
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Μάθε πως μπορείς να επωφεληθείς άμεσα στο www.aglantzia.org.cy/aigli και στο 77 77 81 00



ΤΙ ΕIΝΑΙ
ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚHΣ
ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ;
Το πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων είναι μια ορθολογιστική μέθοδος διαχείρισης των απο-
βλήτων που σκοπό έχει να συνδέσει την παραγωγή αποβλήτων με την χρέωση. Να εφαρμόσει δηλαδή την 
Ευρωπαϊκή οδηγία «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».

Το πρόγραμμα παρέχει στους δημότες και αυξημένες δυνατότητες ανακύκλωσης αφού τα απορρίμματα που 
μπορούν πλέον να τύχουν χωριστής διαχείρισης αυξάνονται σημαντικά.

ΣΤΟΧΟΣ
Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων», στοχεύουμε να επιτύχου-
με τη μεταμόρφωση των απορριμμάτων σε πρώτες ύλες αξίας, αφού τα πλείστα απόβλητα διοχετεύονται για 
ανακύκλωση. Παράλληλα, καταργείται το σταθερό, ετήσιο τέλος αποκομιδής σκυβάλων που χρεώνεται 
ο κάθε δημότης σήμερα και εισάγεται η μεταβλητή μέθοδος αποπληρωμής των σκυβάλων του. Η χρέωση 
εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των σύμμεικτων απορριμμάτων που δεν εκτρέπονται σε αλλά ρεύματα. 

Οι δημότες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το κόστος των απορριμμάτων που πλήρωναν έως τώρα με 
την πρακτική εφαρμογή της φιλοσοφίας Περιορίζω — Επαναχρησιμοποιώ — Ανακυκλώνω — Εξοικονομώ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΠΕΡΙΟΡΙΖΩ ΕΠΑΝΑ-
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ

Με τον περιορισμό των αγορών 
μας σε αυτά που πραγματικά 
έχουμε ανάγκη, περιορίζουμε την 
παραγόμενη ποσότητα απορριμ-
μάτων και εξοικονομούμε και 
χρήματα

Αγοράζω αυτά
που έχω ανάγκη

Η χρέωση σκυβάλων πλέον εξαρτάται 
από τον όγκο των απορριμμάτων που 
δεν διαχωρίζονται. Έτσι, οι ευαισθη-
τοποιημένοι δημότες που παράγουν 
λιγότερα απόβλητα, διαχωρίζουν ορθά, 
εξοικονομούν σημαντικά ποσά

Επιδιορθώνω
ή μετατρέπω

Πολλά από τα παραγόμενα απόβλη-
τα μπορούν να επαναχρησιμοποι-
ηθούν αφού τύχουν επιδιορθωσης 
ή μετατροπής 

Ολιστική
Διαχείριση Αποβλήτων

Xρέωση

Κατάργηση

Πληροφορίες

Περισυλλογή

Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Με το πρόγραμμα Ολιστικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Δήμου Αγλαντζιάς αυξάνονται 
σημαντικά τα ειδη των απορ-
ριμμάτων που ανακυκλώνονται

Λιγότερα απόβλητα -
Χαμηλότερη χρέωση

Παρόμοια προγράμματα «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων» εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και χρόνια 
σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Γιατί όχι και στην Κύπρο μας; 



1° ΡΕYΜΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΡΕYΜΑ ΕΜΠIΠΤΟΥΝ 
• πλαστικά μπουκάλια
• πλαστικά δοχεία
• σακούλια
• μεταλλικές συσκευασίες
• συσκευασίες τύπου tetrapak

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΑΙΡΟYΝΤΑΙ
Όλα τα πλαστικά ή μεταλλικά 
που δεν είναι συσκευασίες όπως 
τα πλαστικά παιχνίδια, πλαστικές καρέκλες, 
πλαστικά μαχαιροπήρουνα, πλαστικά πιάτα 
/ ποτήρια, πολυστερίνη κ.λπ.

Η υπηρεσία περισυλλογής των απορριμμάτων του 
ρεύματος αυτού παρέχεται στους δημότες χωρίς 
καμία χρέωση

Η ειδική PMD διάφανη σακούλα διατίθεται σε 
πολλά σημεία πώλησης (υπεραγορές περίπτε-
ρα κλπ.) και το κόστος της είναι ανάλογο με τις 
συμβατικές σακούλες απορριμμάτων

Ο δημότης διαχωρίζει τα υλικά του ρεύματος και 
τα τοποθετεί στις ειδικές διάφανες σακούλες έξω 
από το σπίτι του για περισυλλογή στις καθο-
ρισμένες μέρες περισυλλογής που είναι κάθε 
Δευτέρα απόγευμα

