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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ  1° : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

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 στον παρόντα Κανονισμό. 

Αντικείμενο του Κανονισμού Καθαριότητας είναι η περιγραφή του θεσμικού πλαισίου που διασφαλίζει: 

• Τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, ανάκτηση 

και τελική διάθεση). 

• Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Την ενημέρωση του πολίτη, για τους κανόνες που θεσπίζει η πόλη μας μέσα από τα συντεταγμένα όργανά της, 

με στόχο την ομαλή της λειτουργία. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος 

Κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, τις 

διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού, τις Αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. 

ΑΡΧΕΣ 

Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες 

των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: 

• Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την 

κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. 

• Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των πολιτών 

από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

• Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει 

την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλους. 

• Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη 

φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. 

• Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση). Καθώς και η μείωση της 

περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής. 

• Η ανάκτηση (με την προώθηση της ανακύκλωσης) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη 

ενεργειακών πόρων. 

• Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

• Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών 

συμμετέχουν, με αντικείμενα κριτήρια, στη διαμόρφωση του αντικειμένου της Καθαριότητας. 

• Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, πρέπει να λαμβάνουν 

μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για 

ανάκτηση η επαναχρησιμοποίηση. 
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• Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα ανακύκλωσης και 

εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

• Ο ρυπαίνων πληρώνει. Το κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των 

αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του εξοπλισμού, 

την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού επιδιώκεται: 

• Η διασφάλιση της καθαριότητας της πόλης. 

• Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους 

ρύπανση. 

• Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της προστασίας 

πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση 

απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον. 

• Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που μπορούν να ανακυκλωθούν. 

• Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών 

αντικειμένων, και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «Αστικά Στερεά Απόβλητα» 

και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.   

• Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την ενημέρωση και την 

κατάρτιση. 

• Η παροχή στοιχείων στην Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των οικονομικών 

βαρών με αντικειμενικά κριτήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ  2°  :  ΟΡΙΣΜΟΙ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

• ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει. 

• ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός 

παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι 

οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. 

• ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου 

ευρίσκονται τα απόβλητα. 

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης 

της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης και των ενεργειών στις οποίες 

προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.  

• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: νοούνται οι εργασίες συλλογής 

συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, 

επαναχρησιμοποίησης  και ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων 

των συσκευασιών και άλλων προïόντων, ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους αντίστοιχα να 

επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. 
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• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: νοείται η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε 

νομική μορφή των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης 

και ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

•  ΣΥΛΛΟΓΗ: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της 

προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.  

• ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και την 

φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία. 

• ΠΡΟΛΗΨΗ: τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή  προïόν καταστούν απόβλητα, και τα 

οποία μειώνουν: α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής 

των προϊόντων, β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 

υγεία, ή γ) την περιεκτικότητα των υλικών και  προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. 

• ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: κάθε εργασία με την οποία  προïόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι 

απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. 

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από 

την ανάκτηση ή τη διάθεση. 

• ΑΝΑΚΤΗΣΗ: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα 

χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση  

αυτής της λειτουργίας. 

• ΔΙΑΘΕΣΗ: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμα και στην περίπτωση που η εργασία 

έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. 

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε 

προϊόντα , υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους 

σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την 

επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3°:   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων  του παρόντος κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη ψήφιση  του παρόντος κανονισμού εξουσιοδοτεί : 

• Τη διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας  

• Τη διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και 

• Τις Τεχνικές, Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και 

• Την Πολεοδομία 

για την διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων 

διοικητικών μέτρων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών. 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο  : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Απόβλητο θεωρείται κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ. Τα απόβλητα βάση της πηγής 

παραγωγής τους ταξινομούνται σε: 

I) Αστικά απόβλητα: τα απόβλητα που προέρχονται από τις κατοικίες καθώς και παρόμοια απόβλητα από 

εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα και ταξινομούνται στο κεφάλαιο 20 του 

Καταλόγου Αποβλήτων με ονοματολογία αναφοράς « Δημοτικά Απόβλητα». 

II) Μη αστικά απόβλητα: τα απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία εγκαταστάσεων 

όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία ή και εγκαταστάσεις άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

ταξινομούνται στα λοιπά κεφάλαια του Καταλόγου Αποβλήτων πλην του κεφαλαίου 20. 

