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Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ

Από την αρχή της λειτουργίας 

του Συστήματος μέχρι το τέλος 

του 2013, έχουν συνολικά 

τοποθετηθεί 2.563 κάδοι 

μπαταριών σε όλη την Κύπρο

Αν και οι εξελίξεις στην οικονομία της χώρας ήταν δυσμενέστατες 
την προηγούμενη χρονιά, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις του Μάρτη, 
η Α.Φ.Η.Σ έχει σχεδόν επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί 
για το έτος. Τόσο η τοποθέτηση νέων κάδων, όσο και η συλλογή 
μπαταριών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου συνεχίστηκαν 
με ικανοποιητικό ρυθμό. Από την αρχή της λειτουργίας του 
Συστήματος μέχρι το τέλος του 2013, έχουν συνολικά τοποθετηθεί 
2.563 κάδοι μπαταριών σε όλη την Κύπρο, ενώ ο αρχικός 
σχεδιασμός και το εγκριθέν με την Αδειοδότηση του Συστήματος 
επιχειρηματικό σχέδιο, προνοούσαν την τοποθέτηση 2.500 κάδων 
στην πρώτη εξαετία λειτουργίας του. Το Σύστημα έχει αποφασίσει 
να συνεχίσει να καλύπτει τη ζήτηση και τις ανάγκες σε κάδους 
παρά το γεγονός ότι έχει καλυφθεί ο στόχος των 2.500 κάδων. Στις 
γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν παρουσιάζεται ο ρυθμός 
τοποθέτησης των κάδων ανά έτος από την αρχή της λειτουργίας 
του Συστήματος μέχρι και σήμερα και η τοποθέτηση κάδων ανά 
επαρχία για το 2013.

Το 2013, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στο ρυθμό τοποθέτησης 
κάδων, όσο και στην ποσότητα μπαταριών που συλλέχθηκε, σε 
σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος τοποθετήθηκαν 
439 κάδοι και συλλέχθηκαν περίπου 38,5 τόνοι μπαταριών, 
ποσότητα αυξημένη κατά 20% σε σχέση με την ποσότητα που 
συλλέχθηκε το 2012. Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν, 
παρουσιάζεται η ετήσια συλλεχθείσα ποσότητα από το Σύστημα 
από τα μέσα του 2009 μέχρι το 2013 και τα ποσοστά των 
συλλεγόμενων ποσοτήτων για το 2013, ανά επαρχία. 

Τοποθέτηση κάδων ανά έτος 
(2009 - 2013)

Τοποθέτηση κάδων ανά επαρχία 
(2013)

Συλλογή μπαταριών ανά έτος

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η επιτυχία του 
Συστήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σωστή και 
συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της συμμετοχής 
στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών, καθώς και για τα οφέλη 
που αποκομίζουν όλοι από τη σωστή διαχείριση και ανακύκλωσή 
τους. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός έχει εντείνει ακόμη περισσότερο 
τις επικοινωνιακές του δράσεις προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους του. Η συνεχής προσπάθεια, για την επίτευξη των στόχων 
του Συστήματος σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, 
θα συνεχιστεί αμείωτη από την ΑΦΗΣ, παρά τις δυσκολίες και  
το 2014.

Συλλογή μπαταριών ανά επαρχία - 2013 (%)
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H ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των μπαταριών και για τα οφέλη 
της ανακύκλωσής τους, αποτελεί αδιαμφισβήτητα το πιο σημαντικό μέσο για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων 
που θέτει η νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, η ΑΦΗΣ επικεντρώθηκε και το 2013 στη συστηματική και συνεχή 
ενημέρωση του κοινού τόσο για τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κάδοι, όσο και για τη διαδικασία ανακύκλωσής 
τους, όπως επίσης και για τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείρισή τους τόσο για τον άνθρωπο, όσο και 
για το περιβάλλον. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε σχέση με το μέγεθος του, το Σύστημα επενδύει πολύ μεγάλο 
μέρος του προϋπολογισμού του (περίπου το 50%) στην επικοινωνία. Αυτό δείχνει και την αποφασιστικότητα 
του Οργανισμού στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων του. Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των 
επικοινωνιακών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2013.

Ενημέρωση του κοινού

Το 2013, η ΑΦΗΣ παρουσίασε τη νέα της τηλεοπτική 

διαφήμιση με την οποία ενημερώνει το κοινό για τη 

σημασία της ανακύκλωσης των μπαταριών ενώ ταυτόχρονα 

το προτρέπει να ανακυκλώνει τις μπαταρίες του. Στη 

διαφήμιση εμφανιζόταν τόσο ο παλιός όσο και ο νέος κάδος 

συλλογής μπαταριών του Οργανισμού, με σκοπό την όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητά τους από το κοινό. 

