
ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

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

www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

PMD ΤΟ PMD
περιλαµβάνει:

δεν περιλαµβάνει:

Το PMD περιλαµβάνει:

• Πλαστικές συσκευασίες
 -Πλαστικά µπουκάλια και δοχεία:
 Νερού, γάλακτος, πορτοκαλάδων
 λεµονάδων και άλλων σκουός, χυµών,
 υλικών συντήρησης, καθαριστικών υλικών, 
 υγρών σαπουνιών και σαµπουάν, σκόνης 
 και υγρών πλυσίµατος, µαλακτικών,   
 αρωµατικών, γιαουρτιού, βουτύρου και  
 παγωτού
 -Πλαστικές σακούλες:
 Υπεραγορών και καταστηµάτων

• Μεταλλικές συσκευασίες
 Κονσερβών, φρούτων, µπύρας, καφέδων,
 αναψυκτικών, κουτιά και σωληνάρια,
 µικροί αλουµινένιοι δίσκοι,
 µεταλλικά πώµατα και καπάκια

• Χάρτινες συσκευασίες ποτών 
 (τύπου Tetra Pak)
 Γάλακτος και κρεµών, κρασιού και άλλων  
 ποτών, χυµών

ΤΟ ΧΑΡΤΙ
περιλαµβάνει:

δεν περιλαµβάνει:

Το Χαρτί περιλαµβάνει:

• Ξηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια
 Φαρµάκων, παπουτσιών, 
 δηµητριακών, συσκευών.

• Εφηµερίδες
• Περιοδικά
• ∆ιαφηµιστικά
• Χαρτί γραφείου

ΧΑΡΤΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙ
περιλαµβάνει:

δεν περιλαµβάνει:

Το Γυαλί περιλαµβάνει:

• Γυάλινα µπουκάλια
• Γυάλινα βαζάκια
• Άλλες γυάλινες συσκευασίες

ΓΥΑΛΙ

Από την 1η Απριλίου 2018
το πρόγραµµα ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου
επεκτείνεται και στο ∆ήµο Πόλης Χρυσοχούς

Αφού διαχωρίσετε τις συσκευασίες όπως περιγράφεται 
πιο πάνω µεταφέρετε τες στις νησίδες ανακύκλωσης 
που βρίσκονται στα κάτωθι σηµεία:

• ∆ηµοτικός Χώρος Στάθµευσης (Μουστακαλλής)
• Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη
• ∆ηµόσια Εκπαιδευτήρια
• Πάρκο Κουτσιοφίνας
• Περίπτερο «ΚΑΪΤΕΣ»
• ∆ηµοτική Πλαζ – Λατσί
• ∆ηµοτικός Χώρος Στάθµευσης – Λατσί (Rumours)



PACKAGING SHOULD BE SORTED IN THE FOLLOWING CATEGORIES:

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

www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

PMD PMD
includes:

does not include:

The PMD category includes:

• Plastic Packaging
 -Plastic bottles and containers of:
 Water, milk, orange, lemon & other   
 squash, juice, detergents, maintenance  
 material, liquid soap & shampoo,   
 washing powder & liquids, conditioners  
 & fresheners, yogurt, butter & ice cream 
 -Plastic bags from:
 Supermarkets & Stores

• Metal Packaging
 Tins, beer, coffee drinks, soft drinks,  
 small aluminium disks, metal caps

• Paper-based Drink Packaging
 (Tetra Pak type) of:
 Milk & cream, wine & other drinks, juice 

PAPER
includes:

does not include:

The Paper category includes:

• Paper packaging and containers of:
 Medicine, shoes, cereals, appliances.

• Newspapers
• Magazines
• Advertising leaflets
• Office paper

PAPER GLASS
includes:

does not include:

The Glass category includes:

• Glass bottles
• Glass vases
• Other glass containers

GLASS

After sorting the packaging as described above,
transport it to the bring points that are listed below
and place it in the correct bin.

• Municipal Parking Lot (Moustakallis)
• Citizen Service Centre
• Public Schools
• Koutsofinas Park
• «ΚΑIΤΕS» Kiosk
• Municipal Beach – Latsi
• Municipal Parking Lot – Latsi (Rumours)

As of April 1st 2018
Polis Chrysochous Municipality
joins the recycling program of Green Dot Cyprus


