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Ετήσια Έκθεση για την περίοδο 
1ην Ιανουαρίου 2020 – 31η Δεκεμβρίου 2020 

1. Περίοδος Αναφοράς 
 

Η παρούσα έκθεση αφορά την περίοδο από την 1ην Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2020 και παρουσιάζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Συλλογικού Συστήματος 

Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ, για τη διαχείριση των οικιακού τύπου ηλεκτρικών στηλών, για την πιο 

πάνω περίοδο.  

 

2. Ποια είναι η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ 
 

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών), είναι το Συλλογικό 

Σύστημα Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταριών) που έχει εγκριθεί από το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αρ. Έγκρισης 

02/ΣΣΔΕ/31.03.2015) δυνάμει του Ν. 185(Ι)/2011 και ειδικά των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 125/09, 

Κ.Δ.Π. 79/2012 και Κ.Δ.Π. 56/2016 για τη συλλογή και διαχείριση φορητών ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών και καλύπτει οικιακές μπαταρίες ξηρού τύπου βάρους μέχρι 2 

κιλά.H Άδεια του Συλλογικού Συστήματος είναι σε ισχύει  μέχρι και τις 31/08/2024. 

 

Ο Οργανισμός έχει αναλάβει τη συλλογή, παραλαβή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση 

και αποστολή σε εξειδικευμένα εργοστάσια ανακύκλωσης στο εξωτερικό, όλων των ειδών 

ξηρών οικιακών μπαταριών βάρους μέχρι 2kg, είτε αυτές είναι μιας χρήσης, είτε 

επαναφορτιζόμενες.  

 

Αποστολή του Οργανισμού είναι η επίτευξη των εθνικών στόχων διαχείρισης των 

μπαταριών με ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, γεγονός το οποίο σημαίνει το Σύστημα θα 

πρέπει να διαχειρίζεται το 45% των μπαταριών που πωλούνται στην αγορά από τις 

εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Σύστημα.  
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Προσωπικό 
 
Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς υπηρεσιών από την Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd 

προς την ΑΦΗΣ για την οργάνωση και τη διεύθυνση του Συστήματος για τη διαχείριση των 

μπαταριών, υπάρχει συγκεκριμένο προσωπικό της Green Dot Κύπρου που εργάζεται για 

τις ανάγκες του Οργανισμού. Ταυτόχρονα, αξιοποιείται και η υφιστάμενη υποδομή της 

Green Dot Κύπρου από τα υπόλοιπα τμήματα όπως και οι υπηρεσίες του τηλεφωνικού 

κέντρου για θέματα επικοινωνίας με το κοινό καθώς και με τα Μέλη και Μετόχους της 

ΑΦΗΣ.  

 

3. Γενικά 
 

Δώδεκα χρόνια μετά την αδειοδότηση της ΑΦΗΣ και την τοποθέτηση των πρώτων κάδων 

ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο, η εγκατάσταση κάδων συνεχίζεται με υψηλούς 

ρυθμούς. Από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος μέχρι και το τέλος του 2020, 

τοποθετήθηκαν 5135 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών σε όλη την Κύπρο γεγονός που μας 

αφήνει να αισιοδοξούμε για την επίτευξη υψηλότερων στόχων του Οργανισμού.  

 

Ο ρυθμός τοποθέτησης των κάδων ανά έτος από την αρχή της λειτουργίας του Συστήματος 

μέχρι και σήμερα, παρουσιάζεται στην παράσταση που ακολουθεί: 
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Η διασπορά των κάδων που τοποθετήθηκαν από το 2009 - 2020 ανά επαρχία 

παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

 
 

 

Το 2020 ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές για την επίτευξη του στόχου του έτους. 

Δυστυχώς λόγω του COVID-19 και των γεγονότων που ακολούθησαν, η ανοδική πορεία 

της ΑΦΗΣ επιβραδύνθηκε τόσο στις τοποθετήσεις κάδων όσο και στις παραλαβές 

μπαταριών, με αποτέλεσμα την μείωση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα 

μέσα στο έτος, τοποθετήθηκαν 194 νέοι κάδοι, ποσότητα αισθητά μειωμένη σε σχέση με 

τον προϋπολογισμό του έτους (300 κάδοι). 

 

Από πλευράς ποσοτήτων μπαταριών συλλέχθηκαν 80,25 τόνοι μπαταριών, ποσότητα 

μειωμένη κατά 3% σε σύγκριση με τους 83,59 τόνους που συλλέχθηκαν το 2019.  

 

Παρακάτω, παρουσιάζεται γραφική παράσταση όπου απεικονίζεται η πορεία συλλογής των 

μπαταριών των 12 χρόνων λειτουργίας του Συστήματος. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανάλυση των ποσοτήτων μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά 

επαρχία, από τo 2009 μέχρι το τέλος του 2020: 

 

 
 

Με την ολοκλήρωση του έτους 2020, το Σύστημα έχει εγκατεστημένους 5135 κάδους. Η 

επιτυχία του Συστήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σωστή και συνεχή 

ενημέρωση των πολιτών για συμμετοχή στην ανακύκλωση των μπαταριών καθώς και για τα 

οφέλη της ανακύκλωσής τους. Ως εκ τούτου, κάθε χρόνο, ο Οργανισμός επενδύει ακόμη 

περισσότερο στις επικοινωνιακές του δράσεις και εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους του. Προς την επίτευξη όμως των εθνικών στόχων, χρειάζεται πολύ 

μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους αλλά κυρίως από το Κράτος, καθώς η στήριξή του 
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στην ενημέρωση των πολιτών για τους σκοπούς και τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για το Σύστημα. Η συνεχής προσπάθεια σε κάθε περίπτωση, για την 

επίτευξη των στόχων του Συστήματος, σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, 

θα παραμείνει ως πρωταρχικός στόχος της ΑΦΗΣ. 
 

Η εταιρεία IESC Ltd, είναι ο Εργολάβος του Συστήματος και ασχολείται με την προμήθεια 

και τοποθέτηση των κάδων, αλλά και τη συλλογή και αποθήκευση των μπαταριών. Μεταξύ 

του Εργολάβου και του Συστήματος δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας. 

Η εξαγωγή των μπαταριών για διαχείριση είναι αποκλειστική ευθύνη της ΑΦΗΣ. Οι πρώτες 

εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2011 σε αδειοδοτημένο εργοστάσιο στο 

Βέλγιο. Οι μπαταρίες που συλλέχθηκαν το 2012 και το 2013, εξάχθηκαν το τελευταίο 

τρίμηνο του 2013. Κατά το 2014 και το 2015 δεν εξήχθησαν μπαταρίες, ενώ το 2016 

εξήχθησαν 100 τόνοι μπαταριών. Περί τα τέλη του 2017, εξάχθηκαν 120 τόνοι μπαταριών 

σε δύο φάσεις. Το 2018 δεν εξήχθησαν μπαταρίες, ενώ το 2019 έγινε η μεγαλύτερη 

εξαγωγή μπαταριών που ανέρχεται στους 155 τόνους. Το 2020 εξάχθηκαν 71 τόνοι 

μπαταριών. Οι μπαταρίες που συλλέγει η ΑΦΗΣ, καταλήγουν για διαχείριση στην Αμβέρσα 

Βελγίου, στην εταιρεία Revatech S.A., με την οποία η ΑΦΗΣ διατηρεί σχετική συμφωνία. 

