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Ο Δήμος Αντιπάρου έχει θέσει ως προτεραιότητα να 

αναδείξει τα τεράστια οφέλη της ανακύκλωσης, να δώσει 

κίνητρα, να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει τους 

κατοίκους να ανακυκλώνουν σε καθημερινή βάση, ώστε να 

αποτελέσει μόνιμοι συνήθεια όλων.



Η Αντίπαρος αποτελεί

σημαντικό και πρωτοπόρο μέλος του Δικτύου 

Μπλε Δήμων, καθώς είναι ο πρώτος δήμος

που στήριξε την εγκατάσταση και λειτουργία 

του σταθμού συλλογής θαλάσσιων

απορριμμάτων με σημαντικά πλέον οφέλη για 

τον τοπικό πληθυσμό.





Ο Σταθμός Συλλογής

Θαλάσσιων Απορριμμάτων της Αντιπάρου έχει 

συλλέξει έως τώρα περισσότερα από 13.000

ανακυκλώσιμα υλικά και 2,5 τόνους αλιευτικά 

εργαλεία (3ος στην κατάταξη των μελών του

Δικτύου) 





Μετά από συνεχείς επισκέψεις της Aegean Rebreath, η Αντίπαρος έχει πλέον

απαλλαχθεί από επιβαρυμένες από απορρίμματα θαλάσσιες ζώνες.

http://www.youtube.com/watch?v=ir9hoR40XoQ


#KeepAntiparosClean

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κάδων τριών ρευμάτων 

ανακύκλωσης για πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο σε 10 

παραλίες της Αντιπάρου.  Εγκατάσταση μικρών σταθμών 

θαλάσσιων απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί ώστε να 

εξυπηρετούνται άμεσα πολίτες και επισκέπτες κάνοντας 

πράξη τη διαλογή στην πηγή.





Με το χαρακτηριστικό σύνθημα και hashtag 

#KeepAntiparosClean, μπορεί κανείς να βρει τους ιδιαίτερους 

αυτούς κόμβους περιβαλλοντικής αφύπνισης και πράξης στις 

παραλίες Λιβάδια, Άγιος Ιωάννης, Ψαραλυκή, Σιφνέικο, 

Απάντημα, Σωρός, Παναγιά, Διαπόρι, Άγιος Σπυρίδωνας και 

Γλυφά.



Προγράμματα ανακύκλωσης διαλογής στην πηγή που 

εφαρμόζονται στο Δήμο



Κλωβοί για τα πλαστικά μπουκάλια!



2  σημεία ανακύκλωσης μικροσυσκευών 

στο Δημοτικό Πάρκινγκ & στο Βουναλάκι



2  σημεία ανακύκλωσης μικροσυσκευών 

στο Δημοτικό Πάρκινγκ & στο Βουναλάκι



Λειτουργίας ανακύκλωσης ρούχων 

RECYCOM



Aνακύκλωση αλουμινίου ως ξεχωριστό ρεύμα στον Δήμο, με τις δράσεις τους να 
περιλαμβάνουν την τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης αλουμινίου (Can Crusher) στο 
δημοτικό πάρκινγκ της Ψαραλυκής, τη διανομή ειδικών κάδων σε επιχειρήσεις που 

κάνουν χρήση κουτιών αλουμινίου, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των δημοτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Στα πλαίσια ανάπτυξης του 

προγράμματος, θα ενταχθούν και επιπλέον επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό ανακύκλωσης του δήμου.



Aνακύκλωση χαρτόκουτων από τις επιχειρήσεις (SUPER MARKET)



Η Αντίπαρος στο gopafree της Cigaret 

Cycle

https://www.facebook.com/hashtag/gopafree?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXBQYrWc2DRnNSSu4rrigqWWssK1Rb7iRoKf7galCnKoGkWucoOkSKBQZj8CLgKekr9n5-pkUsdcn_sgnDGp9DjbOb5EkUTu5yJiWkOn9RIToFxhKFfQ8hTDSsTwKoc54hqq8PP4i23NH7rh0GQ8L1tixVnRA2_cWGu6o0iate_ul3UKZwlssIoUf8gY4F4ZzCgRpbhjCjvfHfxsbifJ2uE&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/cigaretcycle/?__cft__%5B0%5D=AZXBQYrWc2DRnNSSu4rrigqWWssK1Rb7iRoKf7galCnKoGkWucoOkSKBQZj8CLgKekr9n5-pkUsdcn_sgnDGp9DjbOb5EkUTu5yJiWkOn9RIToFxhKFfQ8hTDSsTwKoc54hqq8PP4i23NH7rh0GQ8L1tixVnRA2_cWGu6o0iate_ul3UKZwlssIoUf8gY4F4ZzCgRpbhjCjvfHfxsbifJ2uE&__tn__=kK-y-R


Ο Δήμος Αντιπάρου έχει δημιουργήσει ξεχωριστό ρεύμα ανακύκλωσης, με σκοπό τη 

συλλογή, μεταφορά και ενεργειακή αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών 

& ελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ, μέσω  ειδικού  κάδου στο Δημοτικό Πάρκινγκ της 

Ψαραλυκής



ο Δήμος διαθέτει ειδικούς κάδους συλλογής :

-λαμπτήρων, σε συνεργασία με την Φωτοκύκλωση

-μελανοδοχείων – τόνερ, σε συνεργασία με την 
Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

-οικιακών μπαταριών (ηλεκτρικές στήλες) σε 

συνεργασία με την ΑΦΗΣ

https://www.electrocycle.gr/

