www.afiscyprus.com.cy
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Tα Νέα της ΑΦΗΣ
Το 2016 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική για την ΑΦΗΣ.
Η συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους και η αφοσίωση
στην επίτευξη των στόχων που τίθενται οδηγούν σε ανάπτυξη και ευοίωνα αποτελέσματα.
Με αυτές τις συλλογικές προσπάθειες επιτεύχθηκε
η υπερκάλυψη του στόχου τοποθέτησης νέων κάδων
ανακύκλωσης, ενώ πλησιάσαμε κατά πολύ τους
στόχους συλλογής των μπαταριών που είχαμε θέσει.
Παράλληλα, καταφέραμε να συλλέξουμε τη μεγαλύτερη
μέχρι σήμερα ποσότητα μπαταριών σε ετήσια βάση
στην ιστορία της ΑΦΗΣ.

Η διασπορά των κάδων την περίοδο 2009 – 2016 ανά
επαρχία παρουσιάζεται στην πιο κάτω παράσταση.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2009 - 2016
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Οκτώ χρόνια μετά την αδειοδότηση της ΑΦΗΣ και
την τοποθέτηση των πρώτων κάδων ανακύκλωσης
μπαταριών στην Κύπρο, η εγκατάσταση κάδων
συνεχίζεται με υψηλούς ρυθμούς. Από την έναρξη της
λειτουργίας του Συστήματος μέχρι και το τέλος του
2016, τοποθετήθηκαν 3,543 κάδοι μπαταριών σε όλη
την Κύπρο, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός και το εγκριθέν
με την Αδειοδότηση του Συστήματος επιχειρηματικό
σχέδιο, προνοούσαν την τοποθέτηση 2,600 κάδων κατά
την πρώτη εξαετία λειτουργίας του. Οι στόχοι δηλαδή
υπερκαλύφθηκαν και συνεχίζεται η τοποθέτηση και
άλλων κάδων.
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Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των κάδων της
ΑΦΗΣ που τοποθετήθηκαν ανά επαρχία κατά τη διάρκεια του 2016.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2016
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Το 2016, παρατηρήθηκε σχετική μείωση στις τοποθετήσεις
κάδων σε σύγκριση με το 2015, και σημαντική αύξηση
στη συλλογή μπαταριών. Είναι αναμενόμενο γενικά πως ο
ρυθμός τοποθέτησης κάδων θα μειώνεται με την πάροδο
του χρόνου καθώς τα υποψήφια σημεία τοποθέτησης,
σταδιακά ικανοποιούνται. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος
τοποθετήθηκαν 329 νέοι κάδοι, με 3.8% μείωση σε σχέση
με το 2015 που τοποθετήθηκαν 342.
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Συλλογή Μπαταριών
Από πλευράς ποσοτήτων μπαταριών συλλέχθηκαν 57.4 τόνοι
μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 5.5% σε σύγκριση με την
ποσότητα που συλλέχθηκε το 2015. Στην παρακάτω γραφική
παράσταση παρουσιάζεται η ετήσια ποσότητα μπαταριών που
συλλέγεται από το Σύστημα από τα μέσα του 2009 μέχρι το 2016
όπου απεικονίζεται και η ανοδική πορεία συλλογής των μπαταριών.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 2009 - 2016
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Πιο κάτω, παρουσιάζεται η ανάλυση των ποσοτήτων
μπαταριών που συλλέχθηκαν την ίδια περίοδο ανά επαρχία:
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2009 - 2016
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Όσον αφορά το 2016, στη γραφική παράσταση που
ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσότητα των μπαταριών που
συλλέχθηκαν ανά επαρχία καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (kg) 2016
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ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