 

Πιο κάτω αναγράφονται αναλυτικά οι πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 

και αφορούν τα παραπάνω: 

Α/Α Θέμα Αριθμός 
Πίνακα 

1 Τοποθέτηση και συλλογή Μπαταριών στην Κυπριακή Αγορά  Πίνακας 1 

2 Τοποθέτηση Μπαταριών στην Κυπριακή Αγορά  Πίνακας 2 

3 Συνολικές Ποσότητες Μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά σημείο 

συλλογής  

Πίνακας 3 

4 Τύποι Μπαταριών ** Πίνακας 4 

5 Στατιστικά Δεδομένα Πίνακας 5 

 

**Πίνακας4: Οι συγκεκριμένες αναφορές για τους πιο κάτω τύπους μπαταριών θα 
κοινοποιηθούν με βάση τη Συμφωνία μας από την εταιρεία REVATECH S.A. για το 
φορτίο των 71 τόνων που η εταιρεία επεξεργάστηκε για λογαριασμό της ΑΦΗΣ το 
2020, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021. 
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4. Γενικά Διαχειριστικά Θέματα 
 

α. Εγγραφή Παραγωγών 
 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες και τους Συσσωρευτές 

(2006/66/Ε.Κ.), παραγωγοί είναι τόσο οι εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά μπαταρίες ως 

προϊόν, αλλά και οι εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά μπαταρίες ενσωματωμένες σε 

συσκευές. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των Υπόχρεων Παραγωγών είναι αρκετά μεγάλος, λόγω 

των πολλών ειδών φορητών συσκευών με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που διατίθενται 

στην αγορά. 

 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, συμμετείχαν στο Σύστημα 251 εταιρείες εκ των οποίων οι 

12 ήταν Μέτοχοι και οι 239 Μέλη του Συστήματος (Παράρτημα 1).  

 

Η διαδικασία εγγραφής νέων Μελών είναι συνεχής και πρέπει να στηρίζεται, πέραν από τις 

προσπάθειες του Συστήματος, και στην ενεργοποίηση των αρμοδίων αρχών που έχουν την 

ευθύνη και τη δυνατότητα να επιβάλλουν τη Νομοθεσία σε όλους τους Παραγωγούς.  
 

β. Δηλώσεις 
 

Το 2020 αξιοποιήθηκαν δύο τρόποι Δηλώσεων προς το Σύστημα. Οι δώδεκα (12) 

μεγαλύτερες εταιρείες υπέβαλαν τις Δηλώσεις τους ανά τρίμηνο, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες 

σε ετήσια βάση. 
 

Παρά το γεγονός ότι αλλάξαμε το τρόπο υποβολής της Δήλωσης, σε γενικές γραμμές το 

Σύστημα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία παρακολουθείται στενά ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη υποβολή 

των Δηλώσεων των εταιρειών προς το Σύστημα. 
 

Το 2020, με βάση τις ποσότητες που δήλωσαν τα Μέλη της Α.Φ.Η.Σ οι μπαταρίες που 

τοποθετήθηκαν στην αγορά, ανήλθαν στους 203 τόνους, έναντι 228 του έτους 2019.  

 

Η φόρμα Δήλωσης έχει διαφοροποιηθεί, ζητώντας αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα το είδος 

(τη χημική σύσταση των μπαταριών) στην κατηγοριοποίηση των μπαταριών που 
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τοποθετούνται στην αγορά αλλά και το βάρος τις κάθε μπαταρίας, είτε η Δήλωση 

υποβάλλεται ανά τρίμηνο είτε ετησίως και παρουσιάζεται πιο κάτω:  

 

 
 

 

 

Το 2020 δηλώθηκαν 9.846.302 τεμάχια μπαταριών (203,48 τόνοι) από τους 

συνεργαζόμενους παραγωγούς. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον υπολογισμό των 

τεμαχίων σε τόνους ανά κατηγορία μπαταριών.  
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*Να σημειωθεί πως λόγω της υποχρέωσης των αναδρομικών δηλώσεων από τα νέα 
μέλη που εγγράφονται αλλά και την μη έγκαιρη υποβολή δηλώσεων από αριθμό 
Μελών, οι ποσότητες της παρούσας έκθεσης διαφοροποιούνται στην πορεία, λόγω 
προσθέσεων  ποσοτήτων από αναδρομικές δηλώσεις.  
 

γ. Έλεγχοι Δηλώσεων 
 

Το 2020 συνεχίστηκαν οι έλεγχοι των δηλώσεων των Μελών του Συστήματος από 

εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές με τους οποίους συνεργάζεται το Σύστημα και οι οποίοι 

είναι οι διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι EY Ltd και Deloitte Ltd. 

 

Μέσα στο έτος 2020 διενεργήθηκαν συνολικά και από τους δύο ελεγκτικούς οίκους 10 

έλεγχοι. Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, δεν διαφανήκαν σημαντικές 

διάφορες, ενώ με την ολοκλήρωση τους πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές διορθώσεις στις 

Δηλώσεις των μελών. Για το 2020, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επίσης 10 έλεγχοι 

από τους ίδιους ελεγκτικούς οίκους.  
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δ. Τέλη 
Το Σύστημα εφαρμόζει τα τέλη που έχουν εγκριθεί με την Αδειοδότηση του Συστήματος. 

Εφόσον οι Δηλωθείσες ποσότητες είναι περίπου στα πλαίσια των προγραμματισμών, τότε 

και τα τέλη είναι επαρκή για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Συστήματος. Ακολούθως, 

παρουσιάζεται ο πίνακας των τελών που ίσχυε από την Αδειοδότηση του Συστήματος και 

παραμένει σε ισχύ. 

 
ε. Οικονομική Κατάσταση 
 
Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συστήματος για το έτος 2020 ολοκληρωθήκαν 

από τους ελεγκτές μας KPMG και επισυνάπτονται στο Παράρτημα 2. 

 

Τα τραπεζικά διαθέσιμα υπόλοιπα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν 

στις €642,671 σε σχέση με €611,686 που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η υψηλή ταμειακή 

ρευστότητα του Οργανισμού, τον κατατάσσει αυτόνομο οικονομικά με προοπτική μείωσης 

των διαθέσιμων ταμειακών μέχρι την επίτευξη των στόχων. 
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5. Διαχείριση Μπαταριών  
 

α. Εγκατάσταση Κάδων για Ανακύκλωση Μπαταριών 
 

Το Σύστημα βασίστηκε στη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου κάδων σε όλη την Κύπρο, στο 

οποίο το κοινό να έχει τη δυνατότητα να παραδίδει τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες του για 

ανακύκλωση.  

