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Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ)

Δρ. Ευγενίου Ευγένιος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος



❖Μέχρι πρόσφατα, οι ευθύνες για την Διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ

ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες

μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος την 5η, Φεβρουαρίου 2016.

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

❖Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή

της νομοθεσίας (αδειοδότηση και επιθεώρηση)

❖Έως το 2020, θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της

ανακύκλωσης τουλάχιστον 70% των Α.Ε.Κ.Κ, όπως ορίζεται

στους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 και την

οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2017/04/ΝΟΜΙΚΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ.pdf


Σύμφωνα με το Κανονισμό Κ.Δ.Π. 159/2011 και των εκάστοτε

τροποποιήσεων του, για την ορθολογική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ με

στόχο το κατά δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης, ο ιδιοκτήτης

του έργου (κατασκευή ή κατεδάφιση έργων) έχει την πλήρη ευθύνη για

την διαχείριση των παραγόμενων Α.Ε.Κ.Κ [Καν. 5, Παρ. (1)] και

υποχρεούται:

Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ - Ευθύνες Ιδιοκτήτη

❖ να ετοιμάσει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. [Καν. 7,

Παρ. (1α)], που θα συμπεριλαμβάνει το κόστος της Διαχείρισης τους,

(ποσότητες, περίοδο αποθήκευσης, μέθοδο διαχείρισης, τις συμβάσεις

με τους διαχειριστές των αποβλήτων, κλπ) και να καταθέσει στην

Αρμόδια Αρχή τραπεζική εγγύηση για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης

των υποχρεώσεων του.

❖να ετοιμάσει το έντυπο διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. στη περίπτωση όπου

η συνολική ανάμεικτη συμπιεσμένη ποσότητα υλικών Α.Ε.Κ.Κ., κατ‘ όγκο

(κ.ο.) είναι μέχρι και 25 κυβικά μέτρα [Καν. 5, Παρ. (1γ)].



O Ιδιοκτήτης μπορεί να μεταβιβάσει με σύμβαση στον παραγωγό

Α.Ε.Κ.Κ. (Εργολάβο) την ευθύνη που απορρέει από τις διατάξεις του

Κανονισμού 5 [Καν. 6]. Ο Ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τις πιο πάνω

υποχρεώσεις και o Εργολάβος καλείται όπως:

Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ - Ευθύνες Εργολάβου

❖ ετοιμάσει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. [Καν. 7, Παρ.

(1α), κόστος Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ., ποσότητες, περίοδο

αποθήκευσης, μέθοδο διαχείρισης, συμβάσεις με διαχειριστές, κλπ)]

του οποίου φέρει την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή του.

❖ να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα ή να διατηρεί

και λειτουργεί αδειοδοτημένο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ

[Καν. 7, Παρ. (2α και 2β)]. Η καταβολή εγγύησης για τη διασφάλιση

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του γίνεται από το σύστημα.



Υπάρχουν 3 Συλλογικά και 4 Ατομικά Συστήματα σε λειτουργία. Οι
ευθύνες των συστημάτων περιλαμβάνουν την:

❖ διασφαλίσει της συμμόρφωσης των μελών τους με τη Νομοθεσία

❖ συλλογή και διατήρηση όλων των δεδομένων που αφορούν τις
ποσότητες, σχετικά με την συλλογή, μεταφορά, διάθεση και
ανακύκλωση των αποβλήτων και την ενημέρωση της Αρμόδιας
Αρχής.

❖ προώθηση της ιεραρχίας των αποβλήτων και την επίτευξη των
στόχων ανακύκλωσης.

❖ ορθολογική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. κατά το στάδιο της
παραγωγής τους

❖ επίτευξη υψηλού επιπέδου ανάκτησης υλικών, ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης τους.

❖ επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων
οικονομικών παραγόντων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Συλλογικά ή Ατομικά Συστήματα

http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2017/04/ιεραρχίση-αποβλήτων.pdf


Συλλογικά ή Ατομικά Συστήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

❖Το ατομικό & το συλλογικό σύστημα δεν έχει καμία σχέση

με τις Άδειες Διαχείρισης για Συλλογή και Μεταφορά Α.Ε.Κ.Κ.

