λπ. 
στ. Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε χλοοτάπητες, ενώ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 
σε διαδρόµους εντός πάρκου ισχύουν οι 374/2015, 375/2015 και 1173/2015 Αποφάσεις ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  

ζ. Η κλοπή ή καταστροφή φυτών, που έχουν τοποθετηθεί σε αστικούς κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου 
η. Η ρύπανση των χώρων πρασίνου µε απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 
συσκευασίας, µικροαντικειµένων, ειδών ατοµικής χρήσης ή και πτυέλων, αφισών σπρέι, φεϊγβολάν, 
ταµπλό και γενικά οιοδήποτε απορριµµάτων. 
θ. Η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριµµάτων και  µηχανηµάτων 
ι. Το πλύσιµο οχηµάτων ή µηχανηµάτων  
ια. Η προσφορά ειδών ή υπηρεσιών ή το εµπόριο οποιασδήποτε µορφής 
ιβ. Η δηµιουργία οικοδοµικών κατασκευών, χώρων παιχνιδιού ή παιχνιδιών 
ιγ. Η παράνοµη εγκατάλειψη ή απόρριψη δικύκλων και γενικά οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου. 
Ιδ. Η υλοποίηση κάθε είδους εργασιών στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (π.χ. πεζοδρόµια, 
διαδρόµους κλπ.)  από καταστήµατα ή συνεργεία που γειτνιάζουν µε αυτούς (π.χ. συνεργεία 
επισκευής αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρµολόγησης 
επίπλων ή άλλων ειδών κ.ά.) και προκαλούν ρύπανση στο πράσινο. 
 
4) Η φύτευση δένδρων ή θάµνων σε αστικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου από ιδιώτες 
επιτρέπεται µόνο µετά από άδεια της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και σύµφωνα 
µε τις οδηγίες που θα δοθούν ως προς τα είδη και τις θέσεις φύτευσης.   

 
5) Η ποδηλασία, το skateboard και το παιχνίδι µε µπάλα επιτρέπονται µόνο σε ειδικά γι΄ αυτό το 
σκοπό διαµορφωµένους χώρους. Επιτρέπεται η παραµονή των πολιτών στον χλοοτάπητα των 
αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για πικ-νικ, παιχνίδι παιδιών κ.λπ.. 
 
6) Η εκσκαφή σε αστικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου από οργανισµούς ή εταιρίες (ΕΥΑΘ, 
∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), δε µπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. Η άδεια εκσκαφής χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από τη ∆ιεύθυνση Βιώσιµης 
Κινητικότητας και ∆ικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µετά από αίτησή τους. Στην περίπτωση που 
απαιτείται να καταστραφούν µερικώς ή ολικώς χώροι πρασίνου οφείλουν οι οργανισµοί ή οι εταιρείες 
να ενηµερώσουν τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος πριν την έναρξη των εργασιών 
και να τους αποκαταστήσουν µε δική τους ευθύνη και δαπάνες, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε τη 
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, αµέσως µετά το πέρας των εργασιών. 
 
7) Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να µεριµνούν: α) για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από 
τα περιττώµατα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας και β) για να γίνεται ο περίπατος 
των σκύλων πάντα µε συνοδό. Για την αποφυγή ατυχηµάτων υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του 
περιπάτου να κρατούν το σκύλο τους δεµένο και να βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια 
υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.  
 
8) Η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία µπορεί µε απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέσει 
περιορισµούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή σε τµήµα χώρου πρασίνου.  
 
9) Για τη χρήση των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου πέρα από το σκοπό για τον οποίο 
δηµιουργήθηκαν όπως π.χ. για εκδηλώσεις, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του εκάστοτε  
 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     

                                                                                                                       
- 6 - 

 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία θα ορίζονται οι όροι χρήσης, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα 
του κάθε χώρου, και θα προσδιορίζονται τυχόν τέλη που µπορεί να επιβληθούν.  
 