 

Ο σχεδιασμός του επιχειρηματικού σχέδιού, προνοούσε την τοποθέτηση μέχρι και 4500 

κάδων μέχρι το 2020 .Ήδη ο στόχος αυτός έχει υπερκαλυφθεί, αφού μέχρι το τέλος του 

2020 τοποθετήθηκαν 5135 κάδοι σε ολόκληρη την Κύπρο. Πρώτιστος στόχος του 

Οργανισμού είναι η τοποθέτηση κάδων όπου υπάρχει ζήτηση και χωρίς περιορισμούς, σε 

όσο το δυνατόν περισσότερα και προσβάσιμα σημεία για την απόρριψη μπαταριών από το 

κοινό. Ταυτόχρονα, το ήδη διευρυμένο δίκτυο των κάδων, δρα και ως υπενθύμιση για το 

κοινό για να φυλάει και να ανακυκλώνει τις παλιές του μπαταρίες, ενώ το βοηθά να 

ανακυκλώνει περισσότερο τις παλιές του μπαταρίες αφού έτσι η διαδικασία γίνεται πιο 

εύκολη.  

 

Πιο κάτω παρουσιάζεται ο αριθμός των κάδων που τοποθετήθηκαν το 2020 στις διάφορες 

επαρχίες της Κύπρου: 
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β. Συλλογή Μπαταριών 
 

Σταθερός στόχος του Οργανισμού είναι η αύξηση της συλλεγόμενης ποσότητας μπαταριών 

κάθε έτος με ορίζοντα την κάλυψη σταδιακά των στόχων που προνοεί η Νομοθεσία, ( 

δηλαδή το 45%) με την προσπάθεια να παραμένει αμείωτη για την επίτευξη του στόχου 

συλλογής 45% των μπαταριών.  
 

Κατά τη διάρκεια του 2020, συλλέχθηκαν 80 τόνοι μπαταριών (80,253 κιλά) από όλες τις 

επαρχίες της Κύπρου. Με αυτή την επίδοση πλησιάσαμε τον προϋπολογισμό του έτους, ο 

οποίος είχε καθοριστεί στους 90 τόνους. Μπορεί να υπάρχει μείωση της τάξεως του 3% 

από την περσινή περίοδο, δεν παύει όμως να είναι σχετικά μικρή η διαφορά λαμβάνοντος 

υπόψη τις τεράστιες διαστάσεις  των προβλημάτων που δημιούργησε ο COVID-19  
 

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί, όπου 

φαίνεται η ποσότητα των μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά επαρχία το 2020. 
 

 
 

γ. Αποθήκευση Μπαταριών 
 

Την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων καθώς και τη συλλογή και αποθήκευση των 

μπαταριών έχει αναλάβει η αδειοδοτημένη εταιρεία IESC Ltd. Η εταιρεία διαθέτει 

εγκαταστάσεις στη βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά στη Λεμεσό. Η συλλογή γίνεται με 

ειδικά οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό όπως προνοεί η Νομοθεσία. Τα οχήματα 

φέρουν ηλεκτρονική ζυγαριά για ζύγισμα κάθε φορτίου και έκδοση των απαιτούμενων 

Μητρώων που προνοεί ο Νόμος.  
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Όχημα Συλλογής Μπαταριών ΑΦΗΣ 

 

Η προσωρινή αποθήκευση γίνεται σε ειδικούς πλαστικούς κάδους οι οποίοι στην συνέχεια 

καταλήγουν σε κεντρικό σημείο αποθήκευσης, σε κιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς στις 

εγκαταστάσεις της IESC Ltd.  

 

 
Ειδικοί Κάδοι Αποθήκευσης Μπαταριών 

 
δ. Ανακύκλωση Μπαταριών 
 

Η ΑΦΗΣ, διατηρεί συμφωνία με την εταιρεία REVATECH S.A. για την ανακύκλωση των 

μπαταριών. Μέχρι το τέλος του 2020, έχουν εξαχθεί συνολικά 70 τόνοι μπαταριών στα 

εργοστάσια της REVATECH S.A.  
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ε. Σύστημα Αναφορών 
 

Με βάση σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό (2012/493/ΕΚ), από την 1ην Ιανουαρίου 2014, οι 

εγκαταστάσεις τελικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών πρέπει να 

εξασφαλίζουν συμπληρωμένο το Παράρτημα VI του εν λόγω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, στο 

οποίο να φαίνεται ο υπολογισμός της απόδοσης ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών. Οι συγκεκριμένες αναφορές για τους πιο κάτω τύπους μπαταριών θα 

κοινοποιηθούν με βάση τη Συμφωνία μας από την εταιρεία REVATECH S.A. για το φορτίο 

των 71 τόνων που η εταιρεία επεξεργάστηκε για λογαριασμό της ΑΦΗΣ το 2020, μέχρι το 

τέλος Ιουνίου 2021. 
 

Οι μπαταρίες που αποστέλλουμε, διαχωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες πριν τύχουν 

διαχείρισης: 

• Αλκαλικές – Alkaline 

•  Batteries 

• Κομβιόσχημες - Button Cells 

• Λιθίου – Lithium (Li) 

• Νικελίου Μετάλλων Υβριδίου (NiMH) 

• Μολύβδου (Lead) 

• Νικελίου Καδμίου (NiCd) 
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6. Ενημέρωση του Κοινού 
 

Διαχρονικός στόχος της ΑΦΗΣ είναι η επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτει η 

νομοθεσία και για το λόγο αυτό, επενδύει κάθε χρόνο περίπου το 50% του 

προϋπολογισμού της στην επικοινωνία. Τη χρονιά 2020 ο Οργανισμός είχε ως 

επικοινωνιακό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης μπαταριών. Κατά το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς μέσω της συνέχισης της 

προβολής των αρνητικών συνεπειών της απόρριψης των μπαταριών για τον άνθρωπο και 

το περιβάλλον, ενώ από το δεύτερο εξάμηνο του έτους η επικοινωνία επικεντρώθηκε σε ένα 

πιο αισιόδοξο μήνυμα προς το καταναλωτικό κοινό, δεδομένου ότι μόλις είχαμε εξέλθει και 

από το πρώτο lockdown.  Το 2020 επενδύθηκαν €144, 976 σε επικοινωνία, ενώ για το 2021 

έχει προϋπολογισθεί η επένδυση ποσό ύψους €180.000. Με την επιλογή του νέου 

επικοινωνιακού γραφείου τον Μάρτιο του 2020, η επικοινωνία επικεντρώθηκε τόσο στα 

θετικά της ανακύκλωσης των μπαταριών, όσο και στο γεγονός ότι οι μπαταρίες δεν είναι 

σκουπίδια. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που επικρατούν στις ζωές όλων μας από τον 

περασμένο χρόνο, με την πανδημία covid-19, ήταν σημαντικό η καμπάνια να δίδει θετικά 

μηνύματα και να μην επικεντρώνεται μόνο στις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η απόρριψη 

των μπαταριών στα σκουπίδια.   

