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Γνωρίζετε πόσα χρόνια χρειάζονται 
διάφορες συσκευασίες για να 

διαλυθούν στη θάλασσα;



To πλαστικό 
μπουκάλι…

Θέλει 450 
χρόνια!



Η πλαστική 
σακούλα…

Θέλει 10-20 
χρόνια!



Το γυάλινο 
μπουκάλι…

Θέλει 
1.000.000 
χρόνια!



Το μεταλλικό 
τενεκεδάκι…

Θέλει 80-200 χρόνια!



Η λύση για να προστατεύσουμε τον 
πλανήτη μας είναι η ανακύκλωση!



Ανακύκλωση
είναι η διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων
από ένα προϊόν που έχει εξυπηρετήσει
τον αρχικό σκοπό του.



To ήξερες ότι…

Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών χαρτιού

Μπορείς να σώσεις τη 
ζωή 17 δέντρων!



To ήξερες ότι…
Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών γυαλιού

Δεν καταναλώνεται η 
άμμος των 
υδροβιότοπων!



To ήξερες ότι…
Με την ανακύκλωση 1 κουτιού αλουμινίου

Μπορείς να ακούς ραδιόφωνο για 
4 ώρες ή να βλέπεις τηλεόραση 
για 3 ώρες!



To ήξερες ότι…
Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών πλαστικού

Συμβάλλεις στη μείωση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου αφού 
δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 
732 κιλά αερίων που δημιουργούνται 
με την παραγωγή του πλαστικού!



Άρα με την 
ανακύκλωση…

• Προστατεύουμε το περιβάλλον καθώς 
μειώνονται τα απόβλητα

• Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και 
ενέργεια

• Προστατεύουμε τη χλωρίδα, την πανίδα 
και την ανθρώπινη υγεία



Ανακύκλωση Συσκευασιών



Κατηγορίες Συσκευασιών που συλλέγονται
από την Green Dot Κύπρου



Κατηγορία PMD

Πλαστικά 
Μπουκάλια, 
Δοχεία& 
Σακούλες

• Σαμπουάν
• Απορρυπαντικά
• Μπουκάλια νερού
Πλαστικές Συσκευασίες γιαουρτιού, 
βουτύρου



Κατηγορία PMD

Μεταλλικές 
Συσκευασίες

• Κονσέρβες
• Κουτιά αναψυκτικών
• Σπρέι



Κατηγορία PMD

Συσκευασίες 
τύπου 
Tetrapak

• Συσκευασίες χυμού
• Ντοματοχυμοί



OXI Κατηγορία PMD

Πλαστικά Πιάτα/ΠοτήριαΠλαστικά Παιχνίδια Συσκευασίες από 
διάφορα σνακ

Πλαστικές Καρέκλες Πολυστερίνη



Κατηγορία ΧΑΡΤΙΟΥ

Ξηρά 
Χαρτόκουτα

• Κουτιά δημητριακών
• Κουτιά τσαγιού
• Κουτιά φαρμάκων



Κατηγορία ΧΑΡΤΙΟΥ

Εφημερίδες-
Περιοδικά

• Εφημερίδες
• Περιοδικά



Κατηγορία ΧΑΡΤΙΟΥ

Διαφημιστικά-
Χαρτί Γραφείου

• Διαφημιστικά
• Σημειωματάρια
• Post it



OXI Κατηγορία ΧΑΡΤΙΟΥ

ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ/
ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΠΙΑΤΑ/ΠΟΤΗΡΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΧΥΜΟΥ



Κατηγορία ΓΥΑΛΙΟΥ

Γυάλινα 
Μπουκάλια

• Ελαιόλαδο
• Αρώματα
• Αλκοολούχα Ποτά



Κατηγορία ΓΥΑΛΙΟΥ

Βαζάκια 
φαγητών



OXI Κατηγορία ΓΥΑΛΙΟΥ

ΤΖΑΜΙΑ ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣΛΑΜΠΕΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ



Ειδικές 
Σημάνσεις

Σύμβολο Green DotΣήμα Ανακύκλωσης



Ειδικές Σημάνσεις
Σωστού 

Διαχωρισμού 
Συσκευασιών



Συλλογή
PMD &

Χαρτιού 

από 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι κατηγορίες του PMD και του Χαρτιού συλλέγονται από 
πόρτα σε πόρτα από το πεζοδρόμιο του σπιτιού σας, κάθε 
εβδομάδα, αφού τα τοποθετήσετε στα ειδικά διάφανα και 
καφέ σακούλια, αντίστοιχα, τα οποία μπορείτε να 
προμηθεύεστε από τις υπεραγορές. Το χαρτί μπορείτε 
επίσης να το δένετε σε δέμα ή να το τοποθετείτε σε 
χαρτοκιβώτια. 

Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται να υπάρχει κάδος 
ανακύκλωσης έξω από το σπίτι σας. Αν κατοικείτε όμως 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 στον κάδο.



Συλλογή
Γυαλιού

από 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το γυαλί συλλέγεται μόνο από τους ειδικούς πράσινους 
κάδους τύπου καμπάνας οι οποίοι τοποθετούνται 
σε κύρια σημεία



Συλλογή
Υλικών 

Η συλλογή και των τριών κατηγοριών γίνεται με την μέθοδο των νησίδων στις οποίες ο καταναλωτής μεταφέρει τις συσκευασίες 
του αφού πρώτα τις διαχωρίσει. 



Συλλογή…



Συλλογή…



Συλλογή…



Μετά
τη 

συλλογή…



Μετά
τη 

συλλογή…



Μετά
τη 

συλλογή…



Διαδίκτυο

www.greendot.com.cy

www.facebook.com/greendot

Εφαρμογή για κινητά και tablets



Ανακύκλωση
Ηλεκτρικών &
Ηλεκτρονικών

Συσκευών



Ανακύκλωση
Ηλεκτρικών &
Ηλεκτρονικών

Συσκευών



Ανακύκλωση
Ηλεκτρικών &
Ηλεκτρονικών

Συσκευών



Ανακύκλωση
Ηλεκτρικών &
Ηλεκτρονικών

Συσκευών



Ανακύκλωση
Μπαταριών



Ευχαριστώ


