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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ.) 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Σκουφά 3, Antony Court, Διαμέρισμα 107, 4044 Γερμασόγεια  

Τηλ.: 99990077, Γραφ.: 25828284,  Φαξ : 25828286 

Εmail: info@oak.org.cy                                                      Ιστοσελίδα: www.oak.org.cy 

Αρ. Αναφοράς: 01-003-19 

 Λεμεσός, 12η Σεπτεμβρίου 2019 

                                                                                                      Με το email και το φαξ 

Προς 

Όλους τους συμβεβλημένους Παραγωγούς του Συλλογικού Συστήματος 

Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕΚΚ του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) 

Αγαπητοί Κύριοι/ες, 

Θέμα:  Προκήρυξη Διαγωνισμού για απονομή Περιβαλλοντικών βραβείων στους 

τυπικούς συμβεβλημένους Παραγωγούς του Συλλογικού Συστήματος του ΟΑΚ 

Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνω ότι το Δ.Σ του Οργανισμού 

αποφάσισε την προκήρυξη ετήσιου Διαγωνισμού για την απονομή 

Περιβαλλοντικών βραβείων, στους  τυπικούς συμβεβλημένους Παραγωγούς, οι 

οποίοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, προς το Συλλογικό Σύστημα του 

Οργανισμού, όπως αυτές ορίζονται από την σχετική Νομοθεσία, προστατεύοντας 

έτσι, άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον μας.  

Τα βραβεία αυτά στοχεύουν στην δημιουργία συνθηκών ευγενούς ανταγωνισμού 

μεταξύ των συμβεβλημένων Παραγωγών, με απώτερο σκοπό την προώθηση της 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ευσυνειδησίας, παράλληλα με την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων τους, όπως απορρέουν από την σχετική Νομοθεσία.  

Ο Διαγωνισμός αυτός θα πραγματοποιείτε κάθε χρόνο, αρχής γενομένης το 2019 

και τα βραβεία θα απονεμηθούν στους Νικητές του Διαγωνισμού, σε ειδική 

εκδήλωση στην παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Σημειώνεται ότι, για το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων, η 

αξιολόγηση και η απονομή των Βραβείων θα γίνει για κάθε Εργοληπτική τάξη, 

ξεχωριστά. 
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Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την βαθμολογία των πιο κάτω κριτηρίων και 

οι επιτυχόντες είναι αυτοί που θα εξασφαλίσουν τον ψηλότερο βαθμό συνολικά: 

Α) Ενεργή άδεια συμμετοχής Παραγωγού, στο Συλλογικό Σύστημα του 

Οργανισμού  

Β) Έγκαιρη ενημέρωση και υποβολή των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων για όλα 

τα έργα σας, στο Συλλογικό Σύστημα  

Γ) Έγκαιρη και τεκμηριωμένη αποστολή της διαχείρισης των παραγόμενων 

αποβλήτων από όλα τα έργα σας στο Συλλογικό Σύστημα, όπως εκτιμήθηκε στο 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  

Δ) Διαχείριση των αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη την τάξη προτεραιότητας 

σύμφωνα με την ακόλουθη ιεράρχηση : Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – 

Ανακύκλωση – Ανάκτηση – Διάθεση 

Ε) Διαχωρισμός των παραγόμενων αποβλήτων στο εργοτάξιο πριν την μετέπειτα 

διαχείριση τους 

ΣΤ) Ανταπόκριση στις επιστολές/ενημερώσεις/επικοινωνία του Συλλογικού 

Συστήματος  

Το Δ.Σ του Οργανισμού πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η προσπάθεια 

του για επίτευξη της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων από τις εργασίες 

των συμβεβλημένων Παραγωγών του και αδιαμφισβήτητα η απόκτηση ενός 

τέτοιου Περιβαλλοντικού Βραβείου, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην 

Επιχείρηση σας.  

Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. 

Με εκτίμηση, 

Για Οργανισμό Ανακύκλωσης Κύπρου 

 

Γεωργία Χ’’ Γεωργίου 

Λειτουργός 