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επικοινωνιακές δράσεις του Οργανισμού κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2020.  

 

• Τηλεοπτική καμπάνια 
 

Ο Οργανισμός κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους συνέχισε την προβολή της διαφήμισης «οι 

μπαταρίες φέρνουν ζωή αλλά φέρνουν και θάνατο. Γιατί κάθε μπαταρία που δεν 

ανακυκλώνεται είναι σαν μια βόμβα που καταλήγει στο νερό που πίνουμε. Για να μην το 

πληρώσουμε με την υγεία μας πρέπει να ανακυκώνουμε τις μπαταρίες μας». Η τηλεοπτική 

αυτή διαφήμιση, δημιουργήθηκε και ξεκίνησε να προβάλλεται από το 2ο τρίμηνο του 2019 

και παρουσίαζε τη μπαταρία ως μία «βόμβα» που απειλεί να μολύνει με τοξικά το 

υπέδαφος, γεγονός που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία.   
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Η διαφήμιση προβλήθηκε στον Alpha Κύπρου, σταθμό Παγκύπριας εμβέλειας από 20 έως 

31 Ιανουαρίου, 2020, από 1 έως 9 Φεβρουαρίου, 2020 και από 6 έως 19 Μαρτίου, 2020.  

 
Τηλεοπτική διαφήμιση για την ανακύκλωση μπαταριών «Βόμβα» 

 

• Station ID 
 

Στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, από 20 έως 26 Ιανουαρίου, 2020 και από 6 Μαρτίου έως 12 

Μαρτίου 2020, ο Οργανισμός συνέχισε την προβολή των μηνυμάτων της τηλεοπτικής του 

καμπάνιας μέσω station IDs. Δημιουργήθηκαν 4 station IDs τα οποία έστελναν και 

διαφορετικό μήνυμα.  

• Ραδιοφωνική καμπάνια 
 

Η προβολή του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε και μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων οι 

οποίες είχαν ως κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα σημεία που βρίσκονται 

τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών. Η ραδιοφωνική καμπάνια «συνομιλία 

κόρης- πατέρα» έτρεξε από τις 10 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2020 και από τις 16 μέχρι τις 27 

Μαρτίου, 2020 στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Love FM, Super FM, Super Sport FM και 

Sport FM. Τον Φεβρουάριο έπαιξαν συνολικά 230 ραδιοφωνικά σποτς και τον Μάρτιο 225 

ραδιοφωνικά σποτς. (Επισυνάπτεται στον φάκελο Ενημέρωση του Κοινού, αρχείο 1). 

 
Νέα Τηλεοπτική καμπάνια 
 
Από 1η Μαΐου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020, προβλήθηκε στους Παγκύπριας εμβέλειας 

τηλεοπτικούς σταθμούς OMEGA, Sigma, Ant1 και Αlpha Κύπρου η νέα τηλεοπτική 

διαφήμιση του Οργανισμού. Κατά κύριο λόγο, η ΑΦΗΣ ήθελε να περάσει ένα αισιόδοξο 

μήνυμα προς το καταναλωτικό κοινό, δεδομένου ότι μόλις είχαμε εξέλθει και από το 
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lockdown.  Κύριο μήνυμα της νέας διαφήμισης, ήταν η προβολή των κάδων συλλογής 

μπαταριών οι οποίοι βρίσκονται σε πάνω από 5000 σημεία σε όλη την Κύπρο, τονίζοντας 

πως όταν όλα μπαίνουν στη θέση τους ο κόσμος γεμίζει φως και ενέργεια. Πιο 

συγκεκριμένα η διαφήμιση παρουσίαζε μια μπαταρία σε διάφορα τοπία της Κύπρου, η 

οποία μεταμορφωνόταν τελικά σε κάδο συλλογής μπαταριών.  

 

Οι στόχοι της εκστρατείας «Ανακύκλωση μπαταριών» υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία: 

• 389,097 άτομα ήρθαν σε επαφή με τη διαφήμιση τουλάχιστον 1 φορά, δηλαδή το 

63,21% από τον συνολικό αριθμό 457,390 του ηλικιακού κοινού 18-54. 

• Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από τον 

ANT1 η χαμηλότερη διάρκεια του διαφημιστικού σποτ από 22’’ σε 20’’, και η 

αναπροσαρμογή του πλάνου σε σχέση με τα πιο πρόσφατα νούμερα τηλεθέασης 

συνέτειναν στο να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα από τα προβλεπόμενα.   

• Σε σχέση με τα προβλεπόμενα έχουμε αύξηση στα  GRP (25.22%) και μείωση του 

τελικού κόστους ανά δευτερόλεπτο (-10.39%). (Επισυνάπτεται στον φάκελο 

Ενημέρωση του Κοινού, αρχείο 2) 

 

Νέα Ραδιοφωνική καμπάνια 
 
Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια περιλάμβανε και ραδιοφωνική διαφήμιση μέσα από 

σταθμούς παγκύπριας εμβέλειας. Η ραδιοφωνική εκστρατεία είχε ως κύριο στόχο την 

ενημέρωση του κοινού για τα σημεία που βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης 

μπαταριών. Η ραδιοφωνική καμπάνια έτρεξε από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020, 

στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Love FM, ANT1 FM, Super FM, Klik FM, MIX FM και Radio 

SFERA. Τον μήνα Μάιο το διαφημιστικό σποτ της ΑΦΗΣ έπαιξε 333 φορές και στους 6 

ραδιοφωνικούς σταθμούς ενώ τον μήνα Ιούνιο 260 φορές.  (Επισυνάπτεται στον φάκελο 

Ενημέρωση του Κοινού, αρχείο 3) 

 

Ραδιοφωνικές Χορηγίες 
 

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Αnt1 Radio, Klik Fm και ΜIX FM, παραχώρησαν δωρεάν 

διαφημιστικά σποτς, όπου η ΑΦΗΣ χορηγούσε τις εκπομπές «Non Stop 45 λεπτά 

μουσικής» του ραδιοφωνικού σταθμού Ant1, «Το μαγκαζίνο του Klik» και τη ραδιοφωνική 
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εκπομπή «Mini Mix» του MIX FM. Και στους 3 ραδιοσταθμούς έγιναν συνολικά 547 

αναφορές στην ΑΦΗΣ Κύπρου ως χορηγός των πιο πάνω ραδιοφωνικών εκπομπών για 

την περίοδο 1 Μαΐου με 30 Ιουνίου.  

Τα διαφημιστικά σποτς για τις χορηγίες των ραδιοφωνικών εκπομπών έστελναν επίσης το 

μήνυμα στους ακροατές να ανακυκλώνουν τις μπαταρίες τους. 
 
