www.afiscyprus.com.cy
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Εγκατάσταση κάδων για
ανακύκλωση μπαταριών
Σχεδόν τρία χρόνια έπειτα από την πρώτη τοποθέτηση
κάδου ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο, η
εγκατάστασή τους πραγματοποιείται με σταθερό
ρυθμό, όπως φαίνεται και πιο κάτω. Συνολικά, έχουν
τοποθετηθεί μέχρι σήμερα 1.817 κάδοι μπαταριών σε
όλη την Κύπρο.
Στην πιο κάτω παράσταση φαίνεται ο συνολικός αριθμός κάδων που
τοποθετήθηκαν ανά έτος αυτά τα τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό, στόχος είναι να τοποθετηθούν συνολικά 2.500 κάδοι σε όλη
τη Κύπρο.

Τοποθέτηση κάδων ανά έτος
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Πιο συγκεκριμένα, μέσα στη χρονιά που πέρασε, τοποθετήθηκαν περίπου
640 κάδοι, σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένοι στις διάφορες επαρχίες
της χώρας αναλογικά με τον πληθυσμό τους, όπως παρουσιάζεται και στο
διάγραμμα που ακολουθεί.

Τοποθέτηση κάδων το 2011
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Σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό,
στόχος είναι να
τοποθετηθούν
συνολικά
2.500 κάδοι
σε όλη την Κύπρο.
Τη χρονιά που πέρασε πραγματοποιήθηκαν επαφές
με τους υπεύθυνους διαφόρων υπεραγορών που
δεν είχαν κάδους, με σκοπό την εγκατάστασή τους
στα διάφορα υποκαταστήματά τους.
Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Συνολικά, μέσα στο
2011 εγκαταστάθηκαν 100 κάδοι ανακύκλωσης
μπαταριών σε υπεραγορές σε ολόκληρη την Κύπρο.
Είναι σημαντικό για
την Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ,
ο έλεγχος των σημείων
συλλογής προκειμένου
να διαπιστωθούν τυχόν
προβλήματα και να δοθούν
λύσεις σε θέματα
όπως είναι η επικοινωνία με
τα καταστήματα και η σωστή
προφύλαξη των μπαταριών προς
ανακύκλωση. Αυτό γίνεται
περιοδικά ειδικά σε σημεία
με κάδους που φαίνεται είτε
να αδρανούν, είτε να έχουν πολύ
αργό ρυθμό πληρότητας.

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ έχοντας ως στόχο τη συνεχή επέκταση και
αναβάθμιση του δικτύου συλλογής, επικεντρώνεται στην τοποθέτηση
κάδων σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας όπως είναι οι υπεραγορές,
οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή μπαταριών για
ανακύκλωση.
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Συλλογή
Μπαταριών

Η καλύτερη ενημέρωση και η βελτίωση της ευαισθητο-

ποίησης των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης
καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου των κάδων της
ΑΦΗΣ, οδηγούν στην αύξηση της συλλεγόμενης
ποσότητας μπαταριών ανά έτος. Πιο κάτω, παρατίθενται
οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες για κάθε χρόνο
από το 2009 έως σήμερα από τις οποίες φαίνεται και η
βελτίωση των επιδόσεων.

Μέσα στο 2011, συλλέχτηκαν 35 σχεδόν τόνοι μπαταριών
από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ενώ μια πιο λεπτομερής
ανάλυση παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση που
ακολουθεί, όπου φαίνεται το ποσοστό συλλογής μπαταριών
ανά επαρχία για το 2011.

Συλλογή μπαταριών (τόνοι) ανά έτος
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Οι πιο πάνω επιδόσεις αποτελούν σημαντικά βήματα για την ΑΦΗΣ, καθώς αποδεικνύει πως οι συνεχείς προσπάθειες που
γίνονται για αύξηση των ποσοτήτων μπαταριών που συλλέγουμε και γενικότερα για την ανάπτυξη και βελτίωση του Συστήματος,
ευδοκιμούν. Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο προς την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από
την αδειοδότηση του Συστήματος και οι οποίοι είναι αρκετά υψηλοί. Στόχος μας είναι σταδιακά να φτάσουμε στη συλλογή και
ανακύκλωση 60 τόνων μπαταριών ανά έτος.
Αναμφίβολα η επιτυχία αυτή οφείλεται πρώτιστα στη συμμετοχή του κοινού αλλά και στη συνεργασία των εταιρειών - μελών
της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ, τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά. Είμαστε σίγουροι ότι με τη συνέχιση και
την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, οι στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης μπαταριών δεν θα αργήσουν να επιτευχθούν.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξαγωγή
μπαταριών για ανακύκλωση στο Βέλγιο!

