
 



 
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

 

Ο πεξί Απνβιήηωλ Νόκνο ηνπ 2011  (Ν.185(Ι)/2011)  

 

Οη πεξί ηεξεώλ θαη Δπηθίλδπλωλ Απνβιήηωλ (Γηαρείξηζε Απνβιήηωλ από Δθζθαθέο, 

Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκνί ηνπ 2011 (Κ.Γ.Π.159/2011). 

 

 

ΔΓΚΡΙΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

 ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΚΚΑΦΩΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΩΝ (ΑΔΚΚ) 

 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ "Ο.Α.Κ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΤΠΡΟΤ"  

 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1.1   Η ρνξήγεζε ηεο  Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο πξνθχπηεη απφ ηνπο πεξί Απνβιήησλ 

(Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκνχο ηνπ 2013 

(Κ.Γ.Π.159/2011&Κ.Γ.Π.220/2013) φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.  

 

1.2  χκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία παξαρσξείηαη Έγθξηζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, κεηά 

ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (.Δ.Γ.Α.) 

θαηά ηε ζπλεδξία ηεο ηελ 23/02/2012, κε αξηζκό 2.12.48.8 ζην πιινγηθό ύζηεκα 

Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκόο Αλαθύθιωζεο Κύπξνπ  ζχκθσλα κε 

ηνπο παξφληεο φξνπο.  

 

1.3 Η  Έγθξηζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, παξαρσξείηαη γηα πεξίνδν πέληε ρξόλωλ θαη  έρεη 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 14/02/2014 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο, ηελ 20/02/2019. 

 

1.4 H Αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο πνπ ππνβιήζεθε ηελ 28
ελ

 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2011 απφ ηελ εηαηξεία Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  κε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη κεηαγελέζηεξεο γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο πνπ δφζεθαλ, φπσο θαη φια ηα 

έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Φάθειν κε Αξ. 2.12.48.8 (λένο 

θάθεινο 2.12.52.4.24) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, ζην βαζκφ πνπ δελ ζπγθξνχνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη 

ζηελ παξνχζα Έγθξηζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, νη νπνίνη ππεξηζρχνπλ. 

 



1.5 Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί γξαπηψο 

αίηεζε ζηελ αξκφδηα Αξρή, φρη αξγφηεξα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη κελώλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 25(5) ηνπ Νφκνπ. 

 

1.6 Kαηά  ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ΑΔΚΚ, ε εηαηξεία Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

8(1)(β) ησλ πεξί Απνβιήησλ (Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη 

Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 2013, έρεη θαηαβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ ην πνζό 

ηωλ €1000 (ρηιίωλ επξώ) ωο ηέινο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο.  

(Αξ. απόδεημεο : 398635, εκεξνκελίαο : 28/11/2011). 
 

1.7 Δπηπξφζζεηα, απαηηείηαη ε θαηάζεζε Σξαπεδηθήο Δγγύεζεο  πξνο φθεινο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

πιινγηθνχ πζηήκαηνο θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 8(1)(δ) θαη ην 

χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο IV, ησλ πεξί Απνβιήησλ 

(Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 2013. 

 

1.8 Η πην πάλσ Σξαπεδηθή Δγγχεζε, έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα ηζρχνο έμε κήλεο κεηά ηε ιήμε 

ηεο παξνχζαο Έγθξηζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο θαη επηζηξέθεηαη 

κφλν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη εθφζνλ επηβεβαησζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ 

φηη εθπιεξψζεθαλ φινη νη φξνη απηήο. 

 

1.9 Η ρνξήγεζε ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο δελ ππνθαζηζηά νχηε απαιιάζζεη ην 

Φνξέα Γηαρείξηζεο απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο νηαλδήπνηε άιισλ άδεηψλ ή εγθξίζεσλ 

πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη δπλάκεη άιιεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, βάζεη ησλ πξνλνηψλ 

ηνπ άξζξνπ 25(9) ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ ηνπ 2011, Ν.185(Ι)/2011.  

 

2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

2.1  ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη αίηεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ ηνπ 2011, ζηελ Αξκφδηα 

Αξρή.  Η Αξκφδηα Αξρή ζα εμεηάζεη ηελ αίηεζε θαη ζα απνθαζίζεη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηε ζπκβνπιεπηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓΑ. 

 

2.2  ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αιιαγή ζην φλνκα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ηνπο αξηζκνχο 

ηειεθψλσλ, ηειενκνηφηππνπ ή ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο νθείιεη λα 

ελεκεξψλεη γξαπηψο εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

 

3. ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΔΓΚΡΙΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

3.1 Η παξνχζα Έγθξηζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί. 

 

4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΔΚΚ 

 

4.1  Ο Φνξέαο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 10 ησλ πεξί Απνβιήησλ (Γηαρείξηζε 

Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 2013,  



ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη θαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ εηήζηα ιεπηνκεξή 

έθζεζε ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ.   

