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Παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού 
“Let’s Do It! Cyprus 2021” 

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021. 
 

Ο Δήμος Τσερίου συμμετέχει στην εκστρατεία, Let’s Do It! Cyprus 2021, την 
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.  

 
Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την 
προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος. 
 
Σας περιμένουμε έξω από τα Γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Κυριακή 
31/10/2021, στις 10:00 π.μ. για τον συντονισμό και την έναρξη της δράσης 
του εθελοντισμού. 

Η πρόσκληση είναι ανοικτή και απευθύνεται σε όλους τους δημότες, τους 
οποίους προσκαλούμε και παροτρύνουμε να έρθουν για να συμμετέχουν 
ενεργά, στηρίζοντας τον εθελοντισμό και την αγάπη όλων μας, για το 
περιβάλλον στο οποίο ζούμε.  

Την ημέρα της εκστρατείας θυμήσου να φέρεις μαζί σου:  

• Νερό για ενυδάτωση.  

• Καπέλο για προστασία απ' τον ήλιο. 

• Επαναχρησιμοποιήσιμα γάντια (αν έχεις) για να μειώσουμε τα πλαστικά 
γάντια μιας χρήσης. 

• Το πιο όμορφο χαμόγελό σου! :)  

Είμαστε σίγουροι ότι και αυτή τη φορά θα δώσετε δυναμικά το παρόν σας! 

 

Σας περιμένουμε! 

   

               Web: www.togethercyprus.org 

 

 
 

http://www.togethercyprus.org/
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Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
 
1. Δεν διακινδυνεύουμε τη ζωή μας σε επικίνδυνες περιοχές, όπως πλαγιές 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. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ COVID 19:  
 
1. Η μάσκα είναι υποχρεωτική. 
2. Τα γάντια είναι απαραίτητα.  
3. Οι εθελοντές οφείλουν να τηρούν όλους τους βασικούς κανόνες υγιεινής και 
κοινωνικές αποστάσεις. Αν για κάποιο λόγο υπάρξουν εθελοντές που ΔΕΝ 
νιώθουν καλά τη μέρα του καθαρισμού ή/και παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
συμπτώματα αδιαθεσίας, τότε καλούνται να αυτοπεριοριστούν σε προσωπικό 
ιδιωτικό χώρο και να μην προβούν σε επαφή με άλλα άτομα/εθελοντές. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: 
 
Στις σακούλες ανακύκλωσης PMD μπαίνουν ΜΟΝΟ τα εξής: 
1. Πλαστικά μπουκάλια/ δοχεία 
2. Μεταλλικές συσκευασίες 
3. Συσκευασίες TetraPak 
 
Στις μπλε-μαύρα σακούλες (σκυβαλοσάκουλα) μπαίνουν: 
1. Όλα τα υπόλοιπα (σύμμικτα). 
2. Οι γυάλινες φιάλες μπορούν να συλλεχθούν ξεχωριστά και να μεταφερθούν 
στον κοντινότερο κάδο (καμπάνα) της Green Dot. 
3. Οι μπαταρίες μπορούν να συλλεχθούν ξεχωριστά και να μεταφερθούν στον 
κοντινότερο κάδο της ΑΦΗΣ Κύπρος. 
4. Οι ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να συλλεχθούν ξεχωριστά και να 
μεταφερθούν στον κοντινότερο κάδο της Weee Ηλεκτροκύκλωσης Cyprus. 
5. Όλα τα τενεκεδάκια μπορούν να συλλεχθούν σε σακούλες ξεχωριστά για 
ενίσχυση παιδικού ιατρικού εξοπλισμού μέσω του ΜΚΟ cansforkids.  

 
 