10) ∆εν επιτρέπεται η ρύπανση (π.χ. η αναγραφή λέξεων ή φράσεων, η απεικόνιση παραστάσεων, 
graffiti  κ.ά.), η καταστροφή ή η µε οποιοδήποτε τρόπο παράνοµη µετακίνηση στοιχείων του αστικού 
εξοπλισµού (παγκάκια, κάγκελα, αγάλµατα  κ.ά.) σε αστικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. 
∆εν επιτρέπεται η χρήση του αστικού εξοπλισµού των χώρων πρασίνου π.χ. πεζούλες, παγκάκια 
κ.ά., ως χρηστικά αντικείµενα καθήµενων πελατών παρακείµενων καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος.   

 
Άρθρο 7 

Ζαρντινιέρες 
Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την τοποθέτηση ζαρντινιερών από ιδιώτες είναι η ακόλουθη:  
 
α) Αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία (Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων) 
β) ∆ιαβίβαση Αιτήµατος από τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 
Αστικού Περιβάλλοντος 
γ) Αυτοψία και Επικοινωνία της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες (∆ηµοτική Κοινότητα, την Τροχαία αν απαιτείται, τη ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & 
Αρχιτεκτονικών Μελετών και τη ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων όταν αφορά περιοχές 
που αναπλάστηκαν)  
δ) Σύνταξη γνωµοδοτικού εγγράφου προς ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία 
ε) Ενηµέρωση δηµότη από ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία 
 
Η ανωτέρω διαδικασία καθώς επίσης και οι προδιαγραφές των ζαρντινιερών που τοποθετούνται σε 
κοινόχρηστους χώρους από ιδιώτες, µε ιδία δαπάνη, έχουν αποτυπωθεί στο έντυπο οδηγιών του 
Τµήµατος Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία, το οποίο 
αποτελεί προσάρτηµα και αναπόσπαστο τµήµα της 691/18-05-2015 κανονιστικής απόφασης.  
 

Άρθρο 8 
Προστασία των δένδρων 

1) Προστατευόµενα θεωρούνται όλα τα δένδρα που φύονται στους αστικούς κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου (δενδροστοιχίες, άλση, πάρκα, νησίδες κ.λπ.) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ανεξαρτήτως του 
µεγέθους, είδους ή άλλων χαρακτηριστικών. 
 
2) ∆εν επιτρέπεται ουδεµία παρέµβαση και επέµβαση σε οιοδήποτε τµήµα προστατευόµενου 
δένδρου (κόµη, κορµό, περιοχή της ρίζας). Προστατευόµενη περιοχή του ριζικού συστήµατος ορίζεται 
η κάθετη προβολή της κόµης του δένδρου στο έδαφος και επιπλέον 1,5 m και σε δένδρα µε 
κυλινδρική ανάπτυξη κόµης επιπλέον 5 m προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Οι ακόλουθες επεµβάσεις στην περιοχή της κόµης, του κορµού και του ριζικού συστήµατος 
αποτελούν επιβλαβείς ενέργειες: 
α. Κλάδευση ή κοπή δένδρων 
β. Πρόκληση φθορών 
γ. Στερεώσεις τεντών και οµπρελών πάνω σε δένδρο, τοποθετήσεις και στερεώσεις αντικειµένων 
στον κορµό του δένδρου (π.χ. τοποθέτηση αγωγών, ηλεκτρικών καλωδίων, ηλεκτρονικών πινάκων 
και λοιπού εξοπλισµού, καλωδίων νέον, ηχείων, προβολέων, λαµπιονιών, σχοινιών, αλυσίδων, 
πανιών, υφασµάτων, µπουλονιών, καρφιών, ποδηλάτων, επιγραφών νέου, κ.λπ.) 
δ. Το σκάψιµο και άνοιγµα λάκκων και οι επιχωµατώσεις ή αλλού είδους προσαρµογές του εδάφους 
ε. Συµπίεση του εδάφους λόγω εναπόθεσης οικοδοµικών υλικών και κάδων ή λόγω διέλευσης ή 
στάθµευσης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
στ. Σταθεροποίηση ή σφράγισµα της επιφάνειας του εδάφους µε άσφαλτο, µπετόν ή άλλου είδους 
υλικό 
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ζ. Αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων, χρωµάτων, καυσίµων ή άλλων 
χηµικών ουσιών 
η. Εφαρµογή ζιζανιοκτόνων 
θ. Απελευθέρωση αερίων ή άλλων επιβλαβών ουσιών από αγωγούς 
ι. Συσσώρευση υπόγειων υδάτων στα πλαίσια οικοδοµικών εργασιών 
ια. ∆ηµιουργία αυθαίρετων κατασκευών γύρω ή µέσα στις δενδροδόχους, όπως τοποθέτηση 
µεταλλικών σχαρών από ιδιώτες, που δύναται να καταστούν χρηστικές επιφάνειες πάνω στις οποίες, 
παρανόµως, αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσµατα, τοποθέτηση σωλήνων στις δενδροδόχους που 
δύναται να αποτελέσουν βάσεις για αυτοσχέδια σταντ κ.λπ.. 
ιβ. ∆ηµιουργία κατασκευών γύρω από δένδρα και επί του πεζοδροµίου, που δύναται να καταστούν 
χρηστικά αντικείµενα για όρθιους και καθήµενους πελάτες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
ή για επισκέπτες γραφείων συλλόγων, ενώσεων κ.α. (π.χ. περιµετρικά παγκάκια, στάντ κ.λπ.). 
 
