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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

Κοινότητες Πέρα Χωριού και Νήσου και Αλάμπρας
Τα Κοινοτικά Συμβούλια Πέρα Χωριού και Νήσου και Αλάμπρας, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Green Dot Κύπρου και με κάδους
που δώρισε η Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουν το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών με το σύστημα των νησίδων.
Από τις 3 Δεκεμβρίου 2014, το σύστημα συλλογής αναβαθμίζεται σε σύστημα συλλογής από Πόρτα σε Πόρτα. Το νέο σύστημα συλλογής αφορά εκτός
από τις κατοικίες και τα επαγγελματικά υποστατικά διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο και τις επιχειρήσεις των κοινοτήτων μας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και κυρίως των επαγγελματικών υποστατικών στα οποία παραμένει αρκετό υλικό, αποτελεί υποχρέωση
όλων αφού τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλά τόσο για τις Κοινότητες και τους ίδιους τους κατοίκους, όσο και για το Περιβάλλον.
Για καλύτερη και ευκολότερη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, ακολουθείστε τις πιο κάτω απλές οδηγίες διαχωρίζοντας και τοποθετώντας τα
ανακυκλώσιμα σας υλικά ως ακολούθως:

ΧΑΡΤΙ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΧΑΡΤΙ

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 μπορεί να βρίσκονται κοντά στο κατάστημα ή την επιχείρηση σας, κάθε
Τετάρτη βράδυ πριν τις 20:00.

PMD: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ,
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΡΑΠΑΚ (ΚΟΥΤΙΑ ΧΥΜΩΝ)

PMD

Τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης του PMD ή αν δεν υπάρχουν οι
συγκεκριμένοι κάδοι κοντά σας, τοποθετείστε τα στα ειδικά διάφανα σακούλια του PMD,
που μπορείτε να προμηθευτείτε από ττο εμπόριο και τοποθετείστε τα στο πεζοδρόμιο
μπροστά από το υποστατικό σας κάθε Τετάρτη βράδυ πριν τις 20:00.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Για παραλαβή
παρ
και ανακύκλωση, χωρίς χρέωση, ξύλινων συσκευασιών

(παλέτα βαρέλια, κασόνια, καρούλια καλωδίων) ποσότητας άνω των 10 τεμαχίων,
(παλέτα,
καλέστε στο 7000 7730.

ΓΥΑΛΙNA ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ:

Τοποθετούνται στους πλησιέστερους με τα υποστατικά σας πράσινους κάδους σχήματος
καμπάνας, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα κεντρικά σημεία των κοινοτήτων μας. 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 και για τα παιδιά.
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.
ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΥΒΑΛΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ.
Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΜΠΡΑΣ
ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ.
ΑΔΕΙΑΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ.
ΣΥΜΠΙΕΣΕ ΟΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΣΕ ΤΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ.
ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ.
ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ
ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΤΗΛ. 22521570 ή 22522457 ή ΜΕ ΤΗΝ GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 7000 0090

ΜΑΘΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ στο κινητό σου
την εφαρμογή ReCYcling

www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