 
 

Πινακίδες εξωτερικού χώρου 
 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 

τοποθετήθηκαν 6 πινακίδες εξωτερικού χώρου σε διαφορετικά σημεία σε όλη την Κύπρο. 

Χρησιμοποιήθηκαν πινακίδες τύπου portrait και superboard με το μήνυμα «Ανακύκλωση 

Μπαταριών για φως και ενέργεια». 
 

 
 

 

Οι πινακίδες εξωτερικού τύπου τοποθετήθηκαν στα εξής σημεία:  
 

 

• ADBOARD. M-NC127 Αυτοκινητόδρομος Νήσου προς Λευκωσία (αριστερά) 

• NICHE HGWSP-152 – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού προς Πάφο μετά την έξοδο 

Πολεμιδιών (αριστερά) 

• SUPERAD. S106A – Αυτοκινητόδρομος Λευκωσία προς Νήσου (αριστερά) 

• SUPERAD. S301A– Αυτοκινητόδρομος Νήσου προς Λάρνακα - Ριζοελιά (αριστερά) 

• SUPERAD. S705A – Αυτοκινητόδρομος Αγία Νάπα προς Λάρνακα, 500 μέτρα πριν 

την πρώτη έξοδο Πύλας - ΚΟΤ (αριστερά) 

• MEGAPANEL. 05NC-BB002 – Κυκλικός Κόμβος εισόδου Λευκωσίας, από 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού προς Λευκωσία (απέναντι) 
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• Διαδικτυακή καμπάνια  
 
Η ΑΦΗΣ συνέχισε την έντονη παρουσία της και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2020, κυρίως μέσω πληρωμένων αναρτήσεων στο Facebook και στο 

Instagram. Δραστηριότητα στα social media η ΑΦΗΣ  είχε τον Ιανουάριο και τον 

Φεβρουάριο. Λόγω της αλλαγής επικοινωνιακού γραφείου τον Μάρτιο δεν είχαμε καθόλου 

προβολή. Η καινούργια διαδικτυακή καμπάνια με το γραφείο TBWA/Entelia ξεκίνησε τον 

μήνα Ιούνιο.  

 

Aκολουθεί ο πίνακας με την επισκεψιμότητα των αναρτήσεων στο Facebook και Instagram. 

 

 
 

Months Organic Reach Paid Reach Total Reach 

February 6K 81K 87K 

January 7,1K 191,7K 198,3K 

 

Νέα Διαδικτυακή καμπάνια 2ου τριμήνου 2020 
 

Με την αλλαγή επικοινωνιακού γραφείου η καινούργια διαδικτυακή καμπάνια προβλήθηκε 

τους μήνες Μάιο με Ιούλιο.  

Δημοσίευστηκαν 3 Native Articles στα Local portals Avant Garde, City και Studentlife, τα 

οποία αναδημοσιεύτηκαν και στα FB page των πιο πάνω sites. Τα άρθρα γράφτηκαν από 

τους δημοσιογράφους των συγκεκριμένων portals και στόχο είχαν να ενημερώσουν τους 

διαδικτυακούς τους αναγνώστες για τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης μπαταριών, τις 

βλαβερές συνέπειες που έχουν στο περιβάλλον και στην υγεία μας όταν ρίχνονται στα 
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σκουπίδια αλλά και για το πως μπορεί εύκολα κάποιος να βρει τον πιο κοντινό του κάδο 

συλλογής μπαταριών.  

 

https://avant-garde.com.cy/articles/nea/istories/file-mi-me-rotas-giati-prepei-na-

anakykloseis   

https://city.sigmalive.com/article/2020/5/27/anakuklonoume-mpataries-alla-giati-to-

kanoume/ 

https://studentlife.com.cy/2020/06/11/auti-ine-pio-simantiko-sinithia-kratisoume-apo-

karantina?cat=fun-stuff/viral-funstuff 

 

Για το Υοutube channel δημιούργήθηκε video για την ανακύκλωση μπαταριών το οποίο 

αναρτήθηκε επίσης στα social media.  

 

 

• Τηλεοπτικές εμφανίσεις 
 

Η μη ανακύκλωση μπαταριών και η απόρριψη τους στα σκουπίδια έχει ιδιαίτερα επιβλαβείς 

επιπτώσεις, τόσο για το περιβάλλον όσο και –τελικά- για την ανθρώπινη υγεία. Κάθε 

μπαταρία που δεν ανακυκλώνεται, ελευθερώνει τις τοξικές της ουσίες στο περιβάλλον. 

Αργά ή γρήγορα, θα εισχωρήσουν στην τροφική αλυσίδα και θα καταλήξουν στο πιάτο μας. 

Με αφορμή την «Ημέρα Μπαταρίας» η ΑΦΗΣ Κύπρου θέλησε να υπενθυμίσει στο κοινό να 

ανακυκλώνει τις μπαταρίες του στους ειδικούς κάδους του Οργανισμού. Οι κάδοι βρίσκονται 

τοποθετημένοι σε καταστήματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικών ειδών, εμπορικά κέντρα 

υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτίρια, υποκαταστήματα τραπεζών 

και γενικά σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΑΦΗΣ, είχε την ευκαιρία να μιλήσει στο τηλεοπτικό κοινό για τη σημασία της 

ανακύκλωσης μπαταριών, στις 18 Φεβρουαρίου, 2020 αφού ήταν καλεσμένος στις 

ενημερωτικές εκπομπές των κυπριακών τηλεοπτικών σταθμών. Ο κ. Χριστοδούλου 

παρουσιάστηκε στον Αντ1 Κύπρου στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι, στον Alpha Κύπρου 

στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, στο Σίγμα στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο και στο Omega 

στην εκπομπή Ενημέρωση τώρα.   

 

 

https://avant-garde.com.cy/articles/nea/istories/file-mi-me-rotas-giati-prepei-na-anakykloseis
https://avant-garde.com.cy/articles/nea/istories/file-mi-me-rotas-giati-prepei-na-anakykloseis
https://city.sigmalive.com/article/2020/5/27/anakuklonoume-mpataries-alla-giati-to-kanoume/
https://city.sigmalive.com/article/2020/5/27/anakuklonoume-mpataries-alla-giati-to-kanoume/
https://studentlife.com.cy/2020/06/11/auti-ine-pio-simantiko-sinithia-kratisoume-apo-karantina?cat=fun-stuff/viral-funstuff
https://studentlife.com.cy/2020/06/11/auti-ine-pio-simantiko-sinithia-kratisoume-apo-karantina?cat=fun-stuff/viral-funstuff
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• Δημοσιεύσεις 
 
Για την ημέρα Μπαταρίας η ΑΦΗΣ ετοίμασε Δελτίου Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε στα 

ακόλουθα sites. 

