
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ)  

 
Παραδόθηκε πρόσφατα στον αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών κύριο 
Πρόδρομο Σεργίου, η ετήσια έκθεση απολογισμού για το 2014 του ΟΑΚ, που ως 
γνωστό είναι ο πρώτος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται στο 
Κυπριακό περιβάλλον με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην οικοδομική βιομηχανία, την  

 
άγνοια για την σχετική νομοθεσία και τα πενιχρά μέσα που διέθετε  ο Οργανισμός 
τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, κατόρθωσε να παρουσιάσει εξαιρετικά 
αποτελέσματα.  
Με τα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργάνωσε, τα ενημερωτικά του δελτία, 
και με πέραν των ογδόντα προσωπικών επισκέψεων στα εργοτάξια και γραφεία των 
μελών του, συνοπτικά κατόρθωσε: 
 

 Να βοηθήσει  τα μέλη του να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την 
σχετική νομοθεσία, και μεταξύ άλλων να δημιουργούν, διατηρούν και 



ενημερώνουν, για κάθε τους έργο, πλήρες σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης 
των παραγομένων ΑΕΚΚ.    

    

 Να επιμορφώσει τα 120 μέλη του στην σωστή διαχείριση των ΑΕΚΚ και να 
καθιερώσει σύστημα πιστοποίησης της διαδρομής τους. Με βάση το σύστημα 
αυτό 855 δελτία αποστολής ΑΕΚΚ έχουν επιστρέψει στον Οργανισμό με 
επιβεβαιωμένη την σωστή διαχείριση τους μέχρι την παράδοση τους σε 
αδειοδοτημένους χώρους.  
 

 Να βοηθήσει τα μέλη του να δημιουργήσουν και να ενημερώνουν ξεχωριστό  
μητρώο διαχείρισης ΑΕΚΚ για κάθε τους έργο, παρέχοντας τους δωρεάν 
πρόσβαση στο λογισμικό του και αναλαμβάνοντας δωρεάν την καταχώρηση 
στο σύστημα, των ποσοτήτων των ΑΕΚΚ για κάθε τους έργο.      

 

  Να διαχειριστεί 219057 τόνους ΑΕΚΚ από τους συνολικά 450132 που 
υπολογίζεται ότι παράχθηκαν, ήτοι περίπου το 48.7%, ενώ τα μέλη του 
αποτελούσαν περίπου μόνο το 7% των εν ενεργεία εργολάβων.  
 

 Να επαναχρησιμοποιηθούν πέραν των 200000 τόνων ΑΕΚΚ από τις 219011 
που υπολογίζεται ότι παράχθηκαν από τα μέλη του, πετυχαίνοντας έτσι 
ποσοστό επανάκτησης πέραν του 90%, το οποίο επέφερε στην οικοδομική 
βιομηχανία χιλιάδες ευρώ εξοικονομήσεις  και απέτρεψε από το περιβάλλον 
εκατοντάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα (tCO2eq).  
 

Όμως τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα, δυστυχώς δημιουργούν και ορισμένα 
εύλογα καυτά ερωτηματικά: 
 

 Το 2014 ο ΟΑΚ ήταν το μόνο αδειοδοτημένο συλλογικό εναλλακτικό σύστημα 
για την διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Κύπρο και είχε 120 μέλη από τους 
περίπου 2200 εν ενεργεία εργολήπτες που ήταν εγγεγραμμένοι στο 
Συμβούλιο Εργοληπτών. Οι   120 εργολάβοι  μέλη του ΟΑΚ εκπληρώσαν τις 
υποχρεώσεις τους προς την σχετική νομοθεσία, οι άλλοι περίπου 2080 τι 
έκαμναν; 
 

 Το 2014 υπολογίζεται ότι στην Κύπρο παράχθηκαν 450 000 περίπου τόνοι 
ΑΕΚΚ. Οι 120 εργολάβοι μέλη του ΟΑΚ διαχειρίστηκαν σωστά και 
τεκμηριωμένα τους περίπου 220 000 τόνους ΑΕΚΚ που παρήγαγαν. Οι άλλοι 
230 000 τόνοι ΑΕΚΚ που αναλογούν στους υπόλοιπους 2080 εργολάβους, 
που δεν ήταν μέλη σε κανένα σύστημα, αλήθεια που κατέληξαν;    
 

 
 

 
 


