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Πενήντα πέντε
τόνοι μπαταριών
είχαν συλλεχθεί
το 2015, λέει στο
ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος
του ΑΦΗΣ

230 τόνοι από το 2009
55 τόνοι το 2015
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Η Κύπρος δεν έχει
καλύψει όλους τους
στόχους της
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Άνισος
ανταγωνισμός από
εταιρείες εκτός
ΑΦΗΣ
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Από τα μέσα του 2009 μέχρι σήμερα, έχουν συλλεχθεί στην Κύπρο και οδηγηθεί
για ανακύκλωση 230 τόνοι μπαταριών, που σε διαφορετική περίπτωση θα
κατέληγαν στις χωματερές και στο περιβάλλον.
Το 2015, για πρώτη χρονιά, ο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός
ΑΦΗΣ κατάφερε να συλλέξει 55 τόνους μπαταριών. Οι αριθμοί αυτοί
δεικνύουν πρόοδο, καθώς με τις επιδόσεις του 2015, καλύπτονται οι εθνικοί
στόχοι σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Κύπρου στην ΕΕ που ίσχυαν μέχρι
το 2015, αλλά από το τέλος του 2016 θα ισχύουν νέοι ψηλότεροι στόχοι,
επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
Πρόεδρος του Οργανισμού ΑΦΗΣ, Κρις Χριστοδούλου.
Στο μεταξύ, πρόοδος σημειώνεται και από άποψη νομοθεσίας και τιμωρίας
των παρανομούντων, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και σύντομα
όλες οι εισαγωγές θα ελέγχονται από το λιμάνι ώστε κάθε υπόχρεος να
αναγκάζεται να τηρήσει την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Η ανακύκλωση μπαταριών δεν είναι θέμα μόνο περιβαλλοντικής συνείδησης.
Είναι ένα απτό παράδειγμα των άμεσων επιπτώσεων που μπορεί έχει στον
άνθρωπο η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Οι μπαταρίες αν και μικρές και αθώες στην καθημερινή τους χρήση,
περιέχουν πολύ τοξικές ουσίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ βλαβερές για την
υγεία και το περιβάλλον, όταν τις πετάμε είτε απευθείας στο περιβάλλον είτε
στις χωματερές, επισημαίνει στη συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του
Οργανισμού ΑΦΗΣ.
Οι μπαταρίες, αν και αποτελούν μόνο το 0,02% του όγκου των Δημοτικών
Στερεών Απορριμμάτων κατά βάρος, περιέχουν το 20% των τοξικών τους
ουσιών, αναφέρει ο κ. Χριστοδούλου.

«Οι τοξικές ουσίες που περιέχουν
οι μπαταρίες επιστρέφουν σε μας
μέσω των τροφών, του νερού και
του αέρα. Οι ουσίες αυτές έχουν την
ιδιότητα να συσσωρεύονται στους
ιστούς μας και όσα χρόνια και
εάν περάσουν παραμένουν στον
Οργανισμό μας και αυξάνονται.
Όσο αυξάνεται η ποσότητά τους
στον Οργανισμό μας αυξάνονται
και οι πιθανότητες για εμφάνιση
πολύ σοβαρών προβλημάτων
στην υγεία μας, τις περισσότερες
φορές μη αναστρέψιμων», εξηγεί ο
Πρόεδρος του ΑΦΗΣ.
«Επομένως, τα συνεπακόλουθα
της ρύπανσης δεν είναι μακριά μας
ούτε χρονικά ούτε χωρικά, αλλά
επιστρέφουν σε εμάς με διάφορους
τρόπους. Είναι λοιπόν πολύ
σημαντικό να ανακυκλώνουμε τις
παλιές μας μπαταρίες», σημειώνει.
Ο ΑΦΗΣ είναι οργανισμός μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα,
ο οποίος δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλία του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
(ΚΕΒΕ),
ως
οργανισμού ομπρέλα, και σήμερα
μέτοχοι του είναι επιχειρήσεις
–
εισαγωγείς
μπαταριών,

υπόχρεοι στη Δημοκρατία. Πιο
συγκεκριμένα, υπόχρεοι είναι
όλοι οι εισαγωγείς μπαταριών ή
μπαταριών ενσωματωμένων σε
συσκευές. Η συνεισφορά των
εταιρειών–μελών του συστήματος
με την καταβολή τελών για κάθε
μπαταρία που διαθέτουν στην
αγορά καλύπτει τα έξοδα που
απαιτούνται για τη συλλογή, τη
μεταφορά και την ανακύκλωση
των μπαταριών, καθώς και το
πρόγραμμα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Στην Κύπρο, ο Οργανισμός ΑΦΗΣ
έχει αναλάβει τη διαχείριση
των οικιακών μπαταριών ξηρού
τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά.
Συγκεκριμένα, συλλέγονται και
ανακυκλώνονται όλες οι φορητές
μπαταρίες που βρίσκουμε σε
κασετόφωνα,
ραδιόφωνα,
φορητές συσκευές ήχου, παντός
τύπου παιχνίδια, κινητά και
ασύρματα τηλέφωνα, φορητούς
υπολογιστές,
φωτογραφικές
μηχανές, βιντεοκάμερες, παντός
τύπου φορητά εργαλεία, και άλλα.
Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή
στην αφαίρεση των μπαταριών
από τις ηλεκτρονικές συσκευές
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όταν οι συσκευές χαλάσουν και
στην τοποθέτησή τους στους
κάδους της ΑΦΗΣ.
Όπως εξήγησε ο κ. Χριστοδούλου,
η συλλογή των μπαταριών
γίνεται μέσω των 3,200 κάδων
ανακύκλωσης μπαταριών που
βρίσκονται τοποθετημένοι σε
σημεία υψηλής επισκεψιμότητας
σε όλη την Κύπρο. Τους κάδους
μπορεί το κοινό να βρει κυρίως σε
καταστήματα τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτρονικών ειδών, υπεραγορές,
εμπορικά
καταστήματα,
σχολεία, δημόσια κτίρια και
υποκαταστήματα τραπεζών.
Μπορούν αυτά τα σημεία
να αυξηθούν ώστε να έχουν
πρόσβαση περισσότεροι πολίτες
κυρίως κάτοικοι απομακρυσμένων
περιοχών; Όπως αναφέρει ο κ.
Χριστοδούλου, σε γενικές γραμμές
οι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών
τοποθετούνται οπουδήποτε τους
ζητηθεί, με εξαίρεση τα σπίτια και
τα οικιστικά συγκροτήματα, σε
όλη την Κύπρο.
« Ήδη υπάρχει ένας κάδος κάθε
265 άτομα, μια πολύ καλή δηλαδή
πυκνότητα. Υπάρχουν 1400 κάδοι
στην επαρχία Λευκωσίας, 790
στη Λεμεσό, 450 στην Λάρνακα,
370 στην Πάφο και 210 στην
Αμμόχωστο. Υπάρχουν κάδοι
σε όλα τα σχολεία. Θεωρούμε
λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πλέον
περιοχές ή πολίτες που δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση σε κάδους
ανακύκλωσης».

