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Πού τοποθετούνται
οι κάδοι µας

Σχολεία
∆ηµόσια
Κτίρια

Υπεραγορές

• Καταστήµατα Τηλεπικοινωνιών
& Ηλεκτρονικών Ειδών
• Εµπορικά Κέντρα
• Υπεραγορές
• Εµπορικά Καταστήµατα
• Σχολεία
• ∆ηµόσια Κτίρια
• Υποκαταστήµατα Τραπεζών
Και γενικά σε χώρους µε µεγάλη
επισκεψιµότητα. Βρες τον κοντινότερο
κάδο ανακύκλωσης µπαταριών,
κατεβάζοντας δωρεάν στο κινητό σου την
εφαρµογή ReCYcling CY.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ποιοι
είµαστε
Η ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ
(Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών)
είναι Οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ο οποίος έχει αναλάβει τηv εναλλακτική διαχείριση
των φορητών µπαταριών ξηρού τύπου βάρους
µέχρι 2 κιλά.
Στόχος του Οργανισµού είναι η επίτευξη των
εθνικών στόχων ανακύκλωσης µε τον πιο
αποδοτικό τρόπο, µε την έµπρακτη συµµετοχή
των πολιτών στην ανακύκλωση µπαταριών.

Γιατί πρέπει να
ανακυκλώνουµε
τις µπαταρίες;
Προστατεύουµε την υγεία µας
& το περιβάλλον
Οι µπαταρίες περιέχουν τοξικές ουσίες οι οποίες είναι
πολύ βλαβερές για το περιβάλλον και την υγεία µας,
όταν τις πετάµε στο περιβάλλον ή στα σκουπίδια.
Οι ουσίες αυτές επιστρέφουν σε µας
µέσω των τροφών, του νερού και του
αέρα, συσσωρεύονται στους ιστούς
µας και όσα χρόνια και εάν
περάσουν παραµένουν στον
οργανισµό µας και αυξάνονται.
Όσο αυξάνεται η ποσότητά τους στον οργανισµό µας
αυξάνονται και οι πιθανότητες για εµφάνιση πολύ
σοβαρών προβληµάτων στην υγεία µας, τις περισσότερες
φορές µη αναστρέψιµων.

Ποιες
µπαταρίες
ανακυκλώνονται;
Μπαταρίες από:
• Κασετόφωνα
• Ραδιόφωνα
• Παιχνιδοµηχανές τσέπης
• Παιχνίδια (τηλεκατευθυνόµενα, κούκλες κλπ)
• Κινητά τηλέφωνα
• Ρολόγια
• Φωτογραφικές µηχανές
και άλλες µπαταρίες ξηρού τύπου βάρους µέχρι
2 κιλά από συσκευές που έχουµε στο σπίτι.

Μειώνουµε τα απορρίµµατα
Η µείωση του όγκου των απορριµµάτων
είναι ένα ακόµη µεγάλο κοινωνικό όφελος
της ανακύκλωσης, αφού οι
υπερφορτωµένοι χώροι υγειονοµικής
ταφής θα επιβαρύνονται µε πολύ
λιγότερα σκουπίδια, αν η ανακύκλωση
γίνει συνήθεια όλων µας.

Εξοικονοµούµε ενέργεια
Για κάθε µπαταρία που
ανακυκλώνεται, το ποσοστό της
ενέργειας που εξοικονοµείται
φτάνει έως και 80%.

Μόλις η µπαταρία αδειάσει,
τη µεταφέρουµε για ανακύκλωση
στον κοντινότερο κάδο

ανακύκλωσης µπαταριών.