 

4.2  Η εηήζηα έθζεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη, ζηελ αξκφδηα Αξρή, ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(CD) αιιά θαη ζε 10 έληππα αληίγξαθα, κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο θαη λα αθνξά ηνλ 

απνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ  γηα ην πξνεγνχκελν 

έηνο. 
  

4.3  Ο Φνξέαο δηαρείξηζεο, ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη θαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ, θαηάινγν κε φινπο ηνπο εξγνιήπηεο/παξαγσγνχο ΑΔΚΚ πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε 

ην  πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ  κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφλνηεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Απνβιήησλ 

(Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 2013, 

θαζψο θαη ηνπ ηζρχνληνο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ ηνπ 2011, Ν.185(Ι)/2011 κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ ΑΔΚΚ πνπ θαηαξηίδεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 
 

4.4 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, 

δηεπθξίληζε/επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.  

 

5. ΔΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

 

5.1  χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 13 ησλ πεξί (Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, 

Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 2011, Κ.Γ.Π.159/2011, ν Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. 

Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ, θαζψο επίζεο θαη κε άιια αηνκηθά / ζπιινγηθά 

ζπζηήκαηα, νξγαλψλεη θαη δηαηεξεί Δζληθφ χζηεκα Δλεκέξσζεο – Πιεξνθφξεζεο γηα 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ.  
 

5.2 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο , εληφο ηξηψλ κελψλ, κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ νθείιεη λα ππνβάιεη γξαπηψο ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ  εηζεγήζεηο εθαξκνγήο/πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Δλεκέξσζεο  - 

Πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε/επηπξφζζεηα ζηνηρεία 

πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

 

6. ΚΟΠΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

6.1  θνπφο ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ 

ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ, είλαη ε επίηεπμε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ παξαγσγψλ ΑΔΚΚ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, κε ζηφρν ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο θαη γεληθά γηα 

πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7(1) ησλ πεξί Απνβιήησλ (Γηαρείξηζε 

Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 2013. 

 

6.2  ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ πέληε εηψλ δίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε φηη, 

κεηά ηνλ πξώην ρξόλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα εμεηαζηνχλ, απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, πηζαλέο 

αδπλακίεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ/ηξνπνπνηεζνχλ ή αλαθιεζνχλ αλάινγα, φξνη ηεο 

παξνχζαο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, εθφζνλ θξηζεί φηη απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε 

βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ  πιινγηθνχ πζηήκαηνο θαη γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο δεκφζηαο πγείαο 



 

 

7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

 

7.1  Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο  πξέπεη λα πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

θαη λα  δηαζθαιίδεη όηη:  

 

(α)  νη εξγνιήπηεο/παξαγσγνί ΑΔΚΚ, Mέιε ηνπ, πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

έλαληη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

 (β) ζα επηηεπρζεί ην ειάρηζην θφζηνο δηαρείξηζεο ήηνη, ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη 

δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ αλαθπθισκέλσλ αδξαλψλ πιηθψλ βάζεη πεξηβαιινληηθψλ θαη 

νηθνλνκνηερληθψλ θξηηεξίσλ. 

 

(γ)  νη εξγνιήπηεο/παξαγσγνί ΑΔΚΚ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΔΚΚ λα θαηέρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηε Μνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο φηη απηά πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ θαζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκνπ ηνπ 2002 θαη ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 

 

(δ)  νη εξγνιήπηεο/παξαγσγνί ΑΔΚΚ ζα επηζηξέθνπλ ηελ πεξίζζεηα ησλ πιηθψλ. 

 

(ε)  ε ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ζα δηελεξγείηαη κε ηξφπν πνπ λα βειηηζηνπνηεί 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ AEKK. 

 

(ζη) ηα ΑΔΚΚ ζα παξαδίδνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ΑΔΚΚ ζε αδεηνδνηεκέλεο, απφ ηελ 

αξκφδηα Αξρή, Μνλάδεο επεμεξγαζίαο/αλαθχθισζεο ΑΔΚΚ. 

 

(δ) νη δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, κεηαθφξησζεο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

δηάζεζεο , επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη γεληθά δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

(ε)  δηαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ θαη παξνρέσλ 

ππεξεζηψλ κε φια ηα ηκήκαηα ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ. 

 

(ζ) ηα κέιε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζα ζπλεξγάδνληαη κε θάζε εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε πνπ 

εθηειεί εξγαζίεο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ θαηέρεη Άδεηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ ηνπ 2011, Ν.185(Ι)/2011 ή βάζε ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ 

άξζξνπ 57 ηνπ ππφ αλαθνξά Νφκνπ, Άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε ηνλ θαηαξγεζέληα Νφκν, 

Ν.215(Ι)/2002 νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξηο φηνπ ιήμνπλ, αλαθιεζνχλ, 

ηξνπνπνηεζνχλ, αλαζηαινχλ ή αλαλεσζνχλ. 

