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                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ 
 
Ο Δήμος Τσερίου έχει ως μέλημα του τη διασφάλιση της Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας. 
Είναι προτεραιότητα του Δήμου να ακολουθεί πιστά τη Νομοθεσία και τους Δημοτικούς 
Κανονισμούς σχετικά με την: 
 

• Περισυλλογή σκυβάλων από νοικοκυριά και εμπορικά υποστατικά.   

• Οδοκαθαρισμός και καθαρισμός δημόσιων ανοικτών κοινόχρηστων χώρων. 

• Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε δημόσιους χώρους. 

• Εντοπισμός, διερεύνηση και διαχείριση δημόσιων παράπονων/οχληριών. 

• Εντοπισμός και απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων και αντικειμένων.  

• Η έκδοση αδειών κατοχής σκύλων και ο έλεγχος των αδέσποτων σκύλων. 

• Η εφαρμογή του Περί Δήμων Νόμου και των Κανονισμών ή άλλων συναφών νόμων και 
κανονισμών που αφορούν την Υπηρεσία. 

• Εκστρατείες Καθαριότητας. 

• Υγειονομικές Επιθεωρήσεις Επαγγελματικών Υποστατικών. 

• Την Υγειονομική διαφώτιση των κατοίκων της περιοχής του Δήμου.  

Φύλαξη σκυβάλων 
Η σωστή φύλαξη των σκυβάλων στο σπίτι και τη γειτονιά μας είναι η βασική προτεραιότητα μας. 
Είναι υποχρέωση του κάθε νοικοκυριού να έχει χώρο στο σπίτι του για τα οικιακά απόβλητα, να το 
διατηρείται καθαρό και να παραμένει πάντοτε κλειστό.   
 
Βασικοί κανόνες στη φύλαξη σκυβάλων: 
 

• Τοποθετούμε τα σκύβαλα μας σε γερές σακούλες και τις δένουμε πάντοτε σφικτά. Δίνουμε 
ιδιαίτερη προσοχή στα σκύβαλα που στάζουν. 

• Τοποθετούμε τις σακούλες σε σκυβαλοδοχεία, τα οποία διατηρούμε πάντοτε κλειστά. 

• Τοποθετούμε τα σκυβαλοδοχεία μπροστά από το σπίτι μας την καθορισμένη ημέρα συλλογής 
και ποτέ προηγουμένως. 

 
Εάν διαμένουμε σε πολυκατοικία τότε ακολουθούμε τον πιο κάτω κώδικα σωστής χρήσης 
του τροχήλατου σκυβαλοκιβωτίου. 
 

• Τοποθετούμε τα σκύβαλα στο σκυβαλοκιβώτιο αφού προηγουμένως τα βάλουμε σε γερές 
σακούλες καλά δεμένες. 

• Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα σκύβαλα που στάζουν. 

• Τοποθετούμε τα σκύβαλα στο σκυβαλοκιβώτιο και κατεβάζουμε προσεκτικά το καπάκι. Το 
σκυβαλοκιβώτιο πρέπει να διατηρείται πάντοτε κλειστό. 

• Δεν αφήνουμε ποτέ σκύβαλα έξω από το σκυβαλοκιβώτιο. 

• Το σκυβαλοκιβώτιο δεν κατασκευάστηκε και δεν πρέπει να το 
χρησιμοποιούμε για απόρριψη μπάζων, οικοδομικών υλικών ή άλλων 
μεγάλων αντικειμένων. 

• Διατηρούμε το σκυβαλοκιβώτιο σε κατάλληλα διαμορφωμένη θέση 
εντός του χώρου της πολυκατοικίας μας και ποτέ στο δρόμο ή 
πεζοδρόμιο.  
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Ενημερώνονται οι δημότες, ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ:  
 
Η Απόρριψη κλαδευμάτων σε ανοικτούς χώρους, οικόπεδα και πεζοδρόμια. 
Ο Δήμος Τσερίου συνεργάζεται με τα Πράσινα Σημεία και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε εντελώς 
δωρεάν. Τα πλησιέστερα Πράσινα Σημεία βρίσκονται στο Στρόβολο και στην Αλάμπρα. Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί τους στο τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες, τηλ. 99950161 
Στρόβολος και τηλ. 99950162 Αλάμπρα. 
 
Απαγορεύεται η απόρριψη μπάζων και άλλων οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές 
εργασίες. Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη, να τοποθετεί για απομάκρυνση, τα απόβλητα που 
προέρχονται από τις πιο πάνω εργασίες, σε μεταλλικά κιβώτια απορριμμάτων (Skip), τα οποία 
παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας. 
 
Ανακυκλώσιμα Υλικά (γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό): 
(Green dot Cyprus) 
Η συλλογή του Χαρτιού και του PMD γίνεται από την 
Εταιρεία Green Dot από σπίτι σε σπίτι κάθε Πέμπτη πρωί, 
μαζεύοντας μπροστά από το σπίτι σας, τα ειδικά σακούλια 
ανακύκλωσης.  

• Για τις συσκευασίες που ανήκουν στην κατηγορία του 
PMD το ειδικό διάφανο σακούλι του PMD και για το 
χαρτί, τις ειδικές καφέ σακούλες.  

• Το χαρτί μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε χάρτινο 
κιβώτιο ή να δεθεί σε δέμα. 

• Η κατηγορία του γυαλιού συλλέγεται χωριστά από τα 
άλλα υλικά και είναι η μόνη που δεν συλλέγεται από σπίτι 
σε σπίτι. Η συλλογή του γυαλιού γίνεται σε ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας οι οποίοι 
υπάρχουν τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

 
Παρακαλούμε όπως τοποθετείτε τα είδη για ανακύκλωση μέσα στους κάδους και όχι γύρω 
από αυτούς. 
 
Ρουχισμό και Υπόδηση: 
Ο Δήμος Τσερίου συνεργάζεται με τις εταιρείες ανακύκλωσης ειδών ρουχισμού και υπόδησης.  Η 
συλλογή γίνεται στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι τους σταθμούς 
ανακύκλωσης, σε διάφορα σημεία του Δήμου. ΟΛΑ τα ανακυκλώσιμα είδη ρουχισμού και 
υπόδησης, πρέπει να τοποθετούνται ΜΕΣΑ στους κάδους.  Στους συγκεκριμένους κάδους ή 
στον περιβάλλοντα χώρο, απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση οποιωνδήποτε άλλων 
ανακυκλώσιμων ή άλλων υλικών.  
 
Οι παρανομούντες θα επιβαρύνονται με την έκδοση εξώδικου πρόστιμου. 

 
Μπαταρίες: 
(ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ) 
Ειδικός κάδος ανακύκλωσης μπαταριών υπάρχει τοποθετημένος στην είσοδο του Δημαρχείου 
Τσερίου και στο Ταχυδρομείο του Δήμου. 

 
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές: 
Μεταφορά στο Πράσινο Σημείο από τους δημότες ή παραλαβή του παλιού εξοπλισμού, από τους 
προμηθευτές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο Δήμος Τσερίου, σε συνεργασία με τη 
Weee Cyprus διοργανώνουν συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μια φορά 
το χρόνο.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Τσερίου 

στο τηλέφωνο 22381744. 


