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Θέμα: «Ενημέρωση για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας» 

Η καθαριότητα της πόλης και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών, των 

κοινωνικών επαγγελματικών φορέων και των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

Το πλαίσιο της συνεργασίας αυτής καθορίζεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και 

δικαιώματα που περιγράφονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου μας. 

Παρακάτω, παρατίθενται προς ενημέρωση, βασικοί κανόνες που προέρχονται από τον 

Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και παρακαλούμε να ενημερωθούν τα μέλη 

σας. Η εφαρμογή του κανονισμού θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 07/02/2022 με τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΠΗΣ 

ΔΕΝΤΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ 

Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κ.τ.λ. αλλά και όλοι οι κάτοικοι γενικά, είναι 

υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιούν τον όγκο των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας δια 

πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 κιλών. Τα συμπιεσμένα και 

συσκευασμένα σε πακέτα χαρτοκιβώτια θα τοποθετούνται στους μπλε κάδους (κάδοι 

προσωρινής αποθήκευσης υλικών συσκευασίας). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα 

ιχθυοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών 

αποβλήτων, είτε τα απόβλητά τους λόγω σύνθεσης, είδους, ή και ποιότητας διαφέρουν 

από τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα, έχουν την υποχρέωση της προσωρινής 

αποθήκευσης τους με ευθύνη και δαπάνη τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος 

κανονισμού. 

 
Δήμος Ρόδου 
Αρ.Πρ. : 5147 

Ημ.Πρ. : 28/01/2022



Ειδικότερα, οφείλουν να συσκευάζουν τα απόβλητα τους μέσα σε στεγανές σακούλες 

ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους ιδιοκτησίας τους. Οι κάδοι 

πρέπει να είναι επαρκείς για την παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων αυτών, να 

φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και να τοποθετούνται με ευθύνη της 

σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

ώστε να είναι εφικτή η μηχανική αποκομιδή τους, πριν την ώρα διέλευσης του 

συνεργείου αποκομιδής. Τα εκτός σχεδίου πόλεως ξενοδοχεία επιπλέον, οφείλουν να 

διαθέτουν ψυγείο απορριμμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την παραγωγική 

δραστηριότητα των οποίων παράγονται στερεά απόβλητα που δεν είναι Αστικά και 

συνεπώς τα απόβλητά τους ταξινομούνται στα λοιπά κεφάλαια του Ευρωπαϊκού 

Καταλόγου Αποβλήτων (απόβλητα από την κατεργασία ξύλου, μετάλλου, γυαλιού κτλ), 

είναι υπεύθυνοι με δαπάνες τους για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (Υ.Α Η.Π 50910/2727/ΦΕΚ Β 1909-2003), τις εκάστοτε ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος 

κανονισμού. 

Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών δίπλα ή εντός των 

κάδων, σε πεζοδρόμια και δρόμους της πόλης ή σε οποιονδήποτε άλλον κοινόχρηστο 

χώρο. 

 Στην διάθεση σας για  οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία. 

 

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Ο Αντιδήμαρχος  

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  Επιχειρησιακής Λειτουργίας &  

  Καθημερινότητας του Πολίτη 

 

 

 

 

 

Κολεζάκη Μαρία  Καραμαρίτης Νικόλαος 
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