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Η GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Η Green Dot Κύπρου μαζεύει από όλη την Κύπρο τρεις κατηγορίες συσκευασιών:
PMD, ΧΑΡΤΙ και ΓΥΑΛΙ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD
Στην κατηγορία PMD περιλαμβάνονται: πλαστικά μπουκάλια
και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες (τενεκεδάκια
αναψυκτικών, κονσέρβες κ.λ.π.) και χάρτινες συσκευασίες
που περιέχουν υγρό (όπως γάλα και χυμό - λέγονται tetrapak).

PMD

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Στην κατηγορία χαρτιού περιλαμβάνονται: χαρτόκουτα
(κουτιά φαρμάκων, κουτιά παπουτσιών, κουτιά δημητριακών),
χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια
και χαρτί γραφείου.

ΧΑΡΤΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ

Στην κατηγορία του γυαλιού περιλαμβάνονται: γυάλινα
μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες.

Ο τρόπος που η Green Dot Κύπρου μαζεύει τις τρεις κατηγορίες διαφέρει από πόλη σε πόλη.
Μπορείς να μελετήσεις προσεκτικά την πόλη ή κοινότητα που σε αφορά.

Συλλογή

στους δήμους ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, στους δήμους ΛΕΜΕΣΟΥ, στο δήμο ΛΑΡΝΑΚΑΣ, στο δήμο ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
και στις κοινότητες ΛΙΒΑΔΙΩΝ, ΥΨΩΝΑ, ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΚΑΣ και ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ

1. Πώς συλλέγεται το PMD

2. Πώς συλλέγεται το ΧΑΡΤΙ

3. Πώς συλλέγεται το ΓΥΑΛΙ

Βάλε ό,τι ανήκει
στην κατηγορία
χαρτιού:
• στην καφέ σακούλα για χαρτί που θα βρεις
στις υπεραγορές (γράφει πάνω ΧΑΡΤΙ
και Green Dot Κύπρου),

• Οι συσκευασίες PMD τοποθετούνται
στην ειδική διαφανή σακούλα που βρίσκεις
στις υπεραγορές (γράφει πάνω PMD
και Green Dot Κύπρου).
• Αν μένεις σε σπίτι, απλώς άφησε τη σακούλα
στο πεζοδρόμιο και θα τη μαζέψει το ειδικό
συνεργείο της Green Dot Κύπρου.
• Αν μένεις σε διαμέρισμα, βάλε τη σακούλα
του PMD στον μπλε κάδο που γράφει
Green Dot Κύπρου και είναι έξω
από την πολυκατοικία σου. Αν δεν υπάρχει
μπλε κάδος απλώς άφησε τη σακούλα
στο πεζοδρόμιο.

Συλλογή σε

• ή στο καφέ πλαστικό κιβώτιο που θα βρεις
σε καταστήματα DIY και στις υπεραγορές,
• ή απλώς δέσε το χαρτί που θα στείλεις
για ανακύκλωση σε ένα δέμα.
Με όποιο από τους πιο πάνω 3 τρόπους
και αν το τοποθετήσεις, το ειδικό συνεργείο
της Green Dot Κύπρου θα μαζέψει το χαρτί
από το πεζοδρόμιο του σπιτιού σου.

• Είναι η μόνη κατηγορία που δε συλλέγεται
από το σπίτι σου.
• Αφού μαζέψεις όλες τις γυάλινες
συσκευασίες, θα πρέπει να τις μεταφέρεις
στους ειδικούς πράσινους κάδους, οι οποίοι
έχουν σχήμα καμπάνας και έχουν
τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία σε όλες
τις γειτονιές. Υπάρχει ένας και στη δική σου.

OΛΟΥΣ τους δήμους και κοινότητες
που δεν αναφέρονται πιο πάνω

• Η συλλογή δε γίνεται από σπίτι σε σπίτι
• Έχουν τοποθετηθεί 2 μπλε κάδοι (PMD),
2 καφέ κάδοι (ΧΑΡΤΙ) και 1 πράσινος κάδος
που έχει σχήμα καμπάνας (ΓΥΑΛΙ)
σε ειδικό χώρο στη γειτονιά σου. Ο χώρος
αυτός λέγεται νησίδα ανακύκλωσης.
• Αφού μαζέψεις και διαχωρίσεις
τις συσκευασίες στις 3 κατηγορίες,
τις τοποθετείς σε σακούλες (δεν είναι
απαραίτητο να είναι οι ειδικές σακούλες
ανακύκλωσης).

• Μεταφέρεις τις σακούλες στη νησίδα
ανακύκλωσης της γειτονιάς σου
και τις τοποθετείς στον αντίστοιχο κάδο.
• Τοποθετείς:
στους μπλε κάδους: PMD
στους καφέ κάδους: ΧΑΡΤΙ
και στον πράσινο κάδο: ΓΥΑΛΙ

Είναι σημαντικό να βάζεις τα υλικά ΜΕΣΑ
και ΟΧΙ έξω από τους κάδους.