Επιπλέον συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων διέπονται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις , ειδικότερα: 

I) Απόβλητα υγειονομικών μονάδων: τα απόβλητα που προέρχονται από την υγειονομική περίθαλψη 

ανθρώπων ή ζώων σε δημόσια ή ιδιωτικά θεραπευτήρια, κέντρα υγείας, δημοτικά ιατρεία, διαγνωστικά 

και ερευνητικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές κλπ και 

περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 18 του καταλόγου αποβλήτων 

II)  Απόβλητα αρμόδιοι για την διαχείριση των οποίων είναι τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα οποία 

υπάγονται στην εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), τον αρμόδιο φορέα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης, και 

περιλαμβάνονται: συσκευασίες, φορητές στήλες (μπαταρίες), συσσωρευτές, απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεταχειρισμένα ελαστικά, απόβλητα έλαια, οχήματα τέλους κύκλου ζωής και 

απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

III) Απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από 

τον άνθρωπο. 

IV) Απόβλητα από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία νοούνται ως: 

• ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: τα οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, 

βιομηχανίες και ιδρύματα, περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων (κεφάλαιο 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

του Ευρωπαϊκού Καταλόγου αποβλήτων)  

• ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: τα απόβλητα των κατοικιών. 

• ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: συσκευασία με ονοματολογία αναφοράς 15.01 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 

Αποβλήτων περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων  αποβλήτων συσκευασίας αστικής προέλευσης. 

• ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον  κατάλογο αποβλήτων (Απόφαση 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί), επισημαίνονται με αστερίσκο και εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις 

επικίνδυνες κάτωθι  ιδιότητες: Η1. Εκρηκτικό,  Η2.  Οξειδωτικό, Η3. α Πολύ εύφλεκτο, Η3. β Εύφλεκτο, Η4. Ερεθιστικό, 

Η5.  Επιβλαβές, Η6. Τοξικό, Η7. Καρκινογόνο, Η8.  Διαβρωτικό, Η9. Μολυσματικό, Η10. Τοξικό για την αναπαραγωγή, Η11 

Μεταλλαξογόνο, Η12. Απόβλητα που εκλύουν πολύ τοξικό αέριο ερχόμενα σε επαφή με νερό αέρα ή οξύ,  Η13. 

Εαισθητοποιητικό, Η14. Οικοτοξικό, Η15. Απόβλητα που κατόπιν διάθεσης δημιουργούν άλλη ουσία, που έχει ένα εκ 

των ανωτέρω χαρακτηριστικών. Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά στον προσδιορισμό των 
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αποβλήτων  που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα λαμβάνοντας  υπόψη  την προέλευση και την 

σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και,  εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. 

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 

μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα 

συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. 

• ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ:  τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον 

κατάλληλα για τη χρήση, για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων 

εσωτερικής καύσης, τα έλαια  κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά 

έλαια. 

• ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΥΜ): τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες 

και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2000/532/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύει. 

Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: i )Αστικά στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά 

και ii) Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων.  

• ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.): κάθε υλικό ή αντικείμενο από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ.1 του 

Ν.4042 ΦΕΚ 24-Α-13/2/2012 σε συνδυασμό με την παρ.4 του άρθρου2 του Ν.2939/2001 και περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο αποβλήτων του παραρτήματος της απόφασης 2000/532/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύει με ονοματολογία 

αναφοράς. 

• ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ: ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα 

προϊόντα που λαμβάνονται από ζώα και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II  

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 5°:  ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 

«Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή 

οικογένειες και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους 

κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, 

όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. 

«Επιχειρήσεις - Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές 

επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: 

i. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 

ii. Για Ανώνυμες Εταιρίες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής. 

iii. Για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους.  

iv. Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, ο Διαχειριστής.  

v. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.   

vi. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.  

vii. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 

viii. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών 

προσώπων που τις αποτελούν. 

 

«Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα, μόνιμα ή πρόσκαιρα, 

στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους. 

«Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, στους οποίους 

υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών. 

«Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που 

χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την υποστήριξή 

τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από 

τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι 

θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 

«Υπεύθυνοι μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, 

χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές. 

Ως «υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών» προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς ων ακινήτων. 
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Ως «υπεύθυνοι έργων δημοσίων οργανισμών» προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι εργολάβοι του έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6°:  ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Υπόχρεοι για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων. 
 

1. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών δημοτικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου 

του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, 

τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. Η οργάνωση των μέσων προσωρινής 

αποθήκευσης γίνεται από τη διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

 

2. Η προσωρινή αποθήκευση των υπολοίπων στερεών αποβλήτων που δεν είναι δημοτικά, γίνεται με ευθύνη και 

δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα σύμφωνα με τις 

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

κανονισμού. 

 

Υπόχρεοι για τις λοιπές εργασίες διαχείρισης. 
 

