
 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ 

Αγαπητέ Δημότη,  
 
Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων σας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες οι 
οποίοι επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και κατ’ επέκταση την ποιότητα της ζωής σας. Για τον λόγο αυτό 
σας υπενθυμίζουμε μερικές ενέργειες με τις οποίες επιτυγχάνεται η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων 
σας - κάτι το οποίο συμβαδίζει με τη μελλοντική εφαρμογή του Πληρώνω Όσο Πετώ μέσω 
προπληρωμένης σακούλας από όλους τους δήμους. Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων σας θα 
μειώσει τα απορρίμματα που θα καταλήγουν για περισυλλογή από τον δήμο και κατ’ επέκταση θα 
μειώσει και τα τέλη που θα πληρώνετε. 
 
ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΥΒΑΛΑ 
 
1. Οι σακούλες απορριμμάτων σας πρέπει να τοποθετούνται σε επαρκή 

σκυβαλοδοχεία. Τα σακούλια χωρίς το σκυβαλοδοχείο ελκύουν γάτες, 
ποντίκια και σκύλους, με αποτέλεσμα να  σκορπίζονται τα 
απορρίμματα δημιουργώντας ακαταστασία, δυσοσμία και κατ’ 
επέκταση οχληρία. 

                    
2. Τα σκύβαλα σας πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες 

απορριμμάτων, όχι υπέρβαρες για αποφυγή σκισίματος τους.  
 
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εναπόθεση των απορριμμάτων σας σε κάδους που δεν είναι 

ιδιοκτησία σας. 
 
4. Όπου υπάρχει ανάγκη για αγορά επιπρόσθετου σκυβαλοδοχείου αυτό να γίνεται 

άμεσα. Το πλύσιμο του/των σκυβαλοδοχείου/ων σας πρέπει να γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μην προσελκύονται μύγες και να μη 
δημιουργείται εστία μόλυνσης και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ειδικότερα 
την καλοκαιρινή περίοδο. 

 
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση άχρηστων αντικειμένων εντός του κάδου 

απορριμμάτων το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα περισυλλογής 
σκυβάλων.  

 
6. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος παρέχει 20% έκπτωση σε όσους αποδεδειγμένα διενεργούν οικιακή 

κομποστοποίηση κάτι το οποίο συμβάλλει δραστικά στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που 
τοποθετούνται για περισυλλογή από την υπηρεσία του δήμου. – Περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 25864128/129. 

___________________________________________________________________________________ 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ  
 

• Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Πράσινου Σημείου στη Φασούλα το οποίο 
μπορεί να σας εξυπηρετεί Δωρεάν - παραλαμβάνοντας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή και Σάββατο ογκώδη αντικείμενα και κλαδεύματα στο ωράριο, αλλά 
και στις ποσότητες, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό έντυπο στην 
ιστοσελίδα του δήμου  -  www.agios.athanasios.org.cy  

• Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου διαθέτει υπηρεσία μεταφοράς των πιο πάνω 
αποβλήτων στο Πράσινο Σημείο για τους Δημότες του που αδυνατούν να το 
πράξουν με την καταβολή ενός μικρού τέλους. Για περισσότερες  πληροφορίες 
αποταθείτε στα τηλέφωνα του Υγειονομικού Τμήματος 25864145/128/129. 
 

 
 

 
  

http://www.agios.athanasios.org.cy/


 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
 
 
 
 
 
 

Παρακαλείσθε oπως τοποθετείτε στα ειδικά 

σακούλια ανακύκλωσης - κάθε Δευτέρα μεσημέρι 

τα ανακυκλώσιμα υλικά σας για περισυλλογή από 

την εταιρεία Green Dot. Για περισσότερες 

πληροφορίες στο τηλέφωνο 7000 0090 

Παρακαλείσθε oπως τοποθετείτε ΕΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ για MONO 

ρουχισμό σε καλή κατάσταση για ανακύκλωση 

τους οποίους μπορείτε να βρείτε στις πιο 

κάτω οδούς: 

1. Έναρξη Λεωφόρος Αγίου Αθανασίου   

2. Έναρξη Ανδρέα Καρυόλου 

3. Ανδρέας & Άννας Πουπούτση 

4. Σφαλαγγιωττίσσης προς Ογκολογικό 

Κέντρο 

Ο δήμος διαθέτει στο Δημοτικό Μέγαρο - 

κάδο ανακύκλωσης μπαταριών – 

Παρακαλείσθε με την κάθε επίσκεψη σας 

στα γραφεία του δήμου να απορρίπτετε 

στον ειδικό αυτό κάδο τις 

χρησιμοποιημένες μπαταρίες για 

ανακύκλωση.  

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία με 

το Κέντρο Μελετών και Έρευνας – ΑΚΤΗ 

έχει τοποθετήσει ειδικό κάδο για να 

απορρίπτετε τα τηγανέλαια από την οικία 

σας, τα οποία αξιοποιούνται για παραγωγή 

βιοκαυσίμου. Ο κάδος είναι τοποθετημένος 

δίπλα από τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης 

του δήμου.   

Το γυαλί συλλέγεται μόνο από τους ειδικούς 

πράσινους κάδους τύπου «καμπάνα», οι οποίοι 

τοποθετούνται σε κύρια σημεία του δήμου και 

μπορείτε να τα βρείτε μέσω της δωρεάν 

εφαρμογής της Green Dot “ReCYcling CY”. 

https://www.google.com/search?q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B5%CE%BD+%CE%B4%CE%BF%CF%84&rlz=1C1GGRV_enCY751CY751&oq=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B5%CE%BD+%CE%B4%CE%BF%CF%84&aqs=chrome..69i57.2432j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

