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Κυρίες και Κύριοι,
Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα μια από τις σοβαρότερες
περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας. Τα απόβλητα από
εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις Α.Ε.Κ.Κ. είναι από τα πιο βαριά
και ογκώδη απόβλητα τα οποία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτελούν ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα στη διαχείριση. Με
σκοπό τη θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών και
με στόχο την επαναχρησιμοποίηση τους, ετοιμάστηκαν ο «Περί
Αποβλήτων Νόμος του 2011 (Ν185(Ι)/20011)» και οι Κανονισμοί του
2011 (Κ.∆.Π. 159/2011). Σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, ο
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ιδιοκτήτης του έργου, έχει ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ για τη διαχείριση των
παραγόμενων ΑΕΚΚ.
O ιδιοκτήτης για να απαλλαχθεί από τη πιο πάνω ευθύνη, μεταβιβάζει
με σύμβαση την κατοχή των παραγόμενων Α.Ε.Κ.Κ. στον Παραγωγό
Α.Ε.Κ.Κ., που είναι ο εργολήπτης Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.
Ο παραγωγός Α.Ε.Κ.Κ. – Εργολήπτης, αφού αναλάβει την κατοχή
των παραγόμενων Α.Ε.Κ.Κ., υποχρεούται όπως:
 Πριν την έναρξη εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου

ετοιμάζει

ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων
 Κατά την εκτέλεση οικοδομικού ή τεχνικού έργου μεριμνά ώστε
να επιτυγχάνει την πρόληψη, μείωση και ορθολογική διαχείριση
των αποβλήτων
 Τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφεται η συνολική ποσότητα
κατά βάρος των αποβλήτων που έχουν παραχθεί, ή η
επιμέρους ποσότητα για κάθε ρεύμα αποβλήτου.
 Χρησιμοποιεί κατά προτεραιότητα ανακυκλωμένα υλικά σε
οποιοδήποτε οικοδομικό ή τεχνικό έργο
 Παραλαμβάνει από αδειοδοτημένο διαχειριστή το δευτερογενές
υλικό.
Για την επίτευξη των υποχρεώσεων αυτών, ο εργολάβος υποχρεούται
όπως διατηρεί και λειτουργεί Ατομικό Σύστημα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. , ή
συμμετέχει σε Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. Λόγω των πολύ
υψηλών

τραπεζικών

εγγυητικών

προς

το

Κράτος

,

ΑΤΟΜΙΚΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ελάχιστοι εργολήπτες μπορούν να δημιουργήσουν.
Έτσι οι πλείστοι των εργοληπτών συμμετέχουν σε δύο εγκεκριμένα,
μέχρι σήμερα,

από το κράτος Συλλογικά Συστήματα διαχείρισης

Α.Ε.Κ.Κ., τον Οργανισμό Ανακύκλωσης Κύπρου, Ο.Α.Κ και τον
Κυπριακό Οργανισμό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, ΚΟ∆Α.
Τα δύο αυτά Συλλογικά Συστήματα βασίζουν την λειτουργία τους, στις
συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη τους.
Κάποιος εργολάβος για να εγγράψει και αδειοδοτήσει Ατομικό Σύστημα,
πρέπει να αποταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, υποβάλλοντας τα
κατάλληλα έντυπα και καταβάλλοντας τα ανάλογα ποσά ως εγγύηση. Με
την εγγραφή ( έγκριση του Συστήματος), ο εργολάβος

φέρει

αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάση των
Κανονισμών.
Για την εγγραφή- έγκριση και αδειοδότηση Συλλογικού Συστήματος είναι
απαραίτητη η συμμετοχή πέραν του ενός εργολάβου και η διαδικασία
υποβολής εντύπων και καταβολής των αναλογών ποσών (εγγυητικών)
προς το Κράτος.
Με την εγγραφή Συλλογικών Συστημάτων χορηγείται άδεια διαχείρισης
από τον Υπουργό Εσωτερικών , μετά από γνωμοδότηση της
Συμβουλευτικής

Επιτροπής

διαχείρισης

Αποβλήτων

Σ.Ε.∆.Α.

