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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Σας καλούμε να κάνουμε μαζί 

ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή! 

 

Τι είναι οι Γωνιές Ανακύκλωσης 
Οι Γωνιές Ανακύκλωσης είναι σημεία χωριστής συλλογής 

αποβλήτων. Σε κάθε γωνιά έχει τοποθετηθεί ειδική πινακίδα 

σήμανσης και συλλέγονται τα εξής υλικά: 

 Γυαλί: Μπλε κώδωνας 

 Χαρτί: Πράσινος κάδος με κίτρινο καπάκι 

 Μέταλλο και πλαστικό: Μπλε ή γκρι κάδος 

 Ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, ζώνες, τσάντες: Κόκκινος κάδος 

 Οργανικά υλικά: Καφέ κάδος 

 

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Καθαριότητας για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις Γωνιές Ανακύκλωσης, ή για τη συλλογή 

μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή πλαστικών καπακιών. 

 

Τι πετάμε στις Γωνιές Ανακύκλωσης 
 Στον μπλε κώδωνα για γυαλί πετάμε μόνο:   

 Μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες, χωρίς 

καπάκια, καθαρές από υπολείμματα. 

 Στον πράσινο κάδο με κίτρινο καπάκι για χαρτί πετάμε μόνο:  

 Έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα, εκτυπωμένο χαρτί 

κ.ά.) και συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι (κούτες, κουτιά) 

απαραιτήτως διπλωμένες. 

 Στον μπλε ή γκρι κάδο για μέταλλο και πλαστικό πετάμε μόνο: 

 Συσκευασίες ή άλλα αντικείμενα από μέταλλο ή πλαστικό, 

καθαρές από υπολείμματα. 

 Στον κόκκινο κάδο για ρούχα πετάμε μόνο:  

 Ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη (σεντόνια, μαξιλάρια, κουρτίνες 

κ.ά.), κουβέρτες, τσάντες, ζώνες. 

 Στον καφέ κάδο για οργανικά υλικά πετάμε μόνο: 

 Υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών χωρίς κόκκαλα ή ψάρια, 

φρούτα και λαχανικά με φλούδες ή κοτσάνια, ψωμί, 

γαλακτοκομικά, τσόφλια αυγών, υπολείμματα από καφέ ή τσάι, 

ξερά ή χλωρά φύλλα και άνθη, γκαζόν, στάχτη. 



Η επιτυχία των Γωνιών Ανακύκλωσης εξαρτάται από όλους μας. 

Σας καλούμε να τις υιοθετήσετε, να τις αξιοποιήσετε και 

να τις εντάξετε στην καθημερινότητά σας. 

 

Που βρίσκονται οι Γωνιές Ανακύκλωσης 
ΤΣΑΚΟΣ 

1. Ξάνθου και Μακεδονίας. 

2. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ναπολέοντος Ζέρβα. 

3. Μπουμπουλίνας, μπροστά από το ΚΑΠΗ. 

4. Νεαπόλεως, έξω από το Κοιμητήριο. 

5. Σολωμού και Λυκείου. 

6. Παπαντωνίου, έξω από το 4
ο
 Ενιαίο Λύκειο. 

ΝΕΑ ΖΩΗ 

7. Κύπρου και Σουλίου. 

8. Κουμουνδούρου και 28
ης

 Οκτωβρίου, στη νησίδα. 

9. Ηπείρου και Λήμνου. 

10. Ειρήνης και Έαρος, δίπλα στους βυθιζόμενους κάδους. 

11. Ειρήνης και Ευεργέτου Γιαβάση. 

Αϊ ΓΙΑΝΝΗΣ 

12. Πλατεία Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. 

13. Αγίου Ιωάννου, στην είσοδο του δημοτικού χώρου στάθμευσης. 

14. Πλατεία Αγίου Ιωάννου, επί της οδού Τασσοπούλου. 

15. Δημοτικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης, είσοδος από Θεμιστοκλέους. 

16. Δημητσάνης και Σχολείου. 

17. Αιγαίου Πελάγους και Νεαπόλεως. 

ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ 

18. Δερβενακίων, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 

19. Γαρυττού, στην έξοδο του σταθμού Δουκίσσης Πλακεντίας. 

20. Τσιμισκή και Νικίου. 

21. Κύπρου, μπροστά από το γήπεδο του 2
ου

 Ενιαίου Λυκείου. 

22. Ψαρρών και Γούναρη. 

23. Ελληνοσερβικής Φιλίας και Υακίνθου. 

24. Πλατεία Μελίνας Μερκούρη, επί της οδού Κορυτσάς. 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

25. Ψαρρών και Αγίας Τριάδος. 

26. Αρτέμωνος και Θρασυβούλου. 

27. Αγίας Τριάδος και Αντιγόνης. 

ΠΕΥΚΑΚΙΑ 

28. Βικέλα, απέναντι από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. 

29. Λουκή Ακρίτα, έξω από το 9
ο
 Δημοτικό Σχολείο. 

30. Εθνάρχου Μακαρίου, έξω από τον Παιδικό Σταθμό. 
 

Υπηρεσία Καθαριότητας 

Τηλ. 213 2004 539, 570, 574 

Email: kathariotita@agiaparaskevi.gr 


