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Μ
ε βάση τον “Ο Περί Αποβλήτων Νόμο̋ του 2011” 

(Αρ. 185(Ι) του 2011) και τον “Ο Περί Στερεών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο̋” (Κ.Δ.Π 159/2011) 

προκύπτουν σημαντικέ̋ ευθύνε̋ για τι̋ οποίε̋ Ιδιοκτήτε̋, 

Μελετητέ̋ και Εργολάβοι δεν είναι επαρκώ̋ ενήμεροι. Στό-

χο̋ των πιο πάνω νόμων είναι η αποτελεσματικότερη διαχεί-

ριση των αποβλήτων από εκσκαφέ̋, κατασκευέ̋ και κατε-

δαφίσει̋ (“Α.Ε.Κ.Κ”) μέσω: (1) τη̋ εξάλειψη̋ ή / και μείωση̋ 

τη̋ παραγωγή̋ του̋, (2) τη̋ επαναχρησιμοποίηση̋ ή / και 

ανακύκλωση̋ του̋ και (3) τη̋ ορθή̋ απόρριψη̋ του̋ σε χώ-

ρου̋ ταφή̋, έτσι ώστε μέχρι το 2020 λιγότερο από το 30% 

των Α.Ε.Κ.Κ να απορρίπτεται (Πίνακα̋ 1).

Σημειώνεται ότι πλέον ουδεί̋ δικαιούται να αποθηκεύει, με-

ταφέρει ή επεξεργάζεται Α.Ε.Κ.Κ, εάν δεν έχει την απαιτού-

μενη από τον νόμο άδεια και υποβάλει την σχετική εγγύηση. 

Ο νόμο̋ προβλέπει πολύ αυστηρέ̋ ποινέ̋ για του̋ παρα-

βάτε̋ (μέχρι €4.000.000 σε περίπτωση πρόκληση̋ σοβαρή̋ 

περιβαλλοντική̋ ζημιά̋), ενώ ήδη έχουν επιβληθεί τα πρώτα 

εξώδικα πρόστιμα από ειδικού̋ Επιθεωρητέ̋ (μέχρι €4.000). 

Τα Α.Ε.Κ.Κ διαχωρίζονται σε 8 γενικέ̋ κατηγορίε̋ οι οποί-

ε̋ υπό-διαχωρίζονται σε διάφορε̋ άλλε̋ υποκατηγορίε̋ 

(Πίνακα̋ 2).

Ο Ιδιοκτήτη̋ (ω̋ “Κάτοχο̋ Αποβλήτων”) έχει την ευθύ-

νη για την διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και 

ω̋ εκ τούτου πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει είτε: 

α) να ετοιμάζει σχέδιο διαχείριση̋ αποβλήτων και να υπο-

Πίνακα̋ 1: Διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφέ̋, κατα-

σκευέ̋ και κατεδαφίσει̋ (Α.Ε.Κ.Κ)

βάλλει τραπεζική εγγύηση στον Υπουργό Εσωτερικών από 

€80.000 μέχρι €120.000 ανάλογα με την τάξη του έργου, ή 

β) να απαλλάσσεται από τι̋ ανωτέρω υποχρεώσει̋ με υπο-

γραφή ειδική̋ προ̋ τούτο σύμβαση̋ με τον Εργολάβο (υπό 

την προϋπόθεση ότι υπάρχει μόνο ένα̋ Εργολάβο̋, μέλο̋ 

του μητρώου εργοληπτών του Συμβουλίου Εγγραφή̋ και 

Ελέγχου Εργοληπτών). 

Στο στάδιο του σχεδιασμού ενό̋ έργου, ο Μελετητή̋ (ω̋ 

το πρόσωπο το οποίο εφαρμόζει μέτρα για την “Προαγωγή 

του Οικολογικού Σχεδιασμού”) οφείλει να σχεδιάσει το έργο 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε: α) να εξαλειφθεί ή / και να μει-

ωθεί η παραγωγή αποβλήτων (π.χ. με μείωση απαιτούμενου 

όγκου εκσκαφών) και β) να επαναχρησιμοποιηθούν ή / και να 

ανακυκλωθούν τα απόβλητα (π.χ. με χρήση υλικών κατεδά-

φιση̋ σε υπό-θεμελιώσει̋ / με χρήση υλικών ανακύκλωση̋ 

σε ασφαλτοστρώσει̋).