που εκδίδονταν από το Υπουργείο Εσωτερικών ή με το

πιστοποιητικό εγγραφής στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

που εκδίδεται σήμερα από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

❖Αποτελεί «δέσμευση» των εργοληπτών ότι θα επιτύχουν το

ποσοστό ανακύκλωσης (π.χ. 70%) που οι ίδιοι δηλώνουν, μέσω

της μελέτης που υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή για την

εξασφάλιση έγκρισης (όχι άδειας) ατομικού ή συλλογικού

συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ..



❖ Απαγορεύεται η επεξεργασία ή διάθεση αποβλήτων χωρίς άδεια

διαχείρισης αποβλήτων που εκδίδεται από τον Υπουργό.

Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Α.Ε.Κ.Κ. - Εγγραφή Συλλεκτών/Μεταφορέων 
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

❖ Η διαχείριση στο χώρο παραγωγής των αδρανών αποβλήτων,

απαιτεί την εξασφάλιση από τον ανάδοχο πιστοποιητικού

εγγραφής στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

❖ Οι συλλέκτες και μεταφορείς αποβλήτων, πρέπει να έχουν

πιστοποιητικό εγγραφής στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2017/04/εξασφάλιση-από-τον-ανάδοχο-πιστοποιητικού-εγγραφής.ppt.pdf
http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2017/04/πιστοποιητικό-εγγραφής.pdf


❖ Τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο χώρο

παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία

στο έδαφος (land treatment) από την οποία προκύπτει όφελος

για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση (R10), θεωρούνται

απόβλητα και πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες

Μονάδες για Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. αποκλειστικά

από συλλέκτες-μεταφορείς, καταχωρημένους στο μητρώο

Διαχειριστών Αποβλήτων για Συλλογή-Μεταφορά (Έντυπο

Αναγνώρισης και Παρακολούθησης).

Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Α.Ε.Κ.Κ. - Εγγραφή Συλλεκτών/Μεταφορέων 
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2017/04/Έντυπο-Αναγνώρισης-και-Παρακολούθησης.pdf


❖ Βελτιστοποίηση του νομικού πλαισίου και κανονισμών,
προκειμένου να αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ..

Νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός για την 
Διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ.

❖ Μεταφορά της ευθύνης για την παρακολούθηση της

εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των

Α.Ε.Κ.Κ. στους επόπτες του Εργοταξίου.
❖ Προώθηση δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας βάσης

δεδομένων, όπου τα σχετικά στοιχεία για τα Α.Ε.Κ.Κ. θα

ανεβαίνουν από τα συλλογικά ή ατομικά συστήματα.
❖ Ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων

επεξεργασίας/ ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ..
❖ Προώθηση διαχωρισμού των Α.Ε.Κ.Κ. στην πηγή κατά τη

διάρκεια της κατεδάφισης.

http://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2017/04/Διαχωρισμός-των-Α.Ε.Κ.Κ.pdf


❖ Ετοιμασία πρότυπων όρων (που ρυθμίζουν τη διαχείριση των

Α.Ε.Κ.Κ. και την προώθηση της ανακύκλωσης) για να

συμπεριληφθούν στα έγραφα διαγωνισμών που αφορούν Τεχνικά

ή Οικοδομικά Έργα.

Μέτρα/Δράσεις που έχουν αναληφθεί ή 
προγραμματίζονται

❖ Εισαγωγή παρόμοιων όρων και στα πρότυπα έγραφα και τις

οδηγίες προς τους οικονομικούς φορείς όπως αυτά εκδίδονται από

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις ιδιωτικές κατασκευές,

αλλά και στα έγγραφα για την υποβολή προσφορών και συμβάσεις

δημοσίων έργων και έργων κατεδάφισης.

❖ Αίτημα για κοινοποίηση του εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις

εργοταξίου έντυπου το οποίο υποβάλουν οι Εργολήπτες/

Εργολάβοι πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου για τον

αποτελεσματικό έλεγχο, τήρηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας.



Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!!!