3) ∆εν επιτρέπεται ανάπτυγµα παντός τύπου κινητού ή σταθερού προστεγάσµατος, από 
καταστήµατα, που να εµποδίζει την υγιή ανάπτυξη δένδρου υπάρχουσας δενδροστοιχίας ή τη 
φύτευση νέου δένδρου σε κενή θέση προϋπάρχουσας δενδροστοιχίας.  
 
4) ∆εν επιτρέπεται η φύτευση δένδρου σε πεζοδρόµιο που δεν ανταποκρίνεται στη µελέτη και στις 
προδιαγραφές της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος. 
 
5) Η εκσκαφή σε χώρους των πεζοδροµίων όπου υπάρχουν δενδροστοιχίες από οργανισµούς ή 
εταιρίες (ΕΥΑΘ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) δεν µπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της ∆ιεύθυνση Βιώσιµης 
Κινητικότητας και ∆ικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 
6) ∆ένδρα  που γειτνιάζουν µε αγωγούς της ∆ΕΗ ή εµποδίζουν το έργο άλλων Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ή εταιριών (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) ή εµποδίζουν την 
ορατότητα φωτεινών σηµατοδοτών ή άλλων ρυθµιστικών πινακίδων θα κλαδεύονται/αφαιρούνται 
κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος από τους 
αρµόδιους οργανισµούς/εταιρίες/φορείς και υπηρεσίες (π.χ. Τροχαία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
Περιφέρεια, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.λπ.) και υπό την επίβλεψη των στελεχών της.  
 
7) Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ.2 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας περί ανακοίνωσης όλων των δηµοσίων υπαλλήλων στον αρµόδιο Εισαγγελέα 
οτιδήποτε πληροφορούνται µε κάθε τρόπο για αξιόποινες  πράξεις στα πλαίσια των υπηρεσιακών 
καθηκόντων τους, θα διαβιβάζει στην αρµόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών παραβάσεις που αποτελούν 
αξιόποινες πράξεις. 
 

Άρθρο 9 
Οικολογικό αντιστάθµισµα 

Σε οικολογικό αντιστάθµισµα υποχρεούται όποιος ευθύνεται για την αποµάκρυνση, καταστροφή, 
φθορά ή µε άλλο τρόπο διαταραχή της συνέχισης της ύπαρξης προστατευόµενου δένδρου και 
υλοποιείται µε καταβολή αντισταθµιστικής εισφοράς. Το ύψος της αντισταθµιστικής εισφοράς 
καθορίζεται από την αξία των δένδρων αντικατάστασης σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές του 
εµπορίου συν µία προσαύξηση 30% για την κάλυψη των εξόδων φύτευσης.  
Τα έσοδα από την αντισταθµιστική εισφορά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µέσα σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα για µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της προστασίας, φροντίδας και 
ανάπτυξης των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. 
 