 

(η)  δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηιεθηηθή ρσξηζηή δηαινγή ησλ ΑΔΚΚ ζην εξγνηάμην. 

 

(θ)  εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ΑΔΚΚ θαζψο θαη ην δηαρσξηζκφ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 

(ι)  αλαιακβάλεη θαη ηεξεί γηα ηα κέιε ηνπ ηα κεηξψα ζπιινγήο/κεηαθνξάο, κεηξψα 

επεμεξγαζίαο ή ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ΑΔΚΚ. 



   

(κ)  ζα ζπληνλίδεη, ζα θαηαγξάθεη, ζα πηζηνπνηεί θαη ζα ειέγρεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα ΑΔΚΚ έσο ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε 

ή επηρείξεζε. 
 

7.2  Σo πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ:  
 

(α)  Να απνθεχγνληαη εκπφδηα ζην εκπφξην, ζηξεβιψζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζηνλ αληαγσληζκφ. 

 

(β) Όινη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο λα δχλαληαη λα ζπκβιεζνχλ κε ην ζχζηεκα θαη λα 

εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηεο λνκνζεζίαο δηαζθαιίδνληαο ζην βαζκφ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ αγνξά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θαηαλαισηή κέζσ ηεο επίηεπμεο ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο 

ήηνη ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά  ησλ αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ.  

 

(γ)  λα κελ εηζάγεη δηαθξίζεηο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα ηζρχνπλ θαη ηα 

ηπρφλ ηέιε πνπ επηβάιινληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα απηφ. 

 

7.3 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο αλαθέξεηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα ζε πξνζσπηθφ, είηε απηφ εξγνδνηείηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο είηε απφ ηα Mέιε ηνπ είηε απφ ηξίηνπο, κε ζθνπφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο, δηαρείξηζεο θαη ζπιινγήο 

αλαθπθιψζηκσλ εηδψλ θαζψο θαη κε άιια ζπλαθή κε ηελ αλαθχθισζε δεηήκαηα θαη ππεξεζίεο 

είηε απηέο είλαη ηερληθέο, είηε ζεσξεηηθέο, είηε ζπκβνπιεπηηθέο. 

 

8. ΣΟΥΟΙ 

 

8.1  Η εξκελεία φισλ ησλ φξσλ ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ 

δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ, φπνπ ν «παξαγσγφο ΑΔΚΚ» είλαη ην 

πξφζσπν φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ Νφκν.  

 

8.2 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα ηεξεί ηελ επηηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πεξί 

Απνβιήησλ Νφκνπ ηνπ 2011, Ν.185(Ι)/2011 ζρεηηθά κε ηελ πην θάησ ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηφηεηαο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ: 

(α) Πξφιεςε 

(β) Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

(γ) Αλαθχθισζε 

(δ) Άιινπ είδνπο αλάθηεζε 

(ε) Γηάζεζε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πιινγηθφ χζηεκα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

ΑΔΚΚ απφ ηελ πην πάλσ ηεξάξρεζε, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο νθείιεη λα ηεθκεξηψλεη ζηελ 

εηήζηα έθζεζε  ηνπ ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. 

 

8.3  Με ηελ εθαξκνγή ηεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξφληνο 

πιινγηθνχ πζηήκαηνο  ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηα θαηάιιεια 



κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε θαη επίηεπμε ησλ πην θάησ πνζνηηθψλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο θαη 

ζηφρσλ γηα ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ δνκηθψλ πιηθψλ.  

 

(α)  ηφρνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε ηωλ ππνρξεώζεωλ, 

βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Νόκνπ θαη Καλνληζκώλ, ησλ ελεξγψλ εξγνιεπηψλ ζε πέληε ρξφληα 

απφ ηελ εκέξα Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο  ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο θαη λα κπνξεί λα 

δηαρεηξίδεηαη πεξί ηηο 300.000 ηφλνπο/έηνο απνβιήησλ ΑΔΚΚ θαη 15.000 ηφλνπο/έηνο παιαηψλ 

απνζέζεσλ ΑΔΚΚ, κε ζηνρνζέηεζε ηελ επίηεπμε ηνπ πνζνηηθνχ ζηφρνπ γηα ηελ αλαθχθισζε 

(70%) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ  πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ ηνπ 2011, 

Ν.185(Ι)/2011) φπσο δηαηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα Ι πην θάησ. 

 

(β) ε έλα ρξόλν από ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνύ 

πζηήκαηνο ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη πιήξε έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηελ πινπνίεζε ηωλ παξακέηξωλ ηνπ Πίλαθα Ι . 

 
 

 

      

      

      

      

      

      

 

(γ)  Να επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα δεπηεξνγελή αλαθπθιψζηκα δνκηθά πιηθά φπσο 

δηαηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙ πην θάησ. 

