
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

Αγαπητοί δημότες, 
 
Με βάση τα οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, 
και την υποχρεωτική, σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς, διαλογή αποβλήτων, σας 
ενημερώνουμε για τον τρόπο διαχείρισης των διάφορων κατηγοριών. 
 
(Α) Κατηγορίες αποβλήτων που μαζεύονται από πόρτα σε πόρτα: Πρέπει να τοποθετούνται σε κάδο 
ή σκυβαλαποθήκη:
 
    Οικιακά: Μαζεύονται απο το Δήμο δύο φορές τη βδομάδα από κάδο ή σκυβαλαποθήκη. 
    PMD και χαρτί - χαρτόνι: Μαζεύονται ξεχωριστά από την Green Dot Κύπρου κάθε
Τρίτη βράδυ / Τετάρτη πρωί από κάδο ή σωστό σακούλι στο πεζοδρόμιο.
    
(Β) Κατηγορίες αποβλήτων που πρέπει να μεταφερθούν από τους ίδιους τους πολίτες σε 
συγκεκριμένα σημεία: 
 
    Γυαλί: Μεταφέρεται από τους πολίτες στους ειδικούς κάδους γυαλιού. 
    Ογκώδη απορρίμματα (Έπιπλα, μπάζα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδέματα κλπ):  Μεταφέρονται            
από τους πολίτες στα πράσινα σημεία χωρίς κόστος απόθεσης. Το πλησιέστερο είναι στο δρόμο 
προς Φασούλα. Κάποια ογκώδη μπορούν να μεταφερθούν από το Δήμο μετά από προπληρωμή. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.oeda-lemesou.com/el/prasina-simeia . 
    Είδη ένδυσης - υπόδησης: Μεταφέρονται από τους πολίτες στους ειδικούς κάδους ρούχων 
    που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. 
    Μπαταρίες: Μεταφέρονται από τους πολίτες σε ειδικούς μικρούς κάδους που βρίσκονται 
    σε τράπεζες, υπεραγορές, σχολεία κλπ.
    Χρησιμοποιημένα τηγανέλαια: Μεταφέρονται από τους πολίτες στα σημεία συλλογής λαδιού 
    των τριών δημοτικών σχολείων του Δήμου.

Μη τήρηση των πιο πάνω δημιουργεί ακαλαισθησία και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταγγέλει 
τους παραβάτες και να τους χρεώνει με το κόστος απομάκρυνσης. 

 
Τα οικιακά οργανικά απόβλητα μπορούν να διαχειριστούν μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. 
Ο Δήμος Γερμασόγειας παραχωρεί 20% μείωση στη φορολογία σκυβάλων στα νοικοκυριά που 

τεκμηριωμένα κάνουν οικιακή κομποστοποίηση. 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνείστε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 
στο τηλ: 25879276 ή στο email: igionomio@yermasoyiamunicipality.org.cy



WASTE MANAGEMENT CODE
 

Dear citizens, 
 
Based on the economical and environmental facts concerning waste management and the obligatory waste 
sorting dictated by the Municipal Regulations, please be informed about the waste management of the  
various categories. 
 
(A) Waste categories which are collected door to door. They should be placed in bins 
or rubbish lockers: 
 
    Household waste: Collected by the Municipality twice a week from bins or rubbish lockers.
    PMD and paper - cardboard: Collected separately by Green Dot Cyprus every Tuesday night / 
Wednesday morning from bins or from the right bags on the pavement.
    
(Β) Waste categories which need to be taken by the citizens to specific points:
 
    Glass: Must be taken by the citizens to the special glass bins.  
    Bulky waste (furniture, electrical appliances, prunings etc.): Must be taken by the citizens to the green    
    points without disposal fees. The nearest one is on the road to Fasoula. Some bulky waste can be taken  
    to the green points by the municipality after a pre-payment. 
    For more information visit https://www.oeda-lemesou.com/el/prasina-simeia 
    Clothing - footwear: Must be taken by the citizens to the special bins situated at various points in the city.
    Batteries: Must be taken by the citizens to the special small bins located in banks, supermarkets, 
    schools, etc.
    Used frying oil: Must be taken by the citizens to an oil collection point in one of the 3 local elementary     
    schools.

Non-complience of the above leads to inelegance, therefore the municipality is obligated to 
prosecute the offenders, also charging them with the removal cost. 

 

The organic household waste can be managed with home composting. The Municipality of Yermasoyia will 
grant a 20% deduction on the refuse collection tax in households that prove that they do home composting.

YERMASOYIA MUNICIPALITY

For more information, please contact the Health Department at tel: 25879276 or 
email: igionomio@yermasoyiamunicipality.org.cy