Άρθρο 10 
Καθιέρωση Τεκµηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιοκτησιών 

Για την αντιµετώπιση του συνεχούς εντεινόµενου φαινοµένου αυθαίρετης κοπής ή κλαδέµατος 
δένδρου σε αστικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, καθιερώνεται το τεκµήριο ευθύνης των 
γειτονικών ιδιοκτησιών. Συγκεκριµένα: 
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α. Σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής ή κλαδέµατος δένδρου, θεωρείται κατά µαχητό τεκµήριο ότι την 
κοπή την έχει πραγµατοποιήσει ο ιδιοκτήτης, µισθωτής ή νοµέας της ιδιοκτησίας (οικίας ή 
καταστήµατος) που γειτνιάζει µε το κατεστραµµένο φυτικό υλικό ή βρίσκεται σε τέτοια τοπική σχέση, 
ώστε να θεωρείται ότι ωφελείται από την πραγµατοποιηθείσα απώλεια του φυτικού υλικού. Σε 
περίπτωση πολυκατοικίας την ευθύνη την έχει ο διαχειριστής αυτής. Στους υπεύθυνους επιβάλλονται 
τα προβλεπόµενα από τον παρόντα Kανονισµό πρόστιµα, καθώς και η υποχρέωση αντιστάθµισης 
του φυτικού υλικού. 
β. Ο υπαίτιος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι η ζηµιά οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλο γεγονός 
έκτατης ανάγκης ή την προκάλεσε τρίτο πρόσωπο. Το πρόστιµο µειώνεται στο 50% αν αναλάβει την 
υποχρέωση µε δική του πρωτοβουλία και καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το φυτικό 
υλικό στην τριπλάσια ποσότητα από αυτό που χάθηκε. 
 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση του πρασίνου στο ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης. 
 

Άρθρο 11 
Αποζηµιώσεις πολιτών από πτώσεις δένδρων/κλάδων 

Σε περίπτωση που το όχηµα κάποιου δηµότη υποστεί ζηµιά από πτώση δένδρου ή κλάδου τότε 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
α) Ο ενδιαφερόµενος καλεί την Ελληνική Αστυνοµία ή το Πυροσβεστικό Σώµα για την καταγραφή του 
συµβάντος. 
β) Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 
(Κλεάνθους 18)  προκειµένου να κάνει αίτηση αποζηµίωσης. 
γ) Η αίτηση αποστέλλεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος στη ∆ιεύθυνση 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων για τον ορισµό πραγµατογνώµονα και 
παράλληλα πραγµατοποιείται αυτοψία από το αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος. 
δ) Η Έκθεση Πραγµατογνωµοσύνης µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά και τις απόψεις της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος αποστέλλονται στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης του ∆ήµου, 
για να εξεταστεί η κάθε περίπτωση και να γνωµοδοτήσει σχετικά προς την Οικονοµική Επιτροπή αν 
συντρέχει περίπτωση εξωδικαστικού συµβιβασµού. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά από 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και αφού λάβει υπόψη τη 
γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Νοµικής Υποστήριξης αποφασίζει περί του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού.  
ε) Σε περίπτωση επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αποστέλλει τον πλήρη φάκελο στο 
Τµήµα Ελέγχου και Πιστοποίησης ∆απανών ώστε να αποζηµιωθεί ο ενδιαφερόµενος. 
 

Άρθρο 12 
Κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστου χώρου-πεζοδρόµια 

Για τα αιτήµατα κοπής δένδρων εντός κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριµένα κοπής δένδρων µέσα 
σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την 
προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής 
νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας, 
τηρείται η διαδικασία Έγκριση  Εργασιών Μικρής Κλίµακας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 4 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 
 

Άρθρο 13 
Καθαρισµοί οικοπέδων 

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων οφείλουν να τα καθαρίζουν από τα ξερά χόρτα σύµφωνα µε την 4/2012 
πυροσβεστική διάταξη. 
 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     

                                                                                                                       
- 9 - 

 
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο ∆ήµος µπορεί να 
παρέµβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, ύστερα όµως από σχετική προειδοποίηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή του Υπουργείου 
Υγείας και εντολή Εισαγγελέα να καταλογίσει τα έξοδα και επιπλέον πρόστιµο 150,00 € στους 
ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους (Κανονισµός Καθαριότητας ∆ήµου Θεσσαλονίκης). 

 
Άρθρο 14 

Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου 

1. Ο Ζωολογικός κήπος λειτουργεί καθηµερινά από τις 9.00 π.µ. σύµφωνα µε το παρακάτω ωράριο 
λειτουργίας: 

 

• Μάιος  7.00 µ.µ. 

• Ιούνιος   7.30 µ.µ. 

• Ιούλιος  8.00 µ.µ. 

• Αύγουστος  7.30 µ.µ. 

