
 

Λέμε όχι στη ρύπανση του περιβάλλοντος,  

με ανακύκλωση μπαταριών! 
Β΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

 

 

Οι δράσεις μας 
 

 

•Αναζητήσαμε πηγές από το Διαδίκτυο.  

•Συλλέγουμε μπαταρίες στο σχολείο μας. 

•Καλέσαμε στο σχολείο τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου καθώς και ειδικό 

 από τον οργανισμό ΑΦΗΣ, που μας μίλησαν για την ανακύκλωση 

 μπαταριών. 

•Κάναμε έρευνα με ερωτηματολόγιο ανάμεσα στους συμμαθητές/τριές μας.  

•Επισκεφτήκαμε καταστήματα που πωλούν ή χρησιμοποιούν μπαταρίες και 

 ζητήσαμε να μας δίνουν τις χρησιμοποιημένες. 

•Ετοιμάσαμε ενημερωτικό δελτίο, με το οποίο ενημερώσαμε τους 

 συμμαθητές/τριές μας καθώς και τους γονείς τους, για τα οφέλη της 

 ανακύκλωσης μπαταριών. 

•Κατασκευάσαμε αφίσες και τις τοποθετήσαμε σε πινακίδα του σχολείου 

 μας. 

 
 

 

Μερικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας 

Συμπεράσματα  

  Αρκετοί γνωρίζουν πλέον πως οι μπαταρίες είναι 

βλαβερές για το περιβάλλον και κατά συνέπεια πρέπει 

να τις διαχειριζόμαστε σωστά  

Λίγοι αντιλαμβάνονται πως με την ανακύκλωση 

μπαταριών ανακτώνται τα μέταλλα που τις αποτελούν 

και εξοικονομείται ενέργεια  

Λύσεις 

Να γίνεται συνεχής ενημέρωση του κοινού  τονίζοντας τις 

αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι μπαταρίες στο 

περιβάλλον και κατά συνέπεια στην ανθρώπινη υγεία  

 Να προωθούνται οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

Να τοποθετηθούν κάδοι ΑΦΗΣ σε περισσότερα σημεία 

και σε ευδιάκριτη θέση, στα οποία ο πολίτης να έχει 

εύκολη πρόσβαση 

Να προωθηθεί παγκοσμίως η έρευνα για την ανάπτυξη 

«πράσινων» μπαταριών, λιγότερο βλαβερών για το 

περιβάλλον 

 
 

  

Προφίλ έρευνας – Αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αποφασίσαμε  

να διερευνήσουμε κατά πόσον οι συμμαθητές/τριές μας είναι ενημερωμένοι 

για την ανακύκλωση μπαταριών και συγκεκριμένα αν γνωρίζουν ποια τα 

πλεονεκτήματά της. 

Σκοπός μας  

είναι η ευαισθητοποίηση των συμμαθητών/τριών μας, άλλα και όλων των 

πολιτών της τοπικής κοινότητας, όσον αφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος, με την ενεργή συμμετοχή τους στην ανακύκλωση 
μπαταριών.  

 

 

Στη σημερινή κοινωνία οι μπαταρίες αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι  συσκευές οι οποίες αποθηκεύουν χημική ενέργεια και την αποδεσμεύουν με τη μορφή ηλεκτρισμού. Οι 

χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αν απορριφθούν στο περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή υποβάθμιση στο έδαφος και στους υδάτινους πόρους. Αντίθετα, η ανακύκλωση 

μπαταριών σηματοδοτεί μια σειρά από οφέλη όπως μείωση του όγκου των απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως έχει διαπιστωθεί οι ρύποι που παράγονται από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κατά πολύ λιγότεροι από αυτούς που εκπέμπονται κατά την 

παραγωγή τους.  

Για τους πιο πάνω λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια η Κυπριακή κυβέρνηση εξέδωσαν οδηγία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, οι εισαγωγείς μπαταριών οφείλουν να δημιουργήσουν σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Επιπλέον, στόχος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ανάκτηση και διαχείριση του 45% των μπαταριών που θα τοποθετούνται στην αγορά μέχρι τις 26/09/2016. Ως αποτέλεσμα των κανονισμών αυτών 

ιδρύθηκε στην Κύπρο το Συλλογικό Σύστημα ΑΦΗΣ-ΚΥΠΡΟΣ. 

 

                                                                                               

Ιστοσελίδες: 
(http://www.moa.gov.cy/moa/environment) 

(www.afiscyprus.com.cy) 

(www.eex.gr/DocLib1/Chem_Chro_ΝΟΕ_300114.pdf) 

 

 

 Μαθητική ομάδα: Αρίστου Αλεξάνδρα,  Ευγένιο Μαρία, Μπέντζιαμιν Χάρις Άννετ, Παπαχριστοφόρου Δέσποινα,  Παύλου Βασίλης 

Σχολική Χρονιά: 2015-2016 

Σχολείο: Γυμνάσιο Έγκωμης, Κυριάκος Νεοκλέους 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Συμεωνίδου Γιάννα 

Η πινακίδα μας              και το ενημερωτικό  μας υλικό 