3. Υπόχρεος φορέας για τις υπόλοιπες εργασίες διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων είναι η διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

 

4. Η διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται αστικά απόβλητα εκτός από 

τα οικιακά, τα οποία λόγω της φύσης, της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή 

παράγονται σε χώρους απρόσιτους ή απομακρυσμένους, καθιστούν ανέφικτη την συλλογή και διάθεσή τους με τα 

διαθέσιμα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή, μεταφορά ή και διάθεσή τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνες 

του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού. 

 

5. Υπόχρεος φορέας για τις υπόλοιπες εργασίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που δεν είναι δημοτικά και 

λόγω της σύνθεσής τους, του είδους ή της ποιότητάς τους δεν γίνονται δεκτά από τη διεύθυνση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, είναι με ευθύνη και δαπάνες του, ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του χώρου από τον οποίο προέρχονται 

τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους 

όρους του παρόντος κανονισμού. 

 

5. Υπόχρεος φορέας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από οδούς, δημοτικούς ή δημόσιους κοινόχρηστους 

χώρους και τμήματα επαρχιακών ή εθνικών οδών εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 

Δήμου Ροδίων, είναι η διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

 

6. Οι υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις και τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τμήματα εθνικών ή επαρχιακών οδών εκτός των ορίων του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ροδίων, ορίζονται στο άρθρο 7 της Υ.Α Η.Π 50910/2727/ΦΕΚ Β1909-2003 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ή ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ  

Ο Δήμος Ρόδου έχει εφαρμόσει σύστημα μηχανικής αποκομιδής υπέργειων κυλιόμενων κάδων και υπόγειων 

κάδων και έχει την ευθύνη της προμήθειας, και της τοποθέτησης των κάδων προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων. Οι κάδοι αποτελούν περιουσία του Δήμου Ρόδου και σ’ αυτόν ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για 

τον τρόπο χρησιμοποίησης τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η αποκλειστική χρήση τους από οποιοδήποτε 

παραγωγό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης. 

Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κατά περίπτωση διαφορετικό σύστημα τοποθέτησης κάδων με 

γνώμονα: 

α. την οικονομία κλίμακας (μείωση στάσεων οχημάτων αποκομιδής) 

β. την ασφάλεια του προσωπικού, των οχημάτων και δημοτών  (κυρίως αποφυγή στενών οδών, π.χ. Μαράσια κ.τ.λ.) 

γ.  την προστασία τουριστικών και αρχαιολογικών ζωνών και ζωνών αστικού ενδιαφέροντος 

δ. την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των δημοτών (θόρυβοι από οχήματα, μικρές αποστάσεις κατοικίας-κάδου 

κ.τ.λ.) 

Η Διεύθυνση χορηγεί κάδους στους παραγωγούς και αναλαμβάνει την χωροθέτησή τους σε πυκνότητα που 

καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων κάθε περιοχής. Οι βασική αρχή διάθεσης και χρησιμοποίησης 

των κάδων απορριμμάτων είναι: κάθε παραγωγός υποχρεούται να χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο κάδο 
απορριμμάτων (και μόνο αυτόν) και κατ΄ αντιστοιχία κάθε ένας κάδος εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη ομάδα 
παραγωγών.   

Σε περίπτωση αιτιολογημένης έντονης όχλησης παραγωγού/-ων από την υφιστάμενη κατάσταση τοποθέτησης 

κάδων απορριμμάτων, η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εξετάζει το θέμα και ενδεχομένως αλλάζει τις 

θέσεις των κάδων με βάση τα παρακάτω: 

• Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει δύο κτίρια, τότε τοποθετείται ακριβώς στη μεσοτοιχία των δύο 

κτιρίων. Όταν όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων και υπάρχει μικρό πεζοδρόμιο, τότε η 

τοποθέτηση γίνεται στην είσοδο της οικοδομής με τα περισσότερα διαμερίσματα. 

• Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε τοποθετείται μπροστά στην 

είσοδο του κτιρίου με το μεγαλύτερο αριθμό κατοικιών. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη και το 

είδος των καταστημάτων της περιοχής, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (τρόφιμα, εστιατόρια, κρεοπωλεία, κλπ.) που παράγουν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών. 

Στην περίπτωση αυτή ο κάδος τοποθετείται στην είσοδο της οικοδομής κοντά στα καταστήματα αυτά.  

• Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης ορισμένων παραγωγών οι εκπρόσωποι αυτών σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση επιλέγουν την τελική θέση τοποθέτησης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο:   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Η προσωρινή αποθήκευση των οικιακών αποβλήτων γίνεται μέσα σε κυλιόμενους κάδους οικιακών αποβλήτων 

(Κ.Κ.Ο.Α) ή σε υπόγειους κάδους. Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων γίνεται από τη Διεύθυνση 
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Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών καθώς και για 

την καταστροφή των παθογόνων μικροβίων.   

