ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε τη Λευκωσία καθαρή και όμορφη
Για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, της καλής εμφάνισης της πόλης μας και της ασφαλούς
διακίνησης των πολιτών σε αυτή και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση σας από την
υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων του Δήμου Λευκωσίας, καλείσθε όπως συμμορφώνεστε με
τις πιο κάτω οδηγίες, ως οι πρόνοιες των Δημοτικών Κανονισμών. Παράλειψη συμμόρφωσης
με τις πιο κάτω οδηγίες θα έχει ως συνέπεια την επιβολή εξώδικου προστίμου ή/και τη λήψη
δικαστικών μέτρων χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Οικιακά Απορρίμματα
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Οικιακά Απορρίμματα αποτελούν υπολείμματα τροφών και άλλα μη-ανακυκλώσιμα υλικά
οικιακής χρήσης.
Τοποθετείτε τα οικιακά απορρίμματα σε κατάλληλα πλαστικά σακούλια και στην συνέχεια σε
κατάλληλα σκυβαλοδοχεία / σκυβαλοκιβώτια. Η χρήση ακατάλληλων σκυβαλοδοχείων όπως
χάρτινα κιβώτια, τενεκέδες κ.λ.π. δεν επιτρέπεται και ως εκ τούτου θα συλλέγονται και θα
απομακρύνονται χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Τα σκυβαλοδοχεία / σκυβαλοκιβώτια πρέπει να είναι επαρκή σε αριθμό για τις ανάγκες του
υποστατικού σας.
Διατηρείτε τα σκυβαλοδοχεία / σκυβαλοκιβώτια κλειστά και καθαρά. Βάσει των Δημοτικών
Κανονισμών πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίο πλύσιμο των κάδων, ειδικά κατά τους θερινούς
μήνες, για αποτροπή της ανάπτυξης εντόμων και δυσάρεστων οσμών.
Ο χώρος μόνιμης τοποθέτησης των σκυβαλοδοχείων /σκυβαλοκιβωτίων πρέπει να βρίσκεται
εντός του χώρου ιδιοκτησίας σας και ποτέ στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο που μπορεί να
εμποδίσει την πρόσβαση των πεζών.
Τις καθορισμένες ημέρες περισυλλογής, τοποθετείστε τα σκυβαλοδοχεία / σκυβαλοκιβώτια
έξω από το υποστατικό σας, σε χώρο όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς την άκρη του
ασφαλτικού οδοστρώματος όπου σταθμεύει το σκυβαλοφόρο.
Αμέσως μετά την περισυλλογή των σκυβάλων από την υπηρεσία του Δήμου μεταφέρετε τα
σκυβαλοδοχεία / σκυβαλοκιβώτια ξανά πίσω στον χώρο της ιδιοκτησίας σας.
Ανακυκλώσιμα Υλικά και Εμπορικά Απόβλητα
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Τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας PMD (π.χ. πλαστικά δοχεία, τενεκεδάκια, κονσέρβες,
συσκευασίες χυμών, κλπ) και χαρτιού οικιακής χρήσης συλλέγονται από συνεργεία της Green
Dot Cyprus κάθε Τρίτη βράδυ από όλες τις περιοχές του Δήμου Λευκωσίας.
Οποιαδήποτε άλλα ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. κλαδέματα, γυαλί, μπαταρίες, ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα, στρώματα, ρουχισμός, λαμπτήρες κλπ) γίνονται αποδεκτά
δωρεάν και καλείστε να τα μεταφέρετε στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Λευκωσίας στην οδό
Γιάννη Κορομία αρ. 2 στο Καϊμακλί ή/και στο Κρατικό Επαρχιακό Πράσινο Σημείο στο
Στρόβολο πίσω από το Leroy Merlin. Επίσης ο Δήμος παρέχει υπηρεσία μεταφοράς ογκωδών
αντικειμένων στο Πράσινο Σημείο με μικρή χρέωση.
Tα εμπορικά απόβλητα πρέπει να προωθούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένα συστήματα ανά
κατηγορία υλικού.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

NICOSIA MUNICIPALITY

HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT GUIDELINES
Help us keep Nicosia clean and beautiful.
In the interest of public health, improving the way our city looks, ensuring the safe
movement and accessibility for all citizens and improving the efficiency of the Municipal
garbage collection services, please adhere to the following household waste management
guidelines in accordance with Municipal Regulations. Failure to comply with these
regulations can incur fines and/or lead to legal action without warning.
Household waste
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Household waste includes all food waste and other non-recyclable household waste.
Make sure household waste is contained securely in plastic garbage bags to avoid loose
debris. Place plastic garbage bags in acceptable wheely bins and/or standard garbage
bins. Please be advised that placing garbage bags in unsuitable containers, such as
cardboard boxes or metal/tin containers, is prohibited and these will be removed without
further notice.
Make sure you have an adequate number of wheely bins and/or garbage bins to hold the
volume of waste accumulated from one collection day to the next.
Wheely bins and/or garbage bins must be properly closed and clean at all times. In
accordance with Municipal Regulations, wheely bins and garbage bins should be washed
on a weekly basis, especially during the summer months, to avoid attracting insects and
unwanted smells.
Keep wheely bins and garbage bins within the boundaries of your property and never on
the public street or pavement which may block access for pedestrians.
On the day of collection, place wheely bins and/or garbage bins outside your property, in a
place clearly visible and easily accessible to the edge of the road where the garbage truck
stops.
Once your waste is collected, please return wheely bins and/or garbage bins to within your
property boundary.
Recyclable and Commercial waste
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Recyclable PMD materials (i.e. plastic containers, aluminum, cans, cartons juice packs,
etc) and paper are collected by Green Dot Cyprus every Tuesday evening from all
municipality areas.
All other recyclable materials (i.e. garden organics waste, glass, batteries, electrical and
electronic appliances, furniture, mattresses, clothes, light bulbs etc) are accepted free of
charge and should be taken to the Nicosia Municipality’s Green Waste Collection Point at
2, Gianni Koromias street in Kaimakli &/or the State Green Waste Collection Point in
Strovolos behind Leroy Merlin. The Municipality also provides a service for transporting
bulky items on your behalf to the Green Point for a small fee.
Commercial waste materials, should be channelled to the respective licensed collectors
depending on the kind of material.
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