Πίλαθαο ΙΙ 

ηόρνη ΟΑΚ γηα παξαγωγή  Γεπηεξνγελώλ Γνκηθώλ Τιηθώλ 

πεξηγξαθή  ρξήζε 

Παξαγσγή Αλάκεηθηεο Αλαθπθισκέλεο Άκκνπ απφ 

Σνηρνπνηία (ΑΝΑΝΑ –Σ) 0/45mm θαη Αλάκεηθην 

Αλαθπθισκέλν Ακκνράιηθν απφ Σνηρνπνηία (ΑΝΑΝΑ-ΥΣ) 
15/45 mm 

Γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ πιίλζσλ, σο πξφζκηθην ζε κπεηφλ, 

ειαθξχ κπεηφλ, γηα κνλσηηθά, γηα ζηξψκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ, 

αιιά θαη σο πξψηε χιε γηα ηε θεξακηδφζθνλε (θάηη πνπ 
γίλεηαη ήδε ζηελ Κχπξν) θιπ. 

Παξαγσγή Αλαθπθισκέλσλ Αλάκεηθησλ Αδξαλψλ 

(ΑΝΑΝΑ) 0/45 mm απφ γεληθά νηθνδνκηθά πιηθά 
(ηνχβια/πιίλζνπο, κπεηφλ, θαη πιηθά εθζθαθψλ – βξαρψδε) 

Γηα ρξήζε ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο, γηα ζηξψζεηο ζε θαλάιηα, 

ζηαξγγηζηήξηα, ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο, κνλνπάηηα γηα 

ζηξψζεηο ζε θαλάιηα ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ηειεθσλίαο, 

απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, γθαδηνχ θαη γεληθά γηα πνιιά άιια 
έξγα ππνδνκήο. 

Παξαγσγή Αλάκεηθησλ Αλαθπθισκέλσλ Αδξαλψλ – 

Αζθαιηηθφ Υαιίθη (ΑΝΑΝΑ-ΑΦ) 0/45 mm απφ άζθαιην 

Γηα ρξήζε σο ππφβαζε ζε νδνχο αιιά θαη σο πιηθφ ζηξψζεο 

ζε αγξνηηθνχο θαη νξεηλνχο δξφκνπο θαη κε πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία αθφκε θαη γηα λέα άζθαιην. 

Παξαγσγή Αλάκεηθησλ Αλαθπθισκέλσλ Αδξαλψλ 

θπξνδέκαηνο (ΑΝΑΝΑ-Κ) 0/45 mm 

Γηα ρξήζε ζε έξγα νδνπνηίαο, γηα ζηξψζεηο ζε θαλάιηα, 

ζηξαγγηζηήξηα θιπ. 

 

8.4  Η ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγψλ ΑΔΚΚ ζην ζχζηεκα δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο 

ηνπο απέλαληη ζην Νφκν θαη δχλαηαη λα ππφθεηληαη ζε ζρεηηθνχο ειέγρνπο απφ ηελ αξκφδηα 

Αξρή γηα παξάβαζε ή κε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 



 

8.5  ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ πιινγηθνχ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ, γηα πινπνίεζε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ , πνπ δηαηππψλνληαη ζηνλ πην πάλσ Πίλαθα Ι, 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Απνβιήησλ 

Νφκνπ ηνπ 2011, Ν.185(Ι)/2011. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ 

αλαθέξνληαη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ αλάθηεζε άιισλ πιηθψλ.  

 

8.6 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ππνρξενχηαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ νξγάλσζε, ηελ θαηαγξαθή, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 

κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ, δειαδή ηελ πξφιεςε, ηε κείσζε, ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, 

ηε κεηαθφξησζε, ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ήηνη αλαθχθισζε θαη 

αλάθηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα νδεγνχληαη πξνο 

αδεηνδνηεκέλεο Μνλάδεο ή Δπηρεηξήζεηο , απφ ηα κέιε ηνπ. 
 

8.7 Απαηηείηαη ε επίηεπμε ηνπιάρηζηνλ ησλ ειάρηζησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο 

ησλ ΑΔΚΚ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα κέιε πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην πιινγηθφ χζηεκα 

Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ θαη ηα νπνία εθπξνζσπεί. 

 

9. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

9.1  Σν πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ζπζηάζεθε απφ παξαγσγνχο ΑΔΚΚ σο επί 

ησ πιείζηνλ εξγνιήπηεο ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη κε Φνξέα Γηαρείξηζεο ηελ 

εηαηξεία "Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ " ε νπνία είλαη κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο. 