Οι παραγωγοί οικιακών αποβλήτων που χρησιμοποιούν για προσωρινή αποθήκευση κυλιόμενους κάδους οικιακών 

αποβλήτων ή υπόγειους κάδους οφείλουν: 

 

1. Να συσκευάζουν τα οικιακά απόβλητα μέσα σε στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές, πριν την εναπόθεσή τους 

μέσα στους κάδους.  

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 50 € 

 

2. Να βγάζουν από το χώρο ευθύνης τους και να τοποθετούν τις σακούλες με τα οικιακά απόβλητα στους κάδους 

μετά τη δύση του ηλίου και πάντως πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου από την περιοχή τους. Δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτησή τους εκτός των κάδων. 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100 € 

 

Παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή μπορεί να γίνει για ορισμένες περιοχές (Μαντράκι-Νιοχώρι, Λίνδος κ.α.) κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με ειδική ανακοίνωση της Διεύθυνσης, εάν υπάρξει ανάγκη αποκομιδής με 

συχνότητα πάνω από μια φορά την ημέρα. 

 

3. Να μην μετακινούν για οποιοδήποτε λόγο τους κάδους από τις θέσεις στις οποίες τους έχει τοποθετήσει η 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

Η αυθαίρετη μετακίνηση  κάδων από παραγωγό αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 150 € 

 

4. Να μην τοποθετούν μέσα στους κάδους στερεά απόβλητα που δεν είναι οικιακά και ειδικότερα απόβλητα βαριά, 

αιχμηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, τοξικά, μολυσματικά ή αδρανή υλικά, κλπ. τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά 

στους κάδους ή στα απορριμματοφόρα ή ακόμη και να προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζόμενους.  

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 € 

Εάν η φθορά ή το ατύχημα θεωρηθούν ως ιδιαιτέρως σοβαρά, η Διεύθυνση θα έχει το δικαίωμα να κινηθεί ακόμη 

και νομικά κατά των υπευθύνων απόρριψης. 

 

5. Να μην παρεμποδίζουν την τοποθέτηση μέσων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων. Η παρεμπόδιση κατασκευής εσοχών και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η 

αυθαίρετη αφαίρεση και η εσκεμμένη φθορά τους, αποτελεί παράβαση. 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100€ 

6. Να μην επικολλούν αυτοκόλλητα, διαφημιστικές αφίσες και να μην αναγράφουν συνθήματα σε κάδους ή άλλα 

μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.  

Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 50€ 

 

7. Για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και ειδικής διαχείρισης απαγορεύεται αυστηρά η προσωρινή αποθήκευση λιπών 

και ελαίων αλλά και κάθε άλλου υγρού αποβλήτου, σε κάδους.  
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Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 € 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

Η συλλογή των οικιακών αποβλήτων από τους κάδους και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης γίνεται από το 

προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και η μεταφορά τους με μηχανικά μέσα αποκομιδής .   

Οι πολίτες οφείλουν να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη συλλογή των απορριμμάτων και να διευκολύνουν το 

προσωπικό της Διεύθυνσης στο έργο του. Πρέπει να επιδείξουν σεβασμό στον εξοπλισμό της πόλης μας, που 

εντέλει αποτελεί και κοινή μας περιουσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 

Η τελική διάθεση των οικιακών αποβλήτων θα γίνεται στο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου και στις εγκαταστάσεις αξιοποίησης 

και επεξεργασίας των απορριμμάτων που θα δημιουργηθούν εκεί ή όπου αλλού κατασκευαστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ  

Σαν ογκώδη δημοτικά απόβλητα νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου, που προέρχονται από οικιακή ή εμπορική 

δραστηριότητα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, συσκευές, υλικά συσκευασίας μεγάλου όγκου από χαρτόνι, ξύλο, 

μέταλλο ή πλαστικό,  κ.τ.λ.).   

 

1. Τα ογκώδη δημοτικά απόβλητα δεν επιτρέπεται να εναποτίθενται δίπλα στους κυλιόμενους ή τους υπόγειους 

κάδους απορριμμάτων ή σε οποιονδήποτε άλλο κοινόχρηστο χώρο. Παραλαμβάνονται από συνεργεία της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος 

κανονισμού  αφού προηγηθεί απαραίτητα τηλεφωνική συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα ανά δημοτική 

ενότητα, όπου και θα διευκρινιστεί η ημέρα και ώρα αποκομιδής. Ο παραγωγός, υποχρεούται να εναποθέσει τα 

ογκώδη απόβλητά του μπροστά από την ιδιοκτησία του τηρώντας τους εξής κανόνες: 

• Να είναι  εφικτή η αποκομιδή τους  

• Να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων 

• Να απέχουν κατ΄ ελάχιστον 1,50 μ. από τα όρια των διπλανών ιδιοκτησιών 

Παράβαση της διάταξης  επιφέρει πρόστιμο 200 € 

Δύναται η Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης να ορίζει συγκεκριμένα σημεία όπου θα υπάρχει σχετική σήμανση 

και θα μπορούν οι παραγωγοί να εναποθέτουν εκεί τα ογκώδη δημοτικά απόβλητα. 

