
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

Μάθε τα πάντα για την ανακύκλωση. Κατέβασε δωρεάν στο κινητό σου την εφαρµογή ‘ReCYcling CY’

www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Για παραλαβή και ανακύκλωση, χωρίς χρέωση, ξύλινων συσκευασιών
(παλέτα, βαρέλια, κασόνια, καρούλια καλωδίων) ποσότητας άνω
των 10 παλέτων ή αντίστοιχη ποσότητα, καλέστε στο 7000 7730.

Το πρόγραµµα ανακύκλωσης συσκευασιών του µη κερδοσκοπικού Οργανισµού Green Dot Κύπρου λειτουργεί όπως γνωρίζετε και στο ∆ήµο/
Κοινότητά σας. Η συµµετοχή όλων στο πρόγραµµα ανακύκλωσης και κυρίως των επαγγελµατικών υποστατικών στα οποία παραµένει αρκετό 
υλικό, αποτελεί υποχρέωση αφού τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλά τόσο για το ∆ήµο/Κοινοτητά σας όσο και για το Περιβάλλον.

Το πρόγραµµα είναι απλό. ∆ιαχωρίστε και τοποθετήστε τις συσκευασίες σας για συλλογή µε τους τρόπους που αναφέρονται στη συνέχεια:

ΧΑΡΤΙ

ΧΑΡΤΙ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

 

PMD
PMD

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ, ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΡΑΠΑΚ (ΚΟΥΤΙΑ ΧΥΜΩΝ)

ΓΥΑΛΙ

ΓΥΑΛΙ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ,
ΒΑΖΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ
 

Τοποθετούνται στους πράσινους κάδους σχήµατος καµπάνας 
οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί πλησίον των υποστατικών σας. 
Στους κάδους αυτούς εκτός από το µικρό στρογγυλό άνοιγµα, 
υπάρχει µεγαλύτερο άνοιγµα στο πίσω µέρος για ευκολότερο 
άδειασµα των γυάλινων συσκευασιών. Μην αφήνετε τα γυάλινα
µπουκάλια δίπλα από τους κάδους γιατί αποτελούν κίνδυνο 
για τους διερχόµενους.   

Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σπασµένα και δεµένα, 
απαλλαγµένα από πολυστερίνες, πλαστικά ή άλλα υλικά, 
στο πεζοδρόµιο µπροστά από το υποστατικό σας ή δίπλα 
(όχι µέσα) στους µπλε κάδους ανακύκλωσης του PMD 
που βρίσκονται σε παραπλήσιο χώρο, την ηµέρα και 
ώρα συλλογής της περιοχής σας.

Τοποθετούνται στους ειδικούς µπλε κάδους ή 
στα ειδικά διαφανή σακούλια του PMD, τα οποία πρέπει 
να τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο µπροστά από 
το υποστατικό σας την ηµέρα και ώρα συλλογής 
της περιοχής σας.

Είναι σηµαντικό όπως στους εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών σας υπάρχουν δοχεία
για το σωστό διαχωρισµό των πιο πάνω υλικών. 

ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα υπόλοιπα απορρίµµατα να τοποθετούνται στους κάδους/συµπιεστές των οικιακών σκυβάλων.

ΚΑ∆ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΥΒΑΛΑ
∆ΕΝ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ.

Ευελπιστούµε στη συνεργασία όλων.