 

9.2  Η ζπκκεηνρή ζην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή 

ηέινπο εγγξαθήο κέινπο θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο ζηελ εηαηξεία Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο Κχπξνπ . Σν ηέινο εγγξαθήο θπκαίλεηαη απφ 350 κέρξη 2000 επξψ αλάινγα κε 

ηελ ηάμε ηνπ εξγνιήπηε θαη ην ηέινο εηήζηαο ζπλδξνκήο είλαη 100 κέρξη 300 επξψ αλάινγα κε 

ηελ ηάμε ηνπ εξγνιήπηε . Δπηπξφζζεηα, ζα ππάξρεη ρξέσζε χςνπο €0,50/ηφλν παξαγφκελσλ 

ΑΔΚΚ. Όια ηα πην πάλσ ηέιε αλαιχνληαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙΙ πην θάησ.  

 

Πίλαθαο ΙΙΙ  

ΣΔΛΗ 

Α/Α ΣΑΞΗ ΔΡΓΟΤ 
ΣΔΛΟ ΔΓΓΡΑΦΗ 

€ 

ΔΣΗΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ 

€ 

1 Δξγνιήπηεο, Δ' ηάμε έξγνπ  350 100 

2 Δξγνιήπηεο, Γ' ηάμε έξγνπ  500 150 

3 Δξγνιήπηεο, Γ' ηάμε έξγνπ  1000 200 

4 Δξγνιήπηεο, Β' ηάμε έξγνπ  1500 250 

5 Δξγνιήπηεο, Α' ηάμε έξγνπ  2000 300 

6 Άιιεο Δπηρεηξήζεηο 2000 300 

7 Υξέσζε αλά παξαγφκελν ηφλν ΑΔΚΚ €0,50/ηφλν  

 

 

 



9.3 ε πεξίπησζε αιιαγήο / αλαζεψξεζεο ησλ ηειψλ εγγξαθήο, ή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ή 

ηεο ρξέσζεο αλά παξαγφκελν ηφλν ΑΔΚΚ ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο 

εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ, λα ελεκεξψλεηαη γξαπηψο ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ ην νπνίν ζα ελεκεξψλεη γηα  ηελ αιιαγή ηελ ΔΓΑ. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

,σο αξκφδηα Αξρή,  ζα εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ ζρεηηθή αιιαγή. Γηα ην ζθνπό απηό ν 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πιήξωο ηεθκεξηωκέλε νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο 

αιιαγήο / αλαζεώξεζεο.  

 

9.4  ηελ εηήζηα έθζεζε λα ππάξρεη ηεθκεξησκέλε νηθνλνκηθή αλάιπζε/αλαθνξά ζε ηπρφλ 

αλαζεψξεζε /αιιαγή ησλ ηειψλ. 

 

9.5 Γηα απνθπγή ζηξέβισζεο ησλ ηειψλ ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο 

ΑΔΚΚ  ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη πνιηηηθή ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ αλά έηνο νχησο ψζηε ε 

αλαθαηαλνκή/αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ λα ζρεηίδεηαη πην άκεζα κε ηα θφζηε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

9.6 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα δηαζθάιηζε ηεο  

πινπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη εμαζθάιηζεο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο. 

 

9.7  Η ζπκκεηνρή ζην πιινγηθφ χζηεκα είλαη ηζφηηκε θαη ειεχζεξε ζε φινπο ηνπο 

εξγνιήπηεο αλεμαξηήησο εξγνιεπηηθήο ηάμεο ή εκπεηξίαο.  

 

9.8 ηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη ζχκβαζε πξνζρψξεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα 

θαη επαθξηβψο φιεο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ παξαγσγψλ ΑΔΚΚ πξνο 

ην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ θαη ην αληίζεην, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

φπνηεο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

 

9.9 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ησλ κειψλ / παξαγσγψλ ΑΔΚΚ πνπ 

κεηέρνπλ ζην πιινγηθφ χζηεκα, ζε φηη αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Γηαρείξηζε Απνβιήησλ απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο) 

Καλνληζκνχο ηνπ 2013. 

 

10. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΔ 

 

10.1  Σν πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε αδεηνδνηεκέλα 

απφ ηελ αξκφδηα Αξρή πξφζσπα γηα ζπιινγή θαη κεηαθνξά θαη Μνλάδεο 

επεμεξγαζίαο/αλαθχθισζεο ΑΔΚΚ.  

 

10.2  Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηειηθφ θαηάινγν ησλ κειψλ θαη ησλ 

αδεηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ  πνπ ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην πιινγηθφ χζηεκα, φρη 

αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο 

Λεηηνπξγίαο  ηνπ πιινγηθνχ  πζηήκαηνο. 

 

10.3  Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεί γξαπηψο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα 

θάζε αιιαγή ζηνλ θαηάινγν ησλ κειψλ ηνπ πιινγηθνχ  πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ θαη  

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ φρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

αιιαγήο ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ. 



 

10.4 Σν πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη θαη έρνπλ ππνρξεψζεηο βάζεη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. 