3831
ΠΑΦΟΣ

Παρόλο που η οικονομία δεν έχει ακόμα ανακάμψει
πλήρως, η ΑΦΗΣ έχει ξεπεράσει τον αρχικό στόχο για
τοποθέτηση 2,600 κάδων, και με την ολοκλήρωση του 2016
έχει εγκατεστημένους 3,543 κάδους ενώ μέσα στο έτος
κατάφερε να συλλέξει 57.4 τόνους μπαταριών. Η επιτυχία
του Συστήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη
σωστή και συνεχή ενημέρωση των πολιτών για συμμετοχή
στην ανακύκλωση των μπαταριών καθώς και για τα οφέλη
της ανακύκλωσής τους. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός έχει
εντείνει ακόμη περισσότερο τις επικοινωνιακές του δράσεις
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.
Προς την επίτευξη όμως των εθνικών στόχων, χρειάζεται
πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους αλλά κυρίως
από το Κράτος, καθώς η στήριξή του στην ενημέρωση των
πολιτών για τους σκοπούς και τα οφέλη της ανακύκλωσης
είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Σύστημα. Η συνεχής
προσπάθεια σε κάθε περίπτωση, για την επίτευξη των
στόχων του Συστήματος, σε όσο το δυνατό συντομότερο
χρονικό διάστημα, θα συνεχιστεί αμείωτη από την ΑΦΗΣ.

Ενημέρωση του κοινού
Κύριος στόχος της ΑΦΗΣ και το 2016 ήταν η επίτευξη των στόχων που θέτει η νομοθεσία και για το λόγο αυτό, το Σύστημα
επένδυσε στην επικοινωνία και αυτή τη χρονιά πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού εσόδων του (περίπου το 40%). Το
2016 επενδύθηκαν €225,000 σε επικοινωνία, ενώ για το 2017 έχει προϋπολογισθεί επένδυση αντίστοιχου ύψους, της τάξης
επίσης των €225,000. Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των επικοινωνιακών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2016.

Τηλεοπτική Διαφήμιση
Κατά το 2016 προβλήθηκαν οι δύο επιτυχημένες τηλεοπτικές
διαφημίσεις του Οργανισμού που παρουσιάζουν τις αρνητικές
επιπτώσεις των βλαβερών ουσιών που περιέχουν οι μπαταρίες
στην υγεία μας και στο περιβάλλον.
H συγκεκριμένη σειρά διαφημίσεων που παράχθηκε
και προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2015, στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού με πιο

δυναμικό τρόπο. Στόχος του Οργανισμού είναι να περάσει
με πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο προς το κοινό
το μήνυμα για την αξία της ανακύκλωσης μπαταριών μέσω
της προβολής των αρνητικών επιπτώσεων της απόρριψης
των μπαταριών στο περιβάλλον. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις
προβλήθηκαν στα κανάλια Mega, Sigma, AΝΤ1 και MAD τις
περιόδους Μαρτίου - Απριλίου και Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

1η τηλεοπτική διαφήμιση

2η τηλεοπτική διαφήμιση

Διαφήμιση σε κινούμενα μέσα
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, η ΑΦΗΣ
προβλήθηκε και μέσω τεσσάρων αστικών
λεωφορείων που κυκλοφορούσαν στους
δρόμους της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου. Μέσω της προωθητικής αυτής
ενέργειας, ο Οργανισμός είχε ως στόχο
να περάσει το μήνυμα της ανακύκλωσης
μπαταριών στους κατοίκους όλων των
μεγάλων πόλεων της Κύπρου.

To λεωφορείο ντυμένο με τα μηνύματα του Οργανισμού
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Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου
Παράλληλα, με την τηλεοπτική εκστρατεία και την
κυκλοφορία των λεωφορείων, τοποθετήθηκαν στις
αρχές Μαρτίου σε διάφορα σημεία των υπεραστικών
δρόμων της χώρας, πινακίδες εξωτερικού χώρου
τύπου πίζα, οι οποίες προέβαλαν τη σημασία της

ανακύκλωσης μπαταριών στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και
παρότρυναν το κοινό να ανακυκλώνει τις μπαταρίες
του στους κάδους της ΑΦΗΣ. Οι πινακίδες παρέμειναν
αναρτημένες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πινακίδες τύπου πίζα με τα μηνύματα της ΑΦΗΣ

Διαφημίσεις σε εμπορικά κέντρα
H ΑΦΗΣ μετέδωσε στο κοινό τα μηνύματά της για την
ανακύκλωση μπαταριών και μέσω διαφημίσεων σε
εμπορικά κέντρα. Συγκεκριμένα, την περίοδο Μαρτίου

– Απριλίου τοποθετήθηκαν διαφημίσεις στο «The Mall
of Cyprus» στη Λευκωσία, στο «My Mall» στη Λεμεσό
και στο «Kings Avenue Mall» στην Πάφο.