Συμβουλευτική αυτή επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο:

Η
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 Του τμήματος Περιβάλλοντος
 Του υπουργείο Εσωτερικών
 Του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 Του Υπουργείου Εμπορίας, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 Του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
 Του Υπουργείου Υγείας
 Την Ένωση ∆ήμων και Κοινοτήτων Κύπρου
 Την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
 Του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.
Στην άδεια διαχείρισης Αποβλήτων καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Η άδεια διαχείρισης μπορεί
να ανανεώνεται με την υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή που είναι το
Υπουργείο, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της.
Ενημερωτικά, σημειώνω ότι αναμένεται σύντομα η μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων που αφορούν γενικά τα απόβλητα από το Υπουργείο
Εσωτερικών

στο

Υπουργείο

Γεωργίας,

Φυσικών

Πόρων

και

Περιβάλλοντος.
Το Συλλογικό σύστημα αποβλέπει:

1.

Στην ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ κατά το στάδιο της

παραγωγής τους ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιβλαβείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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2.

Στη συλλογή των ΑΕΚΚ ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο

μέγιστος συνολικός όγκος ωφέλιμων αποβλήτων.
3.

Στην μεταφορά των ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένο διαχειριστή.

4.

Στην ορθολογική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ με στόχο την επίτευξη

υψηλού

επιπέδου

ανάκτησης

υλικών,

ανακύκλωσης

και

επαναχρησιμοποίησης τους.
5.

Στην

επίτευξη

εμπλεκόμενων

υψηλού

οικονομικών

βαθμού

συνεργασίας

παραγόντων,

νομικών

όλων
ή

των

φυσικών

προσώπων που συμμετέχουν στη διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.
∆ιαχείριση = Επαναχρησιμοποίηση , Ανακύκλωση, ταφή.
Το όφελος από την επαναχρησιμοποίηση κάποιων υλικών, μειώνει
σημαντικά το κόστος κατασκευής του έργου. Γι’ αυτό μέσα και από τη
φιλοσοφία της ∆ιαχείρισης των αποβλήτων επιβάλλεται όπως γίνει
επαναχρησιμοποίηση όλων των κατάλληλων υλικών που προκύπτουν
ως απόβλητα.
Επομένως οι εργολάβοι που καθίστανται κατά το Νόμο παραγωγοί
αποβλήτων μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ
ιδιοκτήτη-εργολάβου, από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις Α.Ε.Κ.Κ.,
υποχρεούνται να εγγραφούν σε συλλογικό σύστημα το οποίο μπορεί να
τους παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση έτσι ώστε να γίνεται σωστή
∆ιαχείριση των Αποβλήτων. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η
μεταφορά των αποβλήτων θα γίνει από αδειοδοτημένους μεταφορείς σε
αδειοδοτημένους

χώρους

συλλογής.

Θα

πρέπει

επίσης

να
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αποδεικνύεται ότι ο εργολάβος έχει διαχειριστεί τα απόβλητα του
σύμφωνα με τους πιο πάνω νόμους και κανονισμούς.
Το συλλογικό σύστημα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ., ο φορέας διαχείρισης
δηλαδή οφείλει να ετοιμάζει ετήσια έκθεση, την οποία θα διαβιβάζει
στον Υπουργό Εσωτερικών μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους η οποία
αναφέρεται στο προηγούμενο έτος.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει τα εξής:
1.
που

Τεχνικό μέρος στο οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες Α.Ε.Κ.Κ.
διαχειρίστηκε,

ο

συνολικός

αριθμός

εκδοθέντων

δελτίων

παραλαβής.
2.

Οικονομικό μέρος στο οποίο θα γίνεται λεπτομερής οικονομική

ανάλυση των εσόδων και των εξόδων του συστήματος.
3.

Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στόχους

λειτουργίας του συστήματος.
Οι εργολήπτες αφού εξασφαλίσουν συμμετοχή σε ατομικό ή συλλογικό
σύστημα, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα στερεά απόβλητα στους
αδειοδοτημένους χώρους συλλογής αποβλήτων.
Στη Κύπρο υπάρχουν σήμερα δύο αδειοδοτημένοι χώροι συλλογής:
1.

Σκύρα Βάσα στη Λεμεσό

2.

Σκύρα Λίμα στο Σταυροβούνι
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Οι τιμές που χρεώνουν ανά μετρικό τόνο οι συγκεκριμένοι χώροι για
την παραλαβή των αποβλήτων κυμαίνονται με το είδος κάθε αποβλήτου
και από τη σύνθεση του φορτίου. ∆ηλαδή αν πρόκειται για διαχωρισμένα
υλικά η τιμή είναι χαμηλότερη ή αν πρόκειται για ανάμεικτα υλικά η τιμή
είναι ψηλότερη. Για προφανείς λόγους δεν παρουσιάζονται αναλυτικά
αυτές οι τιμές.
Εργολήπτης ο οποίος αρνείται να συμμορφωθεί ,με τις υποδείξεις των
επιθεωρητών, οι οποίοι πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους ή αρνείται
να συμμορφωθεί με τους πιο πάνω νόμους ή κανονισμούς, είναι ένοχος
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τα 500.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

O

συνειδητοποιημένος

εργολήπτης,

από

τη

στιγμή

της

προσφοροδότησης φροντίζει ώστε να ετοιμάζει ένα σωστό σχέδιο
διαχείρισης, στοχεύοντας πρωτίστως στην επαναχρησιμοποίηση όσων
υλικών είναι κατάλληλα προς χρήση, χωρίς ποτέ αυτό να αποβαίνει σε
βάρος της όλης ποιότητας του έργου , καθώς και στο διαχωρισμό των
αποβλήτων στο εργοτάξιο ώστε να εξασφαλίζει χαμηλότερη τιμή
χρέωσης από τις μονάδες παραλαβής.
Αυτή η ενέργεια δεν έχει μόνο οικονομικά οφέλη αλλά ενδυναμώνει τη
συνείδηση για το θέμα της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και
της φροντίδας για ένα καθαρότερο περιβάλλον χωρίς περιττές σπατάλες
υλικών και ενέργειας.
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Η περιβαλλοντική συνείδηση είναι υπόθεση που αφορά όλους. Για αυτό
και εμείς ως οργανωμένοι εργολάβοι εκπαιδεύουμε τα μέλη μας μέσω
σεμιναρίων στα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΜΑΣ, σχετικά με τη
διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. Με την ευκαιρία καλώ όλα τα μέλη των
συνδέσμων μας να παρακολουθήσουν τα εν λόγω σεμινάρια, καθώς και
όλους

όσους

ασχολούνται

με

το

κλάδο

των

κατασκευών

και

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις γνώσεις τους επί του θέματος. Είναι
σημαντικό να αναφέρω ότι για την ανανέωση της ετήσιας άδειας
Εργολήπτη από το Συμβούλιο Εγγραφής Εργοληπτών είναι απαραίτητη
προϋπόθεση η παρακολούθηση του σεμιναρίου με τίτλο: « Νομικές
Υποχρεώσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ.».
Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, η ∆ιαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ.
όχι μόνο συμβάλλει σε μια πιο οικονομική διεκπεραίωση ενός έργου
αλλά και συμβάλλει ουσιαστικά σε μια πιο καθαρή Κύπρο απαλλαγμένη
από τους διάφορους ακαλαίσθητους τόπους απόρριψης μπάζων και
στερεών αποβλήτων.
Οι εργολάβοι δηλώνουμε παρόντες για ένα πιο καθαρό και
περιβάλλον και συνεχιστές της προοπτικής βελτίωσης του.

Λευκωσία, 23 Σεπτεμβρίου 2015

υγιές

