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 Η ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΥ αποτελεί το μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό
Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 
και Συσσωρευτών ξηρού τύπου, βάρους μέχρι 2 κιλά

 Ιδρύθηκε to 2007 από το ΚΕΒΕ και υπόχρεους οργανισμούς
 - εισαγωγείς μπαταριών

 Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμός 

 Αδειοδοτήθηκε την 1/4/2009 
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 Η ΑΦΗΣ έχει έλθει σε συμφωνία στις  12/11/2007 με την
Green Dot Κύπρου για την διαχείριση του συστήματός της.

 Η χρηματοδότηση του Συστήματος προέρχεται από:
 Τις ετήσιες εισφορές/τέλη των μελών
 Την εγγραφή νέων μελών
 Εισπρακτέους τόκους 
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 Το Σύστημα είναι οικονομικά υγιής οργανισμός. 
Έχει καταφέρει 

να δημιουργήσει ένα ταμιακό αποθεματικό 
ασφαλείας το οποίο
διασφαλίζει: 

 Την ομαλή λειτουργία του σε περίπτωση που 
μεγάλοι εισαγωγείς αδυνατούν να εκπληρώσουν 
για κάποιο χρονικό διάστημα τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις

 Την διαχείριση επιπλέων ποσοτήτων από αυτές 
που προϋπολογίζονται κάθε έτος με στόχο την 
πιο γρήγορη επίτευξη των στόχων

 Την δυνατότητα να επενδύει μεγάλα κονδύλια 
στην επικοινωνία
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 H συλλογή των μπαταριών γίνεται με την βοήθεια κάδων 10 
και 20 λίτρων αντίστοιχα

10 Ltr 20 Ltr
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H συλλογή των μπαταριών από τους κάδους γίνεται 
από 
αδειοδοτημένο εργολάβο, με ειδικό όχημα. Γίνεται 
επί τόπου ζύγιση των μπαταριών και εκδίδεται 
σχετική απόδειξη με το ζυγολόγιο 
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 Μετά τη συλλογή οι μπαταρίες οδηγούνται στις 
εγκαταστάσεις 

      του εργολάβου συλλογής και αποθηκεύονται σε     
      εμπορευματοκιβώτια. 

 Τα εμπορευματοκιβώτια αποστέλλονται σε 
εργοστάσιο 

     ανακύκλωσης μπαταριών στο Βέλγιο για διαχείριση.

 Η διαδικασία εξαγωγής των μπαταριών είναι μια 
χρονοβόρα διαδικασία που προϋποθέτει την έγκριση 
από κάθε χώρα που θα περάσουν οι μπαταρίες. Αυτή 
η διαδικασία είναι και ο κύριος λόγος που 
αποστέλλονται για διαχείριση ομαδοποιημένες 
αρκετές ποσότητες κάποιες χρονιές.
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Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, τοποθετήθηκαν 
3947 κάδοι 
σε όλη την Κύπρο. Στην αίτηση της ΑΦΗΣ για την 
αδειοδότηση της, προβλέπονταν μόνο 2600 κάδοι 
(αύξηση 52%)
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Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, συλλέχθηκαν και στάλθηκαν για 
ανακύκλωση 352  τόνοι μπαταριών, περίπου 19,500,000 μπαταρίες
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Βασικοί Ποσοτικοί Στόχοι του 
Συστήματος:

Μέχρι τις 26.9.2012, να επιτύχει 
ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 
25%

Μέχρι τις 26.9.2016 να επιτύχει 
ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 
45%

Τα πιο πάνω ποσοστά αναφέρονται 
στις ποσότητες μπαταριών που τα 
μέλη του Συστήματος τοποθετούν 
στην αγορά και όχι στις συνολικές 
ποσότητες μπαταριών που 
τοποθετούνται στην αγορά
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 Ποσοτικά Αποτελέσματα
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 Τι κάνουν οι άλλες χώρες
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Επικοινωνία

 Αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο της ΑΦΗΣ για να
ευαισθητοποιήσει το κοινό να ανακυκλώσει τις 
χρησιμοποιημένες του μπαταρίες.

 Από το 2008 μέχρι το τέλος του 2017, 
επενδύθηκαν στην 

επικοινωνία  1,213,800 €. Την πρώτη εξαετία (1η 
περίοδος αδειοδότησης) επενδύσαμε στην 
επικοινωνία 735,000 € αντί 
600,000 € που προβλεπόταν στην άδεια του 
Συστήματος (αύξηση 23%).  