Ο κύκλος της ανακύκλωσης των μπαταριών κλείνει μόνο με την εξαγωγή τους σε εργοστάσια του εξωτερικού για ανακύκλωση αφού δεν
έχουμε τέτοια δυνατότητα διαχείρισης στην Κύπρο.
Το 2011 είναι ένα ακόμη ορόσημο για την Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λτδ, καθώς το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξαγωγή μπαταριών
για διαχείριση στο Βέλγιο, ενώ πριν το τέλος του χρόνου στάλθηκε και δεύτερο εμπορευματοκιβώτιο με μπαταρίες στο Βέλγιο.
Τα δυο εμπορευματοκιβώτια με 40 περίπου τόνους μπαταρίες, κατέληξαν στην εταιρεία Revatec στο Βέλγιο για ανακύκλωση, αφού
τηρήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων.
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Επικοινωνία

Οι ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2011 στα πλαίσια της επικοινωνιακής εκστρατείας
του Οργανισμού, στόχευαν κυρίως στην ενημέρωση του κοινού για το που βρίσκονται
οι κάδοι ανακύκλωσης, για το πόσο εύκολη και απλή διαδικασία είναι η ανακύκλωση
μπαταριών καθώς και τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία αυτή.

Συνέχεια
της τηλεοπτικής
διαφήμισης
Συνεχίστηκε το 2011 η τηλεοπτική διαφήμιση
της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ, η οποία προβλήθηκε
για πρώτη φορά την προηγούμενη χρονιά. Η νέα
διαφήμιση διαμορφώθηκε έτσι ώστε να τονίσει την
ανάγκη για ανακύκλωση μπαταριών αλλά και την
ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης σε όλη την Κύπρο σε
διάφορα υποστατικά, όπως εμπορικά καταστήματα,
υπεραγορές, υποκαταστήματα τραπεζών κ.λπ.

Έντυπες
καταχωρήσεις
σε περιοδικά
και εφημερίδες
Τρείς διαφορετικές έντυπες
διαφημίσεις καταχωρήθηκαν σε
περιοδικά και εφημερίδες τον
Αύγουστο, στοχεύοντας να
ενημερώσουν το κοινό για την
δυνατότητα ανακύκλωσης των
μπαταριών καθώς και για την ύπαρξη πέραν των 1.800
κάδων μπαταριών ανά το Παγκύπριο. Οι διαφημίσεις
περιείχαν απλά και κατανοητά μηνύματα τα οποία
παρακινούσαν το κοινό να μην αμελήσει να ανακυκλώσει
τις μπαταρίες του όταν αυτές σταματήσουν να δουλεύουν.
Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού καθώς είναι μια περίοδος που το κοινό
διαβάζει περισσότερα έντυπα, ενώ παράλληλα υπάρχει και
αυξημένη χρήση μπαταριών σε φορητές συσκευές.

Βραβεύσεις μαθητών για
την ανακύκλωση μπαταριών
Οι διαφημίσεις αυτές, αν και μικρές σε διάρκεια,
μετέφεραν ένα μήνυμα άμεσο και κατανοητό το
οποίο παρέπεμπε στην ανάγκη να φροντίζουμε
το περιβάλλον, κάνοντας μία μόνο κίνηση!
Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες μας.

Στις 4 Ιουνίου 2011, στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου, η ΑΦΗΣ βράβευσε
τους μαθητές του Γυμνασίου Νεάπολης Λεμεσού για τη δουλειά
τους για την Ανακύκλωση μπαταριών, μέσω του προγράμματος
‘‘Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον’’. Η ομάδα αυτή πήρε για τη
δουλειά της και το Παγκύπριο βραβείο αλλά και το Παγκόσμιο
βραβείο στον τομέα αποβλήτων για την έρευνα για την ανακύκλωση
μπαταριών. Οι μαθητές και η υπεύθυνη καθηγήτρια (κα Έλενα Κουή)
παρέλαβαν το βραβείο τους από τον Πρόεδρο της ΑΦΗΣ κ. Κρίς
Χριστοδούλου, ο οποίος τους συγχάρηκε για το ενδιαφέρον και τη
δουλειά τους για την ανακύκλωση μπαταριών.
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Διαδικτυακό παιχνίδι «Βaskettery»

