PACKAGING RECYCLING
IN BUSINESS UNITS
www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

Green Dot Cyprus’s recycling program currently operates to your Municipality/Community. Everyone’s participation in the recycling
program and mainly the participation of the business units that have the vast majority of packaging waste is an obligation since the
benefits of recycling are numerous both for your Municipality/Community and the Environment.
The program is simple. Separate properly the packaging and place it for collection according to the guidelines below:

GLASS
GLASS BOTTLES AND JARS

GLASS

Glass bottles and jars should be placed in the green
bell shaped bins which are placed close to your premises.
The bins have two openings, one on the front and one
on the rear side of the bin for easier emptying of
the glass packaging. Please place the glass packaging
inside the bins to avoid accidents to pedestrians.

PAPER / DRY CARDBOARD BOXES
Dry cardboard boxes should be placed flattened and
tied, free of polystyrene, plastic or other materials on
the pavement in front of your premises or near
(not inside) the blue PMD recycling bins on the
collection date and time of your area.

PAPER

PMD
PMD

PLASTIC BOTTLES, CONTAINERS AND BAGS, METAL PACKAGING (ALUMINIUM AND STEEL PACKAGING)
AND PAPER BASED DRINK PACKAGING OF TETRA PAK TYPE.
PMD packaging is placed in the blue bins or in the
specific transparent bags of PMD, which should be
placed on the pavement in front of your premises on
the collection day and time of your area.

WOOD PACKAGING

For the collection and the recycling of wood packaging (pallets, barrels, crates,
cable drums) free of charge, please call at 7000 7730. Note that the quantity
of wood packaging should be no less than 10 pieces.

It is important to separate properly the materials inside your business units before
you place them in our recycling bins.
OTHER WASTE
The remaining materials should be placed into the bins for household waste.
HOUSEHOLD WASTE BINS CONTAINING PACKAGING MATERIALS WILL NOT BE COLLECTED
FROM THE CLEANING SERVICES OF YOUR MUNICIPALITY/COMMUNITY.
We are looking forward to your cooperation.

Learn everything about recycling. Download our free Mobile App ‘ReCYcling CY’

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ
www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

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:

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.

ΧΑΡΤΙ / ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
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.

ΧΑΡΤΙ

PMD
PMD

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

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.

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.

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

