www.afiscyprus.com.cy

Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ

Tο 2014 τοποθετήθηκαν
248 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών,
ενώ το σύνολο των κάδων ανέρχεται πλέον στους
2,820 κάδους σε όλη την Κύπρο
Σταθερός στόχος της ΑΦΗΣ είναι η αύξηση της συλλεγόμενης
ποσότητας μπαταριών κάθε έτος με ορίζοντα την κάλυψη σταδιακά
των στόχων που προνοεί η Νομοθεσία. Στόχος ο οποίος μπορεί να
επιτευχθεί κυρίως μέσω της ανάπτυξης του δικτύου των κάδων
της ΑΦΗΣ, καθώς και μέσω της καλύτερης ενημέρωσης και της
ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης
μπαταριών, ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Έξι χρόνια μετά την ίδρυση της ΑΦΗΣ και την τοποθέτηση
των πρώτων κάδων ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο, η
εγκατάσταση κάδων συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Tο 2014
τοποθετήθηκαν 248 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, ενώ το
σύνολο των κάδων ανέρχεται πλέον στους 2,820 κάδους σε όλη
την Κύπρο. Ο αρχικός σχεδιασμός προνοούσε την τοποθέτηση
2,600 κάδων κατά την πρώτη εξαετία λειτουργίας της ΑΦΗΣ. Ήδη ο
στόχος αυτός έχει υπερκαλυφθεί. Απόφαση του Συστήματος είναι
να συνεχιστεί η τοποθέτηση κάδων όπου υπάρχει ζήτηση, αφού
στόχος μας είναι να βρίσκει το κοινό όσο πιο εύκολα γίνεται τους
κάδους των μπαταριών.
Ο ρυθμός τοποθέτησης των κάδων ανά έτος παρουσιάζεται στην
πιο κάτω παράσταση.

Το 2014 τοποθετήθηκε σχεδόν η μισή ποσότητα κάδων σε
σχέση με το 2013, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για κάδους
επηρεάστηκε αρνητικά και από την οικονομική κρίση που πλήττει
τη χώρα μας. Λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών συνθηκών
είναι προφανές πως έχουν επηρεαστεί και ορισμένα σημεία που
έχουν κάδους αφού αρκετά καταστήματα κλείνουν. Θα συνεχιστεί
η προσπάθεια ώστε να υποκαθίστανται αυτά τα σημεία με νέα
σημεία που θα τοποθετούνται σε νέους χώρους. Παράλληλα, είναι
αναμενόμενο πως ο ρυθμός τοποθέτησης κάδων θα μειώνεται με
την πάροδο του χρόνου καθώς τα υποψήφια σημεία τοποθέτησης
σταδιακά ικανοποιούνται.
Πιο κάτω, παρουσιάζεται γραφική παράσταση με την ανάλυση των
κάδων μπαταριών που βρίσκονται τοποθετημένοι ανά επαρχία
μέχρι το τέλος του 2014.
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Συλλογή Μπαταριών
Το 2014, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στη συλλογή μπαταριών σε σύγκριση με το 2013. Συγκεκριμένα,
μέσα στο έτος συλλέχθηκαν περίπου 40,5 τόνοι μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 3,8% σε σύγκριση
με την ποσότητα που συλλέχθηκε το 2013.
Στην παρακάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται η ετήσια
συλλεχθείσα ποσότητα από το Σύστημα από τα μέσα του 2009
μέχρι το τέλος του 2014.
Ειδικά για το 2014, παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση που
ακολουθεί η ποσότητα των μπαταριών που συλλέχθηκε ανά
επαρχία μέσα στο έτος.
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Πιο κάτω, παρουσιάζεται γραφική παράσταση με την ανάλυση
των ποσοτήτων μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά επαρχία από την
έναρξη του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2014.

