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ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ

Αποστολή της ΑΦΗΣ είναι η επίτευξη των 
εθνικών στόχων  διαχείρισης των μπαταριών 
με ορθές περιβαλλοντικές μεθόδους. Δηλαδή 
να γίνει διαχείρηση του 25% των μπαταριών 
που πωλούνται μέχρι τις 26/9/2012 και να 
είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους 
στόχους του 2016, που είναι η συλλογή του 
45% των μπαταριών που πωλούνται μέχρι 
τις 26/9/2016. Οι στόχοι για το 2012 προς το 
παρόν σε ποσότητες σημαίνουν περίπου 75 

τόνους μπαταρίες ανά έτος που πρέπει να 
ανακυκλωθούν.

Ο Οργανισμός έχει ξεπεράσει τον 
υπολογιζόμενο αριθμό τοποθέτησης κάδων 
και από 400 που προγραμματιζόταν από το 
Μάϊο μέχρι το τέλος 2009, έχει τοποθετήσει 
πέραν των 700 κάδων. Με πρωτοβουλία 
του οργανισμού τοποθετήθηκαν περίπου 
200 κάδοι σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία 
Παγκύπρια κάτι που προγραμματίζεται στη 
συνέχεια να επεκταθεί και στα σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια). Με 
βάση τον προγραμματισμό του Συστήματος, 
αναμένεται να τοποθετηθούν σταδιακά περίπου 
2,500 κάδοι, με τον κύριο όγκο να τοποθετείται 
τα πρώτα 2-3 χρόνια της ανάπτυξής του.

Πιο κάτω φαίνεται η διασπορά των κάδων που 
τοποθετήθηκαν μέχρι το τέλος του έτους ανά 
επαρχία.
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Μέσα στο 2009 έχουν γίνει 133 αδειάσματα 
κάδων και έχουν συλλεγεί και αποθηκευτεί 
πέραν των 6 τόνων μπαταριών. Πιο κάτω 
φαίνονται οι ποσότητες που συλλέχθηκαν ανά 
περιοχή.

Την τοποθέτηση των κάδων, τη συλλογή και 
αποθήκευση των μπαταριών έχει αναλάβει η 
εταιρεία Advance Medical Waste Management 
Ltd που είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή 
τους. 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 σύμφωνα με 
το Νόμο. Η προσωρινή αποθήκευση γίνεται 
σε ειδικούς περιέκτες οι οποίοι τελικά 
καταλήγουν σε κεντρικό σημείο αποθήκευσης, 
σε κιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς. Μετά τη 
συλλογή τους οι μπαταρίες θα μεταφέρονται 
σε ειδικά αδειοδοτημένα εργοστάσια στο 
εξωτερικό για διαλογή και διαχείριση τους με 
υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών 
είναι σαφώς πολλά. Δημιουργούμε ένα 

καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα 
παιδιά μας συμβάλλοντας στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. Παράλληλα, 
επιτυγχάνεται η μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στις 
χωματερές, η εξοικονόμηση πρώτων υλών, 
η εξοικονόμηση ενέργειας και η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς 
λειτουργεί το Σύστημα, αλλά και ενημέρωση 
για τις μπαταρίες γενικότερα, υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο                   
www.afi scyprus.com.cy. Μπορείτε επίσης 
να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο     
7000 2347 (AFIS).