Οι μπλε κάδοι που χρησιμοποιούνταν έως τώρα 
παράλληλα με τις σακούλες θα απομακρυνθούν 
γιατί έχει αποδειχθεί ότι μέσα και περιμετρικά 
τους συσσωρεύονταν διάφορα άσχετα αντικείμενα 
και απορρίμματα

2° ΡΕYΜΑ

ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΡΕYΜΑ ΕΜΠIΠΤΟΥΝ 
• γυαλί συσκευασίας
• γυάλινα μπουκάλια
• βαζάκια τροφίμων

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΑΙΡΟYΝΤΑΙ
Τα τζάμια, φλιτζάνια, λαμπτήρες 
και τα γυάλινα σκεύη και γενικά 
οτιδήποτε γυάλινο δεν είναι 
συσκευασίας. 
Υλικά αυτού του τύπου εμπίπτουν 
στο ρεύμα Ογκωδών

Για το ρεύμα Γυαλιού συσκευασίας δεν υπάρχει 
καμία χρέωση

Οι γυάλινες συσκευασίες διαχωρίζονται από 
τον κάθε δημότη και μεταφέρονται στα σημεία 
ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών της πε-
ριοχής σας όπου και τοποθετούνται μέσα στους 
αντίστοιχους πράσινους κάδους τύπου καμπά-
νας. Από το σημείο, οι γυάλινες συσκευασίες 
οδηγούνται σε ειδική μονάδα ανακύκλωσης

Σήμερα υπάρχουν πολλές εγκατεστημένες καμπά-
νες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας

3° ΡΕYΜΑ

ΧΑΡΤΙΟY
ΣΤΟ ΡΕYΜΑ ΕΜΠIΠΤΟΥΝ 
• χαρτοκιβώτιa
• εφημερίδες
• περιοδικά
• διαφημιστικά έντυπα
• χαρτι αλληλογραφίας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΑΙΡΟYΝΤΑΙ 
Το χαρτί τουαλέτας, τα χάρτινα 
περιτύλιγματα, οι χαρτοπετσέτες

Η υπηρεσία περισυλλογής των απορριμμάτων του 
ρεύματος αυτού παρέχεται στους δημότες χωρίς 
καμία χρέωση 

Η ειδική καφέ σακούλα διατίθεται σε πολλά 
σημεία πώλησης (υπεραγορές περίπτερα κλπ.) 
και το κόστος της είναι ανάλογο με τις συμβατικές 
σακούλες απορριμμάτων

Εφόσον προηγηθεί ο διαχωρισμός των απορ-
ριμμάτων χαρτιού στο κάθε νοικοκυριό, τα υλικά 
τοποθετούνται στις ειδικές καφέ σακούλες έξω 
από το σπίτι για περισυλλογή τους κάθε Δευτέρα 
απόγευμα 

Οι καφέ κάδοι που χρησιμοποιούνταν έως τώρα 
παράλληλα με τις σακούλες θα απομακρυνθούν 
γιατί έχει αποδειχθεί ότι μέσα και περιμετρικά 
τους συσσωρεύονταν διάφορα άσχετα αντικείμενα 
και απορρίμματα

4° ΡΕYΜΑ

ΟΓΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 

ΣΤΟ ΡΕYΜΑ ΕΜΠIΠΤΟΥΝ 
• έπιπλα
• στρώματα
• μεγάλα πλαστικά παιχνίδια
• ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
• μπάζα
• μεγάλες ποσότητες πρασίνων
  (κλαδέματα, δέντρα)

Για τη χρήση του «Πράσινου Σημείου» από τους 
δημότες μας δεν υπάρχει καμία χρέωση 

Τα Ογκώδη υλικά μεταφέρονται από τους δημό-
τες στο «Πράσινο Σημείο» που εξυπηρετεί τον 
Δήμο Αγλαντζιάς, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 
του Γενικού Νοσοκομείου

Σε περίπτωση που ο δημότης αδυνατεί να 
εκτελέσει τη μεταφορά με ίδια μέσα, θα μπορεί 
να επικοινωνήσει με αδειοδοτημένο μεταφορέα, 
όπου με μικρή χρέωση που θα συμφωνηθεί με-
ταξύ τους, θα εκτελεί τη μεταφορά στο «Πράσινο 
Σημείο»



5° ΡΕYΜΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΡΕYΜΑ ΕΜΠIΠΤΟΥΝ 
• απόβλητα κήπου
• φρούτα
• λαχανικά
• στάχτη
• τσόφλια αυγού
• καφές & τσάι

         

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΑΙΡΟYΝΤΑΙ
Τα ζωικά απόβλητα, μέταλλο, πλαστικά, 
συνθετικά υλικά

Ο κάδος Οικιακής Κομποστοποίησης παρέχεται 
χωρίς χρέωση από τον Δήμο σε κάθε δημότη 
που διαθέτει κήπο και ενδιαφέρεται