90000	
  

87111	
  

80000	
  
70000	
  
60000	
  

49307	
  

50000	
  
40000	
  
30000	
  

18862	
  

20000	
  
10000	
  
0	
  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ	
  

ΛΕΜΕΣΟΣ	
  

ΛΑΡΝΑΚΑ	
  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ	
  

ΛΕΜΕΣΟΣ	
  

ΛΑΡΝΑΚΑ	
  

ΠΑΦΟΣ	
  	
  

2118	
  

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	
  

Έλεγχος σημείων συλλογής
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Ο έλεγχος των σημείων συλλογής είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για την ΑΦΗΣ καθώς με τον τρόπο αυτό
διαπιστώνονται τυχόν προβλήματα και δίνονται λύσεις
σε θέματα που προκύπτουν, όπως είναι η επικοινωνία
με τους υπευθύνους των σημείων συλλογής 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.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014, οι
μπαταρίες που τοποθετήθηκαν στην αγορά με βάση τις
ποσότητες που δήλωσαν τα Μέλη της ΑΦΗΣ, ήταν 188,64
τόνοι μπαταριών, έναντι 226,12 τόνους το 2013.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα αποτυπώνεται
και στις μειωμένες ποσότητες που δηλώθηκαν από
τα Μέλη μας το 2014, ως απόρροια της γενικότερης
καθίζησης στην κατανάλωση. Η καθίζηση που
παρατηρείται στην αγορά από το 2010 στο 2014, είναι
σε βάρος μπαταριών της τάξης του 33%, γεγονός που
επηρεάζει με τη σειρά του και ποσότητες μπαταριών που
συλλέγει το Σύστημα.
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Ανακύκλωση Μπαταριών
Η ΑΦΗΣ, διατηρεί συμφωνία με την εταιρεία REVATECH S.A. στο Βέλγιο
για την ανακύκλωση των μπαταριών. Μέχρι το τέλος του 2013, εξάχθηκαν
συνολικά 85 τόνοι μπαταριών στα εργοστάσια της REVATECH S.A. Το 2014 δεν
πραγματοποιήθηκε εξαγωγή μπαταριών, ενώ ετοιμάζεται φορτίο 60 τόνων για
εξαγωγή στις αρχές του 2015.

Αίτηση για ανανέωση της Αδειοδότησης
Στις 21 Νοεμβρίου 2014 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος η αίτηση για ανανέωση της αδειοδότησης
του Συστήματος για νέα περίοδο 6 ετών, καθώς η Άδεια του Συστήματος έληξε στις 31/03/2015. Η αίτηση του
Συστήματος δεν έχει μέχρι στιγμής αξιολογηθεί και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία
λήξης μέχρι την ανανέωση της αδειοδότησης του Συστήματος θα ισχύουν οι όροι έγκρισης της προηγούμενης
άδειας λειτουργίας της ΑΦΗΣ, σύμφωνα με επιστολή που μας έχει σταλεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Ενημέρωση του κοινού
To 2014 o Οργανισμός είχε ως επικοινωνιακό στόχο
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το
πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών τόσο μέσω της
προβολής των οφελών από τη σωστή διαχείρισή τους, όσο
και μέσω της προβολής των βλαβερών συνεπειών της
λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών στο περιβάλλον.
Κύριος στόχος διαχρονικά είναι η επίτευξη των ποσοτικών

στόχων που θέτει η νομοθεσία και για το λόγο αυτό, το
Σύστημα επενδύει πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού
του (περίπου το 50%), στην επικοινωνία. Το 2014
επενδύθηκαν €175,000 σε επικοινωνία, ενώ το 2015,
έχει επίσης προϋπολογισθεί επένδυση ύψους €175,000.
Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των επικοινωνιακών
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2014.

Τηλεοπτική Διαφήμιση “Κάνε τη σωστή κίνηση”
Το πρώτο εξάμηνο του 2014 και συγκεκριμένα από τις 2 Απριλίου μέχρι τις 11 Μαΐου προβλήθηκε η τηλεοπτική διαφήμιση της
ΑΦΗΣ “Κάνε τη σωστή κίνηση”. Η συγκεκριμένη διαφήμιση είχε ως στόχο την προβολή της σημασίας και του θετικού αντικτύπου
που έχει η ανακύκλωση των μπαταριών στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στιγμιότυπα από την τηλεοπτική
διαφήμιση του Οργανισμού “Κάνε τη
σωστή κίνηση”
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Νέα Τηλεοπτική Διαφήμιση
Το δεύτερο εξάμηνο του 2014, η ΑΦΗΣ παρουσίασε μια νέα τηλεοπτική διαφήμιση με διαφορετική και πιο επιθετική προσέγγιση.
Στόχος αυτή τη φορά ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω της ανάδειξης των βλαβερών συνεπειών που
προκύπτουν από τη λανθασμένη απόρριψη των μπαταριών στο περιβάλλον. Μέσω της συγκεκριμένης διαφήμισης τονιζόταν πως
οι αρνητικές αυτές συνέπειες δεν είναι άμεσα ορατές, αλλά έχουν αντίκτυπο σε μας μέσω των τροφών, του νερού και του αέρα. Τα
συνεπακόλουθα της ρύπανσης δεν είναι μακριά μας ούτε χρονικά ούτε χωρικά. Είναι κοντά μας και μας επηρεάζουν καθημερινά.
Αυτή η προσέγγιση στην επικοινωνία κρίθηκε ότι θα βοηθήσει περισσότερο από την απλή παρότρυνση για ανακύκλωση, αφού
ειδικά στις μπαταρίες, η απόρριψη τους στο περιβάλλον είναι σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω του τοξικού τους
περιεχομένου. Η τηλεοπτική καμπάνια προβλήθηκε από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 19 Οκτωβρίου και απέσπασε πολύ θετικές
κριτικές.

Στιγμιότυπα από τη νέα τηλεοπτική διαφήμιση

Διαφήμιση σε κινούμενα μέσα
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 κυκλοφορούσε στους δρόμους της
Λευκωσίας λεωφορείο «ντυμένο» με τα χρώματα και τα μηνύματα
της ΑΦΗΣ. Με το σύνθημα «Οδηγώ προς τη Θετική Αλλαγή»,
γινόταν γνωστή προς το κοινό η ανακύκλωση μπαταριών με απώτερο
σκοπό την προτροπή και ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης. Το λεωφορείο άλλαζε διαδρομή κάθε δύο περίπου
μήνες, ώστε να το δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος.

Παράλληλα, από τις 4 Μαρτίου και για περίοδο πέραν των τριών
μηνών, κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Κύπρου τέσσερα
διαφημιστικά αυτοκίνητα Smart, ντυμένα με τα χρώματα της ΑΦΗΣ,
δίνοντας με αυτό τον τρόπο στην ΑΦΗΣ την ευκαιρία να μεταδώσει
το μήνυμά της σε όσο το δυνατό περισσοτερο κόσμο.

To λεωφορείο ντυμένο με τα μηνύματα του Οργανισμού

Τα αυτοκίνητα ντυμένα με τα μηνύματα του Οργανισμού

Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου

Διαφημίσεις σε εμπορικά κέντρα

Παράλληλα, με την πρώτη τηλεοπτική εκστρατεία του έτους
και τις υπόλοιπες δράσεις, τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία
όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, πινακίδες εξωτερικού
χώρου, οι οποίες προέβαλαν τη συνεισφορά της ανακύκλωσης
μπαταριών στην προστασία του περιβάλλοντος και παρότρυναν το
κοινό να ανακυκλώνει τις μπαταρίες του στους κάδους της ΑΦΗΣ.
Αρκετές από τις πινακίδες εξωτερικού χώρου που προέβαλαν τα
μηνύματα του Οργανισμού παρέμειναν τοποθετημένες μέχρι το
τέλος του έτους.

