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Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τυπωμένο σε ανακυκλωμένο χαρτί

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ.

ΜΑΘΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ GREEN DOT
ΚΥΠΡΟΥ

Η Green Dot Κύπρου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
ο οποίος ιδρύθηκε από το Κ.Ε.Β.Ε και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
για να οργανώσει το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών
και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Αδειοδοτήθηκε την 1η
Αυγούστου 2006 και αποτελεί το μοναδικό στο είδος του Σύστημα
στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα συνεργάζονται με τη Green Dot Κύπρου
πέραν των 750 εταιρειών. Η ανάγκη για τέτοιους οργανισμούς προκύπτει
από των Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο του 2002,
ο οποίος δημιουργεί την υποχρέωση στις εταιρείες που διαθέτουν
συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά να ανακτούν το 50%
των συσκευασιών και να ανακυκλώνουν το 25% τουλάχιστον,
με ελάχιστο 15% ανά υλικό συσκευασίας.
Η Green Dot Κύπρου μαζί με άλλους 32 παρόμοιους οργανισμούς απ’ όλο
τον κόσμο βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του παγκόσμιου οργανισμού
Packaging Recovery Organisation - Europe που εδρεύει στις Βρυξέλλες.
Η χρηματοδότηση της Green Dot Κύπρου προέρχεται βασικά από όλες τις
εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της, οι οποίες καταβάλλουν κάθε χρόνο
τέλη ανάλογα με το βάρος και το είδος της συσκευασίας που έχουν
τοποθετήσει στην αγορά. Ένα μέρος της χρηματοδότησης
των έργων καλύπτεται επίσης από τις Τοπικές Αρχές όπως προνοεί
και η σχετική Κυπριακή Νομοθεσία.
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Αποστολή της Green Dot Κύπρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές
και Τοπικές Αρχές, είναι να επιτύχει την κάλυψη των στόχων ανάκτησης
και ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα,
γυαλί και ξύλο) με τον πιο οικονομικό τρόπο που να είναι συνάμα εύκολος
και απλός για τον πολίτη. Κατά το 2009 η Green Dot Κύπρου έχει συλλέξει
και ανακυκλώσει 35000 τόνους συσκευασιών ενώ στοχεύει να φτάσει τους
40000 τόνους φέτος.
Το πρόγραμμα της Green Dot Κύπρου με την επέκταση στην επαρχία
Λάρνακας η οποία θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, θα καλύπτει
πέραν των 650000 κατοίκων, ή περίπου το 85% του πληθυσμού της Κύπρου.
Η Green Dot Κύπρου ανέλαβε επίσης τη δημιουργία και διαχείριση
των Συλλογικών Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών
Ειδών εκ μέρους του οργανισμού WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd
και οικιακών μπαταριών εκ μέρους της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ.
Τα δύο αυτά Συστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή των υλικών
που διαχειρίζονται.
Υπό διεύθυνση:

Green Dot (Cyprus) Public Co. Ltd
Aγίου Νικολάου 41-49, Νιμέλη Κορτ, Μπλοκ Β, Σουίτα Β21, Έγκωμη, 2408. T.K. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: 7000 0090 Φαξ: 22586001

Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τα οφέλη της ανακύκλωσης στην καθημερινή μας ζωή είναι πολλά!
Ανακύκλωση είναι μια κυκλική δραστηριότητα που έχει τη δύναμη να αναβαθμίσει
την ποιότητα ζωής μας. Είναι η διαδικασία ανάκτησης χρησιμοποιημένων υλικών
και η προώθησή τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Συμμετέχοντας στην
ανακύκλωση δίνουμε δύναμη στον κύκλο της ζωής.
Η συμμετοχή όλων των πολιτών ωφελεί τον τόπο μας και όλους εμάς αφού συμβάλλει:
• στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από μεγάλες ποσότητες οικιακών αποβλήτων,
αφού ένα μεγάλο μέρος από αυτά αποτελούν ανακυκλώσιμα υλικά.
• στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, αφού η ενέργεια που χρειάζεται για
την παραγωγή προϊόντων από πρωτογενείς πρώτες ύλες είναι πολλαπλάσια από αυτή
που χρειάζεται όταν η παραγωγή γίνεται από χρησιμοποιημένα υλικά.
• στην ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής μας.
• στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
• σε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΓΙΑΤΙ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΧETE
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Η δημιουργία του νέου ΧΥΤΥ στην Κόσιη ανέβασε το κόστος
διαχείρισης των απορριμμάτων σε πολύ ψηλά επίπεδα, γύρω
στα 65 ευρώ/τόνο. Το μεγάλο αυτό επιπρόσθετο κόστος το οποίο
καλούνται οι Δήμοι/Κοινότητες να πληρώσουν θα το
μετακυλήσουν, μη έχοντας άλλη επιλογή, στους πολίτες.
Ανακυκλώνοντας μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε ούτως ώστε
να περιοριστεί αυτό το κόστος. Οι συσκευασίες αποτελούν
σήμερα το 30% κατά βάρος των οικιακών μας απορριμμάτων.
Μην τις στείλετε στον ΧΥΤΥ, στείλτε τις για ανακύκλωση.
Σας συμφέρει και οικονομικά.