2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων και θάμνων, κλαδιά, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ., δεν επιτρέπεται να 

εναποτίθενται δίπλα στους κυλιόμενους ή τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων ή σε οποιονδήποτε άλλο 

κοινόχρηστο χώρο, καθώς επίσης δεν επιτρέπεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Απομακρύνονται με 

ευθύνη και δαπάνη του παραγωγού. 

Παράβαση της διάταξης  επιφέρει πρόστιμο 200 € 
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3. 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 αφήνονται δίπλα στους κάδους 

απορριμμάτων και σε καμία περίπτωση εντός αυτών μετά τη δύση του ηλίου.  

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 150 € 

 

4. Σε κατοικημένες περιοχές εντός ή πλησίον αξιόλογων τουριστικών και αρχαιολογικών περιοχών (Παλιά Πόλη, 

Αρχαίο Στάδιο Ρόδου, Λίνδος, κ.τ.λ.), η συλλογή των ογκωδών θα γίνεται αυστηρά και μόνο μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα ανά Δημοτική Ενότητα όπου και θα υποδεικνύεται κάθε φορά ο χώρος και η 

ώρα της εναπόθεσης.  

Παράβαση της διάταξης  επιφέρει πρόστιμο 300 € 

 

5. Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών δημοτικών αποβλήτων σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, 

χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως.  

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 1000 € 

 

6. Σε περίπτωση εφαρμογής από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προγραμμάτων συλλογής χωριστών 

ρευμάτων αστικών αποβλήτων όπως χαρτί, γυαλί, βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

κ.τ.λ., είτε αποβλήτων που υπόκεινται στη νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, οι παραγωγοί ή οι κάτοχοι των αποβλήτων αυτών οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και να ενισχύουν 

τις ανωτέρω δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 

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.  

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 Δνση 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.  

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 500 € 

 

 

Για τα ογκώδη στερεά απόβλητα των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του 

παρόντος. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

 

Τα απόβλητα αυτά μπορεί να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς ανοιχτούς μεταλλικούς κάδους (containers) 

και να απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο 

προέρχονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους 

όρους του παρόντος κανονισμού.  

 

Η τελική διάθεση των ΑΕΚΚ, θα γίνεται σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων ή σε  χώρο προσωρινής αποθήκευσης  που θα 

υποδείξει ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τους.  

 

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. Η προσωρινή αποθήκευσή τους γίνεται 

υποχρεωτικά με χρήση ειδικών μεταλλικών container, η τοποθέτηση των οποίων σε κοινόχρηστο χώρο απαιτεί 

ειδική έγγραφη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που χορηγεί ο Δήμος.  

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 € 

 

Σε περίπτωση ρύπανσης κοινόχρηστου χώρου από ΑΕΚΚ, οι υπαίτιοι είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν το 

χώρο αυτό με ευθύνη και δαπάνη τους άμεσα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το παραπάνω πρόστιμο 

διπλασιάζεται. 

Αν πρόκειται για αδρανή απόβλητα από κατασκευή έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, την ευθύνη απομάκρυνσής τους 

έχει ο ανάδοχος ή ο κύριος του έργου ανάλογα με το τι προβλέπει η σχετική μεταξύ τους σύμβαση. Σε κάθε 

περίπτωση με την ολοκλήρωση του έργου και πριν την παράδοσή του σε χρήση, ο ανάδοχος (ή ο κύριος του έργου 

σε περίπτωση αυτεπιστασίας ή εργασίας επισκευής και συντήρησης), οφείλει να παραδώσει τον χώρο επιμελώς 

καθαρισμένο. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 500 € 

 

Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, 

πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως.  

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 1000 € 

 

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 

Ευρωπαïκού 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. 
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Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 € 

ΑΡΘΡΟ 15ο :   ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

Παλιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματά τους, χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα, εφόσον: 

α) εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, 

 

 β) εγκαταλείπονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και 

οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, 

 

 γ) εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά 

δήλωσή του, 

 

 δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την 

δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκονται δεν δύναται να ανταποκριθούν 

στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.  