H ΑΦΗΣ μετέδωσε στο κοινό τα μηνύματά της για την
ανακύκλωση μπαταριών και μέσω διαφημίσεων σε εμπορικά
κέντρα. Συγκεκριμένα η προβολή των μηνυμάτων του Οργανισμού
ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου στο «The Mall of Cyprus» στη
Λευκωσία, στο «My Mall» στη Λεμεσό και στο «Kings Avenue
Mall» στην Πάφο και διήρκησε για δύο περίπου μήνες.

Πινακίδες εξωτερικού χώρου με τη διαφήμιση της ΑΦΗΣ για “θετική αλλαγή”

Οι διαφημίσεις της ΑΦΗΣ σε εμπορικά κέντρα

Χορηγία Ραδιοφωνικής Εκπομπής
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.

Βράβευση Σχολείων
με τις υψηλότερες επιδόσεις
στην ανακύκλωση μπαταριών
H ΑΦΗΣ βράβευσε τα δύο σχολεία με τις υψηλότερες επιδόσεις
στη συλλογή μπαταριών για το 2013, σε κοινή διάσκεψη τύπου
με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην
παρουσία και της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κας Ιωάννας
Παναγιώτου. Τα βραβευθέντα σχολεία ήταν το Δ΄ Δημοτικό
Σχολείο Λεμεσού (ΚΑ΄) και το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
Λεμεσού. Στα δύο σχολεία δόθηκε ως βραβείο ηλεκτρονικός
εξοπλισμός αξίας 500 ευρώ για τις ανάγκες του κάθε σχολείου.
Παράλληλα, άλλα δεκατρία σχολεία σε όλη την Κύπρο τιμήθηκαν
με επαίνους για την επίδοσή τους στην ανακύκλωση μπαταριών
το 2013.

Συνεργασία
ΑΦΗΣ
με την
Τράπεζα Πειραιώς
Η ΑΦΗΣ συνεργάστηκε με την τράπεζα Πειραιώς για την
προώθηση της ανακύκλωσης μπαταριών στα υποκαταστήματα
της τράπεζας. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η τράπεζα
Πειραιώς προώθησε την ανακύκλωση των μπαταριών στους
πελάτες της, τοποθετώντας τους κάδους της ΑΦΗΣ σε όλα
τα υποκαταστήματά της και ενημερώνοντας τους πελάτες
της για την ύπαρξη των συγκεκριμένων κάδων μέσω του
παρακάτω μηνύματος που τυπώθηκε στις καταστάσεις κίνησης
λογαριασμών που αποστέλλει στους πελάτες της.

Δημοσιογραφική διάσκεψη για τη βράβευση των δύο σχολείων
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Συνεργασία ΑΦΗΣ
με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
Λευκωσίας
Η ΑΦΗΣ συνεργάστηκε με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για την
δημιουργία ενός πεντάλεπτου εκπαιδευτικού βίντεο, το οποίο απευθύνεται κυρίως
σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή
τους για την εξοικονόμηση και την προστασία της ποιότητας του νερού.
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται ειδική
αναφορά στη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των μπαταριών ώστε να μην
καταλήγουν στα σκουπίδια με αποτέλεσμα να ρυπάνουν το νερό και το περιβάλλον.

Από το φιλμάκι της Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
για την προστασία του νερού

Εκστρατεία ενημέρωσης
για την ανακύκλωση μπαταριών
από πόρτα σε πόρτα

Η ομάδα ενημέρωσης του
Δήμου Κάτω Πολεμιδιών

H ΑΦΗΣ διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης από πόρτα σε πόρτα για την
ανακύκλωση μπαταριών στους Δήμους Αραδίππου και Κάτω Πολεμιδιών.
Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου.
Στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας ήταν η πρόσωπο με πρόσωπο
ενημέρωση όλων των κατοίκων των συγκεκριμένων Δήμων για την ανακύκλωση
μπαταριών, συσκευασιών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι ειδικά
εκπαιδευμένες ομάδες της ΑΦΗΣ κατά την ενημέρωση, συζητούσαν μαζί με το
κοινό, έλυναν απορίες και μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια.
Η εκστρατεία έτυχε πολύ θετικής ανταπόκρισης από το κοινό.

