Από τις 3 Δεκεμβρίου 2014

αλλάζει ο τρόπος συλλογής
των ανακυκλώσιμων συσκευασιών
στις Κοινότητες Πέρα Χωριού και Νήσου και Αλάμπρας

Κοινοτικό
Συμβούλιο
Αλάμπρας

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2014, η ανακύκλωση των συσκευασιών στις κοινότητές μας γίνεται ακόμη πιο εύκολη.
Ο τρόπος συλλογής των συσκευασιών αλλάζει για τις δύο από τις τρείς κατηγορίες συσκευασιών, το Χαρτί και το PMD,
οι οποίες θα συλλέγονται από τις 3 Δεκεμβρίου 2014 από πόρτα σε πόρτα.
Η αλλαγή του τρόπου συλλογής γίνεται για τη δική σας διευκόλυνση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αύξηση της συμμετοχής
μας στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση εκτός των άλλων περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, έχει και οικονομικά οφέλη για
όλους μας. Με την αύξηση της συμμετοχής μας στην ανακύκλωση το βάρος των σκυβάλων που στέλνουμε στους χώρους
ταφής μειώνεται και έτσι μειώνεται και το κόστος διαχείρισής τους για τις κοινότητες μας. Η διαχείριση των σκυβάλων μας
στο νέο χώρο διαχείρισης και ταφής στην Κόσιη είναι πολύ πιο ακριβή από την ταφή τους στον σκυβαλότοπο Κοτσιάτη, ο
οποίος είναι προγραμματισμένο να κλείσει πολύ σύντομα. Αυτό αναγκαστικά θα οδηγήσει σε αύξηση των τελών των σκυβάλων
στα νοικοκυριά μας. Ο μόνος τρόπος για να περιορίσουμε την αύξηση των τελών είναι να μειώσουμε τα σκύβαλα που
στέλνουμε στο νέο χώρο ταφής και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή όλων μας στην ανακύκλωση.
Όσο περισσότερο ανακυκλώνουμε τόσο λιγότερο επηρεάζεται ο οικογενειακός μας προϋπολογισμός.

Περιγραφή του νέου τρόπου συλλογής
Το PMD και το Χαρτί από τις 3 Δεκεμβρίου
2014 και μετά θα συλλέγονται από πόρτα σε
πόρτα από το πεζοδρόμιο του σπιτιού σας,
κάθε βδομάδα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά,
αφού τα διαχωρίζετε, να τα τοποθετείτε
ανάλογα στα ειδικά διάφανα και στα καφέ
σακούλια, αντίστοιχα και να τα τοποθετείτε
κάθε Τετάρτη απόγευμα πριν τις 7:00 στο
πεζοδρόμιο σας.Τα σακούλια υπάρχουν και
διατίθενται στις υπεραγορές.

Το Χαρτί μπορείτε επίσης να το δένετε σε
δέμα ή να το τοποθετείτε σε χαρτοκιβώτια.
Αν κατοικείτε σε πολυκατοικία και έχει
τοποθετηθεί κάδος χρώματος μπλε με τα
διακριτικά της Green Dot Κύπρου στην αυλή
της πολυκατοικίας, τότε μπορείτε να
τοποθετείτε μόνο τα σακούλια του PMD
στο μπλε κάδο.
Το Γυαλί δεν θα συλλέγεται από πόρτα σε
πόρτα γι αυτό θα πρέπει να συνεχίσετε να το
μεταφέρετε στους πράσινους κάδους τύπου
καμπάνας, οι οποίοι θα παραμείνουν
τοποθετημένοι στα γνωστά σημεία των
Κοινοτήτων μας που είναι εύκολα
προσβάσιμα για όλους.
Για τους λαμπτήρες και τις φορητές μπαταρίες θα υπάρχουν
ειδικοί κάδοι στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων
όπου μπορείτε να τα τοποθετείτε.

Υπενθύμιση

Οι τρεις κατηγορίες συσκευασιών που διαχωρίζουμε
παραμένουν οι ίδιες, δηλ.:

PMD

ΧΑΡΤΙ

ΓΥΑΛΙ

Πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές
συσκευασίες αλουμινίου και λευκοσιδήρου και
χάρτινες συσκευασίες ποτών τύπου Tetra Pak.
Ξηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες,
περιοδικά, διαφημιστικά και χαρτί γραφείου.
Γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια, και άλλες γυάλινες
συσκευασίες.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την μέχρι σήμερα
συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης με νησίδες.
Ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή και η προσπάθεια όλων για
την ανακύκλωση θα ενταθεί με την αναβάθμιση του
προγράμματος σε συλλογή από πόρτα σε πόρτα, προς όφελος
των Κοινοτήτων και του τόπου μας αλλά και προς όφελος του
καθενός ξεχωριστά γιατί η χρέωση θα είναι ανάλογη με το
ποσοστό ανακύκλωσης και μόνο με την ουσιαστική
συμμετοχή μας στην ανακύκλωση θα είναι μειωμένη.
Η ανακύκλωση είναι μια εύκολη διαδικασία που πλέον από τις
3 Δεκεμβρίου 2014, γίνεται ευκολότερη καθώς η συλλογή
των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται από το πεζοδρόμιο
μας, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουμε τα ανακυκλώσιμα
υλικά στις νησίδες, όπως συνέβαινε προηγουμένως.
Για εισηγήσεις ή παράπονα παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε με τις υγειονομικές υπηρεσίες των
κοινοτήτων μας στα τηλ. 22521570 ή 22522457
ή με την Green Dot Κύπρου.

Συλλογή Χαρτιού και PMD: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 8:00 μ.μ.
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Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ στο κινητό σου
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