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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΕΘΕΛΟΝΣΕ 

Let’s Do It! Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΟΜΑΔΩΝ  

 

Κατά την ημέρα καθαριςμού: 

1. Το υπεύθυνο άτομο τησ κάθε ομάδασ εθελοντών θα πρέπει να ενημερώςει 

όλουσ τουσ ςυμμετέχοντεσ τησ ομάδασ του για τον τρόπο ςυλλογήσ και 

διαλογήσ των απορριμμάτων, για τουσ κινδύνουσ που πιθανόν να εμφανιςτούν 

κατά τη διαδικαςία τησ ςυλλογήσ καθώσ και για τα τηλέφωνα άμεςησ 

ανάγκησ. 

 

2. Βεβαιωθείτε ότι κάθε παιδί ςυνοδεύεται από έναν ενήλικα που θα είναι 

υπεύθυνοσ γι’ αυτό. 

 

3. Φωτογραφίεσ και βιντεάκι:  
Αποςτείλτε ςτην ηλεκτρονική διεύθυνςη:info@letsdoitcyprus.com 
 Μπορείτε να δημοςιεύετε επίςησ ομαδικά, απ’ ευθείασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, 

χρηςιμοποιώντασ τα  hashtag #trashtag και #LetsdoitCyprus.  

 

4. Στο τέλοσ των οδηγιών θα βρείτε τα τηλέφωνα έκτακτησ ανάγκησ. 

 

5. Παρακαλούμε όπωσ ςυμπληρώςετε το επιςυναπτόμενο “Έντυπο Ημέρασ 

Δράςησ” και το αποςτείλετε ςτο email: Info@letsdoitcyprus.com μετά τη 

λήξη τησ δράςησ. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΦΩΡΙΜΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ: 

 

 Στο ςακούλι ανακύκλωςησ PMD μπαίνουν ΜΟΝΟ τα εξήσ:  

1. Πλαςτικά μπουκάλια/ δοχεία  

2. Μεταλλικέσ ςυςκευαςίεσ  

3. Συςκευαςίεσ TetraPak 

 

 Στα μαύρα–κίτρινα ςακούλια (ςκυβαλοςάκουλα) μπαίνουν: 

1. Όλα τα υπόλοιπα (ςύμμικτα). 
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Σημείωςη 1: Οι γυάλινεσ φιάλεσ μπορούν να ςυλλεχθούν ξεχωριςτά και να μεταφερθούν ςτον 

κοντινότερο κάδο (καμπάνα) τησ Green Dot. 

 

Σημείωςη 2: Οι μπαταρίεσ μπορούν να ςυλλεχθούν ξεχωριςτά και να μεταφερθούν ςτον 

κοντινότερο κάδο τησ ΑΦΗΣ Κύπροσ. 

 

Σημείωςη 3: Οι ηλεκτρικέσ ςυςκευέσ μπορούν να ςυλλεχθούν ξεχωριςτά και να μεταφερθούν ςτον 

κοντινότερο κάδο τησ Weee Ηλεκτροκύκλωςησ Cyprus (www.weeecyprus.com.cy). Συνήθωσ 

υπάρχουν κάδοι Ηλεκτροκύκλωςησ ςε καταςτήματα πώληςησ ηλεκτρικών ςυςκευών. 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ: 

 

1. Δεν διακινδυνεύουμε τη ζωή μασ ςε επικίνδυνεσ περιοχέσ, όπωσ πλαγιέσ, βραχώδεισ 

παραλίεσ ή γλιςτερά βράχια. 
 

2. Δεν ειςερχόμαςτε ςτο μέςο τησ ςωρού των ςκουπιδιών. 
 

3. Είμαςτε προςεχτικοί όταν πληςιάζουμε πρώτοι ένα ςωρό ςκουπιδιών γιατί υπάρχει 

κίνδυνοσ να υπάρχουν κρυμμένα φίδια , ςφήκεσ κλπ. 
 

4. Αγγίζουμε τα ςκουπίδια μόνο χρηςιμοποιώντασ γάντια και δεν ακουμπάμε αιχμηρέσ 

άκρεσ και άλλα επικίνδυνα απορρίμματα. 
 

5. Τα μικρά παιδάκια δεν πρέπει να ακουμπούν μπουκάλια και αιχμηρά αντικείμενα. 
 

6. Σε περίπτωςη έκτακτησ ανάγκησ, επικοινωνούμε αμέςωσ με το 112 και/ή με τον 

ςυντονιςτή τησ ομάδασ. 
 

 

 

ΠΛΗΙΕΣΕΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ: 

Γενικό Νοςοκομείο Λευκωςίασ 22-603000 

Γενικό Νοςοκομείο Λεμεςού 25-801100 

Γενικό Νοςοκομείο Λάρνακασ  24-304312 

Γενικό Νοςοκομείο Αμμοχώςτου 23-200000 

Γενικό Νοςοκομείο Πάφου 26-803100 

Νοςοκομείο Κυπερούντασ  25-806700 

  

 

ΣΗΛΕΥΩΝΑ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ: 

Ευρωπαΰκόσ Αριθμόσ Έκτακτησ Ανάγκησ 112 

Γραμμή Επικοινωνίασ του πολίτη με 

αςτυνομία 

1460 

Αναφορά Δαςικών Πυρκαγιών 1407 

Κέντρο Πληροφόρηςησ Δηλητηριάςεων 1401 

 

http://www.weeecyprus.com.cy/
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Ζντυπο Θμζρασ Δράςθσ – Κακαριότθτα 
Let’s Do It! Cyprus – KακαρίΗΩ τθν Κφπρο 

 
 
Επιςκεφκείτε τον ςφνδεςμο www.togethercyprus.org/.......... και ςυμπλθρώςτε το ζντυπο 
δράςθσ τθσ θμζρασ κακαριςμοφ οφτωσ ώςτε να γνωρίηουμε ποςοτικά τι ζχουμε καταφζρει κατά 
τθν Παγκφπρια εκςτρατεία κακαριςμοφ. Εναλλακτικά μπορείτε να ςυμπλθρώςετε το πιο κάτω 
ζντυπο και να μασ το αποςτείλετε με μερικζσ φωτογραφίεσ τθσ δράςθσ ςασ ςτο 
info@letsdoitcyprus.com 
 

 

Ομάδα: πχ Διμοσ/Κοινότθτα/Σχολείο 
κλπ. 

 

Επαρχία  

Περιοχι κακαριότθτασ  

E-mail υπεφκυνου ομάδασ για αποςτολι 
πιςτοποιθτικών εκελοντιςμοφ 

 

Τελικόσ αρικμόσ εκελοντών  

Αρικμόσ ςκυβαλοςάκουλων (ςφμμικτα)  

Αρικμόσ ςκυβαλοςάκουλων 
ανακφκλωςθσ για PMD 

 

Άλλα υλικά που ζχουν ςυλλεχκεί πχ  
ελαςτικά, ζπιπλα, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 
κλπ. 
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