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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

 

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

παράδωσε στις 28/04/2017 την ετήσια λεπτομερή έκθεση του, στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος. Η ετήσια έκθεση αφορά τον απολογισμό λειτουργίας του Συστήματος 

για την περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016.  

Πιο κάτω, παραθέτονται αποσπάσματα από την ετήσια έκθεση με πιο σημαντικά τα 

αποτελέσματα διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) των ενεργών Μελών του ΟΑΚ. Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται τα 

έσοδα και έξοδα του Οργανισμού για τη χρονική περίοδο αυτή, όπως προκύπτουν από 

τις οικονομικές του καταστάσεις. 

Το Συλλογικό Σύστημα του ΟΑΚ, υποχρεούται βάση του άρθρου 17 των όρων 

αδειοδότησης του, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει συνεχώς τα Μέλη του για την 

ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Επιπλέον, έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση 

τους, όσον αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ΑΕΚΚ για κάθε 

εκτελούμενο Έργο τους ξεχωριστά.  

 Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι Λειτουργοί του Οργανισμού πραγματοποίησαν πέραν 

των 85 προσωπικών επισκέψεων στα γραφεία και στα εργοτάξιά των Μελών. 

Εντούτοις, η επιμόρφωση των Μελών του δεν περιορίστηκε μόνο στις 

προσωπικές επισκέψεις αλλά και στις συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες για 

τεχνική καθοδήγηση. 

 
Όσον αφορά τον απολογισμό της λειτουργίας του Συστήματος, πρέπει να αναφερθεί 

ότι για το έτος 2016 υπήρξαν 31 νέες εγγραφές Μελών και ο συνολικός αριθμός τους 

ανήλθε στους 202 Εργολήπτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα Μέλη του ΟΑΚ αποτελούν 

μόνο το 9% των ενεργών Εργοληπτών.  

 Τα Μέλη του ΟΑΚ για το αναφερόμενο έτος έχουν παράγει και διαχειριστεί το 

25.8% της συνολικής παραγωγής των ΑΕΚΚ Παγκύπρια. Συγκεκριμένα έχουν 

παράγει και διαχειριστεί συνολικά 182,220.00 τόνους ΑΕΚΚ, από τους συνολικά 

707,478.00 τόνους που υπολογίζεται ότι παράχθηκαν από όλους τους 

εγγεγραμμένους Εργολήπτες Παγκύπρια.  
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 Τα Μέλη του Οργανισμού έχουν διαχειριστεί τα παραγόμενα ΑΕΚΚ ως 

ακολούθως:  

 173,930.00 τόνοι έχουν επαναχρησιμοποιηθεί σε ίδια ή άλλα Έργα, 

πετυχαίνοντας έτσι ποσοστό ανάκτησης 95.5%. Τονίζεται ότι οι 

108,683.00 τόνοι (62.5%) έχουν ανακυκλωθεί με σπαστήρες επί τόπου στο 

εργοτάξιο και οι υπόλοιποι 65,247.00 τόνοι (37.5%) έχουν 

επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία/ανακύκλωση.  

 8,290.00 τόνοι (4.5%) έχουν μεταφερθεί σε αδειοδοτημένες μονάδες 

ανακύκλωσης με την εξασφάλιση 700 δελτίων παραλαβής που αποδεικνύουν 

την μεταφορά τους. Συνδυάζοντας την ποσότητα αυτή με εκείνες που έχουν 

ανακυκλωθεί με ιδιωτικούς σπαστήρες, τα Μέλη του Οργανισμού έχουν 

καταφέρει να ανακυκλώσουν συνολικά 116,973.00 τόνους, πετυχαίνοντας 

έτσι ποσοστό ανακύκλωσης 64%.  

Οι παραγόμενες ποσότητες διαχείρισης των ΑΕΚΚ, έχουν εξαχθεί μέσα από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαθέτει ο Οργανισμός όπου το κάθε Μέλος ξεχωριστά, 

καταχωρεί τις ποσότητες ΑΕΚΚ, τις μεθόδους διαχείρισης τους καθώς και τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά έγγραφα. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ο ΟΑΚ για διευκόλυνση των 

Μελών του, προθυμοποιείται μέσω των Λειτουργών του, να ενημερώνει ο ίδιος τη 

πλατφόρμα για τα Έργα τους. Η διευκόλυνση αυτή γίνεται για όσους Εργολήπτες 

αδυνατούν να το πράξουν οι ίδιοι, χωρίς να επωμίζονται επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση. 

Άξιο αναφοράς αποτελούν οι υπογραφές Πρωτοκόλλων Συνεργασίας του Οργανισμού 

με το Τουρκοκυπριακό Σύνδεσμο Εργολάβων (ΚΤΙΜΒ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), θέλοντας έτσι να διευρύνει τους ορίζοντες του για συνεργασίες μεταξύ 

των Μερών αυτών, προς όφελος πάντοτε του Περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, καθόλη τη διάρκεια του έτους, το Δ.Σ του Οργανισμού παρατηρώντας τα 

προβλήματα/κενά που υπήρχαν από την εφαρμογή της Νομοθεσίας, πραγματοποίησε 

μετά από δική του πρωτοβουλία, αρκετές συναντήσεις με αρμόδια Τμήματα (Τμήμα 

Περιβάλλοντος, Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ.ά) για την από κοινού συζήτηση και επίλυση τους. 

Επιπρόσθετα των συναντήσεων αυτών, έχουν κατατεθεί και γραπτώς στο Διευθυντή 

του Τμήματος Περιβάλλοντος στις 30/11/2016, τα προβλήματα που παρατηρούνται 

και αντίστοιχες εισηγήσεις για επίλυση τους. 
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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΑΚ - 2016 
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