Από την ενημέρωση στο
Δήμο Αραδίππου

Διαδικτυακός Διαγωνισμός
«Κάνε τη Σωστή Κίνηση»
Η ΑΦΗΣ κατά το 2ο εξάμηνο του 2014 διενήργησε το διαδικτυακό
διαγωνισμό «Κάνε τη Σωστή Κίνηση».
Στα πλαίσια του διαγωνισμού, ο παίκτης έπρεπε σε περιορισμένο
χρόνο να καθαρίσει ένα τοπίο από τις μπαταρίες που βρίσκονται
παρατημένες σε διάφορα σημεία, με σκοπό να τις ανακυκλώσει.
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2014 και είχε διάρκεια
δύο μήνες. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέραν των 1,700 χρηστών.
Η ΑΦΗΣ βράβευσε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, το νικητή του
διαγωνισμού κ. Αλέξανδρο Κρητικόπουλο με ένα ποδήλατο το
οποίο απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της ΑΦΗΣ,
κ. Κρις Χριστοδούλου.

Από το Διαδικτυακό Διαγωνισμό

Απονομή βραβείου στο νικητή του διαγωνισμού κ. Αλέξανδρο Κρητικόπουλο

Αποκριάτικο Καρναβάλι
Αγλαντζιάς
Η ΑΦΗΣ συμμετείχε με τις δικές της μασκότ στο
Καρναβάλι της Αγλαντζιάς στις 23 Φεβρουαρίου.
Με τη συμμετοχή τους οι μασκότ έδωσαν στο
καρναβάλι μια πράσινη νότα, υπενθυμίζοντας στους
παρευρισκομένους τη σημασία της ανακύκλωσης για
μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας.

O Μπαταριούλης και η
Μπαταριούλα στο Αποκριάτικο
Καρναβάλι της Αγλαντζιάς
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4ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Green Dot Κύπρου
Η ΑΦΗΣ έλαβε μέρος στο 4ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου. Το Φεστιβάλ
πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου, στο Πάρκο της Ακρόπολης
στο Στρόβολο. Στο Φεστιβάλ η ΑΦΗΣ είχε το δικό της περίπτερο
στο οποίο οι μικροί επισκέπτες ενημερώνονταν για τα οφέλη της
ανακύκλωσης μπαταριών μέσα από μια σειρά σχετικών ερωτήσεων
και στη συνέχεια λάμβαναν συμβολικά δώρα. Το Φεστιβάλ
στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία αφού το επισκέφθηκαν 10,000
περίπου άτομα.

ΕΣΤΙΒΑΛ
4o Φ
ΝΤΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩ
ΒΑΛΛΟ
ΣΗΣ
ΠΕΡΙ

To περίπτερο της ΑΦΗΣ στο 4ο
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΑΦΗΣ στο
“The Mall of Cyprus”
Η ΑΦΗΣ διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο ‘The Mall of Cyprus’ στη Λευκωσία. Στην εκδήλωση,
μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση των μπαταριών με ψυχαγωγικό τρόπο μέσω των
διαδικτυακών παιχνιδιών της ΑΦΗΣ που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.
Ο νικητής της κλήρωσης
για το κινητό τηλέφωνο,
Τζόναθαν Πεκρής.

Ο αδερφός της νικήτριας Αλεξάνδρας Μαργαρίτη,
παραλαμβάνει το δώρο της.

Στιγμιότυπα από τη
Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση

Συμμετοχή στη
“Χριστουγεννιάτικη Φιέστα”
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Στη “Χριστουγεννιάτικη Φιέστα” του
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στη «Χριστουγεννιάτικη Φιέστα», την
ολοήμερη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Αντικαρκινικός
Σύνδεσμος Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ στη
Λευκωσία με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.
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