 

 LINK 

Simerini.sigmalive.com  https://simerini.sigmalive.com/article/2020/2/18/emera-mpatarias-okhi-
mpataries-sta-skoupidia/ 

Omegalive.com.cy  https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%C
E%B1-
%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9
%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-
%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9
%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-
%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4
%CE%B9%CE%B1!-541878 

Alphanews.live https://www.alphanews.live/cyprus/imera-mpatarias-ohi-mpataries-
sta-skoypidia 

Tothemaonline.com  https://www.tothemaonline.com/Article/215442/hmera-mpatarias--ohi-
mpataries-sta-skoypidia 

Sport-fm.com.cy https://www.sport-
fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%
B1-
%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9
%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-
%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9
%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/ 

Cyprus-mail.com https://cyprus-mail.com/2020/02/17/consumers-urged-to-use-special-
bins-for-battery-recycling/ 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
(αναφορά ΑΦΗΣ) 

http://moa.gov.cy/anakoinosi-tmimatos-periballontos/ 

ΚΥΠΕ Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Τμήματος Περιβάλλοντος (αναφορά 
ΑΦΗΣ) 

Offisite.com.cy (αναφορά 
ΑΦΗΣ) 

https://www.offsite.com.cy/eidiseis/periballon/tin-anagki-gia-
anakyklosi-mpatarion-tonizei-tm-periballontos 

Politis.com.cy  https://politis.com.cy/politis-news/kypros/tmima-perivallontos-megali-
anagki-gia-anakyklosi-mpatarion/ 

https://simerini.sigmalive.com/article/2020/2/18/emera-mpatarias-okhi-mpataries-sta-skoupidia/
https://simerini.sigmalive.com/article/2020/2/18/emera-mpatarias-okhi-mpataries-sta-skoupidia/
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://omegalive.com.cy/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1!-541878
https://www.alphanews.live/cyprus/imera-mpatarias-ohi-mpataries-sta-skoypidia
https://www.alphanews.live/cyprus/imera-mpatarias-ohi-mpataries-sta-skoypidia
https://www.tothemaonline.com/Article/215442/hmera-mpatarias--ohi-mpataries-sta-skoypidia
https://www.tothemaonline.com/Article/215442/hmera-mpatarias--ohi-mpataries-sta-skoypidia
https://www.sport-fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/
https://www.sport-fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/
https://www.sport-fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/
https://www.sport-fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/
https://www.sport-fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/
https://www.sport-fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/
https://www.sport-fm.com.cy/2020/02/11/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83/
https://cyprus-mail.com/2020/02/17/consumers-urged-to-use-special-bins-for-battery-recycling/
https://cyprus-mail.com/2020/02/17/consumers-urged-to-use-special-bins-for-battery-recycling/
http://moa.gov.cy/anakoinosi-tmimatos-periballontos/
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/periballon/tin-anagki-gia-anakyklosi-mpatarion-tonizei-tm-periballontos
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/periballon/tin-anagki-gia-anakyklosi-mpatarion-tonizei-tm-periballontos
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/tmima-perivallontos-megali-anagki-gia-anakyklosi-mpatarion/
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/tmima-perivallontos-megali-anagki-gia-anakyklosi-mpatarion/
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• Δράσεις 
 
Η ΑΦΗΣ Κύπρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς παραχώρησε 1500 χάρτινα 

κουτάκια προσωρινής συλλογής μπαταριών σε όλα τα υποστατικά της περιοχής του Δήμου 

που εντάχθηκε δοκιμαστικά στο πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Το 

πρόγραμμα, είναι μια ορθολογιστική μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που σκοπό 

έχει να συνδέσει την παραγωγή αποβλήτων με τη χρέωση. Να εφαρμόσει δηλαδή την 

Ευρωπαϊκή οδηγία «Ο Ρυπαίνων πληρώνει». Το πρόγραμμα παρέχει στους δημότες 

αυξημένες δυνατότητες ανακύκλωσης αφού τα απορρίμματα που μπορούν πλέον να 

τύχουν χωριστής διαχείρισης αυξάνονται σημαντικά.  

 

Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων», ο 

Δήμος Αγλαντζιάς στοχεύει να επιτύχει τη μεταμόρφωση των απορριμμάτων σε πρώτες 

ύλες αξίας, αφού τα πλείστα απόβλητα διοχετεύονται για ανακύκλωση. 

Παράλληλα, καταργείται το σταθερό, ετήσιο τέλος αποκομιδής σκυβάλων που 

χρεώνεται ο κάθε δημότης σήμερα και εισάγεται η μεταβλητή μέθοδος αποπληρωμής των 

σκυβάλων του. Η χρέωση εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των σύμμεικτων 

απορριμμάτων που δεν εκτρέπονται σε αλλά ρεύματα. 

 

Οι δημότες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το κόστος των απορριμμάτων που 

πλήρωναν έως τώρα με την πρακτική εφαρμογή της φιλοσοφίας Περιορίζω — 
Επαναχρησιμοποιώ — Ανακυκλώνω — Εξοικονομώ.  
 

 

• Εκδηλώσεις 
 

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε σε ενημερωτικά σεμινάρια σε σχολεία καθώς και σε επιχειρήσεις, 

ενημερώνοντας για την ανακύκλωση μπαταριών. Παράλληλα συμμετείχε και σε άλλες 

οικολογικές εκδηλώσεις, προωθώντας το μήνυμα ανακύκλωσης μπαταριών. Ακολουθεί 

πίνακας με τις εκδηλώσεις που συμμετείχε η ΑΦΗΣ Κύπρου. 
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Εκδήλωση 
 

Ημερομηνία 

Σεμινάριο στο Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης 15 Ιανουαρίου 2020 

Σεμινάριο σε μαθητές στην Πόλη Χρυσοχούς (Λύκειο και 

Τεχνική Σχολή, Δημοτικό σχολείο) 

24 Ιανουαρίου 2020 

Σεμινάριο σε Νηπιαγωγείο – Τα πρώτα μας βήματα 

(Λεμεσός) 

30 Ιανουαρίου 2020 

Σεμινάριο σε μαθητές (Δημοτικό Σχολείο Πυργών και 

Δημοτικό Σχολείο Καμάρες) 

6 Φεβρουαρίου 2020 

Σεμινάριο στο Λανίτειο Γυμνάσιο (Λεμεσός) και Ά Δημοτικό 

Λακατάμειας ΚΒ’ 

11 Φεβρουαρίου 2020 

Σεμινάριο στο Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας 14 Φεβρουαρίου 2020 

Σεμινάριο σε φοιτητές του ΤΕΠΑΚ 17 Φεβρουαρίου 2020 

Σεμινάριο στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας 21 Φεβρουαρίου 2020 

Εκδήλωση Προσκόπων στο Πάρκο Αθαλάσσας  22 Φεβρουαρίου 2020 

Σεμινάριο στο Γ’ Δημοτικό Αγλαντζιάς 27 Φεβρουαρίου 2020 

Σεμινάριο στο Στ’ Δημοτικό Λακατάμειας 11 Μαρτίου 2020 

 
3ο  Tρίμηνο 2020 

 
Πρωτοβουλία ενημέρωσης Δημοτών Μέσα Γειτονιάς 
Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2020, η ΑΦΗΣ σε 

συνεργασία με τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς προχώρησε σε μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των δημοτών του Δήμου, για τη σημασία που έχει η ανακύκλωση των 

μπαταριών. 