• Σεπτέµβριος  7.00 µ.µ. 

• Οκτώβριος  6.30 µ.µ. 

• Νοέµβριος  έως και Μάρτιος  4.30 µ.µ. 

• Απρίλιος  6.30 µ.µ. 
 
Στο χώρο λειτουργεί Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  (∆ευτέρα µε Παρασκευή 9.00 π.µ. – 2:00 µ.µ. ) 
 
2. Κατά την παραµονή των επισκεπτών στους χώρους του ζωολογικού κήπου θα πρέπει να 
τηρούνται οι παρακάτω κανόνες: 
α. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο ζώων συντροφιάς (όπου ζώο συντροφιάς νοείται κάθε µη άγριο 
ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία 
του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και φροντίδα του 
ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του) και ποδηλάτων. Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας-
οδηγών τυφλών-βοηθών ατόµων µε αναπηρίες, σύµφωνα µε τους Ν. 3868/2010 και Ν. 4238/2014. 
β. Τα ανήλικα άτοµα που εισέρχονται στο χώρο είναι υπό την ευθύνη των ενήλικων συνοδών τους. 
γ. Απαγορεύεται η σίτιση των άγριων ζώων που φιλοξενούνται στο χώρο. Τα ζώα σιτίζονται µε 
ατοµικό καθηµερινό σιτηρέσιο. 
 

Άρθρο 15 
Εθελοντές Πρασίνου 

Στην περίπτωση που δηµότες, µαθητές, σύλλογοι ή φορείς έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες και 
θέλουν να συµβάλλουν µε την ενεργή συµµετοχή τους στη συντήρηση των αστικών κοινόχρηστων 
χώρων πρασίνου και στην αύξηση και αναβάθµιση του πρασίνου αυτό µπορεί να γίνει µέσω του 
προγράµµατος των εθελοντών πρασίνου.  
Τα βήµατα που ακολουθούνται προκειµένου κάποιος να γίνει εθελοντής πρασίνου είναι τα ακόλουθα: 
α) Συµπλήρωση αίτησης εθελοντή  πρασίνου 
β) Πρωτοκόλληση αίτησης εθελοντή  πρασίνου 
γ) Ενηµέρωση εθελοντή χώρου πρασίνου, παράδοση ενηµερωτικού φακέλου και κάρτας µέλους 
δ) Καταγραφή εθελοντή πρασίνου σε ηλεκτρονικό αρχείο 
ε) Ένταξη σε διαδικασία συντήρησης χώρων πρασίνου 
Οι παραπάνω δράσεις γίνονται σε συνεργασία  µε το Αυτοτελές Τµήµα Εθελοντισµού Νεολαίας και 
∆ιοικητικής Βοήθειας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 

Άρθρο 16 
Παραβάσεις και κυρώσεις 

Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και τα 
αναφερόµενα στα άρθρα 6,8 τιµωρείται µε πρόστιµο. Τα πρόστιµα επιβάλλονται από τη ∆ιεύθυνση 
∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων,  µετά από υπόδειξη των παραβάσεων και των παραβατών από τη  
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∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος ή τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. Σε βάρος του παραβάτη 
εκδίδεται Απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική 
αρµοδιότητα, µετά από εισήγηση της  ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων.  Η ∆ιεύθυνση 
Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει χορηγήσει 
σχετική άδεια υποχρεούται στην άµεση αφαίρεσή της, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος της 
άδειας προέβη σε αυθαίρετη καταστροφή πρασίνου. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 
µεριµνά για την άµεση αποκατάστασή του, ώστε να µη δηµιουργηθεί τετελεσµένη και αναπότρεπτη 
κατάσταση. 
Η επιβολή προστίµου για τα δένδρα γίνεται µε κριτήρια τη σπανιότητα, την υγεία και την ηλικία του 
δέντρου. Επιπλέον τα πρόστιµα που αφορούν τη ρίψη απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου, επιβάλλονται σε συνδυασµό µε τον υπάρχοντα Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 
∆εν  επιτρέπεται η επιβολή προστίµων  πριν από κλήση των φεροµένων ως υπαιτίων να εκφράσουν 
προφορικά ή γραπτώς τις απόψεις τους. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, 
την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης και προσδιορίζει το αντικείµενο του µέτρου ή της ενέργειας. Η 
κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα 
ακρόασης. Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να λάβει γνώση των αποδεικτικών στοιχείων και να 
προβεί σε ανταπόδειξη (άρθρο 6 του Ν. 2690/1999). 
Τα πρόστιµα που επισύρει κάθε παράβαση αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος 
κανονισµού.  
 