 

Η διαδικασία χαρακτηρισμού και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων, περιγράφεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 

116/2004 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.3.2004) 

  

Με τον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται η αυθαίρετη εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος ή τμήματος αυτών, 

οπουδήποτε μέσα στα όρια του Δήμου Ροδίων. Σε περίπτωση που ο κύριος, νομέας ή κάτοχος ενός παλιού 

οχήματος θέλει να το απομακρύνει, οφείλει να το μεταφέρει ο ίδιος και να το παραδώσει σε εξουσιοδοτημένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας τότε μπορεί να επικοινωνήσει με το 

αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσής μας, το οποίο και θα φροντίσει για την ασφαλή τελική του διάθεση. Κατά την 

παράδοση συμπληρώνονται τα σχετικά έγγραφα παράδοσης που χορηγεί η υπηρεσία. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 € 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Οι αρμόδιοι των Υγειονομικών Μονάδων από τις οποίες  παράγονται Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 

(ΕΑΥΜ),  είναι υπεύθυνοι με δαπάνες τους για τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία( Απόφαση 

αριθμ. Οικ.146163/2012 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων) 

 

Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών εντός  των κάδων,  ή σε οποιονδήποτε άλλον 

κοινόχρηστο χώρο. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 1000 € 

 

Για τα αστικά στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του 

παρόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  17Ο :   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Υπόχρεος φορέας για όλες τις εργασίες διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο 

άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού είναι  με ευθύνη και δαπάνες του, ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του χώρου από 

τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα αυτά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 13588/725/2006 που ορίζει το 

γενικό πλαίσιο διαχείρισης,  ΚΥΑ 24944/1159/2006 με την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές 

διαχείρισης και ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β) με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων). 

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους, ή η αυθαίρετη απόρριψή και διάθεσή 

τους σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο, ή στον Χ.Υ.Τ.Α. και εν γένει κάθε εργασία διαχείρισής τους που 

θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιφέρει πρόστιμο 1000€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΛΗΣ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ  18Ο :   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο Δήμος Ρόδου έχει την ευθύνη διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της καλής εμφάνισης της πόλης από πλευράς 

καθαριότητας. 

  

Για χώρους που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς όπως Λιμενική Ζώνη, Αρχαιολογικοί χώροι, ιδιωτικά οικόπεδα, 

κλπ., την ευθύνη για την τήρηση της καθαριότητας έχουν με δαπάνες τους οι κύριοι, οι νομείς ή οι κάτοχοί τους.  

 

Για τον καθαρισμό των οδών, πλατειών, πάρκων, παραλιών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων της πόλης  ο Δήμος 

Ρόδου χρησιμοποιεί εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανικά μέσα (σάρωθρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, κλπ). 

 

Η συχνότητα καθαρισμού καθορίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης βάσει των 

ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής (τουριστική, εμπορική, πυκνοκατοικημένη, αραιοκατοικημένη κλπ.) καθώς και του 

προσωπικού και των μέσων που διαθέτει. 

 

Οι  πολίτες μπορούν και πρέπει να συνδράμουν ουσιαστικά με τη συμπεριφορά τους για μια πόλη καθαρή και 

ευπρεπισμένη. Για τον σκοπό αυτό: 

 

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους, αποβλήτων, 

έστω κι αν πρόκειται για μικροαντικείμενα συσκευασίας ή ατομικής χρήσης. Επιτρέπεται η απόρριψή τους σε 

καλάθια απορριμμάτων ή σε κάδους. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 20 € 

 

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μεγάλης ποσότητας οικιακών αποβλήτων ανεξαρτήτως αν αυτά είναι συσκευασμένα ή 

όχι, σε καλάθια απορριμμάτων. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 50 € 

 

Ενέργειες κλοπής ή βανδαλισμών σε βάρος των προσωρινών μέσων αποθήκευσης (καλάθια ή κάδοι, κ.τ.λ.) 

θεωρούνται απαράδεκτες από το κοινωνικό σύνολο. 

 

 Παράβαση της διάταξης αυτής πέραν των αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει πρόστιμο 300 € 

 

ΑΡΘΡΟ  19Ο:   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, 

ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, fast food και συναφή καταστήματα, είτε διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα είτε όχι, 

οφείλουν να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς με ευθύνη και δαπάνη τους. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 200 € 
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ΑΡΘΡΟ  20Ο:   ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Υπεύθυνοι για την τήρηση της Καθαριότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών είναι οι κάτοχοι της 

ειδικής άδειας πωλητή (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και 

αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους.  

Κάθε πωλητής σε Λαϊκή Αγορά φροντίζει με ευθύνη και δαπάνη του: 

• Να τηρεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που 

καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων του. Συγκεκριμένα, να μην ρυπαίνει με τη ρίψη κάθε 

είδους αποβλήτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, 

φύλλα λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.). Τα απόβλητα αυτά 

οφείλει να τα συσκευάζει σε καλά κλεισμένες σακούλες και να τα αποθηκεύει προσωρινά στο χώρο του ή 

στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων. 

