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Ανακύκλωση 
Μπαταριών 
Οικιακού Τύπου

Καθιστούν δυνατή για τους τελικούς χρήστες την 
απόρριψη αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών 
ή συσσωρευτών σε προσβάσιµα σηµεία συλλογής, 
χωρίς απαίτηση τελών.
Ανακτούν και ανακυκλώνουν συγκεκριµένα ποσοστά 
από τα είδη αυτά στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους, 
όταν δηλαδή γίνουν απόβλητα. 
∆ιασφαλίζουν τη συλλογή µπαταριών µε ορθές 
διαδικασίες.
Φροντίζουν τη σωστή και ασφαλή προσωρινή 
αποθήκευση των υλικών.
∆ιευθετούν την εξαγωγή των υλικών σε 
αδειοδοτηµένες µονάδες για διαλογή και 
ανακύκλωση.
Ενηµερώνουν το κοινό για την ανάγκη διαχωρισµού 
και ανακύκλωσης των µπαταριών και για το δίκτυο 
συλλογής.
Ετοιµάζουν και υποβάλλουν αναφορές προς το 
κράτος και το κοινό.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την Oδηγία 2006/66/ΕΚ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψαν οι περί Στερεών και 
Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και 
Συσσωρευτές) Κανονισµοί του 2009 (Κ.∆.Π.125/2009), 
σύµφωνα µε τους οποίους, ανάµεσα σε άλλα, οι 
εισαγωγείς µπαταριών οφείλουν να συµµετέχουν σε 
σύστηµα το οποίο θα αναλαµβάνει την κατάλληλη 
διαχείριση των αποβλήτων αυτών µε ελάχιστα ποσοστά 
συλλογής 25% µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2012 και 45% 
µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2016. 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς αυτούς, απαγορεύεται η 
διάθεση αποβλήτων µπαταριών σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής ή η αποτέφρωσή τους. Ταυτόχρονα, 
απαγορεύεται η είσοδος στην αγορά µπαταριών που 
περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο (Hg), 
0,002% κάδµιο (Cd) και 0,004% µόλυβδο (Pb). Το 
σύµβολο του διαγεγραµµένου κάδου, καθώς και το 
χηµικό σύµβολο µε την περιεκτικότητα
στο αντίστοιχο µέταλλο πρέπει να
αναγράφονται µε ευδιάκριτο, ευανάγνωστο
και ανεξίτηλο τρόπο σε κάθε µπαταρία που
 εισάγεται στη ∆ηµοκρατία.
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Οι υποχρεώσεις των παραγωγών και των 
εισαγωγέων
Με βάση το Άρθρο 11 των Περί Αποβλήτων Νόµο (Ν. 
185(Ι) 2011) και τον Κανονισµό 7 των Κ.∆.Π.125/2009 
για τη ∆ιαχείριση Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών, οι παραγωγοί ή οι οικονοµικοί φορείς 
εκµετάλλευσης, δηλαδή οι εισαγωγείς, οφείλουν να 
εφαρµόζουν την αρχή «της ευθύνης του παραγωγού». 
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ο παραγωγός του 
προϊόντος έχει την πλήρη ευθύνη για τη δηµιουργία 
ενός συστήµατος διασφάλισης της διαχείρισης των 
αποβλήτων που προκύπτουν από τα προϊόντα που βάζει 
στην αγορά καθώς και για τη χρηµατοδότηση του 
συστήµατος αυτού.

Αυτή την υποχρέωση, οι παραγωγοί, µπορούν να την 
αναλάβουν µε ένα από τους δύο πιο κάτω τρόπους:

Με τη δηµιουργία και έγκριση από την αρµόδια
αρχή (Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος) ατοµικού συστήµατος διαχείρισης 
των δικών τους αποβλήτων. 
Με τη συµµετοχή σε Συλλογικά Συστήµατα 
∆ιαχείρισης αυτών των αποβλήτων, τα οποία
επίσης εγκρίνονται από τον αρµόδιο υπουργό.

i.

ii.

Στο παρόν στάδιο, υπάρχει ένα αδειοδοτηµένο 
συλλογικό σύστηµα υπό τον οργανισµό
ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ. 
(www.afiscyprus.com.cy, τηλ: 7000 2347). 

Τα συστήµατα διαχείρισης πρέπει να:

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αθηνά Παπαναστασίου
Τ.: 22408937   Φ.: 22774945
e-mail: apapanastasiou@environment.moa.gov.cy
www.moa.gov.cy/environment
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Εκτύπωση: Zavallis Litho Ltd



Γιατί ανακύκλωση µπαταριών;

Η ανακύκλωση µπαταριών γίνεται για:
Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών.
Μείωση του όγκου των απορριµµάτων τα οποία 
καταλήγουν στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ).
Εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας.
∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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•
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Αναγκαιότητα µείωσης της παραγωγής 
αποβλήτων µπαταριών

Το πρώτο βήµα για τη µείωση της παραγωγής των 
αποβλήτων αυτών είναι η πρόληψη. Ξεκινώντας µε την 
πρόληψη, µειώνεται η δηµιουργία δυνητικά επικίνδυνων 
υπολειµµάτων αποβλήτων. Τα µέτρα που ακολουθούν 
βοηθούν στην αποφυγή δηµιουργίας αποβλήτων 
µπαταριών οικιακού τύπου:

Ο κύκλος ζωής των µπαταριών

Οι µπαταρίες αποτελούν ηλεκτροχηµικές συσκευές οι 
οποίες έχουν τη δυνατότητα να µετατρέψουν τη χηµική 
ενέργεια σε ηλεκτρική, για την παροχή ενέργειας σε 
ηλεκτρονικές συσκευές. Η ανάγκη για χρήση µπαταριών 
στα νοικοκυριά αυξάνεται όλο και περισσότερο. Το µέσο 
άτοµο έχει στην κατοχή του περίπου δύο µπαταρίες 
τύπου κουµπί και δέκα κανονικές µπαταρίες (Α, ΑΑ, 
ΑΑΑ, C, D, 9V κ.λπ), ανά πάσα στιγµή. Από αυτές, οι 
οκτώ απορρίπτονται κάθε έτος. Πάνω από 10 δισ- 
εκατοµµύρια µπαταρίες παράγονται κάθε χρόνο στη γη. 

Όπως κάθε προϊόν, έτσι και οι µπαταρίες έχουν ένα 
συγκεκριµένο κύκλο ζωής, ο οποίος ξεκινάει από το 
εργοστάσιο κατασκευής τους και µέσω του καταναλωτή 
καταλήγει στην ανακύκλωση για ανάκτηση πολύτιµων 
υλών. Όταν αδειάσει µια µπαταρία, αν αντί να πάει για 
ανακύκλωση καταλήξει στα σκουπίδια, τότε διακόπτεται 
ο κύκλος ζωής της και χάνονται έτσι πολύτιµες πρώτες 
ύλες και συνεπώς και ενέργεια. Εκτός από αυτό, κάποια 
επικίνδυνα στοιχεία της µπορούν να περάσουν στον 
υδροφόρο ορίζοντα µε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Η διαδικασία της 
ανακύκλωσης συνεχίζει τον κύκλο ζωής µιας µπαταρίας 
και έτσι ανακτώνται πολλά στοιχεία της, τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή νέων 
µπαταριών ή άλλων προϊόντων.

Ανακύκλωση µπαταριών γίνεται σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης.

Οι µπαταρίες περιέχουν βαρέα µέταλλα όπως 
υδράργυρο, µόλυβδο, κάδµιο και νικέλιο, που µπορούν 
να υποβαθµίσουν το περιβάλλον όταν απορρίπτονται 
ανεξέλεγκτα.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη µπαταριών µπορεί να έχει τις 
ακόλουθες επιπτώσεις στο περιβάλλον:

Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών νερών (λίµνες, 
ποταµοί, θάλασσα). 
Ρύπανση εδάφους στους χώρους ταφής στερεών 
αποβλήτων από βαρέα µέταλλα (π.χ µόλυβδο, 
κάδµιο) και οξέα που µπορούν να διαπεράσουν και 
να  υποβαθµίσουν τα νερά, και το περιβάλλον 
γενικότερα.
Πρόκληση εγκαυµάτων στα µάτια και στο δέρµα από 
τα διαβρωτικά, ισχυρά οξέα τα οποία περιέχουν.

•
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Αν και οι µπαταρίες αποτελούν µόνον το 0,2% του 
όγκου των απορριµµάτων, από αυτές προέρχεται το 
20% των τοξικών ουσιών των απορριµµάτων. 

Οι µπαταρίες ξηρού τύπου συµβάλλουν στο 88% 
περίπου του συνολικού υδραργύρου και στο 50% του 
καδµίου που βρίσκονται στο ρεύµα των αστικών 
στερεών αποβλήτων. Κατά την ανεξέλεγκτη καύση των 
αποβλήτων αυτών, ορισµένα βαρέα µέταλλα όπως ο 
υδράργυρος εξατµίζονται και διαφεύγουν στην 
ατµόσφαιρα.

Αποφυγή χρήσης µπαταριών, όσο είναι δυνατό, 
χρησιµοποιώντας συσκευές που δουλεύουν µε 
ρεύµα ή χρησιµοποιώντας χειροκίνητες συσκευές οι 
οποίες λειτουργούν χωρίς τη χρήση µπαταριών.
Έλεγχος κατά πόσο ήδη υπάρχουν καινούριες 
µπαταρίες στο σπίτι πριν την αγορά νέων.
Προτίµηση σε µπαταρίες µε λιγότερο υδράργυρο και 
άλλα βαρέα µέταλλα.
Προτίµηση ηλιακών µπαταριών όπου αυτές είναι 
διαθέσιµες. Φορτίζονται µε το φως του ήλιου και 
είναι επαναχρησιµοποιήσιµες.
Χρήση επαναφορτιζόµενων µπαταριών για µερικές 
ανάγκες, έχοντας όµως υπόψη ότι και αυτές 
περιέχουν βαρέα µέταλλα όπως το νικέλιο και το 
κάδµιο.
Ανακύκλωση µπαταριών, µόνο αν είναι βέβαιο ότι 
έχουν εξαντληθεί. 
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Ποιες µπαταρίες µπορώ να πετάξω στον κάδο 
ανακύκλωσης µπαταριών; 

Όλες οι µπαταρίες µέχρι 2 kg µπορούν να απορριφθούν 
σε οποιοδήποτε σηµείο υπάρχουν οι ειδικοί κάδοι του 
συλλογικού συστήµατος ΑΦΗΣ Κύπρου. (καταστήµατα 
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικών, εµπορικά κέντρα, 
υπεραγορές, εµπορικά καταστήµατα, σχολεία, δηµόσια 
κτήρια, υποκαταστήµατα τραπεζών).