Τα απόβλητα τοποθετούνται στον ειδικό Κομπο-
στοποιητή τον οποίο τοποθετούμε στην αυλή του 
σπιτιού μας και μέσω φυσικής διαδικασίας παρά-
γεται το κόμποστ (φυσικό λίπασμα) 

Με τη διαδικασία αυτή, ο δημότης μπορεί εύκολα 
και ανέξοδα να παράγει φυσικό λίπασμα για τα 
φυτά και τα δέντρα. Οδηγίες χρήσης δίνονται με 
την παράδοση του κάδου

6° ΡΕYΜΑ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΡΕYΜΑ ΕΜΠIΠΤΟΥΝ 
• κλαδέματα 
  (μικρά κλαδιά & φύλλα)
• γρασίδι

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΑΙΡΟYΝΤΑΙ
Τα ζωικά απόβλητα, μέταλλο, πλαστικά, 
συνθετικά υλικά

Οι δημότες θα μπορούν να προμηθεύονται τις 
ειδικές χάρτινες σακούλες έναντι χαμηλού 
αντίτιμου σε επιλεγμένα σημεία διάθεσης

Στο ρεύμα αυτό, η συλλογή γίνεται με τη χρήση 
της ειδικής βιοδιασπώμενης Χάρτινης Σακούλας 
Πράσινου

Αφού ολοκληρωθεί η περισυλλογή τους από τις 
υπηρεσίες του Δήμου, οι χάρτινες σακούλες 
πρασίνου μεταφέρονται στο «Πράσινο Σημείο» 
χωρίς καμία άλλη χρέωση, όπου θα τύχουν 
περαιτέρω επεξεργασίας και ανακύκλωσης

7° ΡΕYΜΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ
ΣΤΟ ΡΕYΜΑ ΕΜΠIΠΤΟΥΝ 
Τα υπόλοιπα απορρίμματα που δεν εκτρέ-
πονται σε κάποιο από τα άλλα ρεύματα

ΣΥΣΤΗΜΑ PAY AS YOU THROW - PAYT / 
ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ - ΠΟΠ
Οι Δημότες για να μπορούν πραγματικά 
να επωφεληθούν από το σύστημα Ολιστι-
κής Διαχείρισης θα πρέπει να περιορίσουν 
στο λιγότερο δυνατό τη χρήση των μώβ 
σακούλων

Τα απορρίμματα του ρεύματος αυτού θα τοποθετού-
νται στις ειδικές προπληρωμένες μωβ σακούλες 
και η περισυλλογή τους θα εκτελείται από τις 
υπηρεσίες του Δήμου στις προκαθορισμένες μέρες 
περισυλλογής της κάθε περιοχής. 

Ο Δήμος πλέον χρεώνει την περισυλλογή σκυβάλων 
μέσω της χρέωσης της σακούλας αυτής. Τυχόν 
χρήση άλλων σακουλιών για υπολειμματικά απόβλη-
τα δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή και έτσι δεν θα 
περισυλλέγονται. Σε περίπτωση που αυτό γίνεται 
συστηματικά, ο Δήμος μπορεί να εκδώσει και 
εξώδικα πρόστιμα 

Οι δημότες μπορούν να προμηθεύονται τις μωβ 
σακούλες σε επιλεγμένα σημεία διάθεσης

PAYTPAYT

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
WEEE
Ο φορητός ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός (πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, οθόνες, 
τοστιέρες, κλπ) που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μεταφέρονται στα τοπικα 
σημεία ανακύκλωσης WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
Ογκώδης εξοπλισμός WEEE (Ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά, τηλεοράσεις κλπ.) θα πρέπει να παραδίδε-
ται στον προμηθευτή (εάν προκύπτει από αντικατάσταση συσκευής). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα 
πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία των ογκωδών.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να μπαίνουν στα υπόλοιπα απόβλητα καθότι μολύνουν το περιβάλλον. Το σύ-
στημα ΑΦΗΣ έχει τοποθετήσει πολλούς κάδους συλλογής μπαταριών σε διάφορα δημόσια σημεία και 
καλούνται οι δημότες να τις μεταφέρουν εκεί.

ΕΊΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ / ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τα παιδικά παιχνίδια και ρούχα μπορούν να διατεθούν εάν είναι σε καλή κατάσταση σε διάφορους 
φιλανθρωπικούς φορείς για επαναχρησιμοποίηση σε παιδάκια που τα έχουν ανάγκη. Οι δημότες μπορούν 
επίσης να τοποθετήσουν είδη ένδυσης στους διάφορους κάδους ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίη-
σης ρουχισμού που είναι διάσπαρτοι στην Αγλαντζιά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

το φυλλάδιο αυτό τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί


