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Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών;  

 

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν 

τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό 

και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων 

προϊόντων.  

 

Κάθε μπαταρία έχει ένα "κύκλο ζωής". Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει 

στον τελικό χρήστη. Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον 

κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της 

μπορεί να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου. 

Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους κάδους ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ, ο "κύκλος ζωής" 

της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να χρησιμοποιηθούν στην 

παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. 

Πού ανακυκλώνουμε μπαταρίες; Ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες τοποθετώντας τις στους  ειδικούς 

κάδους της ΑΦΗΣ που βρίσκουμε σε  69.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα: 

 Καταστήματα Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Ειδών 

 Εμπορικά Κέντρα 

 Υπεραγορές 

 Εμπορικά Καταστήματα 

 Σχολεία 

 Δημόσια Κτήρια 

 Υποκαταστήματα Τραπεζών 

 

Διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών;  

Μόλις η χρησιμοποιημένη μπαταρία βρεθεί στους κάδους της ΑΦΗΣ, οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες 

της ΑΦΗΣ θα παραλάβουν τις μπαταρίες και θα τις στείλουν σε ειδικούς χώρους για αποθήκευση. Στη 

συνέχεια, στέλνονται σε εργοστάσια ανακύκλωσης στο εξωτερικό ώστε να διαχωριστούν τα 

συστατικά τους και να επανέθλουν στο ρεύμα της αγοράς.  

Ποιες μπαταρίες ρίχνουμε στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;  

Όλα τα είδη φορητών μπαταριών κυλινδρικές ή τύπου κουμπιού, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας 

χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες). Για μεγαλύτερες μπαταρίες, αυτοκινήτων, 

βιομηχανικές ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα πρέπει να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς.  

Πώς να παραγγείλω κάδο ΑΦΗΣ;  Πώς αδειάζουμε το γεμάτο κάδο; 

Τους κάδους παρέχει η ΑΦΗΣ, η οποία παραλαμβάνει και τις μπαταρίες που συλλέγονται. Στο 

σύνδεσμο https://afis.gr/simeia-syllogis/ υπάρχει η “Αίτηση δωρεάν κάδου” και το “Αίτημα 

παραλαβής μπαταριών” (άδειασμα κάδου). Ο κάδος αποστέλλεται και η εταιρεία πρέπει να 

ειδοποιείται εγκαίρως για το άδειασμα του κάδου. 
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