Άρθρο 17 
∆ιάθεση προστίµων 

Τα έσοδα που θα εισπράττονται από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα προορίζονται αποκλειστικά 
για τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου. 
 

Άρθρο 18 
Προσφυγές 

1. ∆ικαίωµα προσφυγής  

Προσφυγή κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµου µπορεί να ασκήσει: 
α) Ο άµεσα ενδιαφερόµενος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το πρόστιµο. 
β) Άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από τον άµεσα ενδιαφερόµενο 
 
2. Άσκηση προσφυγής 

Η προσφυγή ασκείται και κατατίθεται στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης µέσα σε 60 ηµέρες 
από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης επιβολής προστίµου. Επικυρωµένο αντίγραφο της 
προσφυγής επί ποινή απαραδέκτου πρέπει να επιδοθεί ή να πρωτοκολληθεί στο ∆ήµο µέσα σε 
προθεσµία 20 ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής (άρθρο 27 Ν. 
3900/2010). Αν ασκηθεί προσφυγή µπορεί να ζητηθεί µε το ίδιο δικόγραφο και η συµβιβαστική 
επίλυση της διαφοράς ή της αµφισβήτησης από την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.  

 
Άρθρο 19 

Γνωστοποίηση κανονισµού σε πολίτες 

Η ∆ηµοτική Αρχή, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), 
προβαίνει σε ενηµερωτικές και προωθητικές ενέργειες, µε στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη 
δηµοσιοποίηση του Κανονισµού Πρασίνου, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή του (π.χ. ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα ενηµέρωσης του ∆ήµου, αποστολή 
ενηµερωτικών e-mail σε φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.λπ.) για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
και των επιχειρήσεων. 
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Άρθρο 20 

Έναρξη ισχύος – Κατάργηση ισχύος 
Η συµπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων της παρούσας κανονιστικής απόφασης θα 
γίνεται έπειτα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία που 
ορίζουν τα άρθρα 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων). 
Η παρούσα κανονιστική απόφαση ισχύει µετά την έκδοση και την έγκρισή της από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και από την εποµένη της δηµοσιεύσεώς της, µετά την οποία παύει αυτοδικαίως  η ισχύς 
των προγενέστερων (σχετικών µε το θέµα) αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας επιβαλλόµενων προστίµων ανά είδος παράβασης 
 
1) Για την κοπή ή καταστροφή δένδρου ή θάµνου επιβάλλονται τα παρακάτω πρόστιµα: 
 
Κοπή ή καταστροφή δένδρου Πρόστιµο 

α. για δένδρα ηλικίας έως 3 ετών από την ηµέρα 
φύτευσης  

300 € 

β. για δένδρα ηλικίας 3-10 ετών  700 € 

γ. για δένδρα ηλικίας άνω των 10 ετών   1500 € 

δ. για δένδρα ιδιαίτερης ιστορικής ή αισθητικής αξίας  5.000 € 

Κοπή ή καταστροφή θάµνου  

α. για θάµνους ηλικίας έως 3 ετών  50 € 

β. για θάµνους ηλικίας 3-10 ετών   100 € 

γ. για θάµνους άνω των 10 ετών   150 € 

 
2) Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάµνου ή φθορά αυτών επιβάλλεται πρόστιµο που 
ανέρχεται στο 50% του προστίµου ολικής καταστροφής ή κοπής. 
 
3) Για την τοποθέτηση αγωγών, καλωδίων, προβολέων, ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, αλυσίδων, 
υφασµάτων κ.λπ. και πινακίδων σήµανσης πάνω σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιµο 100 Ευρώ ανά 
δένδρο. 
 
4) Για τη δηµιουργία κατασκευών γύρω από δένδρα και επί του πεζοδροµίου επιβάλλεται πρόστιµο 
200 € ανά δένδρο. 
 
5) Για την κάλυψη δένδρου από τέντα, οµπρέλα, σκιάδιο κ.λπ. επιβάλλεται πρόστιµο 1000 € ανά 
δένδρο. 
 
6) Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισµα της επιφάνειας του εδάφους µε κάλυµµα µη διαπερατό στο 
νερό (π.χ. άσφαλτος, µπετόν) επιβάλλεται πρόστιµο 200 Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
7) Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χηµικών υλικών ή 
λυµάτων επιβάλλεται πρόστιµο 200 Ευρώ. 
 
8) Για την ανάρτηση απορριµµάτων σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιµο 30 Ευρώ.  
 
9) Για τη ρύπανση αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που χρησιµοποιούνται από φορείς για τη 
διενέργεια εκδηλώσεων επιβάλλεται πρόστιµο από 300-500 Ευρώ αναλόγως της περίπτωσης και το 
µέγεθος της ρύπανσης. 
                                                                                                                                
10) Για την καταστροφή χλοοτάπητα επιβάλλεται πρόστιµο 50 Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
11) Για την κλοπή φυτών  (θάµνων, ποωδών και εποχικών φυτών) επιβάλλεται πρόστιµο 100 Ευρώ. 

Τα παρακάτω πρόστιµα (Α/Α 12-19) επιβάλλονται σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό Καθαριότητας 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
12) Για το πλύσιµο οχηµάτων ή µηχανηµάτων σε αστικούς κοινόχρηστους χώρου πρασίνου 
επιβάλλεται πρόστιµο 50 Ευρώ. 

 
13) Για τη ρίψη σκουπιδιών, αποτσίγαρων, µπουκαλιών, διαφόρων υγρών (πλην καθαρού νερού) και 
οποιουδήποτε ξένου υλικού σε χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 15 Ευρώ. 
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14) Για την τοποθέτηση κλαδεµάτων από ιδιώτες σε χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 60 
Ευρώ. 
 
15) Για την εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών από εργολάβους και 
οργανισµούς κοινής ωφέλειας σε χώρους πρασίνου και συµπίεση του εδάφους, επιβάλλεται πρόστιµο 
150–1500 Ευρώ. 
 
16) Για εγκατάλειψη οχήµατος σε χώρο πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 150 Ευρώ. 
  
17) Για τη µερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισµού (παγκάκια, κάδοι, κ.λπ.) των αστικών 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 150-600 Ευρώ. 
 
18) Για την εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριµµάτων σε χώρο πρασίνου επιβάλλεται 
πρόστιµο από 90–300 Ευρώ. 
  
19) Για το παρκάρισµα σε δρόµο που η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος έχει 
προειδοποιήσει ότι θα γίνει κλάδευση δένδρων επιβάλλεται πρόστιµο 90 Ευρώ.  

 
20) Για τη φθορά, καταστροφή, αποµάκρυνση του αρδευτικού εξοπλισµού ενός χώρου πρασίνου 
επιβάλλεται πρόστιµο 100 Ευρώ συν την αξία των υλικών και εργασίας για την αποκατάσταση της 
ζηµιάς.  
 
21) Για την πρόκληση θορύβου σε πάρκο επιβάλλεται πρόστιµο 50 Ευρώ. 
 
22) Για το άναµµα φωτιάς σε χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιµο 200 Ευρώ συν το κόστος για 
την αποκατάσταση τυχόν καταστροφών.  
 
23) Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώµατος χώρων πρασίνου επιβάλλεται 
πρόστιµο 60 Ευρώ ανά µέτρο. 
 

24) Για την κυκλοφορία και το παρκάρισµα σε πάρκα και άλλους χώρους πρασίνου χωρίς ειδική 
άδεια, πάσης φύσεως τροχοφόρου, προβλέπεται κατ’ αρχάς η άµεση αποµάκρυνσή του µε δαπάνη 
του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιµο 50 Ευρώ για δίκυκλα, 150 Ευρώ για Ι.Χ. και 300 Ευρώ για 
φορτηγά.  
 

25) Για κατάληψη αστικού κοινόχρηστου χώρου πρασίνου από κάδους (σκάφες) για µπάζα, 
επιβάλλεται πρόστιµο 500 Ευρώ την ηµέρα.  
 
