Από την 1η Μαΐου 2015

αλλάζει ο τρόπος συλλογής
των ανακυκλώσιµων συσκευασιών

στο ∆ήµο Σωτήρας

Από την 1η Μαΐου 2015, η συλλογή των ανακυκλώσιµων συσκευασιών στο ∆ήµο µας γίνεται ακόµη πιο εύκολη.
Ο τρόπος συλλογής των συσκευασιών αλλάζει για τις δύο από τις τρείς κατηγορίες συσκευασιών,
το Χαρτί και το PMD, οι οποίες θα συλλέγονται από πόρτα σε πόρτα κάθε εβδοµάδα.

Περιγραφή του νέου τρόπου συλλογής
Το PMD και το Χαρτί συλλέγονται από
πόρτα σε πόρτα από το πεζοδρόµιο του
σπιτιού σας κάθε βδοµάδα, αφού τα
τοποθετήσετε στα ειδικά διάφανα και
καφέ σακούλια, αντίστοιχα, τα οποία
µπορείτε να προµηθεύεστε από τις
υπεραγορές. Τα σακούλια µπορείτε
να τα τοποθετείτε κάθε Παρασκευή πρωί
πριν τις 7:30 στο πεζοδρόµιο σας.
Το Χαρτί µπορείτε επίσης να το δένετε σε
δέµα ή να το τοποθετείτε σε χαρτοκιβώτια.
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 µόνο τα σακούλια του PMD
στο µπλε κάδο.
Το Γυαλί δεν θα συλλέγεται από πόρτα σε
πόρτα γι αυτό θα πρέπει να συνεχίσετε να το
µεταφέρετε στους πράσινους κάδους τύπου
καµπάνας, οι οποίοι θα παραµείνουν
τοποθετηµένοι στα γνωστά σηµεία του ∆ήµου
µας που είναι εύκολα προσβάσιµα για όλους.

Υπενθύµιση
Οι τρεις κατηγορίες συσκευασιών που διαχωρίζουµε
παραµένουν οι ίδιες, δηλ.:

PMD

ΧΑΡΤΙ

ΓΥΑΛΙ

Πλαστικά µπουκάλια και δοχεία, µεταλλικές
συσκευασίες αλουµινίου και λευκοσιδήρου και
χάρτινες συσκευασίες ποτών τύπου Tetra Pak.
Ξηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια, εφηµερίδες,
περιοδικά, διαφηµιστικά και χαρτί γραφείου.
Γυάλινα µπουκάλια, βαζάκια, και άλλες γυάλινες
συσκευασίες.

Η ανακύκλωση είναι µια εύκολη διαδικασία που πλέον έχει
γίνει ακόµη πιο εύκολη µε τη συλλογή από πόρτα σε πόρτα
κάθε εβδοµάδα.
Για εισηγήσεις ή παράπονα παρακαλούµε όπως
επικοινωνήσετε µε το ∆ήµο µας στο 23821568
ή µε την Green Dot Κύπρου στο 7000 0090.

Συλλογή Χαρτιού και PMD: Κάθε Παρασκευή πρωί από τις 7:30 π.µ.

www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

As of Μay 1st 2015,

the PMD and Paper streams are collected
every week, door to door,

in Sotira Municipality

As of May 1st 2015, packaging recycling in our Municipality becomes even easier.
The PMD and Paper streams are collected door to door every week.

Description of the collection method
As of May 1st 2015, the PMD and Paper
streams are collected door to door, from
your pavement, once every week.
The packaging has to be placed in the
special Paper and PMD bags, which are
available in the supermarkets. The bags
can be placed on your pavement every
Friday morning until 7:30 a.m.

Paper can also be tied into reams with
a string or placed in paper boxes. If you
live in a block of flats and a blue bin has
been placed with the sign of Green Dot
Cyprus, then you can place only the PMD
bags in it.

Remember that:
The three streams to be sorted are:

PMD

PAPER

GLASS

Plastic bottles and containers, metal packaging
(aluminium and steel packaging) and paper based
drink packaging of Tetra Pak type.
Dry cardboard boxes and other packaging paper
containers, newspapers, magazines, office paper
and advertising leaflets.
Glass bottles and jars and other glass packaging
of all colours.

Recycling is easy for everyone to follow. Now it is even
easier with the door to door collection method for Paper
and PMD every week.
For more information, please contact our Municipality
at 23821568 or Green Dot Cyprus at 7000 0090.

For the glass stream, you should
continue to take your bottles to the green
bell-shaped bins that are placed in easily
accessible points.

PMD and Paper collection Starts every Friday at 7:30 a.m.

www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