Kings Avenue Mall

Mall of Cyprus
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My Mall

Ραδιοφωνική διαφήμιση
Παράλληλα με την τηλεοπτική καμπάνια, ο Οργανισμός
προβλήθηκε και μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων οι οποίες
ακολούθησαν την ίδια φιλοσοφία και το ύφος των τηλεοπτικών
διαφημίσεων. Η ραδιοφωνική καμπάνια μεταδόθηκε τις
περιόδους Μαρτίου - Απριλίου και Οκτωβρίου – Νοεμβρίου

2016 από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
Love FM, Deejay Radio, U Radio, ANT1 FM,
Κανάλι 6, Super Sport FM, Klik FM, Sfera
και Super FM. Παράλληλα, η ΑΦΗΣ ήταν χορηγός σε ειδικές
ενότητες των Love FM, Deejay Radio, U Radio και ANT1 FM.

Διαδίκτυο. Διαδικτυακή καμπάνια
Η ΑΦΗΣ προβλήθηκε μέσα στο 2016 και μέσω του
διαδικτύου, με τα μηνύματα της καμπάνιας να ακολουθούν
την ίδια φιλοσοφία με την υπόλοιπη εκστρατεία. Η
προβολή του Οργανισμού στο διαδίκτυο ξεκίνησε στις 14
Μαρτίου και διήρκησε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ο Οργανισμός

προβλήθηκε μέσω των σελίδων: Sigmalive.com, Philenews.
com, Kathimerini/24sports, Kathimerini, Ant1iwo.com,
LiveNews.com.cy, Tothemaonline, OnlineCY, Cytoday και
Dialogos. Τα μηνύματα του Οργανισμού προβλήθηκαν και
μέσω της σελίδας Dialogos, μέχρι το τέλος του έτους.

Διαδικτυακά Banners

Ηλεκτρονικό Newsletter ‘Θετικά Νέα’
Το ενημερωτικό δελτίο της ΑΦΗΣ ‘Θετικά Νέα’
αποστέλλεται ηλεκτρονικά 2 φορές το χρόνο στα Μέλη,
τους Μετόχους και τους συνεργάτες του Οργανισμού με
στόχο την πιο τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των
συνεργατών για τα νέα και τις δράσεις του Οργανισμού.
Το δελτίο αυτό συμπληρώνει την ενημέρωση που
πραγματοποιείται μέσω του εξαμηνιαίου ενημερωτικού
δελτίου “Τα Νέα της Ανακύκλωσης”.

Το τρίτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου
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Τα σημεία ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ στο Διαδίκτυο
Tα σημεία στα οποία βρίσκονται τοποθετημένοι οι
κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ είναι από
τις αρχές του 2016 προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας
του Οργανισμού (www.afiscyprus.com.cy) και μέσω της
σελίδας της ΑΦΗΣ στο Facebook. Οι επισκέπτες έχουν
τη δυνατότητα να βρίσκουν διαδικτυακά τον κοντινότερο
κάδο ανακύκλωσης μπαταριών εισάγοντας απλά τη
διεύθυνση που επιθυμούν στο χάρτη που βρίσκεται
ενσωματωμένος τόσο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού όσο

και στη σελίδα της ΑΦΗΣ στο Facebook. H λειτουργία αυτή
δημιουργήθηκε με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη
διευκόλυνση του κοινού για τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών.
Εναλλακτικά, το κοινό μπορεί να βρει τα σημεία στα
οποία βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης
μπαταριών της ΑΦΗΣ και μέσω της δωρεάν εφαρμογής
“ReCYcling CY” την οποία μπορεί το κοινό να κατεβάσει
στο κινητό ή το tablet του.