26) Για την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων επάνω σε δένδρα και µέσα σε χώρους πρασίνου 
όπως σε νησίδες, παρτέρια κ.λπ. επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιµο από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών 
Προσόδων και Πόρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 
27) Για την αυθαίρετη τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε χώρο πρασίνου επιβάλλεται το αντίστοιχο 
πρόστιµο από τη ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
 
28) Για την παράλειψη άµεσου καθαρισµού των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου από τα 
περιττώµατα ζώων συντροφιάς επιβάλλεται πρόστιµο 100 Ευρώ. Εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες σκύλων 
βοήθειας. 
 
29) Για την παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου επιβάλλεται 
πρόστιµο 300 Ευρώ. 
 
30) Για την αυθαίρετη φύτευση δένδρων σε πεζοδρόµια επιβάλλεται πρόστιµο 50 Ευρώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Νοµοθεσία / Πηγές 
 

� Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄/13.9.2017) Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 

� Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 119 Α’/31.7.2017) Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - 
Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. 
- Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις 

� Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8.8.2016) ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

� Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄/8.8.2014) Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση − 
Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών-Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

� Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α΄/28.6.2014) Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση − Βιώσιµη 
ανάπτυξη 

� Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α΄/17.2.2014) Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 

� Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’/11.2.2014) ∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή 
της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της 
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων ( άρθρ. 46,47) 

� Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.4.2012) Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε 
αναπηρίες. 

� Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄/9.4.2012) Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (άρθρ. 2) 
� Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄/2.2.2012) Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό.  

� Ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 Α΄/22.11.2011) Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα- Ελληνική 
Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις  

� Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α΄/17.12.2010) Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της 
διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις. 

� Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010) Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές 
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

� Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης (άρθρ. 94) 

� Ν. 3613/2007 παρ. 3 άρθρο 18 (ΦΕΚ 263 Α΄/23.11.2007) Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων 
Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 22 
"Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας" 

� Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄/23.2.2007) Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης 

� Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρ. 75,79) 
� Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄/24.12.2003) Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις (άρθρ. 1) 

� Ν. 3013/2002 παρ. 3 άρθρο 27 (ΦΕΚ 102 Α΄/1.5.2002) Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας 
και λοιπές διατάξεις 

� Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α΄/15.06.1995) Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 

� Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρ. 18,19) 
� Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄/18.12.1985) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (άρθρ. 2) 
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� Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄/14.3.1983) Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (άρθρ. 40)  

� Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄/22.10.1980) Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
τινών τις περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων 
τινών συναφών διατάξεων 

� Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄/29.12.1979) Περί δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της  
Χώρας (αρθρ. 3,4,5) 

� Ν. 505/1976 (ΦΕΚ 353 Α΄/30.12.1976) Περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά ∆ικαστήρια 
των φορολογικών διαφορών ∆ήµων και Κοινοτήτων και της µετονοµασίας τούτων εις Τακτικά 
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 

� Π.∆. 23/1987 (ΦΕΚ 166 ∆΄/6.3.1987) Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεως γης (άρθρ. 9) 
� Π.∆. 258/1986 (ΦΕΚ 121 Α΄/8.10.1986) Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας 
� Π.∆. 456/1984 (ΦΕΚ 164 Α’/24.10.1984) Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος  

� Y.A. 133384/6587/2015 (ΦΕΚ 2828 Β΄/23.12.2015) Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών 
∆ιαχείρισης Πάρκων και Αλσών  

� Υ.Α. 10788/2004 (ΦΕΚ 285 ∆΄/5.3.2004) Έγκριση πολεοδοµικών σταθερότυπων (standards) και 
ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρµόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδοµικών 
σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και των 
πολεοδοµικών µελετών 

� 4/2012 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ 1346 Β΄/25.4.2012) 
� Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 

190 Β΄/04.02.2013) 
� Ο από 20-9-2011 Κανονισµός Καθαριότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
� Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ΄ αριθµ. 691/18-05-2015 
� Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ΄ αριθµ. 375/16-3-2015 
� Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ΄ αριθµ. 374/16-3-2015 όπως συµπληρώθηκε µε την υπ΄ 
αριθµ. 1173/24-8-2015  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

� Γνωµοδότηση υπ΄ αριθµ. 3191/104194/21-12-2011 της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 

� Ματζίρης, Ε. 2011. Χαρακτηριστικά των εδαφών της Θεσσαλονίκης και εκτίµησή τους ως µέσο 

ανάπτυξης του αστικού πρασίνου. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που υποβλήθηκε στη Σχολή 
∆ασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

 
 