Το πρώτο της ηλεκτρονικό παιχνίδι στο διαδίκτυο
με το όνομα «Βaskettery» δημιούργησε η ΑΦΗΣ
κάνοντας στροφή στην διαδραστική ηλεκτρονική
επικοινωνία, με ένα διασκεδαστικό τρόπο.
Το παιχνίδι δημιουργήθηκε για να παροτρύνει το
κοινό και κυρίως τα παιδιά να ανακυκλώνουν τις
παλιές τους μπαταρίες και είναι προσβάσιμο από
την ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ στο www.afiscyprus.
com.cy.
Στόχος του χρήστη στο εν λόγω παιχνίδι, είναι να
βάλει όσες περισσότερες μπαταρίες μπορεί σε
ένα καλάθι του μπάσκετ που μετακινείται, αλλά
κάθε καλαθιά καταλήγει στον κάδο ανακύκλωσης
της ΑΦΗΣ. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όσο ο
χρήστης προχωρά στα επόμενα στάδια. Είναι ένα
ενδιαφέρον, πρωτότυπο αλλά και απλό παιχνίδι,
μέσα από το οποίο ο χρήστης έχει την ευκαιρία,
μέσα από έξυπνα quiz που είναι μέρος του
παιχνιδιού, να μάθει περισσότερα πράγματα για το
έργο της ΑΦΗΣ και τους λόγους για τους οποίους
η ανακύκλωση μπαταριών είναι απαραίτητη.

Διαφημιστικά
αυτοκίνητα
Στα πλαίσια της προσπάθειας της ΑΦΗΣ να
γνωστοποιήσει στο κοινό τη λειτουργία του
Συστήματος και να ενημερώσει το κοινό για τη
δυνατότητα ανακύκλωσης ξηρών μπαταριών
οικιακού τύπου, ‘‘έντυσε’’ 4 αυτοκίνητα με
εικόνες και πληροφορίες σχετικά με το θέμα
αυτό, και τα αξιοποίησε για να κυκλοφορήσουν
στους πολυσύχναστους δρόμους της
Λευκωσίας. Τα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν από
τον Μάιο μέχρι το τέλος Ιουνίου προβάλλοντας
το μήνυμα ότι η ανακύκλωση μπαταριών
είναι μία διαδικασία εύκολη και ταυτόχρονα
μεγάλης σημασίας για την προστασία του
περιβάλλοντος.
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Χριστούγεννα με
τον μπάτα-Ριούλλη και την μπάτα-Ριούλλα
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων η ΑΦΗΣ, πραγματοποίησε στις 31 του Δεκέμβρη, εκδήλωση στο Mall of Cyprus με
στόχο να ενημερώσει το κοινό για την ανακύκλωση των μπαταριών και παράλληλα να το διασκεδάσει τόσο με τον «Μαγικό Αυλό» όσο
και με το νέο διαδικτυακό παιχνίδι της ΑΦΗΣ.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν επιτόπου το νέο διαδικτυακό παιχνίδι “Βaskettery” και να δημιουργήσουν
τη δική τους μελωδία ρίχνοντας τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο «Μαγικό Αυλό». Παρόντες στον χώρο ήταν και οι δυο μασκότ
της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ ο «μπάτα-Ριούλης» και η «μπάτα-Ριούλα» οι οποίοι έδιναν δωράκια και γλυκά στα παιδιά και παρότρυναν
το κοινό να συμμετάσχει στα παιχνίδια.

Φιλμάκι για τον «Μαγικό Αυλό»
Με στόχο την προβολή του «Μαγικού Αυλού» και κατ’ επέκταση την ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση μπαταριών,
δημιουργήθηκε ένα φιλμάκι 2 λεπτών περίπου από εκδηλώσεις με το Μαγικό Αυλό. Οι εικόνες παρουσιάζουν μικρούς και μεγάλους
την ώρα που χρησιμοποιούν τον «Μαγικό Αυλό» για να δημιουργήσουν τις δικές τους μελωδίες. Το φιλμάκι αυτό μπορεί κάποιος να το
δει μέσω της ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ στο www.afiscyprus.com.cy ή μέσω του YouTube. Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου το φιλμάκι
προβαλλόταν και μέσω του Facebook με αποτέλεσμα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού πέραν των 15.000 χρηστών μόνο
τον Δεκέμβρη.
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