
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Οδηγίες Διαλογής Αποβλήτων 

• Πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, βεβαιωθείτε ότι φέρετε τον κατάλληλο 
εξοπλισμό ατομικής προστασίας (παπούτσια ασφαλείας, μάσκα, γάντια, κλπ). 

•  Εργάζεστε σε ομάδες και χώρους ευθύνης σύμφωνα με οδηγίες ομαδαρχών και έχοντας 
πάντοτε υπόψη τα προβλεπόμενα μέτρα για προστασία από τον COVID-19. 

• Να γίνει ΚΥΡΙΩΣ συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών/ αποβλήτων. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά, να τοποθετούνται σε σακούλια της Green 
Dot σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά. 

• Σε περίπτωση που θα γίνει συλλογή άλλων μη ανακυκλώσιμων υλικών/ αποβλήτων τότε, 
να γίνει χωριστή συλλογή και τοποθέτηση σε αντίστοιχους περιέκτες, ΜΟΝΟ των πιο κάτω 
ρευμάτων αποβλήτων: 

- Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΜΟΝΟ Μικροσυσκευές). 
- Απόβλητα Ελαστικά. 
- Κλαδέματα 
- Σύμμεικτα Δημοτικά Απόβλητα 

• Σε περίπτωση που εντοπίσετε Ογκώδη Απόβλητα (Στρώματα, Καναπέδες, κλπ), Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ψυγεία, Τηλεοράσεις, κλπ) και Μπάζα 
ενημερώνετε τον ομαδάρχη σας ώστε αυτός με την σειρά του να ενημερώσει την σχετική 
Τοπική Αρχή για απομάκρυνσή τους. 

• Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων, εκτός των πιο πάνω, 
ενημερώνετε τον ομαδάρχη σας για οδηγίες. 

• Σε περίπτωση που εντοπίσετε ή υποψιάζεστε ότι έχετε εντοπίσει επικίνδυνα απόβλητα 
ή/και υλικά (πχ αμίαντο, φιάλες πίεσης, κλπ), αποφεύγετε να τα αγγίξετε και ενημερώνετε 
αμέσως τον ομαδάρχη σας για αναγνώριση και λήψη κατάλληλων μέτρων. 

• Αποφεύγετε οποιεσδήποτε ενέργειες πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την προσωπική σας 
ασφάλεια ή/και τον περιβάλλοντα χώρο (άναμμα φωτιάς, κάπνισμα, κλπ). 

• Αποφεύγετε να βάζετε τα χέρια σας σε κρυψώνες, πυκνούς θάμνους ή άλλους χώρους 
που δεν έχετε καλή ορατότητα, διότι σε αυτούς τους χώρους μπορεί να κρύβονται φίδια.  Σε 
περίπτωση που πρέπει να αφαιρέσετε απόβλητα από τέτοιες περιοχές, αυτό να γίνεται με 
τη χρήση λαβίδας συλλογής απορριμμάτων με μακρύ χερούλι.  Σε περίπτωση που 
εντοπίσετε φίδι, σε καμία περίπτωση, μην προσπαθήσετε να το συλλάβετε ή να το 
σκοτώσετε, καθώς είναι πολύ πιθανό να γίνει επιθετικό και να σας δαγκώσει στην 
προσπάθειά του να αμυνθεί και να σωθεί. Απλά απομακρυνθείτε ήρεμα από τον χώρο και 
αφήστε το να φύγει χωρίς να το ενοχλήσετε. 

• Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιαδήποτε στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις, επιστολές με 
λογότυπα εταιρειών, κλπ) τα οποία πιθανόν να αποδεικνύουν την προέλευση των 
αποβλήτων, τα παραδίδετε στον ομαδάρχη σας για πιθανή χρήση τους ως τεκμήρια στο 
δικαστήριο.   



 
 

Μέτρα για προστασία από COVID-19: 

• Αναφέρετε στον υπεύθυνο της ομάδας καθαρισμού εάν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες, 

ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία σας. 

• Χρησιμοποιείτε μάσκα ή/και ασπίδα προστασίας προσώπου.  

• Εάν έχετε οδηγίες να εργαστείτε σε ομάδα με άλλα πρόσωπα, η ομάδα να αποτελείται 

από 3 άτομα – όχι περισσότερα.  

• Εργαστείτε δίπλα-δίπλα, χωρίς να βλέπετε / αντικρίζετε ο ένας τον άλλο.  

• Μπορείτε να εργαστείτε πρόσωπο με πρόσωπο (αντικριστά) με άλλο εργαζόμενο, μόνο 

μετά από έγκριση αρμόδιου προσώπου και όχι περισσότερο από 15 λεπτά.  

• Χρησιμοποιείτε τα δικά σας Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Μην τα μοιράζεστε με 

άλλα πρόσωπα. Καθαρίζετε τα ΜΑΠ πολλαπλής χρήσης επιμελώς μετά από κάθε χρήση. 

• Απορρίψετε τα ΜΑΠ μίας χρήσης σε κατάλληλα δοχεία απορριμμάτων, μετά από τη χρήση 

τους και κλείνετε το κάλυμμα. 

• Τηρείτε 2 μέτρα απόσταση μακριά ο ένας από τον άλλο, όταν τρώτε και αποφεύγετε κάθε 

επαφή μεταξύ σας.  

• Προσπαθείτε να φέρνετε το δικό σας φαγητό και τα δικά σας επαναχρησιμοποιούμενα 

μπουκάλια ροφημάτων.  

• Χρησιμοποιείτε τα δικά σας ή μιας χρήσης, πιάτα, σκεύη φαγητού, φλιτζάνια.  

• Τοποθετείτε τα απορρίμματα σε κάδο απορριμμάτων και κλείνετε το κάλυμμα. 

 

 

 