Ο χάρτης στην ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ

Η Ανακύκλωση Μπαταριών στη Δωρεάν Εφαρμογή ”ReCYcling CY” για κινητά και tablets

Διαγωνισμός “Spot the Difference”
Η ΑΦΗΣ διεξήγαγε το μήνα Αύγουστο το διαδικτυακό
διαγωνισμό ‘Spot the Difference’. Ήταν ένα διαδικτυακό
παιχνίδι ταχύτητας και παρατηρητικότητας, στο οποίο
ο παίκτης καλούταν να εντοπίσει τις διαφορές ανάμεσα
σε δύο πανομοιότυπες εικόνες. Στόχος του Οργανισμού
μέσω του συγκεκριμένου παιχνιδιού ήταν η ενημέρωση
του κοινού για τους χώρους στους οποίους βρίσκονται
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τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ.
Νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η κυρία Αγγέλα
Βανέζη. Το βραβείο ήταν ένα δωροκουπόνι αξίας 250
ευρώ από τα καταστήματα Stephanis και το απένειμε
στη νικήτρια ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot
Κύπρου κ. Κυριάκος Παρπούνας.

Στάδια Διαδικτυακού Διαγωνισμού

Απονομή του βραβείου στη νικήτρια του
διαγωνισμού κα. Αγγέλα Βανέζη από το
Γενικό Διευθυντή της Green Dot Κύπρου κ.
Κυριάκο Παρπούνα

Διαδικτυακός Διαγωνισμός με το Sigmalive
Η ΑΦΗΣ πραγματοποίησε μέσα στο 2016 ένα διαδικτυακό διαγωνισμό σε συνεργασία με το Sigmalive. Στο διαγωνισμό οι
υποψήφιοι καλούνταν να κατεβάσουν τη δωρεάν εφαρμογή “ReCycling Cy” στο κινητό ή το tablet τους, προκειμένου να λάβουν
μέρος σε κλήρωση με στόχο να κερδίσουν εισιτήρια για τη φάρμα Riverland Bio Farm, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Ο διαγωνισμός είχε μεγάλη απήχηση. Οι συμμετέχοντες έφτασαν τους χίλιους τριακόσιους, ενώ οι νικητές αναφέρονται στη
συνέχεια:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αθηνά Σωκράτους
Μαρία Κουλά
Λένια Μιλτιάδους
Έλλη Αντρέου
Άντζελα Κλεάνθους
Κούλα Φράγκου
Τιμόθεος Χριστοδούλου
Βιολέτα Παπαδοπούλου
Άντρια Μαρκουλιά
Αντώνης Φακοντή

Παράδοση των δώρων σε νικητές, από τον Πρόεδρο του Οργανισμού
κ. Κρις Χριστοδούλου
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Έντυπο Υλικό. Ανανεωμένο κουτί προσωρινής φύλαξης μπαταριών
Το κουτί για προσωρινή φύλαξη χρησιμοποιημένων
μπαταριών ανανεώθηκε μέσα στο 2016 ακολουθώντας
τα σχέδια και τα χρώματα της νέας εκστρατείας του

Το ανανεωμένο κουτί προσωρινής φύλαξης μπαταριών

Ανανεωμένο ενημερωτικό φυλλάδιο
Η ΑΦΗΣ ανανέωσε και το ενημερωτικό της φυλλάδιο που
έχει το χαρακτηριστικό σχήμα της μπαταρίας. Το φυλλάδιο
διανέμεται στις διάφορες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις
στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός.

Το ανανεωμένο ενημερωτικό φυλλάδιο
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Οργανισμού. Το κουτί δίδεται στο κοινό δωρεάν για τη
φύλαξη των μπαταριών σε διάφορες εκδηλώσεις που
συμμετέχει ο Οργανισμός.

