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Δήμος Σάμης – Ενημέρωση για την καθαριότητα 
  
 

Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται µε την συνεχή 

συνεργασία πολιτών- κατοίκων και του ∆ήµου και 

διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα.  

Ο Δήμος Σάμης στην προσπάθειά του για την διατήρηση 

της καθαριότητας και τον σεβασμό του περιβάλλοντος 

ενημερώνει τους δημότες καθώς και τους επισκέπτες ότι 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων ή 

άλλων χύδην απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την 

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.  

Συγκεκριμένα για όλους ισχύει: 

• Δεν απορρίπτουμε ογκώδη αντικείμενα, αν προηγουμένως δεν έχουμε συνεννοηθεί με 

την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 

• Δεν μετακινούμε τους κάδους.  

• Ρίχνουμε στους κάδους μόνο κλειστές σακούλες με σκουπίδια. 

• Δεν κάνουμε εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των κάδων.  

• Αν ο κάδος είναι γεμάτος ρίχνουμε τα σκουπίδια στον επόμενο κοντινό μας κάδο. 

• Τα μπάζα και τα οικοδομικά υλικά ανακαίνισης τα απορρίπτουμε υποχρεωτικά 

εντός ειδικού κάδου, που μισθώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από ιδιώτες. 

• Τα κλαδιά τα διαχειριζόμαστε εντός της αυλής μας με κομποστοποίηση, τεμαχισμό ή 

καύση, όταν επιτρέπεται. 
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Σε κάθε περίπτωση: 

• Δεν πετάω, όπου βρω ό, τι δε χρειάζομαι. 

• Δεν καθαρίζω το σπίτι και ρυπαίνω το σπίτι του διπλανού μου. 

• Δεν αφήνουμε απορρίμματα στους κοινόχρηστους χώρους. 

• Δεν αγνοώ τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

• Σέβομαι το περιβάλλον και τους συμπολίτες μου. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας: 

✓ 26740 23446 με εσωτερικό το 31 κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Προσοχή!!! 

✓ Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να απορρίπτονται αποκλειστικά εντός των μπλε κάδων 

ανακύκλωσης χαρτιού και να είναι διπλωμένα για να μειωθεί ο όγκος τους. 

Παρακαλείστε όπως συμβάλλετε ΟΛΟΙ στην προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά ο 

Δήμος μας και η ΕΔΑΚΙ για να διατηρηθεί καθαρό το νησί μας και να μειωθεί ο όγκος των 

απορριμμάτων. 

 

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 

Αριστέα Αμίτση 


