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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
∆ιαχωρίζουµε τις συσκευασίες µας στις πιο κάτω κατηγορίες:

Αγαπητοί ∆ηµότες
Γνωρίζετε ότι:
> Ο σκυβαλότοπος στο ΒΑΤΙ κλείνει;
> Άρχισε η λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωµένων
Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α)
στο Πεντάκωµο;
> Το κόστος διαχείρισης των απορριµµάτων θα υπολογίζεται
µε βάση τον όγκο των σκυβάλων που θα αποστέλλει ο κάθε
∆ήµος στην ΟΕ∆Α; ∆ηλαδή όσο περισσότερα σκουπίδια
µεταφέρουµε στην ΟΕ∆Α τόσο πιο πολλά θα πληρώνουµε;

PMD

ΧΑΡΤΙ

Μία είναι η επιλογή για οικονοµικούς
και περιβαλλοντικούς λόγους:
> Μειώνουµε την παραγωγή απορριµµάτων κάνοντας
έξυπνες αγορές
> Επαναχρησιµοποιούµε ή δίνουµε για
επαναχρησιµοποίηση οτιδήποτε µπορεί να
επαναχρησιµοποιηθεί.
> Ανακυκλώνουµε τις συσκευασίες, τις παλιές ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές µας συσκευές και τις µπαταρίες µας
συµµετέχοντας στα προγράµµατα που προσφέρουν στους
∆ήµους µας οι µη κερδοσκοπικοί Οργανισµοί Green Dot
Κύπρου, Ηλεκτροκύκλωση και ΑΦΗΣ.

ΓΥΑΛΙ

PMD (πλαστικά µπουκάλια, δοχεία και πλαστικές
σακούλες, µεταλλικές συσκευασίες και κουτιά
τύπου Tetra Pak που περιέχουν ποτά).
Τοποθετούµε το PMD στα ειδικά διάφανα σακούλια
και τα τοποθετούµε στο πεζοδρόµιο την ηµέρα
συλλογής της περιοχής µας.
Χαρτί (χαρτόκουτα, χαρτοκιβώτια, εφηµερίδες,
περιοδικά, χαρτί γραφείου και ενηµερωτικά έντυπα).
Τοποθετούµε το χαρτί στα ειδικά καφέ σακούλια ή σε
χαρτοκιβώτια ή τα δένουµε ως δέµα και τα
τοποθετούµε στο πεζοδρόµιο την ηµέρα συλλογής της
περιοχής µας.
Γυαλί (γυάλινα µπουκάλια και βαζάκια).
Μεταφέρουµε το γυαλί στους ειδικούς κάδους τύπου
καµπάνας που βρίσκονται σε όλη την πόλη.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες για την ανακύκλωση
ανά περιοχή (µέρες συλλογής, κάδοι γυαλιού, κ.λπ.) θα βρείτε
στην ιστοσελίδα www.greendot.com.cy
και στη δωρεάν εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα
“ReCycling CY” σε όλες τις πλατφόρµες.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μπαταρίες
Τοποθετούµε τις µπαταρίες µας στους 3600 κάδους
της ΑΦΗΣ που µπορούµε να βρούµε σε καταστήµατα
Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρονικών Ειδών, Εµπορικά
Κέντρα, Υπεραγορές, Εµπορικά καταστήµατα, Σχολεία,
∆ηµόσια Κτήρια και Υποκαταστήµατα Τραπεζών.
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Παραδίδουµε τις παλιές µας µικροσυσκευές σε
καταστήµατα που πωλούν παρόµοιου τύπου συσκευές.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας στο
www.electrocyclosis.com.cy ή επικοινωνήστε µαζί µας
στο 70009333 για να ενηµερωθείτε για τα σηµεία όπου
µπορείτε να παραδώσετε τις µεγάλες σας συσκευές.

Μπορούµε επίσης να συµµετέχουµε και σε άλλες πρωτοβουλίες
που υπάρχουν στους ∆ήµους µας όπως είναι η ανακύκλωση
ρούχων, τηγανελαίων κλπ. Κοµποστοποιούµε τα οργανικά
απόβλητα - Αξιοποιούµε τα οργανικά απόβλητα τοποθετώντας τα
σε ειδικούς κάδους κοµποστοποίησης παράγοντας έτσι υψηλής
ποιότητας εδαφοβελτιωτικό.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Για άλλες πληροφορίες αποταθείτε στις Υγειονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου σας.

∆ήµος Λεµεσού

25884590

∆ήµος Κάτω Πολεµιδιών
25821382 (εσωτ. 3)

∆ήµος Αγίου Αθανασίου

25864129

∆ήµος Μέσα Γειτονιάς
25723597 (εσωτ. 6)

∆ήµος Γερµασόγειας

25879276

∆ήµος Ύψωνα

25395600