Για τη συγκεκριμένη δράση, ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς απέστειλε σε όλα τα υποστατικά του 

Δήμου φάκελο, μέσα στον οποίο υπήρχε επεξηγηματική επιστολή από τον ίδιο τον  

Δήμαρχο, ενημερωτικό φυλλάδιο για την ανακύκλωση μπαταριών, χάρτης του Δήμου που 

υποδείκνυε όλα τα σημεία συλλογής μπαταριών καθώς και προσωρινό κουτάκι 

αποθήκευσης μπαταριών για το σπίτι.  

Κατά την επίσημη έναρξη της δράσης, ο κ. Κρις Χριστοδούλου, Πρόεδρος της ΑΦΗΣ 

Κύπρου, δήλωσε πως η ΑΦΗΣ αγκαλιάζει ενέργειες που έχουν στόχο να ενημερώσουν 
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τους πολίτες για το πόσο βλαβερές είναι οι μπαταρίες όταν απορρίπτονται στα σκουπίδια 

και τόνισε πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος όταν συνεργάζεται με Δήμους και Κοινότητες που 

θέτουν ως προτεραιότητα τους τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικά την ανακύκλωση των 

μπαταριών. 

Από την πλευρά του ο  Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, δήλωσε ότι, «Η ορθή διαχείριση των 

αποβλήτων, αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, 

της υγείας μας, της ποιότητας της ζωής μας αλλά και της εικόνας του Δήμου μας».  
Ο κ. Δώρος Αντωνίου μαζί με τον κ. Κρις Χριστόδουλου απένειμαν τους πρώτους φακέλους 

προσωπικά οι ίδιοι, σε μερικά υποστατικά και δημότες του Δήμου. Για την προώθηση της 

δράσης εκτός από το Δελτίο Τύπου και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε πολλά ΜΜΕ, 

ετοιμάστηκε σύντομο φιλμάκι το οποίο προβλήθηκε στο Facebook page και στο YouTube 

channel της ΑΦΗΣ αλλά και στα διαδικτυακά κανάλια του Δήμου Μέσα Γειτονιάς.  
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Πιο κάτω το βίντεο που έχει ετοιμαστεί. (Επισυνάπτεται στον φάκελο Ενημέρωση του 

Κοινού, αρχείο 4) 

 

• Διαδικτυακή καμπάνια 
 
Η ΑΦΗΣ συνέχισε τη διαδικτυακή της καμπάνια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

δημοσιεύοντας στο Instagram και στο FB page της monthly calendar με posts που στόχο 

είχαν την ενημέρωση του κοινού για το που βρίσκονται οι κάδοι της ΑΦΗΣ, για την 

εφαρμογή RecyclingCy και για τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης μπαταριών. Ενδεικτικά 

πιο κάτω, post  από το Monthly calendar Ιουλίου.  
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Συναντήσεις Προέδρου ΑΦΗΣ 
 

Ο κ. Χριστοδούλου συναντήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, 2020 με τον Γενικό Έφορο 

Προσκόπων, κ. Μάριο Χρίστου, για ενδυνάμωση των σχέσεων με τον προσκοπισμό και για 

ενίσχυση της δράσης που τρέχει ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 και λόγω covid-19 έχει 

επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2020. Για τη συγκεκριμένη δράση ετοιμάστηκαν ενημερωτικά 

φυλλάδια και ειδικά κουτάκια συλλογής μπαταριών με το λογότυπο του Σώματος των 

Προσκόπων, τα οποία και διανεμήθηκαν σε αυτούς. Επίσης ο κ. Χριστοδούλου στις 13 

Οκτωβρίου, 2020 συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. Κώστα 

Χατζηπαναγιώτου, όπου αντάλλαξαν απόψεις για περαιτέρω συνεργασία στο θέμα της 

ανακύκλωσης μπαταριών. 
 

Τηλεοπτική καμπάνια 
 

Ο Οργανισμός κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 προχώρησε με τη δημιουργία 

καινούργιας επικοινωνιακής καμπάνιας. Στόχος της επικοινωνίας ήταν η υπενθύμιση της 

σημασίας της ανακύκλωσης μπαταριών, η εκπαίδευση και ενθάρρυνση του κοινού να 

συμμετέχει στην ανακύκλωση των μπαταριών, η ενίσχυση της εικόνας της ΑΦΗΣ και η 

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και προσωπικής ευθύνης.  Η επικοινωνία 

επικεντρώθηκε τόσο στα θετικά της ανακύκλωσης των μπαταριών, όσο και στο γεγονός ότι 

οι μπαταρίες δεν είναι σκουπίδια. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που επικρατούν στις ζωές 

όλων μας από τον περασμένο χρόνο, με την πανδημία covid-19, ήταν σημαντικό η 

καμπάνια να δίδει θετικά μηνύματα και να μην επικεντρώνεται μόνο στις αρνητικές 

επιπτώσεις που έχει η απόρριψη των μπαταριών στα σκουπίδια 

.   

Το μήνυμα που θελήσαμε να επικοινωνήσουμε ήταν ότι ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες 

μας, η ζωή έχει συνέχεια, ενέργεια και φως. Η καινούργια διαφήμιση έκλεινε με το μήνυμα 

ότι οι μπαταρίες δεν είναι σκουπίδια και ότι μπορείς να τις ανακυκλώσεις στους 5000 

κάδους της ΑΦΗΣ. Η διαφήμιση προβλήθηκε σε 4 σταθμούς Παγκύπριας εμβέλειας (ΑΝΤ1, 

Αlpha, Sigma, Omega) από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 27 Νοεμβρίου, 2020.  
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Τηλεοπτική καμπάνια Αφής  (Επισυνάπτεται στον φάκελο Ενημέρωση του Κοινού, αρχείο 5) 

 

Ραδιοφωνική καμπάνια 
 
Η προώθηση της νέας καμπάνιας του Οργανισμού, αλλά και η προβολή του Οργανισμού 

πραγματοποιήθηκε και μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων οι οποίες είχαν ως κύριο στόχο 

την ενημέρωση του κοινού για τα σημεία που βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι 

ανακύκλωσης μπαταριών, αλλά και να προωθήσουν το μήνυμα ότι κάθε μπαταρία έχει τον 

δικό της κύκλο ζωής. Η ραδιοφωνική καμπάνια προβλήθηκε από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι τις 

13 Δεκεμβρίου, 2020 στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ANT1 FM, Super FM, MIX FM και 

Radio Sfera. (Επισυνάπτεται στον φάκελο Ενημέρωση του Κοινού, αρχείο 6) 
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Ραδιοφωνικές Χορηγίες 
 

