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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΊΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ) 

του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

__________________________________________________________________________________ 

 

Το Συλλογικό Σύστημα του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ), εκπληρώνοντας 

τους όρους αδειοδότησης του, κατάθεσε στις 25/04/2019, λεπτομερή  ετήσια έκθεση 

απολογισμού στο Τμήμα Περιβάλλοντος.  

Στην έκθεση αυτή, έγινε απολογισμός της λειτουργίας, των αποτελεσμάτων διαχείρισης 

των ΑΕΚΚ των συμβεβλημένων Παραγωγών και των οικονομικών καταστάσεων του 

Συλλογικού Συστήματος, για την περίοδο από 01/01/2018 – 31/12/2018.  

Πιο κάτω, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποσπάσματα της ετήσιας έκθεσης που 

παραδόθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, τα οποία αφορούν τις ενέργειες του Δ.Σ του 

Οργανισμού με διάφορους εμπλεκόμενους Φορείς στη διαχείριση των ΑΕΚΚ, τα 

αποτελέσματα της διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ των ενεργών συμβεβλημένων 

Παραγωγών του Συλλογικού Συστήματος και τον απολογισμό των εσόδων/εξόδων, 

όπως προέκυψαν από τις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

1. Συνεργασία με εμπλεκόμενους Φορείς στην διαχείριση των ΑΕΚΚ και άλλους 

Το Συλλογικό Σύστημα του ΟΑΚ έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις και 

ενέργειες με διάφορους εμπλεκόμενους Φορείς με κυριότερο στόχο, την επίλυση των 

προβλημάτων που παρατηρούνται από την υφιστάμενη εφαρμογή της σχετικής 

Νομοθεσίας και την κατάθεση αντίστοιχων εισηγήσεων για επίλυσης τους.  

Οι ενέργειες αυτές παρουσιάζονται πιο κάτω: 

α) Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. 

Κώστα Καδή 

β) Συναντήσεις με Διευθυντή και Λειτουργούς Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. Κώστα 

Χατζηπαναγιώτου, κ. Χρυστάλλα Στυλιανού και κ. Ευγένιο Ευγενίου 

γ) Συνάντηση με Επίτροπο Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ιωάννα 

Παναγιώτου 

δ) Συνάντηση με Αντιπρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, κ. 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου 
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ε) Επιστολογραφία με Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος για σύγκρουση 

Νομοθεσιών (Περί Αποβλήτων Νόμο & Περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών) 

ζ) Συνεργασία με Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με την ενεργή συμμετοχή 

του Οργανισμού στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την «Κυκλική Οικονομία στη 

διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Κύπρο και στη Μάλτα» το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία του ΤΕΠΑΚ, του Ενεργειακού Γραφείου της Κύπρου και της Paragon 

Europe (Μαλτέζικη Ιδιωτική Εταιρεία). 

2. Απολογισμός δράσης Συλλογικού Συστήματος 

2.1. Τεχνικό μέρος 

Το Συλλογικό Σύστημα του ΟΑΚ, εκπληρώνοντας τους όρους αδειοδότησης του, 

εφάρμοσε και αυτή τη χρονιά, εποπτικό σύστημα παρακολούθησης για την 

διασφάλιση εφαρμογής των διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, 

όπως υποχρεούνται να πραγματοποιούν οι συμβεβλημένοι Παραγωγοί, βάση της 

σχετικής Νομοθεσίας και Κανονισμών αλλά και της συμφωνίας σύμβασης των 

Παραγωγών με το Σύστημα.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Λειτουργοί του Οργανισμού έχουν πραγματοποιήσει σημαντικό 

αριθμό συναντήσεων αλλά και τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους συμβεβλημένους 

Παραγωγούς του Συστήματος και ο οποίος ανέρχεται στις 546. 

 Για το έτος 2018, υπήρξαν συνολικά 30 εγγραφές νέων συμβεβλημένων 

Παραγωγών στο Συλλογικό Σύστημα και ο συνολικός αριθμός των ενεργών 

συμβεβλημένων Παραγωγών ανήλθε στους 178. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 12 από 

τις 30 εγγραφές έγιναν με τον νέο εναλλακτικό τρόπο εγγραφής στο Συλλογικό 

Σύστημα (εγγραφή για κάθε έργο ξεχωριστά). 