 

10.5 Σν πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηφ γηα ζπλεξγαζία κε νπνηαδήπνηε άιια 

αηνκηθά / ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ή Φνξείο ζπιινγήο / κεηαθνξάο ΑΔΚΚ ή Μνλάδεο 

επεμεξγαζίαο / αλαθχθισζεο ΑΔΚΚ. 

 

10.6 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα δηαζθαιίδεη φηη δελ ζα εκπνδίδεηαη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ε 

δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ , άιισλ αδεηνδνηεκέλσλ Φνξέσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ ζα παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξφληνο  πιινγηθνχ  

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ. 

 

11. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΟΜΗ 
 

11.1  Σν πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο πξέπεη λα θαηέρεη ηερληθέο, δηνηθεηηθέο θαη 

εθηειεζηηθέο ηθαλφηεηεο. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ λα έρεη ηελ ηερλνγλσζία ψζηε λα δχλαηαη λα 

επηζεκαίλεη ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ  γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ. 

 

11.2   Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, φρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60)  εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηειηθφ νξγαλφγξακκα θαη βηνγξαθηθά ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ αλαιχνληαο ηηο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο έθαζηνπ αηφκνπ. 

 

11.3 ε πεξίπησζε πξφζιεςεο ή απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα 

βηνγξαθηθά ηνπο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 30 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αιιαγήο ζηε δνκή. 

 

11.4 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, λα 

δηαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ ησλ κεηφρσλ – κειψλ ηνπ θαη έξγσλ φπσο απηφ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξφηαζε ηεο ππνβιεζείζαο Σερλννηθνλνκηθήο Μειέηεο ηνπ. 

 

11.5 To πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο 

Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηελ Οξγαλσηηθή Γνκή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνβιεζείζα πξφηαζε ηνπ θαη παξαηίζεηαη ζην πην θάησ δηάγξακκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηάγξακκα Οξγαλωηηθήο Γνκήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα ελεκεξψλεη θαη λα δηαβνπιεχεηαη κε ηα κέιε ηνπ ζε ηξηκεληαία 

βάζε νχησο ψζηε λα επηιχνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

 

12. ΓΙΑΘΔΗ 

 

12.1  Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα νχησο ψζηε   

κφλν ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αμηνπνίεζεο ησλ 

ΑΔΚΚ, ελαπνηίζεληαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ΥΤΣ) αδξαλψλ απνβιήησλ ζε 

αδεηνδνηεκέλεο Μνλάδεο επεμεξγαζίαο/αλαθχθισζεο ΑΔΚΚ.  

 

12.2  Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί γηα φια ηα κέιε ηνπ δειηία κεηαθνξάο, 

δειηία παξαιαβήο θαη άιια έληππα / κεηξψα γηα θάζε  δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ 

 

13. ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ 

 

13.1  Με βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ πιινγηθνχ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ππνρξενχηαη: 

 

ΔΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

ΟΑΚ ΑΛΛΟΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΔ 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟΙ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ 

ΛΑΡΝΑΚΑ-

ΑΜΜΟΥΩΣΟ 
ΛΔΤΚΩΙΑ ΛΔΜΔΟ - ΠΑΦΟ 



(α)  λα ηεξεί Μεηξψν Απνβιήησλ γηα φια ηα κέιε ηνπ, ζην νπνίν λα ζεκεηψλνληαη ε πνζφηεηα 

ησλ απνβιήησλ, ε θχζε θαη πξνέιεπζε ηνπο θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ν πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα 

ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο θαη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 

(β)  λα δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ (α) ζηελ αξκφδηα αξρή θαηά ηε 30
ε
 

Απξηιίνπ θάζε έηνπο, θαη αθνξά ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο θαη θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή.  

 

13.2 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη θαη δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα Αξρή, 

ηνλ Πίλαθα V, πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ζηηο 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο θαη λα αθνξά ην 

πξνεγνχκελν έηνο. 

 

13.3  Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ζχκθσλα κε 

ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκν 

ηνπ 2001 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, γηα ηήξεζε ηνπ Αξρείνπ θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ απφ θινπή, δεκηά, θσηηά ή άιιεο θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο. 

 

14. ΔΛΔΓΥΟ - ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ    
 

14.1 Η αξκφδηα Αξρή επηθπιάζζεηαη λα δεηά νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ζεσξεί απαξαίηεηεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο.  
   
14.2 Η αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε/αλάθιεζε/πξνζζήθε φξσλ ηεο 

παξνχζαο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ εάλ 

απφ ηελ έθζεζε δηαπηζησζεί φηη απαηηείηαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

14.3 Η αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα δηεμάγεη ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο ζην πιινγηθφ χζηεκα 

Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  θαη ζηα κέιε ηνπ  

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηήξεζε ησλ φξσλ 

Αδεηνδφηεζεο ηνπο. 