 Το 2018 θα επενδυθούν στην επικοινωνία 
300,000 €.
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Η αυξημένη επένδυση στην επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των ποσοτήτων συλλογής
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Επικοινωνία - Φιλοσοφία

Τα τελευταία 5 χρόνια χρησιμοποιούμε την 
“αρνητική 
διαφήμιση” ως φιλοσοφία, την προβολή δηλαδή 
των αρνητικών συνεπειών της μη σωστής 
διαχείρισης των μπαταριών. Αυτό έχει στόχο να 
σοκάρει την κοινωνία για να προωθήσει νέες 
συμπεριφορές αφού έρευνες έχουν αναδείξει
ότι η αρνητική διαφήμιση μπορεί να πείσει πιο 
αποτελεσματικά το κοινό να ανακυκλώσει τις 
μπαταρίες του.
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Η επικοινωνία μας περιλαμβάνει
 Τηλεοπτικές Διαφημίσεις
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      Τηλεοπτικά ενημερωτικά 
σποτ 

18



               Ραδιοφωνικές Διαφημίσεις
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Ενημέρωση στο διαδίκτυο
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Διαφημίσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
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Διαφημίσεις σε κινούμενα μέσα
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Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
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Ενημερώσεις από πόρτα σε πόρτα
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Συνδιοργάνωση Περιβαλλοντικών Βραβείων με την Green Dot
Κύπρου και την Ηλεκτροκύκλωση
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Βραβεύσεις σχολείων που συμμετέχουν ενεργά στο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ
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Συνεργασία με Οργανωμένα Σύνολα για ενημέρωση του κοινού 
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Δημιουργία διαδραστικών παιχνιδιών 
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Συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
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 Προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και 
αντιμετωπίζουμε

 Η εμπεδωμένη νοοτροπία του Κύπριου πολίτη 
να πετά όλα τα απόβλητα του σε ένα κάδο 
των σκουπιδιών παρόλο που έγινε κάποια 
πρόοδος

 Η μη υποχρεωτική συμμετοχή του πολίτη στα 
προγράμματα ανακύκλωσης

 Η μη εφαρμογή προγραμμάτων  «Πληρώνω 
όσο Πετώ»

 Ο νησιώτικος χαρακτήρας της Κύπρου που 
αυξάνει κατά πολύ το κόστος διαχείρισης 
των μπαταριών, αφού το κόστος μεταφοράς 
σε εργοστάσια ανακύκλωσης στην Ευρώπη,  
είναι ιδιαίτερα ψηλό 
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Προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και 
αντιμετωπίζουμε

 Η αδυναμία του κράτους να εφαρμόσει 
καθολικά την νομοθεσία, με αποτέλεσμα 
κάποιες εταιρείες που εισάγουν και 
εμπορεύονται μπαταρίες να μην είναι 
εγγεγραμμένες στο Σύστημα

 Η μη ύπαρξη υποδομών ανακύκλωσης 
μπαταριών στην Κύπρο λόγω του μεγέθους 
της αγοράς
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 Τι αναμένουμε από το Κράτος

 Την καθολική εφαρμογή της Νομοθεσίας

 Να προχωρήσει στην επαναδειοδότηση της 
ΑΦΗΣ με όρους που να ενισχύουν αντί να 
περιορίζουν την λειτουργικότητά της

 Την πολύπλευρη συνεργασία του με την 
ΑΦΗΣ αφού η επίτευξη των στόχων της 
είναι συνυφασμένη με την επίτευξη των 
Εθνικών στόχων

 Την πρακτική συμβολή του στην 
ενημέρωση του κοινού για θέματα 
ανακύκλωσης
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 Κλείνοντας υπενθυμίζω ότι μέχρι το τέλος του 2017:

 Τοποθετήσαμε 3947 κάδους για την συλλογή μπαταριών

 Ανακυκλώσαμε 352 τόνους μπαταριών, περίπου 19,500,000
       μπαταρίες

   Επενδύσαμε στην επικοινωνία 1,213,800 ευρώ

   Ανακυκλώσαμε το 26,8% των μπαταριών που τα μέλη μας 
       τοποθετούν στην αγορά
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 Θα ήθελα να ευχαριστήσω:

 Το κοινό που συμμετέχει στο πρόγραμμα
 Όλους όσους φιλοξενούν κάδους μας στα υποστατικά τους
 Τις εταιρείες μέλη του Συστήματος
 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
       Περιβάλλοντος
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΗΣ
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Ευχαρισ
τώ
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