
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Με το κλείσιμο της χωματερής στο Βατί, τη λειτουργία της μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου (Ολοκληρωμένες 
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων) και τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων (Μονάδες διαχείρισης 
ογκωδών απορριμμάτων) τα δεδομένα για τους Δήμους και τους Δημότες διαφοροποιούνται σημαντικά.  

Για σκοπούς οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους, όλοι πρέπει να μεριμνήσουμε για τη μείωση, τη 
διαλογή στη πηγή και τη σωστή διάθεση της κάθε κατηγορίας απορριμμάτων όπως επεξηγείται αναλυτικά 
πιο κάτω: 

Η διαλογή απορριμμάτων (που σύμφωνα με τους δημοτικούς κανονισμούς του Δήμου 
Γερμασόγειας είναι υποχρεωτική) πρέπει να γίνεται ως εξής:  

 Οικιακά απορρίμματα: Τοποθετούνται στις ειδικές σακούλες σε κτιστές σκυβαλαποθήκες ή σε 
τροχήλατους κάδους που κλείνουν ερμητικά. Η αποκομιδή γίνεται δύο φορές τη βδομάδα. Τονίζεται 
ότι στα οικιακά απορρίμματα απαγορεύεται να τοποθετούνται απορρίμματα από τις υπόλοιπες 
κατηγορίες. 
 

 Ανακυκλώσιμες συσκευασίες: Οι συσκευασίες PMD και χαρτιού (χωριστά) μαζεύονται από πόρτα 
σε πόρτα από το συνεργείο του συλλογικού συστήματος της Green Dot κάθε Τρίτη βράδυ μετά τις 
8.00 μμ. Οι γυάλινες συσκευασίες μεταφέρονται και τοποθετούνται από τους πολίτες στους κάδους 
τύπου καμπάνας που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Green Dot Κύπρου.  
 

 Ογκώδη απορρίμματα (Έπιπλα, μπάζα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδέματα κλπ):  Μεταφέρονται 
από τους πολίτες στα πράσινα σημεία. Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων από το Δήμο μπορεί να 
γίνει μόνο με προπληρωμή του δημότη στο λογιστήριο του Δήμου. Το πλησιέστερο Πράσινο Σημείο 
για τη Γερμασόγεια είναι στη Φασούλα και δεύτερο πλησιέστερο στην Παρεκκλησιά..          
 

 Είδη ένδυσης – υπόδησης: Μεταφέρονται από τους πολίτες στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν 
σε διάφορα σημεία της πόλης. 

 

 Μπαταρίες: Μεταφέρονται από τους πολίτες σε ειδικούς μικρούς κάδους που βρίσκονται σε 
τράπεζες, υπεραγορές, σχολεία κλπ. 

 

 Ληγμένα χάπια και φάρμακα: Μεταφέρονται από τους πολίτες σε ειδικούς μικρούς κάδους που 
βρίσκονται σε όλα τα φαρμακεία του Δήμου Γερμασόγειας. 

 

 Χρησιμοποιημένα τηγανέλαια: Μεταφέρονται από τους πολίτες στα σημεία συλλογής λαδιού των 
τριών δημοτικών σχολείων του Δήμου. 
 

 Ο Δήμος Γερμασόγειας παραχωρεί 20% μείωση στη φορολογία σκυβάλων στα νοικοκυριά 
που τεκμηριωμένα κάνουν οικιακή κομποστοποίηση.  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το κόστος,  τον τρόπο διάθεσης των διάφορων κατηγοριών 
απορριμμάτων ή για ειδική διευθέτηση, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 
στο τηλ. 25879276 ή στο email yermasoyia.health@cytanet.com.cy 
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