 

14.4 Η αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ Έγθξηζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

(α)  φηαλ ην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ιεηηνπξγεί θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο Έγθξηζεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

(β)  φηαλ ην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ιεηηνπξγεί θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ 

ηεο  θείκελεο λνκνζεζίαο.  

 

(γ)  φηαλ δελ επηηπγράλνληαη νη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ. 

 

(δ) φηαλ δηαπηζησζεί φηη ππνβιήζεθαλ ςεπδή ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία Έγθξηζεο Άδεηαο 

Λεηηνπξγίαο ή ζηελ εηήζηα έθζεζε. 

 

(ε) φηαλ νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απνδείμνπλ φηη ην πιινγηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο 

ΑΔΚΚ δελ ιεηηνπξγεί απνδνηηθά. 



  

(ζη) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ αλαηηηνιφγεηα, νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

δεηήζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. 

 

14.5 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο λα δηεμάγεη ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

νξζφηεηα ησλ δειψζεσλ/πιεξνθνξηψλ ησλ κειψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 

 

15. ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 

 

15.1. Μεηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο 

εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ , ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο νθείιεη λα 

ππνβάιεη ζηελ Αξκφδηα Αξρή λέα Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε Βησζηκφηεηαο. 

 

15.2 Ο ππνινγηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ ππφρξεσλ κεηφρσλ – κειψλ ηνπ 

πιινγηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ηεο εηαηξείαο Ο.Α.Κ. Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο 

Κχπξνπ  λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλνο κέζσ νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ νχησο ψζηε λα 

δηαθαίλεηαη ε εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο.  

 

15.3 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Σερλννηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη Πξνβιέςεηο Δζφδσλ / Δμφδσλ 

γηα ηελ πεξίνδν 2014 - 2018 φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα IV. 

 

 

 

      

 

      

      

      

           

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



16. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΩΦΔΛΗ 

 

16.1 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα , έηζη ψζηε, λα 

δηαζθαιίδεηαη: 

 

(α) ε πεξηβαιινληηθή επίδνζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ηερληθψλ έξγσλ θαη θπξίσο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

άκεζα ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. 

 

(β) ε ρξήζε δνκηθψλ πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κε κεγάιν ρξφλν σθέιηκεο δσήο θαη 

πςειφ πεξηερφκελν ζε αλαθπθιψζηκα πιηθά. 

 

(γ) ν όζνλ ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξνο ηεξκαηηζκφο ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο ΑΔΚΚ ζε 

επαίζζεηνπο ρψξνπο (πνηακνχο, ξπάθηα, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, θιπ) 

 

(δ) ν ζρεδηαζκφο ησλ δηθηχσλ ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ πξνο φθεινο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηελ πηνζέηεζε απζηεξψλ θξηηεξίσλ/πξνδηαγξαθψλ. 

 

(ε) ε ρξήζε απνδνηηθφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο επεμεξγαζίαο/αλαθχθισζεο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ΑΔΚΚ πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 

(ζη) ε δέζκεπζε γηα εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

νη εξγνιήπηεο/παξαγσγνί απνβιήησλ κέζσ ησλ ΑΔΚΚ.  

 

17. ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

  

17.1  Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ , ν Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο Κχπξνπ (Ο.Α.Κ.) φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.3, κε πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα λα αλαιάβεη 

κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ ελεκέξσζε – εθπαίδεπζε νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο 

εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο. 

 

17.2 Σν Σερληθφ Σκήκα ηνπ Ο.Α.Κ. δηαρσξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ Οξγαλσηηθή Γνκή ζηελ 

παξάγξαθν 11.5, ζε ηξείο ηνκείο: Λεπθσζία, Λάξλαθα/Ακκφρσζην θαη Λεκεζφ/Πάθν. ε θάζε 

ηνκέα ζα πξνΐζηαηαη επηζηήκνλαο-κεραληθφο, ν νπνίνο ζα παξαθνινπζήζεη εηδηθή εθπαίδεπζε 

ζηελ Κχπξν ή θαη ζην εμσηεξηθφ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο Α.Δ.Κ.Κ., γηα λα αλαιάβεη ηελ 

ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ο.Α.Κ., ησλ κειψλ ηνπ θαη γεληθά 

νιφθιεξεο ηεο εκπιεθφκελεο αιπζίδαο, πνπ κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλεη: 

 

(α) Σελ πξνδηαγξαθή ζην ζηάδην ηεο κειέηεο αλαθπθιψζηκσλ θαη αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δφκεζεο γηα ηελ θαιχηεξε 

πξφιεςε δεκηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Κ.Κ. 

 

(β)  Σελ εθπφλεζε, εθαξκνγή θαη ελεκέξσζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο Α.Δ.Κ.Κ. 

γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ. 