Άλλοι Διαγωνισμοί. Διαγωνισμός “Say Cheese…with AFIS”
Η ΑΦΗΣ με στόχο την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση των νεαρών ατόμων για την ανακύκλωση
των μπαταριών τους, διεξήγαγε το διαγωνισμό «Say
cheese… with AFIS». Στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες

φωτογραφίζονταν σε Photo Booth μαζί με μπαταρίες και
κάδους της ΑΦΗΣ ενώ παράλληλα ενημερώνονταν για τη
διαδικασία και τα σημεία που βρίσκονται τοποθετημένοι
οι κάδοι ανακύκλωσης των μπαταριών.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχαν κυρίως φοιτητές
των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Frederick (σε Λευκωσία
και Λεμεσό), Uclan (Λάρνακα) και Νεάπολις (Πάφος).
Παράλληλα, το Photo booth χρησιμοποιήθηκε και στο
ολοήμερο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Λευκωσίας, της Green Dot Κύπρου. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε
στις αρχές Απριλίου και ολοκληρώθηκε στα μέσα Μαΐου.

Νικήτριες του διαγωνισμού αναδείχθηκαν οι κυρίες
Ελίνα Κλήτου και Κορίνα Γρηγορίου. Τα έπαθλα του
διαγωνισμού ήταν δύο tablet και απονεμήθηκαν
στις νικήτριες από τον Πρόεδρο της ΑΦΗΣ, κ. Κρις
Χριστοδούλου.

Απονομή των βραβείων στις νικήτριες του διαγωνισμού κα. Ελίνα Κλήτου και κα. Κορίνα Γρηγορίου, αντίστοιχα
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Βραβεύσεις. Βράβευση Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Η ΑΦΗΣ βράβευσε το μεταπτυχιακό φοιτητή του
Πανεπιστημίου Frederick με την καλύτερη ακαδημαϊκή
επίδοση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ‘MSc
in Education for the Environment and Sustainable

Development”. To βραβείο αξίας 500 ευρώ απονεμήθηκε
στη φοιτήτρια κα. Θάλεια Μιχαήλ, κατά την τελετή
αποφοίτησης του Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο του 2016.

Κατά την τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick

Εκδηλώσεις. Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016 της Green Dot Κύπρου
Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2016 η ΑΦΗΣ έλαβε μέρος
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας
που διοργάνωσε η Green Dot Κύπρου για 6η συνεχή
χρονιά. Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

Η ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016

66

Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου, στο Πάρκο
της Ακρόπολης στο Στρόβολο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις
8 το απόγευμα. Η είσοδος του Φεστιβάλ ήταν ελεύθερη και
το επισκέφθηκαν πάνω από 10,000 άτομα.

Στο Φεστιβάλ, οι μικροί φίλοι της ανακύκλωσης
μπορούσαν να παίξουν με το παιχνίδι τοξοβολίας με
σκοπό να πετύχουν τον κάδο της ΑΦΗΣ στο περίπτερο
του Οργανισμού και να λάβουν συμβολικά δώρα.
Παράλληλα, στο χώρο του Φεστιβάλ η ΑΦΗΣ
προβλήθηκε και μέσω Photo booth που είχε ως θέμα
την ανακύκλωση μπαταριών και στο οποίο μικροί και

μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τις
εικόνες του Οργανισμού και να μπουν σε κλήρωση για
ένα tablet αξίας 300 ευρώ.
Τέλος, την ημέρα του Φεστιβάλ η ΑΦΗΣ παρουσίασε
μαζί με την Green Dot Κύπρου το διαδραστικό παιχνίδι
“Recycling Mania”. Οι δραστηριότητες της ΑΦΗΣ
προσέλκυσαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού Green Dot Κύπρου
Η ΑΦΗΣ συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως
συνδιοργανωτής στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού το οποίο είχε το 2016 μεγάλη
επιτυχία. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
του 2016, στο Μώλο της Λεμεσού και η είσοδος για το
κοινό ήταν ελεύθερη. Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν πάνω
από 6,000 άτομα.

Στην εκδήλωση η ΑΦΗΣ συμμετείχε με δικό της περίπτερο
όπου το κοινό ενημερωνόταν για την ανακύκλωση
μπαταριών παίζοντας τόσο με το παιχνίδι τοξοβολίας
του Οργανισμού, όσο και με το διαδραστικό παιχνίδι
‘Recycling Mania’, το οποίο υπήρχε στο χώρο του
Φεστιβάλ. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι μπορούσαν να
διασκεδάσουν με τις μασκότ του Οργανισμού.