Παράλληλα ο Οργανισμός επέλεξε να προωθήσει την ανακύκλωση των μπαταριών και με 

ραδιοφωνικές χορηγίες εκπομπών στους σταθμούς Klik FM, Antenna FM και MIX FM. O 

Οργανισμός χορήγησε τις εκπομπές nonstop 45 λεπτά μουσικής, Lunch box και Χορηγία 

ώρας. (Επισυνάπτεται στον φάκελο Ενημέρωση του Κοινού, αρχείο 7) 
 

Πινακίδες εξωτερικού χώρου 
 

Κατά το 2ο εξάμηνο  του έτους, και συγκεκριμένα από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 

Δεκεμβρίου, η επικοινωνιακή καμπάνια της ΑΦΗΣ ενδυναμώθηκε με την τοποθέτηση 

πινακίδων εξωτερικού χώρου, σε 8 σημεία Παγκύπρια. Οι πινακίδες που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι superboards και trivision.  Τα σημεία που τοποθετήθηκαν οι πινακίδες της ΑΦΗΣ είναι:  
 

• Αυτοκινητόδρομος Πάφου προς Λεμεσό 

• Αυτοκινητόδρομος Λάρνακα- Ριζοελιά 

• Αυτοκινητόδρομος Αλάμπρα προς Κοφίνου 

• Λεωφόρος Μακαρίου- Φώτα Φοινικούδων 

• Λεωφόρος Σταυρού 

• Αυτοκινητόδρομος Νήσου προς Λάρνακα 

• Αυτοκινητόδρομος Κοφίνου προς Λεμεσό  

• Κυκλικός Κόμβος Αγίου Αθανασίου 

 
Πινακίδα ΑΦΗΣ εξωτερικού χώρου 
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Διαδικτυακή καμπάνια 
 

Η ΑΦΗΣ συνέχισε την έντονη παρουσία της και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κυρίως 

μέσω των social media videos και των πληρωμένων αναρτήσεων στο Facebook και στο 

Instagram. Επίσης η επικοινωνιακή καμπάνια του Οργανισμού προωθήθηκε και στο κανάλι 

YouTube. Η διαδικτυακή καμπάνια είχε πολύ καλά αποτελέσματα, με 952,000 impressions 

και 258,000 total reach. 
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Ευρωπαϊκή εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων -Social Media Campaign 
Χρονική Περίοδος: 21 Νοεμβρίου – 29 Νοεμβρίου 2020 
 

Μία σειρά από 3 εκπαιδευτικά posts δημιουργήθηκαν και ανέβηκαν κατά τη διάρκεια της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, με έμφαση στο πώς   η ανακύκλωση 

μπαταριών αφορά στην επαναδημιουργία πρώτων υλών για την κατασκευή νέων αλλά και 

στα οφέλη της ανακύκλωσης. 
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Επίσκεψη και ενθάρρυνση των παιδιών Νηπιαγωγείου Νάγια 
 
Οι μικροί Οικολόγοι του Νηπιαγωγείου Παιδική Πολιτεία Νάγια με δική τους πρωτοβουλία 

δημιουργήσαν περιβαλλοντική γωνιά για συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών στο σχολείο 

τους προωθώντας τα ίδια την ανακύκλωση μπαταριών.  

 

 
 

"ΌΧΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ" 

Τα παιδιά θέλουν να μας υπενθυμίσουν να ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες στους ειδικούς 

κάδους της ΑΦΗΣ . Κάδος ανακύκλωσης μπαταριών βρίσκεται και στο σχολείο, στην οδό 

Δημοκρατίας 6 στην Αθηένου.  

 

Ένα μεγάλο μπράβο στους μικρούς Οικολόγους του νηπιαγωγείου «Παιδική Πολιτεία 

Νάγια» που αγκαλιάζουν την προσπάθεια της Α.Φ.Η.Σ. - Κύπρου! Γίνονται παράδειγμα για 

όλους μας, ρίχνοντας κάθε άδεια μπαταρία στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσής μας. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΦΗΣ, κ. Κρις Χριστοδούλου επισκέφθηκε το νηπιαγωγείο και 

προσέφερε μικρά δωράκια στα παιδιά για την υπέροχη προσπάθεια τους.  

 



31 

A.F.I.S.  (Cyprus) Ltd 
229 Tseriou Avenue, 1st Floor, 2047 Strovolos 

P.O.Box 25463, 1310 Nicosia, Cyprus 
Tel +357 22586037 Fax +357 22586001 

adminafis@greendot.com 
 

 
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του κ. Χριστοδούλου στο Νηπιαγωγείο Νάγια 

 

Τηλεοπτικές Εμφανίσεις 
 
Ο κ. Κρις Χριστοδούλου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Αlpha Eνημέρωση στις 13 

Οκτωβρίου, 2020 και μίλησε για τη σημασία της ανακύκλωσης της μπαταρίας αλλά και για 

τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει όταν πηγαίνει στα σκουπίδια. Επίσης, ο κ. Κρις 

Χριστοδούλου εμφανίστηκε στον σταθμό ΑΝΤ1 στις 14 Οκτωβρίου, 2020 και μίλησε για τη 

σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών αλλά και για τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης 

γενικότερα.  

 

Ημερολόγια γραφείου 2021-2022 
 

H Green Dot σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ Κύπρου δημιούργησαν τα καινούργια ημερολόγια 

γραφείου για τα έτη 2021 και 2022, με νέο σχεδιασμό και χρώματα, από 100% 

ανακυκλωμένο χαρτί.  
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Συνεργασία με Cablenet 
 
Για δεύτερη συνεχή η χρονιά η εταιρεία Cablenet πρόβαλε το καινούργιο διαφημιστικό σποτ 

της Αφής «γιατί έτσι η ζωή έχει συνέχεια…» εντελώς δωρεάν σε όλα τα κανάλια της 

Cablenet, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 2020, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 

12.00 τα μεσάνυχτα. 

Η δωρεάν προβολή του επικοινωνιακού φιλμ της AΦΗΣ, στα κανάλια της Cablenet έγινε 

μετά από ενέργειες του προέδρου του Δ.Σ κ. Κρις Χριστοδούλου.  

 

Συνεργασία με Προσκόπους  
 

Η ΑΦΗΣ Κύπρου σε συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου προχώρησε σε 

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

 

Ετοιμάστηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη εκστρατεία ενημερωτικά φυλλάδια και τα ειδικά 

κουτάκια συλλογής μπαταριών με το λογότυπο του Σώματος των Προσκόπων. 

 

Η συνεργασία αυτή αποσκοπούσε μέσω των προσκόπων στη συλλογή 5 τόνων μπαταριών 

από την 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Η δράση παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εξαιτίας της πανδημίας και των 

απαγορευτικών μέτρων και οι πρόσκοποι κατάφεραν να συλλέξουν 2,344 Kg μπαταριών. Ο 

οργανισμός προσέφερε στο Σώμα Προσκόπων εξοπλισμό αξίας €2,344. 

 

 