 Σύμφωνα με την εξαγωγή των αναφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

δεδομένων του Συλλογικού Συστήματος του ΟΑΚ, οι 178 ενεργοί συμβεβλημένοι 

Παραγωγοί έχουν παράγει και διαχειριστεί συνολικά 236,654.00 τόνους αποβλήτων 

ΑΕΚΚ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, έχουν παραχθεί 142,101.00 τόνοι καθαρών 

χωμάτων της κατηγορίας 17 05 04, τα οποία έχουν επαναχρησιμοποιηθεί, στη 

φυσική τους κατάσταση επί τόπου για επιχωματώσεις και δεδομένου αυτού, δεν 

υπολογίζονται στους επιτευχθέντες στόχους, ως προνοείται από την σχετική 

Ευρωπαϊκή οδηγία.  

 Η συνολική ποσότητα των παραχθέντων ΑΕΚΚ από όλους τους Παραγωγούς ΑΕΚΚ 

προσδιορίστηκε στους 1,299,067.00 τόνους. Δηλαδή, οι συμβεβλημένοι 
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Παραγωγοί του Συλλογικού Συστήματος του ΟΑΚ έχουν παράγει και διαχειριστεί το 

18% της συνολικής παραγωγής των ΑΕΚΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενεργοί 

συμβεβλημένοι Παραγωγοί του Συλλογικού Συστήματος του ΟΑΚ αποτελούν μόνο 

το 6% των ενεργών Εργοληπτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής 

και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε). 

Οι ποσότητες και οι τρόποι διαχείρισης των ΑΕΚΚ παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Από τις συνολικές παραχθείσες ποσότητες των συμβεβλημένων Παραγωγών του 

ΟΑΚ, έχει επαναχρησιμοποιηθεί με ή χωρίς καμία επεξεργασία σημαντική ποσότητα 

και η οποία ανήλθε στις 199,632.00 τόνους, πετυχαίνοντας ποσοστό 

επαναχρησιμοποίησης 85%. 

 Οι παραχθείσες ποσότητες, οι οποίες έχουν ανακυκλωθεί με σπαστήρα επί τόπου 

στο εργοτάξιο και επαναχρησιμοποιηθήκαν στα ίδια ή/και άλλα έργα, ανήλθαν 

στις 40,213.00 τόνους. Οι υπόλοιποι 159,419.00 τόνοι έχουν επαναχρησιμοποιηθεί 

σε άλλα έργα, χωρίς καμία επεξεργασία. 

 Οι συμβεβλημένοι Παραγωγοί του Συλλογικού Συστήματος του ΟΑΚ, βάση των 

2,611 εκδοθέντων δελτίων παραλαβής, από τις αδειοδοτημένες μονάδες 

ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, έχουν μεταφέρει για επεξεργασία 37,022.00 τόνους. Βάση 

αυτών των στοιχείων, προκύπτει ότι οι συνολικές ποσότητες που έχουν 

ανακυκλωθεί στα εργοτάξια με τη χρήση σπαστήρα και αυτές που μεταφέρθηκαν 

στις μονάδες για ανακύκλωση, ανέρχονται συνολικά στις 77,235.00 τόνους, 

πετυχαίνοντας έτσι ποσοστό ανακύκλωσης 33 %. 

 Οι ανακτηθείσες ποσότητες των συμβεβλημένων Παραγωγών του ΟΑΚ 

αφορούσαν τις επαναχρησιμοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, με ή χωρίς 

καμία επεξεργασία, στα έργα των Παραγωγών. Οι Παραγωγοί, έχοντας υπόψη την 

ιεράρχηση προτεραιότητας των αποβλήτων, έχουν καταφέρει να ανακτήσουν 

σημαντική ποσότητα, η οποία ανήλθε στις 199,632.00 τόνους, πετυχαίνοντας έτσι 

ποσοστό ανάκτησης 85 %. 

Σημείωση: Για τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που έχουν μεταφερθεί στις αδειοδοτημένες 

μονάδες ανακύκλωσης (37,022.00 τόνοι) δεν είναι γνωστό το ποσοστό 

ανακύκλωσης και ανάκτησης τους, γιατί δεν είναι η γνωστή η τελική κατάληξη τους, 

μετά την παράδοση τους στην μονάδα. Το Συλλογικό Σύστημα δεν μπορεί να 

γνωρίζει με βεβαιότητα τις ανακυκλωμένες και ανακτηθείσες ποσότητες των ΑΕΚΚ 

που έχουν παραδώσει οι συμβεβλημένοι Παραγωγοί του. 
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2.2. Οικονομικό μέρος 

Πιο κάτω παρατίθενται τα έσοδα και έξοδα του Οργανισμού για το έτος 2018, όπως 

έχουν ελεγχθεί από τον Ελεγκτή του Οργανισμού και κατατεθεί στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος και στον Έφορο Εταιρειών. 
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