Στο τέλος της διαφήμισης προβάλλονταν και πληροφορίες 

για το είδος των υποστατικών στα οποία μπορεί το κοινό 

να βρει κάδους μπαταριών (υπεραγορές, σχολεία, δημόσια 

κτίρια κτλ.). Η τηλεοπτική καμπάνια προβλήθηκε το Μάρτιο, 

τον Απρίλιο και το Νοέμβριο. 

Παράλληλα με την τηλεοπτική καμπάνια του 

Οργανισμού, τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία στους 

αυτοκινητοδρόμους της Κύπρου, πινακίδες εξωτερικού 

χώρου, οι οποίες προέβαλαν τη συνεισφορά της 

ανακύκλωσης μπαταριών στην προστασία του περιβάλλοντος 

και προέτρεπαν το κοινό να ανακυκλώσει τις παλιές του 

μπαταρίες. Οι πινακίδες βρίσκονταν τοποθετημένες στους 

αυτοκινητοδρόμους από το Μάρτιο και για περίοδο τριών 

μηνών περίπου.

Τηλεοπτική Διαφήμιση

Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου

Εικόνες από την 

τηλεοπτική διαφήμιση 

της ΑΦΗΣ

Πινακίδες εξωτερικού χώρου 

με τη νέα διαφήμιση της 

ΑΦΗΣ
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Μέσα στο 2013 σχεδιάστηκαν 

και παρουσιάστηκαν τα 

μπλουζάκια της ΑΦΗΣ τα 

οποία χρησιμοποιούνται 

πλέον στις διάφορες 

εκδηλώσεις στις οποίες 

λαμβάνει μέρος ο 

Οργανισμός.

Μέσα στο 2013, η ΑΦΗΣ 

χορήγησε 2 τεύχη της 

εφημερίδας City Free 

Press. Στο πρώτο τεύχος 

υπήρχε δισέλιδο αφιέρωμα 

στον Οργανισμό, καλύπτοντας τον τρόπο συλλογής και 

διαχείρισης των μπαταριών στην Κύπρο, καθώς και 

τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωσή τους. 

Παράλληλα με τη συγκεκριμένη χορηγία, η εφημερίδα 

City Free Press διένειμε 2,000 κουτάκια προσωρινής 

φύλαξης μπαταριών στην παραλία Μακένζι στη Λάρνακα. 

Όσον αφορά τη χορηγία του χριστουγεννιάτικου  

τεύχους της εφημερίδας, ο Οργανισμός   

παρουσίασε το νέο διαδικτυακό     

του διαγωνισμό «Χτίστε την πόλη σας».

Η ΑΦΗΣ χορήγησε για δέκα μήνες την εβδομαδιαία 

ραδιοφωνική εκπομπή του Άστρα «Στην αυλή της 

Γης». Η εκπομπή είναι από τις πιο άρτιες εκπομπές 

με περιβαλλοντικό περιεχόμενο στην Κύπρο. Στην 

εκπομπή προσκλήθηκε κατ’ επανάληψη ο Οργανισμός και 

παρουσίασε το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών της 

ΑΦΗΣ και τα αποτελέσματά του.

Στους δρόμους της Κύπρου κυκλοφόρησαν το Μάρτιο και 

για περισσότερο από τρεις μήνες, τέσσερα αυτοκίνητα 

Smart «ντυμένα» με τα χρώματα και τα μηνύματα της 

ΑΦΗΣ. Με το νέο σύνθημα της ΑΦΗΣ «Μαζί δίνουμε 

συνέχεια στη θετική αλλαγή», οι τροχοφόροι αγγελιαφόροι 

του Οργανισμού έκαναν γνωστή στο κοινό την ανακύκλωση 

των μπαταριών και το προέτρεπαν να συμμετάσχει στην 

ανακύκλωση, παίρνοντας τις μπαταρίες του στους κάδους 

ανακύκλωσης. 

Παράλληλα και για σκοπούς καλύτερης 

προβολής στους δρόμους, δόθηκε 

νέα όψη και στο όχημα συλλογής των 

μπαταριών, στο οποίο αναφέρονται 

επιπλέον και τα κυριότερα σημεία 

στα οποία μπορεί το κοινό να βρει 

τους κάδους του Οργανισμού. 

Διαφημιστικά 
Μπλουζάκια ΑΦΗΣ

Χορηγία τευχών της εφημερίδας City Free Press 

Χορηγία 
ραδιοφωνικής 
εκπομπής

Διαφημιστικά Αυτοκίνητα

Διαφημιστικό αυτοκίνητο και φορτηγό συλλογής «ντυμένα» με τα χρώματα και τα μηνύματα της ΑΦΗΣ

ερης 

ων 

αν 

ΑΦΗΣ

Δισέλιδα αφιερώματα της 

ΑΦΗΣ στη City Free Pressκα. ΑΦΗΣ στη City Free Press

Κουτάκια για την προσωρινή φύλαξη μπαταριών
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Η ΑΦΗΣ συνήψε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ Κύπρου, στα 

πλαίσια της οποίας εξοπλίστηκαν όλα τα καταστήματα 

του ΟΠΑΠ Κύπρου με κάδους ανακύκλωσης μπαταριών. 

