
 

 
  

 
 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 «Δες το Καθαρά» 

Διοργάνωση Β΄ Φάσης 

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και καθαρίζουμε την Κύπρο» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΗΠΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 

 

1 Νοεμβρίου 2021 

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την 

Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Επίτροπο του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών, το 

Υφυπουργείο Τουρισμού και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, 

διοργανώνουν τη Β΄ Φάση της Εκστρατείας Καθαριότητας της Κύπρου, βάσει σχετικής 

Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

(ΠΣΣΕ) οργανώνει την καθαριότητα σημείων ήπιας ρύπανσης. 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: 

• Φορείς/Οργανωμένες Ομάδες Εθελοντών   

Οι οργανωμένοι φορείς και οι οργανωμένες ομάδες εθελοντών  δηλώνουν τη συμμετοχή 

τους και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν δράση καθαριότητας, σε σημείο/χώρο που θα 

επιλέξουν.  

 

• Εθελοντές, πολίτες (που δεν έχουν δημιουργήσει ομάδα για δράση καθαριότητας), 

μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Σώματα Εθελοντών (Βλ. Παράρτημα ΙΙ) για 

να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στη δράση καθαριότητας που θα υλοποιηθεί από 

τα Σώματα Εθελοντών. 

 

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και καθαρίζουμε την Κύπρο» 
 

Δηλώστε τις δράσεις σας/τη συμμετοχή σας  

Από 8 Νοεμβρίου μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2021.   

 

Τρόπος δήλωσης συμμετοχής:  

Συμπληρώστε το Έντυπο Συμμετοχής με τίτλο «Δήλωση Συμμετοχής στην Εκστρατεία 

Καθαριότητας της Κύπρου» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ 

www.volunteerism-cc.org.cy . 
 

Έναρξη εκστρατείας:  8 Νοεμβρίου 2021  

Λήξη εκστρατείας:  8 Δεκεμβρίου 2021 

 

Σημεία καθαριότητας: 

Οι δράσεις καθαρισμού μπορούν να γίνουν στα ακόλουθα σημεία ή πλησίον αυτών: 

• σε εκδρομικούς χώρους, 

• σε πάρκα, παιδότοπους, 

• πλησίον εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεγάλων εμπορικών κέντρων, νοσοκομείων 

και οικισμών  

http://www.volunteerism-cc.org.cy/
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• κατά μήκος της ακτογραμμής. 

 

• Mπορείτε  επίσης να δείτε άλλα συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν καθαρισμού 

στο Παράρτημα Ι – Διαδραστικός Χάρτης Σημείων.  
 

Ασφάλεια: 

Επειδή καθαρίζουμε με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι:  

• τα σημεία που θα επιλέξετε έχουν την αναγκαία προσβασιμότητα για να μην 

διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο οι εθελοντές. 

• να ορίσετε συντονιστή των εθελοντών ο οποίος θα καθοδηγεί τους εθελοντές. 

• Bλ. σχετικό Εγχειρίδιο για τους εθελοντές, το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος (είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ).  

 

  

Υλικό (γάντια/σακούλες): 

Δηλώστε στο έντυπο ενδιαφέροντος εάν χρειάζεστε να σας προμηθεύσουμε με υλικό 

(γάντια, σακούλες). 

 

Διάθεση:  

Μπορείτε να προμηθευτείτε το υλικό που χρειάζεστε (γάντια/σακούλες) από τα 

Σώματα Εθελοντών/Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) – 

Βλ. Παράρτημα ΙΙ (Στοιχεία τοποθεσίας και επικοινωνίας), επικοινωνώντας μαζί 

τους μία εβδομάδα πριν από την υλοποίηση της δράσης σας. 

 

Σημεία συγκέντρωσης σακούλων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

Bλέπε Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

Φωτογραφίες δράσεων:  Μπορείτε να μας αποστείλετε φωτογραφικό υλικό της δράσης 

(λήψη φωτογραφιών πριν και μετά την καθαριότητα) στο email info@volunteerism-

cc.org.cy  σημειώνοντας στο θέμα: «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» και στο 

περιεχόμενο μια μικρή λεζάντα περιγράφοντας τη δράση σας.  Εάν στις φωτογραφίες 

παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες (ενήλικες ή παιδιά) θα πρέπει να μας υποβάλετε και 

έντυπο  συγκατάθεσης (είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ) και να καλύψετε με 

σκίαση τα πρόσωπα των συμμετεχόντων σε όποια φωτογραφία αποσταλεί. Οι 

φωτογραφίες ενδέχεται να προβληθούν σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του ΠΣΣΕ.   

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε στο e-mail του ΠΣΣΕ: info@volunteerism-

cc.org.cy  σημειώνοντας στο θέμα: «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
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Παράρτημα Ι – Διαδραστικός Χάρτης άλλων σημείων που 

χρήζουν καθαρισμού. 
Πέραν των σημείων καθαριότητας που καταγράφονται πιο πάνω, υπάρχουν και άλλες 

συγκεκριμένες τοποθεσίες που χρήζουν καθαρισμού οι οποίες περιλαμβάνονται σε  

διαδραστικό χάρτη.  

Τα σημεία αυτά (στα οποία μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση οι εθελοντές) 

σημειώνονται με κίτρινο χρώμα. Τα κίτρινα σημεία του χάρτη δίνουν την τοποθεσία του 

χώρου αλλά και ακριβείς συντεταγμένες.   

  

Σύνδεσμος Διαδραστικού χάρτη:  

https://fdmoa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5325253d79aa4

b2ab250b9bf3395c271&fbclid=IwAR1SdwomKSe-

uav5Z7KLjZM_MIKVdQNi9LSdiDF6hC3haESUegB9R1748dI\ 

 

Ο Χάρτης ετοιμάστηκε από το Let’s Do It Cyprus σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών. 

 

Παράρτημα ΙΙ (Στοιχεία τοποθεσίας και επικοινωνίας) 
Σώματα Εθελοντών / Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού: 

 

Λευκωσία:                         Σούδας 11, 2035 Στρόβολος, Τηλ. 22512602 

Λεμεσός:                           1ης Απριλίου 14, 3116 Αγία Φύλα, Τηλ. 25737761 

Λάρνακα:                          Κιθαιρώνος 23, 6052, Τηλ. 24650525 

Πάφος:                              Αριστοτέλη Σάββα 46, 8025 Αναβαργός, Τηλ. 26953725 

Αμμόχωστος:          Γεωργίου Κατσιάρη 21, 5320 Λιοπέτρι, Τηλ. 99124521 

 

Παράρτημα ΙΙΙ - Σημεία συγκέντρωσης σακουλιών 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 
Mπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Green Dot (www.greendot.com.cy) για να 

ενημερωθείτε για τη Συλλογή της Ανακύκλωσης ανά Περιοχή και ημέρες.   

 

Στην κεντρική σελίδα της Green Dot στο κάτω μέρος,  

Στο σημείο ‘Μάθε χρήσιμες πληροφορίες για τη Συλλογή της Ανακύκλωσης στην 

Περιοχή σου/επιλέξτε ‘Κλικ εδώ’].   

Βάλτε διεύθυνση και ταχυδρομικό τομέα μόνο (π.χ. Σούδας 2035). 

 

Εάν συλλέξετε πέραν των 5 σακουλιών 

Χρειάζεται να τα μεταφέρετε στο πλησιέστερο σημείο συλλογής και να αποστείλετε 

άμεσα email στο ΠΣΣΕ για το σημείο, ώστε να διευθετηθεί η συλλογή.  
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