www.aﬁscyprus.com.cy
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Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ
Η Α.Φ.Η.Σ. συνέχισε το έργο της μέσα στο 2010 μετά
το επιτυχημένο ξεκίνημά της το 2009. Μέχρι το τέλος
του 2010, οι Μέτοχοι και τα Μέλη του Συστήματος ήταν
142 εταιρείες που εισάγουν μπαταρίες για χρήση
σε διάφορες συσκευές, όσο και οι εταιρείες που
εισάγουν συσκευές με ενσωματωμένες μπαταρίες.

Συνολικά
το Σύστημα
μέχρι το τέλος
του 2010 έχει
τοποθετημένους
1.182 κάδους
σε όλη την Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια του 2010 έγιναν σημαντικές ενέργειες από την Α.Φ.Η.Σ.
με στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων διαχείρισης των ξηρών
μπαταριών οικιακού τύπου. Στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται
και η περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου κάδων της Α.Φ.Η.Σ. σε όλη τη Κύπρο,
καθώς και οι επικοινωνιακές δράσεις που στόχο έχουν την γνωστοποίηση
της λειτουργίας του Συστήματος στο ευρύτερο κοινό.
Συνολικά το 2010 έχουν τοποθετηθεί 464 νέοι κάδοι ανακύκλωσης
μπαταριών και έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί πέραν των
25 τόνων μπαταριών. Το κοινό μπορεί να βρει τους κάδους της Α.Φ.Η.Σ.
σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δημοτικής, μέσης και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, δημοτικά κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες, ταχυδρομεία,
τράπεζες, υπεραγορές, περίπτερα, εμπορικά καταστήματα, ακόμη και
σε γυμναστήρια, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Στο πιο κάτω γράφημα φαίνεται η διασπορά
των κάδων που τοποθετήθηκαν ανά Επαρχία.

Στο επόμενο γράφημα φαίνεται το σύνολο των κάδων
της Α.Φ.Η.Σ. ανά επαρχία μέχρι το τέλος του 2010.

Κάδοι ανά Επαρχία (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010)

Κάδοι ανά πόλη 2009-2010
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Πιο κάτω φαίνονται οι ποσότητες μπαταριών
που συλλέχθηκαν ανά πόλη το 2010.

Η αντίστοιχη σύγκριση των ποσοτήτων του 2010
με το 2009 στο επόμενο γράφημα.

Συλλογή μπαταριών ανά πόλη (κιλά)
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2010

Συλλογή μπαταριών - Σύγκριση 2009/2010
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3774,5
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4781,84

875,41

334,87

187,28

148,11

Επιτυχίες

σε Επικοινωνία και Ενημέρωση
Όπως έχει προαναφερθεί, σημαντικές είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει
και σε ότι αφορά την επικοινωνία, καθώς η ενημέρωση του κοινού για
τη δυνατότητα επιστροφής των μπαταριών για ανακύκλωση είναι
πρώτιστος στόχος του Οργανισμού.
Στα πλαίσια της επικοινωνιακής εκστρατείας
προβλήθηκε η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση
του Οργανισμού, δια μέσου της οποίας προβαλλόταν η
ανάγκη για ανακύκλωση των μπαταριών και
η ύπαρξη των 1.200 κάδων ανακύκλωσης σε όλη την
Κύπρο. Η διαφήμιση δημιουργήθηκε στην Ελλάδα για

την προβολή του αντίστοιχου Οργανισμού Α.Φ.Η.Σ.
Α.Ε. και χρησιμοποιήθηκε και από τον Οργανισμό μας
στην Κύπρο με ανάλογη προσαρμογή. Παρά
το γεγονός ότι η διαφήμιση ήταν μικρή σε διάρκεια
εντούτοις το μήνυμα ήταν άμεσο και κατανοητό και
παρέπεμπε στην ανάγκη να φροντίζουμε
το περιβάλλον ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες μας.
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μπάταΡιούλης
μπάταΡιούλα

Το 2010 η Α.Φ.Η.Σ. λάνσαρε και τις δύο
μασκότ του Οργανισμού, τον (μπάτα)Ριούλη και την (μπάτα)-Ριούλα, των
οποίων τόσο το όνομα όσο και η όψη
είναι εμπνευσμένες από το αντικείμενο
του Οργανισμού με σκοπό να προβάλλουν
και να προωθούν την ανακύκλωση
μπαταριών.