Η ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΑΦΗΣ
Η ΑΦΗΣ πραγματοποίησε την καθιερωμένη πλέον
Χριστουγεννιάτική της Εκδήλωση, το Σάββατο 23
Δεκεμβρίου, στο ‘The Mall of Cyprus’, στη Λευκωσία.
Στην εκδήλωση, το κοινό είχε τη δυνατότητα να παίξει με
το νέο διαδραστικό παιχνίδι ‘Recycling Mania’ στο οποίο
στόχος ήταν η τοποθέτηση των μπαταριών στους κάδους
ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Όσοι συμμετείχαν είχαν τη
δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό με έπαθλο
μια κάμερα Go Pro. Οι συμμετέχοντες ήταν μικροί και
μεγάλοι, ενώ νικήτρια του διαγωνισμού έπειτα από
κλήρωση αναδείχθηκε η κα. Μέρσια Αγαμέμνονος. Τα
σχόλια όσων παρευρέθηκαν ήταν πολύ θετικά.
Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε ζωντανή ραδιοφωνική
σύνδεση με το Super FM. Η εκδήλωση προωθήθηκε
μέσω της σελίδας της ΑΦΗΣ στο Facebook καθώς και
μέσω του ραδιοφωνικού καναλιού του Super FM.

Στιγμιότυπα από τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Παράδοση δώρου στη νικήτρια κα. Μέρσια Αγαμέμνονος, από το Γενικό Διευθυντή
της Green Dot Κύπρου κ. Κυριάκο Παρπούνα

Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις
Η ΑΦΗΣ προβλήθηκε και μετέδωσε τα μηνύματα της ανακύκλωσης μπαταριών και μέσω της συμμετοχής της σε
εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών. Οι εκδηλώσεις αυτές είχαν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών
και των γονιών τους για ποικίλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και ο Οργανισμός μας συμμετείχε σε αυτές
με δικό του ενημερωτικό περίπτερο. Στο περίπτερο της ΑΦΗΣ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν με
παιχνίδια που προάγουν την ανακύκλωση μπαταριών και να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικά με την ανακύκλωση.
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Στους συμμετέχοντες στα παιχνίδια δινόταν μικρά δώρα, όπως τα κουτάκια προσωρινής φύλαξης των μπαταριών.
Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις αυτές ήταν:
• η εκδήλωση “3o Φεστιβάλ
Χαράς” αφιερωμένη στην
Ημέρα του Παιδιού που
πραγματοποιήθηκε το
Μάιο στο Δήμο Λιβαδιών
και διοργανώθηκε από το
συγκεκριμένο Δήμο

• η εκδήλωση για τον εορτασμό των γενεθλίων της Κεανίτα
που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο εργοστάσιο της
ΚΕΑΝ, στη Λεμεσό και διοργανώθηκε από την ΚΕΑΝ

• η εκδήλωση του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων
του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς για την ημέρα του
παιδιού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, στον
προαύλιο χώρο του σχολείου
• η εκδήλωση για την ημέρα περιβάλλοντος που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Μώλο της Λεμεσού και
διοργανώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος

• η εκδήλωση “1st Nicosia Book Festival” που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Πάρκο της Ακρόπολης,
στο Στρόβολο, στη Λευκωσία

• η εκδήλωση “Φεστιβάλ Νέων 2016” που πραγματοποιήθηκε
το Σεπτέμβριο στο Δημοτικό Κήπο, στη Λευκωσία
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• η εκδήλωση “Mαζί στη Ζωή” που πραγματοποιήθηκε το
Σεπτέμβριο στο πάρκο της Ακρόπολης, στο Στρόβολο στη
Λευκωσία και διοργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

• το φιλανθρωπικό πανηγύρι που διοργανώθηκε από την Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ
και πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στις εγκαταστάσεις της

• το Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης
που διοργανώθηκε από την Carlsberg
και πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο
στις εγκαταστάσεις της στη Λευκωσία
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