ΜΑΘΕ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ ΣΩΣΤΑ
Από την 1η Οκτωβρίου επεκτείνεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης
της Green Dot Κύπρου και στην Κοινότητά σου.
Το πρόγραμμα βασίζεται στην συλλογή
τριών κατηγοριών συσκευασιών:
του PMD, του χαρτιού και του γυαλιού.

PMD

ΧΑΡΤΙ

ΓΥΑΛΙ

Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρόγραμμα ανακύκλωσης απλά και εύκολα.
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαχωρίσεις τις συσκευασίες στο σπίτι σου
όπως περιγράφεται στη συνέχεια, να τις μεταφέρεις στις νησίδες ανακύκλωσης
και να τις τοποθετήσεις στον σωστό κάδο. Είναι σημαντικό οι συσκευασίες
να τοποθετούνται μέσα στον κάδο και όχι έξω απ’ αυτόν. Πρέπει να διατηρούμε
την κοινότητά μας και τις νησίδες ανακύκλωσης καθαρές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

PMD
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Η κατηγορία του PMD περιλαμβάνει:
• 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 και αρωματικών
• 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

Αφού διαχωρίσεις τα πιο πάνω μετάφερε τα στον μπλε κάδο
στη νησίδα ανακύκλωσης που βρίσκεται στη γειτονιά σου.
Μετά τη συλλογή των συσκευασιών της κατηγορίας του PMD,
αυτές μεταφέρονται σε ειδική μονάδα όπου και διαχωρίζονται
τα διάφορα υλικά σε διάφορες κατηγορίες και στη συνέχεια
προωθούνται για ανακύκλωση.
Σημαντικό: Οι συσκευασίες πρέπει να αδειάζονται καλά και να ξεπλένονται
ελαφρώς με νερό πριν τοποθετηθούν στον κάδο του PMD.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΧΑΡΤΙ
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Η κατηγορία του χαρτιού περιλαμβάνει:
• Ξηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια
• Φαρμάκων
• Παπουτσιών
• Δημητριακών
• Συσκευών
•
•
•
•

Εφημερίδες
Περιοδικά
Διαφημιστικά
Χαρτί γραφείου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΚΟΥΛΙΑ.

Αφού διαχωρίσεις τα πιο πάνω μετάφερε τα στον καφέ κάδο
στη νησίδα ανακύκλωσης που βρίσκεται στη γειτονιά σου.
Η κατηγορία του χαρτιού μεταφέρεται σε ειδική μονάδα, όπου
γίνεται ο διαχωρισμός του σε υποκατηγορίες και
στη συνέχεια προωθείται για ανακύκλωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΓΥΑΛΙ
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Η κατηγορία του γυαλιού περιλαμβάνει:
• Γυάλινα μπουκάλια
• Γυάλινα βαζάκια
• Άλλες γυάλινες συσκευασίες

Αφού διαχωρίσεις τα πιο πάνω μετάφερε τα στον πράσινο κάδο
τύπου καμπάνας στη νησίδα ανακύκλωσης που βρίσκεται
στη γειτονιά σου.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Μετά την συλλογή, η κατηγορία του γυαλιού
μεταφέρεται σε ειδική μονάδα για καθαρισμό
και άλεσμα και στην συνέχεια προωθείται
για ανακύκλωση.

Σημαντικό: Οι συσκευασίες πρέπει
να αδειάζονται καλά και να ξεπλένονται
ελαφρώς με νερό πριν τοποθετηθούν
στον πράσινο κάδο του γυαλιού.

ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
Η συμμετοχή στην ανακύκλωση αφορά τον καθένα μας προσωπικά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
ότι είναι απαραίτητη για το περιβάλλον μας, την υγεία μας και την ποιότητα ζωής μας. Ήδη ετοιμάζονται
κανονισμοί οι οποίοι θα καθιστούν τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών υποχρεωτικό.
Τα προγράμματα θα ελέγχονται και οι παραβάτες πρώτα θα προειδοποιούνται και μετά θα διώκονται.
Σύντομα θα εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα παροχής κινήτρων για συμμετοχή στην ανακύκλωση
κυρίως με εφαρμογή του προγράμματος ‘‘Pay as you throw’’ (πληρώνω ανάλογα με το τι πετώ).
Πάρτε έγκαιρα το θέμα στα χέρια σας! Ανακυκλώνοντας δεν κάνετε χάρη σε κανένα παρά στον εαυτό σας
και στα παιδιά σας.