σε Επικοινωνία και Ενημέρωση

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
13702

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Επιτυχίες

ΛΕΜΕΣΟΣ
5763

Ιαν.-Δεκ.
2010

Ο Μαγικός Αυλός
Επίσης η Α.Φ.Η.Σ. δημιούργησε τον ‘‘Μαγικό Αυλό’’, ένα παιχνίδι το
οποίο μεταφέρεται σε εκδηλώσεις όπου συμμετέχει ο Οργανισμός
και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να τοποθετήσει τις
χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε οπές που αντιστοιχούν στις διάφορες
μουσικές νότες, ώστε να δημιουργεί τη δική του μουσική σύνθεση.
Ακόμη μία ενέργεια η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
επικοινωνιακής εκστρατείας ήταν η χορηγία τριών CD με τραγούδια και
δυο DVD με φιλμάκια μικρής διάρκειας με πρωταγωνιστή το γνωστό
χαρακτήρα κινούμενων σχεδίων, Gummy Bear.

Ενέργειες
για την ανάπτυξη του δικτύου κάδων της Α.Φ.Η.Σ.
Οι ενέργειες για την ανάπτυξη του δικτύου κάδων της Α.Φ.Η.Σ. και για γνωστοποίηση
της λειτουργίας του Οργανισμού θα συνεχίσουν ενισχύοντας την προσπάθεια
για αύξηση των ποσοτήτων που συλλέγονται με στόχο την επίτευξη των εθνικών
στόχων διαχείρισης των ξηρών μπαταριών οικιακού τύπου.
Πέρα από τη διαφήμιση και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, ο Οργανισμός
επιβραβεύει και τις πιο σημαντικές δράσεις που συνεισφέρουν
στην προσπάθειά μας για συλλογή των μπαταριών.
Ο Υπουργός
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Υπο
Περιβάλλοντος
κ. Δημήτρης Ηλιάδης και
Περιβ
η ΑΦΗΣ,
ΑΦΗ παρουσίασαν στις 25 Μαΐου 2010,
σε κοινή
κοιν δημοσιογραφική διάσκεψη στο 3ο
Δημοτικό
Δημοτικ σχολείο Καϊμακλίου, το πρόγραμμα
ανακύκλωσης
των μπαταριών. Πρωταγωνιστές
ανακύκλ
στην παρουσίαση
ήταν η (μπάτα)-Ριούλα και
παρ
ο (μπάτα)-Ριούλης,
οι δύο μασκότ της ΑΦΗΣ.
(μπάτα
Το 3ο Δημοτικό
σχολείο Καϊμακλίου ήταν το
Δη
σχολείο με
μ τη μεγαλύτερη συλλογή μπαταριών
κατά τη διάρκεια
του έτους 2009 και έτσι
δι
επιλέχθηκε ως χώρος για την παρουσίαση του
προγράμματος ανακύκλωσης
μπαταριών.
ανα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Α.Φ.Η.Σ.,
Δ
κ. Κρις Χριστοδούλου,
θέλοντας να ευχαριστήσει
Χριστοδού
το σχολείο για την προσπάθειά του, ανακοίνωσε
τη δωρεά
εξοπλισμού αξίας
800 ευρώ στο
σχολείο.
Το είδος του
εξοπλισμού θα
επιλεγεί από το
ίδιο
το σχολείο.

Στόχος
Μέσα στο 2011,
στόχος είναι η
περαιτέρω επέκταση
του δικτύου των κάδων
σε όλη την Κύπρο
αλλά και η ένταση
της επικοινωνιακής
προσπάθειας
του Οργανισμού.
Από πλευράς
αποτελεσμάτων
στοχεύουμε
στη συλλογή 30
τόνων μπαταριών,
ξεπερνώντας κατά
20% τις αντίστοιχες
ποσότητες του 2009.
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