 

(γ)  Σελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Καιήο Πξαθηηθήο ηνπ Ο.Α.Κ. γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε 

ησλ Α.Δ.Κ.Κ. 

 



(δ)  Σελ εθαξκνγή ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηελ αλαθχθισζε ζην εξγνηάμην. 

(ε)  Σελ ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ Α.Δ.Κ.Κ. θαη ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο θαη ηελ αλαθχθισζε ηνπο. 

 

(ζη) Σελ αλάξηεζε πηλαθίδαο ζηα εξγνηάμηα ησλ κειψλ ηνπ Ο.Α.Κ., ζηελ νπνία εθηφο απφ ην 

έκβιεκα ηνπ Οξγαληζκνχ ζα αλαθέξνληαη θαη νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

17.3 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ν Ο.Α.Κ. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ζα ζηειερσζεί κε ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα εθπαηδεπηεί  φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 

 

17.4 ε ζπλεξγαζία κε ην ΔΣΔΚ θαη ηηο Οξγαλψζεηο ησλ Μειεηεηψλ, ην CYS θαη ηηο 

αλαζέηνπζεο Αξρέο ζα κειεηεζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνδηαγξαθή θαη ρξήζε 

αλαθπθιψζηκσλ θαη αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

17.5 εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ελεκέξσζε ζα έρεη ε ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Α.Κ. ζηελ νπνία ζα 

αλαξηψληαη αλαθνηλψζεηο, επηζηεκνληθά άξζξα θαη ζπλεξγαζίεο θαη κε ηα κεληαία ειεθηξνληθά 

δειηία ηχπνπ (news letters) πνπ ζα απνζηέιινληαη καδηθά. 

 

17.6 Η εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ Ο.Α.Κ. ζηελ πην πάλσ ζεκαηνινγία, κε ζεκηλάξηα θαη 

επηζθέςεηο ζηα εξγνηάμηα ηνπο, γηα εκπινθή φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ. 

 

17.7 Πξνγξακκαηίδνληαη πεξί ηα εηθνζηηέζζεξα ζεκηλάξηα εηεζίσο θαη αλάινγεο επηζθέςεηο 

ζε εξγνηάμηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. ΟΡΙΜΟΙ 

 

 «απόβιεηα από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο» ή «ΑΔΚΚ» ζεκαίλεη θάζε πιηθφ 

ή αληηθείκελν απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ ζεσξείηαη σο απφβιεην θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 17 ηνπ πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (Καηάινγνο 

Απνβιήησλ) Γηάηαγκα ηνπ 2003. 

«δεπηεξνγελέο πιηθό» ζεκαίλεη θάζε πιηθφ ην νπνίν είλαη πξντφλ αμηνπνίεζεο ΑΔΚΚ θαη ην 

νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά σο αλαθπθισκέλν πιηθφ. 

 «νηθνλνκηθνί παξάγνληεο» ζεκαίλεη ηνπο εξγνιήπηεο ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ, ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη δηαθηλεηέο πξντφλησλ ηνπ ηνκέα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, ηνπο εηζαγσγείο 

πξντφλησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, ηνπο θνξείο εθκίζζσζεο εμνπιηζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξνζσξηλήο  απνζήθεπζεο κεηαθφξησζεο, ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ΑΔΚΚ., ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο θπξίνπο ησλ 

έξγσλ. 

«παξαγωγόο ΑΔΚΚ» ζεκαίλεη πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα παξάγεη ΑΔΚΚ θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπο εξγνιήπηεο ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ 

πεξί Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Νφκν ηνπ 2001,  

φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 «θνξέαο δηαρείξηζεο» ζεκαίλεη πξφζσπν, ην νπνίν νξγαλψλεη, ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη 

ζπιινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ. 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Απνβιήησλ Νφκν ηνπ 2011, Ν.185(Ι)/2011 φπσο απηφο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

 

 «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Δθζθαθψλ, 

Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ) Καλνληζκνχο ηνπ 2013, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη 

ή αληηθαζίζηαληαη. 

 «ΟΑΚ» ζεκαίλεη ηνλ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο Κχπξνπ  

 «Αξκόδηα Αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ 

 «πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ» ή «.Δ.Γ.Α» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή ε 

νπνία ηδξχεηαη βάζεη ηνπ πεξί Απνβιήησλ Νφκνπ ηνπ 2011 φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 

ε αληηθαζίζηαηαη θαη έρεη αξκνδηφηεηα λα ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα Αξρή βάζεη ηνπ άξζξνπ 

43(7) ηνπ Νφκνπ. 

 «Γηαρείξηζε απνβιήηωλ» ζεκαίλεη ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, αλάθηεζε θαη δηάζεζε 

απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο επίβιεςεο 

ησλ ρψξσλ απφξξηςεο θαη ησλ ελεξγεηψλ, ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη έκπνξνη ή νη κεζίηεο. 

 

 