• Μετά το πέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, υποχρεούται να συλλέγει σχολαστικά όλα τα απόβλητα που 

προήλθαν από την εμπορική του δραστηριότητα εντός και γύρω από τον πάγκο πώλησής του, να τα 

συσκευάζει σε καλά κλεισμένες σακούλες και να τα αποθηκεύει προσωρινά είτε στους πλησιέστερους 

κάδους απορριμμάτων είτε σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδείξει η Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

έτσι ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής η αποκομιδή τους.    

• Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα 

στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς. Η παραμονή των πωλητών ή των 

υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου Λαϊκής αγοράς θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων». 

Συμπερασματικά, οι πωλητές, και μόνο, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του χώρου όπου 

γίνεται μία Λαϊκή Αγορά, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας αυτής, έως τη στιγμή της οριστικής 

απομάκρυνσής τους από εκεί. Η Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης είναι αρμόδια μόνον για την μηχανική 

αποκομιδή των παραγόμενων αποβλήτων.    

 

Παράβαση της διατάξεων αυτών, επιφέρουν πρόστιμο 200 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ  21Ο:   ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ - ΚΑΝΤΙΝΕΣ 

Οι πλανόδιοι μικροπωλητές καθώς και οι ιδιοκτήτες καντίνας (σταθερής ή μη) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω 

χώρο πάντοτε καθαρό, να διαθέτουν ιδιόκτητους κάδους υποδοχής αποβλήτων ή καλαθάκια και να συλλέγουν τα 

κάθε είδους στερεά απόβλητα που παράγονται από τη δραστηριότητά τους μέσα σε ανθεκτικούς σάκους καλά 

σφραγισμένους, τους οποίους θα αποθηκεύουν προσωρινά στους πλησιέστερους κάδους. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 200 € 
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ΑΡΘΡΟ  22Ο:   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του 

περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 

κατάλληλη συσκευή- συλλέκτη περιττωμάτων ή ειδικές σακούλες (πλαστικές ή χάρτινες) τις οποίες θα έχουν μαζί 

τους όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους.  

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 50€ 

Εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους 

σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών ή αρχαιολογικούς χώρους το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ  23Ο: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Η πλημμελής εναπόθεση και προσωρινή αποθήκευση υλικών συσκευασίας, εμπορευμάτων, οικοδομικών ή 

αδρανών υλικών κ.τ.λ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό τους στο περιβάλλον λόγω 

αέρα ή βροχής, είτε αυτά βρίσκονται σε ιδιόκτητο είτε σε κοινόχρηστο χώρο. Για τον σκοπό αυτό ο κύριος, νομέας ή 

κάτοχος των υλικών αυτών πρέπει να λάβει με ευθύνη και δαπάνη του, τα αναγκαία μέτρα (επικάλυψη, περίφραξη,  

κατάβρεξη, κλπ). 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 300 € 

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά μεταφορικών μέσων ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν 

το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή συσκευασμένο με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζεται ο 

διασκορπισμός κατά την φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι οχημάτων μεταφοράς 

ρευστού φορτίου πρέπει αντίστοιχα να φροντίζουν για την στεγανότητα των δεξαμενών τους, ώστε να αποκλείουν 

τη διαρροή φορτίου κατά την φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. Απόβλητα οποιασδήποτε μορφής που 

παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της 

συγκεκριμένης εργασίας με ευθύνη των κυρίων, νομέων ή κατόχων των οχημάτων μεταφοράς. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 300 € 

 

ΑΡΘΡΟ  25Ο:   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Δεν επιτρέπεται η ρίψη διαφημιστικών φυλλαδίων, σε κοινόχρηστους χώρους ή σε μη ελεγχόμενους ιδιωτικούς 

κοινόχρηστους χώρους (π.χ. είσοδοι πολυκατοικιών) από τους οποίους μπορούν να διασκορπιστούν στους 

κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση διαφημιστικών φυλλαδίων σε 

σταθμευμένα οχήματα. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 300 € για τα πρώτα εκατό (100) διαφημιστικά φυλλάδια το 

οποίο επαυξάνεται κατά 5€ για κάθε ένα τεμάχιο πλέον των εκατό (100)  
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Το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. 

 

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση ή η ανάρτηση αφισών σε οποιοδήποτε χώρο όπως ΚΑΦΑΟ, κατασκευές 

προσωρινής περίφραξης χώρων, στάσεις λεωφορείων, κορμούς δέντρων, στύλους ηλεκτροφωτισμού κ.τ.λ. Οι 

αφίσες επιτρέπεται να κολλιούνται μόνο σε ειδικά διαφημιστικά ταμπλό που έχει τοποθετήσει για το λόγο αυτό ο 

Δήμος Ρόδου .  

