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Από τις 9 ∆εκεµβρίου 2021, η Κοινότητα Ξυλοτύµβου 
εντάσσεται στο πρόγραµµα ανακύκλωσης της Green Dot, 
από πόρτα σε πόρτα. Η συλλογή των ανακυκλώσιµων 
υλικών θα γίνεται κάθε Πέµπτη, από τις 06:00 π.µ.
Οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζουµε τις συσκευασίες 
µας είναι: PMD, Χαρτί και Γυαλί. Ωστόσο, οι κατηγορίες 
PMD και Χαρτί πρέπει να τοποθετούνται στις ειδικές 
διάφανες και καφέ σακούλες, πριν τοποθετηθούν στο 
πεζοδρόµιο της οικίας σας για συλλογή από το συνεργείο. 
Το γυαλί θα συλλέγεται από τους ειδικούς κάδους, τύπου 
καµπάνα, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά 
σηµεία της Κοινότητας. 
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Το PMD και το ÌáòôÝ συλλέγονται από 
πόρτα σε πόρτα, από το πεζοδρόµιο 
του σπιτιού σας κάθε βδοµάδα, αφού 
τα τοποθετήσετε στις ειδικές διάφανες 
και καφέ σακούλες, αντίστοιχα, τις 
οποίες µπορείτε να προµηθεύεστε από 
τις υπεραγορές. 

Αν κατοικείτε σε πολυκατοικία και έχει 
τοποθετηθεί κάδος χρώµατος µπλε µε 
τα διακριτικά της Green Dot Κύπρου 
στην αυλή της πολυκατοικίας, τότε 
µπορείτε να τοποθετείτε íÞîï ôá ùìéëÀ 
ôè÷ ëáôèçïòÝá÷ PMD óôïî íðìå ëÀäï.

Το ÌáòôÝ µπορείτε επίσης να το δένετε
σε δέµα ή να το τοποθετείτε σε 
χαρτοκιβώτια. 

Το ¡ùáìÝ äåî συλλέγεται από πόρτα σε 
πόρτα, γι’ αυτό θα πρέπει να το 
µεταφέρετε στους πράσινους κάδους 
τύπου καµπάνα, οι οποίοι βρίσκονται 
τοποθετηµένοι σε γνωστά σηµεία της 
Κοινότητας που είναι εύκολα 
προσβάσιµα για όλους. 

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε µε το Κοινοτικό Συµβούλιο 
στο 24723170.
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Να τοποθετείτε, ëÀõå ÆåôÀòôè âòÀäù, τα ανακυκλώσιµα 
υλικά σας στο πεζοδρόµιο της οικίας σας!


