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Hey! Do you know how? Just place 
me into the special bell-shaped bins 
that you can find in easily accessible 
places!!!

You don’t know where the nearest bell-shaped bin for 
glass recycling is? Then download the application 
'ReCYcling CY' on your mobile phone for free!

Along with me you can recycle all the glass bottles of wine, beer, other 
alcoholic beverages, soft drinks, oils, perfumes and of course

all the glass jars for baby food, sauces, etc.
You should not include with us glass products such as glassware, 

windowpane and lamps. These materials should NOT
be placed into the bell-shaped bins!

Don’t waste me!
Recycle me!

And what happens 
next? After the collection the 
glass is grοund and used as 
raw material for the produc-
tion of cement and other 
construction materials. 

Eventually, the glass that 
is recycled remains and 
is utilised in Cyprus as 
a building material! 

Into the bin…
not outside
or next to it!
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Ξέρεις πως; Απλά τοποθέτησέ µε 
ΜΕΣΑ στους ειδικούς κάδους 
τύπου… καµπάνας που θα βρεις σε 
εύκολα προσβάσιµα σηµεία!!!

∆εν γνωρίζεις πού βρίσκεται η κοντινότερη καµπάνα του 
γυαλιού; Μάθε το εύκολα και γρήγορα µαζί µε πολλές 
άλλες πληροφορίες για την ανακύκλωση, κατεβάζοντας
τη δωρεάν εφαρµογή ‘ReCYcling CY’ στο κινητό σου! 

Μαζί µε εµένα ανακυκλώνονται και όλα τα γυάλινα µπουκάλια από κρασί, 
µπύρα, άλλα αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, ελαιόλαδα, αρώµατα καθώς και 

όλα τα γυάλινα βαζάκια από παιδικές τροφές, σάλτσες, κλπ. 
Μαζί µε εµάς όµως δεν ανακυκλώνονται άλλα γυάλινα προϊόντα όπως 

τζάµια, κούπες, σκεύη µαγειρέµατος και λάµπες; Αυτά ∆ΕΝ πρέπει να 
τοποθετούνται στις καµπάνες!

Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ στο κινητό σου
την εφαρμογή ReCYcling CY

ΜΑΘΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Μην µε πετάξεις!
Ανακύκλωσε µε!

Και τι γίνεται µετά; 
Μετά τη συλλογή το γυαλί 
θρυµµατίζεται, και 
χρησιµοποιείται ως πρώτη 
ύλη στο τσιµέντο ή σε άλλα 
δοµικά υλικά. 

Τελικά, το γυαλί που 
ανακυκλώνεις µένει 
και αξιοποιείται στην 
Κύπρο ως δοµικό 
υλικό! 

ε ψιτ, µέσα
στην καµπάνα ε!