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 300 € για τις πρώτες δέκα (10) αφίσες το οποίο επαυξάνεται 

κατά 50€ για κάθε ένα τεμάχιο πλέον των δέκα (10)  

 

 

Σε περίπτωση ρύπανσης από αφισοκόλληση κοινοχρήστου χώρου όπου η μετέπειτα απορρύπανση απαιτεί μεγάλη 

προσπάθεια και κόστος (π.χ. καθαρισμός ΚΑΦΑΟ από υπολείμματα αφισοκόλλησης), οι υπαίτιοι είναι 

υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν το χώρο αυτό με ευθύνη και δαπάνη τους άμεσα. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται. 

Το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. 

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πανό και αεροπανό στα όρια του Δήμου Ροδίων. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 300 € ανά αεροπανό 

 

Το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  26Ο:   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι οικοπέδων, ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων, μη κατοικημένων ή ημιτελών κτισμάτων κ.τ.λ. 

που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οριοθετημένων ή μη οικισμών και σε ακτίνα 100,00 μ. από τα όριά 

τους είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη και δαπάνη τους : 

 

• Να φροντίζουν για την καθαριότητα και την αποψίλωση των χώρων αυτών, ακόμη και εάν τα απόβλητα 

προέρχονται από τρίτους, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς 

και η αισθητική υποβάθμιση του τοπίου 

 

• Να περιφράξουν τους χώρους αυτούς ώστε να αποτρέψουν τη μετατροπή τους σε χώρο παράνομης 

απόρριψης κάθε είδους στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα για χώρους με κλίση προς την πλευρά δρόμου 

οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα νερά της βροχής να μην παρασέρνουν πέτρες και 

χώματα προς το πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα. 

 

Η Δνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με έγγραφη όχληση προς τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του ακινήτου απαιτεί 

συμμόρφωση με τα παραπάνω εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.  

Μη συμμόρφωση στη διάταξη αυτή, επιφέρει πρόστιμο 500 € 
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Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά περίπτωση, 

παρεμβαίνει αποκαθιστώντας την καθαριότητα του χώρου αυτού.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλιοι χώροι), 

στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με ευθύνη και δαπάνη των υπευθύνων (όπως αυτοί 

καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού ), ακόμη και αν τα απόβλητα προέρχονται από τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ  27Ο:   ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ 

Ο Δήμος Ρόδου έχει την ευθύνη λειτουργίας και τήρησης της καθαριότητας των δημοτικών αφοδευτηρίων. Ο 

καθαρισμός τους γίνεται καθημερινά με προσωπικό και μέσα του Τμήματος Καθαριότητας Κτιρίων 

 

Οι πολίτες, συμβάλλοντας στην προσπάθεια αυτή, οφείλουν: 

 

• Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και σύμφωνα με τους 

κανόνες υγιεινής. 

 

• Να μην αφαιρούν αναλώσιμα ή μη υλικά και εξοπλισμό από τις εγκαταστάσεις των αφοδευτηρίων και να 

μην προβαίνουν σε βανδαλισμούς σε βάρος της δημοτικής περιουσίας. 

 

Παράβαση της διάταξης αυτής πέραν των αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει πρόστιμο 200 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ  28Ο :   ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Η ορθολογική αντιμετώπιση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων σχεδιάζεται και υλοποιείται 

σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως αυτή έχει 

εκφρασθεί ήδη μέσα από τον Κοινοτικό και Εθνικό Σχεδιασμό. 

Πέρα όμως απ’ αυτό, ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιμέρους γενικά προγράμματα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 

στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και συναλλάγματος αλλά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας στην 

περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

• Προγράμματα ανακύκλωσης 

• Προγράμματα συλλογής χωριστών ρευμάτων αστικών αποβλήτων όπως χαρτί, γυαλί, βιοαποικοδομήσιμα 

απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

• Προγράμματα αποβλήτων που υπόκεινται στη νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων 

• Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

• Προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στη 

λειτουργία συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων 

• Προγράμματα επανένταξης αποκατεστημένων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων 

 

 

ΑΡΘΡΟ  29ο  :   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η παρών Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Ροδίων, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου που ακολουθεί τη σχετική απόφαση έγκρισής του από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Ρόδου. Έπεται μεταβατική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει ενημέρωση των πολιτών με 

κάθε πρόσφορο μέσο. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι παραβάσεις θα αντιμετωπίζονται με τη μορφή 

προφορικής ή έγγραφης σύστασης και όχι προστίμου. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το αργότερο την 1η / …….. / 

2013. 

 

 

 