Η τοποθέτηση των κάδων στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ 

Κύπρου ξεκίνησε στα τέλη του 2012 και ολοκληρώθηκε 

μέχρι τα μέσα του 2013. Παρόμοιες δράσεις έγιναν με τα 

Ηνωμένα Έθνη και την Εθνική Φρουρά.

Ο Οργανισμός διοργάνωσε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο 

“The Mall of Cyprus” στη Λευκωσία, στις 14 Δεκεμβρίου και 

στο “Kings Avenue Mall” στην Πάφο, στις 22 Δεκεμβρίου. Στις 

δύο εκδηλώσεις, οι νεαροί επισκέπτες των Malls είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση των μπαταριών 

με ψυχαγωγικό τρόπο, παίζοντας με το νέο παιχνίδι του 

Οργανισμού και μαθαίνοντας για τη χρήση των μπαταριών στις 

διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και για την ανακύκλωσή 

τους. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με την 

Μπατα-Ριούλα, τη μασκότ της ΑΦΗΣ, η οποία βρισκόταν στο 

χώρο. Οι τυχεροί της εκδήλωσης κέρδισαν από ένα ipad mini.

Συνεργασία ΑΦΗΣ και ΟΠΑΠ 
Κύπρου για την ανακύκλωση 
μπαταριών

Χριστουγεννιάτικες 
Εκδηλώσεις

Τοποθέτηση κάδου ΑΦΗΣ στο πρακτορείο ΟΠΑΠ «Φίλιος» 

Η ΑΦΗΣ έλαβε μέρος στο 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 

και Ανακύκλωσης που διοργανώνει η Green Dot Κύπρου. 

Στο Φεστιβάλ, η ΑΦΗΣ συμμετείχε με δικό της περίπτερο 

όπου οι μικροί επισκέπτες, αφού ενημερώνονταν για 

το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών μπορούσαν να 

«ψαρεύουν» παλιές μπαταρίες από ένα εικονικό «δάσος» 

φροντίζοντας όμως να μην καταστρέψουν το δάσος.

Το περίπτερο της ΑΦΗΣ στο 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 

και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Συμμετοχή της ΑΦΗΣ στο 
3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης της 
Green Dot Κύπρου 

Από τη Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση της ΑΦΗΣ στη 

Λευκωσία

Από τη 

Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση στην Πάφο   

Ο νικητής της κλήρωσης, Σάββας Δημητρίου

Ο νικητής της κλήρωσης, Βασίλης Χερουβείμ
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Η ΑΦΗΣ, παρευρέθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου στην 

εκδήλωση «Η Γιορτή του Παιδιού», που διοργάνωσε 

ο Δήμος Λατσιών στα πλαίσια της παγκόσμιας 

ημέρας παιδιού. Στην εκδήλωση χρησιμοποιήθηκε 

το «δάσος» της ΑΦΗΣ από το οποίο τα παιδιά 

«ψάρευαν» μπαταρίες.

Τέλος, η ΑΦΗΣ συμμετείχε με το παιχνίδι της στο 1ο 

Φεστιβάλ Προσφοράς της Πετρολίνα στη Λάρνακα, 

καθώς και στο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης 

της Carlsberg στο Δάλι, που πραγματοποιήθηκαν στις 

29 Σεπτεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα. 

Επίσης, η ΑΦΗΣ συμμετείχε σε εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο σύλλογος «Καταφύγιο Σκύλων 

Λευκωσίας», την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, καθώς 

και στην εκδήλωση “Ανάσα Ζωής” την Κυριακή 8 

Δεκεμβρίου, που διοργάνωσε το Σώμα Κυπρίων 

Οδηγών στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας και της εκκλησίας της Φανερωμένης στη 

Λευκωσία, αντίστοιχα.

Και στις δύο εκδηλώσεις η ΑΦΗΣ συμμετείχε με το 

παιχνίδι «Ψαρεύοντας μπαταρίες από το δάσος». 

Στους συμμετέχοντες δίνονταν ως δώρα παραμύθια 

για την ανακύκλωση και κουτάκια για την προσωρινή 

φύλαξη των μπαταριών στο σπίτι.

Συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις

Ο Μπατα-Ριούλης στην εκδήλωση «Η Γιορτή του Παιδιού» στο Δημοτικό Γήπεδο Λατσιών

«Ψάρεμα» μπαταριών στο περίπτερο στο «Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης 

Carlsberg»

«Ψαρεύοντας μπαταρίες από το δάσος» στις 

εκδηλώσεις “Dogathon” και “Ανάσα Ζωής”, αντίστοιχα.

Περίπτερο στο 1ο Φεστιβάλ Προσφοράς της Πετρολίνα
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Η ΑΦΗΣ παρουσίασε στο κοινό στα τέλη του 2012 το διαδικτυακό παιχνίδι «Ψάξε, 

ψάξε, θα το βρεις;» Το παιχνίδι ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε το 

πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέραν των 1,500 χρηστών. 

Η ΑΦΗΣ, βράβευσε την Πέμπτη 14 Μαρτίου, το νικητή του παιχνιδιού «Ψάξε, ψάξε 

θα το βρεις;», κ. Άγγελο Μιχαήλ, δάσκαλο δημοτικής εκπαίδευσης. Το βραβείο, ένα 

i-Pad, απένειμε ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κρις Χριστοδούλου.

Ένα τρίτο διαδικτυακό παιχνίδι παρουσιάστηκε από την ΑΦΗΣ 

το Δεκέμβριο του 2013 και είχε τίτλο «Χτίστε την πόλη σας». 

Το συγκεκριμένο, ήταν ένα δημιουργικό παιχνίδι σύμφωνα 

με το οποίο ο κάθε παίκτης καλείτο να δημιουργήσει τη δική 

του πόλη με τα χρώματα και τα σχέδια που ο ίδιος επέλεγε, 

χρησιμοποιώντας διάφορα σχήματα μπαταριών. Στόχος του 

παιχνιδιού ήταν η εξοικείωση του κοινού με τα διάφορα 

είδη μπαταριών και τα σχήματά τους και η σύνδεση των 

μπαταριών με την ανακύκλωσή τους στους κάδους της ΑΦΗΣ. 

Ο διαγωνισμός διήρκησε από τις 13 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και 

τις 31 Ιανουαρίου 2014 και νικήτρια ήταν η Αννίτα Φαντούση.

Η απονομή του δώρου έγινε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2014 

στα γραφεία του Οργανισμού. Το έπαθλο το διαγωνισμού ένα 

iPad mini, απονεμήθηκε στη νικήτρια από τον Πρόεδρο της 

ΑΦΗΣ, κ. Κρις Χριστοδούλου.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013, η ΑΦΗΣ διενήργησε νέο 

διαγωνισμό. Στόχος του διαγωνισμού ήταν ο προσδιορισμός 

από τους παίκτες με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, του 

αριθμού των μπαταριών ΑΑΑ που χωράνε σε ένα κάδο της 

ΑΦΗΣ. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 300 άτομα και νικήτρια 

αναδείχθηκε η διαγωνιζόμενη με τον πλησιέστερο στο σωστό 

αριθμό μπαταριών, κα. Στεφανή Παπαθανασίου.

Η απονομή του δώρου έγινε την Τετάρτη 29 Μαΐου στα 

γραφεία του Οργανισμού. Το βραβείο, μια φωτογραφική 

μηχανή, απένειμε στη νικήτρια ο Πρόεδρος της ΑΦΗΣ κ. Κρις 

Χριστοδούλου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΦΗΣ στα πλαίσια των 

φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων, στήριξε το έργο του Συνδέσμου ‘Αγκαλιά Ελπίδας’ 

δωρίζοντάς τις αντιμισθίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το 2013.

Η παράδοση της οικονομικής ενίσχυσης προς τον Σύνδεσμο έγινε από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΗΣ κ. Κρίς Χριστοδούλου προς την Πρόεδρο του 

Συνδέσμου κα. Έλλη Φιλίππου.

Απονομή βραβείου στο νικητή του 
διαδικτυακού παιχνιδιού «Ψάξε, 
ψάξε θα το βρεις;»

Διαδικτυακό Παιχνίδι «Χτίστε 
την πόλη σας»

Διαγωνισμός «Βρες και 
κέρδισε»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΦΗΣ στηρίζει το έργο του 
Συνδέσμου “Αγκαλιά Ελπίδας”

Εικόνα από το διαδικτυακό παιχνίδι της ΑΦΗΣ

Η νικήτρια του διαγωνισμού 

κα. Αννίτα Φαντούση

Απονομή του βραβείου στο νικητή του διαγωνισμού κ. Άγγελο Μιχαήλ

Απονομή του βραβείου στη νικήτρια του διαγωνισμού Στεφανή Παπαθανασίου

Παράδοση της οικονομικής ενίσχυσης από τον Πρόεδρο 

της ΑΦΗΣ κ. Κρις Χριστοδούλου προς την Πρόεδρο του 

Συνδέσμου κα. Έλλη Φιλίππου
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