Η Κύπρος βελτιώνεται σταθερά

Ο Οργανισμός ΑΦΗΣ από τα μέσα του 2009 μέχρι σήμερα, έχει συλλέξει και ανακυκλώσει 230 τόνους
μπαταριών που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν στις χωματερές και στο περιβάλλον.
Οι μπαταρίες αφού συλλεχθούν, αποθηκεύονται και στέλνονται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο σε
αδειοδοτημένο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι πρώτες εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2011.
Όπως εξήγησε ο κ. Χριστοδούλου, οι μπαταρίες τυγχάνουν διαχείρισης με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας
κατά την οποία ανακτώνται τα κύρια συστατικά τους στοιχεία για να ξαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή
νέων μπαταριών.
Το 2015 τοποθετήθηκαν ακόμη 340 νέοι κάδοι μπαταριών. Το 2015 για πρώτη χρονιά, η
ΑΦΗΣ κατάφερε να συλλέξει 55 τόνους μπαταριών.
Πόσο κοντά όμως είναι αυτό στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί και σε σχέση με τις
υποχρεώσεις της Κύπρου στην ΕΕ.
«Η Κύπρος αν και δεν έχει καλύψει όλους τις τους στόχους, δείχνει μια συνεχή και σταθερή
βελτίωση στην ανάκτηση των μπαταριών. Με τις επιδόσεις του 2015, καλύπτονται οι
στόχοι που ίσχυαν μέχρι το 2015, αλλά από το τέλος του 2016 θα ισχύουν νέοι ψηλότεροι
στόχοι», ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου. Εκτιμά ότι αν η ανακύκλωση συνεχιστεί με τους
ίδιους ρυθμούς βελτίωσης, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν προβλήματα με τους στόχους.
«Η αξιολόγηση γίνεται από την ΕΕ με βάση και το πόσο προσπαθεί και πόσο βελτιώνεται
κάποιος και όχι με απόλυτα μόνο ποσοστά. Σε περίπτωση όμως σοβαρών αποκλίσεων από
τους στόχους και μη ανταπόκρισης μια χώρας μέλους να προτείνει και να εφαρμόσει λύσεις,
η ΕΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα σε μια χώρα μέλος για την μη τήρηση των στόχων».
Πρόσθεσε ότι ο ΑΦΗΣ έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
και ιδίως των νεαρών ατόμων για τη σημασία της συμμετοχής τους στην ανακύκλωση
μπαταριών. Αυτό το πετυχαίνει μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων, με
τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών όπως
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και με τη δημιουργία διαδικτυακών
διαγωνισμών και παιχνιδιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook.

ΑΝΙΣΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η μη συμμετοχή κάποιων
υπόχρεων κατά το νόμο
εταιρειών στο σύστημα,
δημιουργεί πρόβλημα άνισου ανταγωνισμού στις εταιρείες-μέλη του Οργανισμού καθώς τα μέλη
του συστήματος πωλούν πιο ακριβά τα προϊόντα τους αφού καταβάλλουν τέλη ανακύκλωσης και
συμπεριλαμβάνουν το κόστος αυτό στις τιμές τους, επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΑΦΗΣ.
« Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επωφελούνται και να επιβραβεύονται όσοι παρανομούν, αντί το αντίθετο»,
ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι για τη συμμόρφωση των εταιρειών που παρανομούν ευθύνη έχουν οι αρμόδιες αρχές που
πρέπει να διασφαλίσουν ότι επιβάλλουν τη Νομοθεσία σε όλους τους Παραγωγούς.
«Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και σύντομα όλες οι εισαγωγές θα
ελέγχονται από το λιμάνι ώστε κάθε υπόχρεος να αναγκάζεται να τηρήσει την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Όσοι λοιπόν παρανομούν θα έχουν σύντομα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου», σημειώνει.
Το πού βρίσκονται οι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών καθώς και άλλες πληροφορίες για τον Οργανισμό
και την ανακύκλωση μπορεί το κοινό να τα βρει κατεβάζοντας τη δωρεάν εφαρμογή ‘ReCYcling CY΄ στο
κινητό ή το tablet του, ή στην ιστοσελίδα www.afiscyprus.com.cy , ή στο τηλέφωνο 7000 2347.