Ο Εργολάβο̋ (ω̋ “Παραγωγό̋ Αποβλήτων”) οφείλει:

α) να ετοιμάζει σχέδιο διαχείριση̋ αποβλήτων,

β) να υποβάλλει τραπεζική εγγύηση στον Υπουργό Εσωτερι-

κών από €5.000 μέχρι €50.000 ανάλογα με την τάξη του 

έργου (εφόσον δεν συμμετέχει σε ομαδικό σύστημα) και

γ) να αποδεικνύει ότι πέτυχε του̋ στόχου̋ που περιγράφη-

καν στον Πίνακα 1.

Για τον σκοπό αυτό, οφείλει να τηρεί αρχείο με τι̋ ποσότη-

τε̋ των παραχθέντων αποβλήτων και τον τρόπο διαχείριση̋ 

του̋.

Πίνακα̋ 2: Κατηγορίε̋ και κωδικοί αποβλήτων από εκσκα-

φέ̋, κατασκευέ̋ και κατεδαφίσει̋ (Α.Ε.Κ.Κ)

Κωδικό̋ Κατηγορία

17  01 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17  02 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17  03 Μείγματα ασφάλτου και ορυκτή̋ πίσσα̋, λιθαν-
θρακόπισσα και προϊόντα πίσσα̋

17  04 Μέταλλα
(περιλαμβανομένων και των κραμάτων του̋)

17  05 Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκα-
φή̋ από μολυσμένε̋ τοποθεσίε̋), πέτρε̋ και 
μπάζα εκσκαφών

17  06 Μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών 
που περιέχουν αμίαντο

17  08 Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

17  09 Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατε-
δαφίσεων

Απόβλητα από Κατασκευαστικέ̋ Εργασίε̋
και Υποχρεώσει̋ Ιδιοκτητών, Μελετητών και Εργολάβων
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Προ̋ αποφυγή προβλημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων με-

ρών (Ιδιοκτήτη̋ / Μελετητή̋ / Εργολάβο̋ / Επιθεωρητή̋) θα 

πρέπει:

α) Στο στάδιο των προσφορών να ζητούνται από του̋ Εργολά-

βου̋ πέραν από τα συνήθη έγγραφα (π.χ. Ετήσια άδεια από το 

Συμβούλιο Εγγραφή̋ και Ελέγχου Εργοληπτών τουλάχιστον 

ίση με την τάξη του έργου / Πιστοποιητικά χρηματοοικονομι-

κή̋ κατάσταση̋) και άδεια λειτουργία̋ ατομικού συστήματο̋ 

διαχείριση̋ αποβλήτων ή έγγραφο συμμετοχή̋ σε συλλογικό 

σύστημα διαχείριση̋ αποβλήτων. Το μοναδικό αδειοδοτημένο 

μέχρι στιγμή̋ συλλογικό σύστημα είναι αυτό του Οργανισμού 

Ανακύκλωση̋ Κύπρου – Ο.Α.Κ (www.oak.org.cy).  

β) Με την υπογραφή των κυρίω̋ συμβολαίων ο Ιδιοκτήτη̋ 

να υπογράφει ειδική σύμβαση μεταβίβαση̋ τη̋ κατοχή̋ των 

αποβλήτων στον επιτυχόντα Εργολάβο.

γ) Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Εργολάβο̋ να υπο-

βάλλει πέραν από τα συνήθη έγγραφα (π.χ. Πρόγραμμα Ερ-

γασιών / Σχέδιο Ασφάλεια̋ και Υγεία̋ / Εγγυητικέ̋ / Ασφά-

λειε̋) και το σχέδιο διαχείριση̋ αποβλήτων. 

Ο Μελετητή̋ θα πρέπει να περιλάβει όλα τα ανωτέρω σαν 

όρου̋ στα έγγραφα των προσφορών έτσι ώστε να είναι ξε-

κάθαρε̋ οι ευθύνε̋ που μεταβιβάζονται από τον Ιδιοκτήτη 

στον Εργολάβο.  l

Το Τμήμα Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ (ΤΕΕ), στο πλαίσιο τη̋ 

συνεχού̋ προσπάθεια̋ του για βελτίωση των συνθηκών 

ασφάλεια̋ και υγεία̋ και τη μείωση των εργατικών ατυχημά-

των, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών 

στον κατασκευαστικό τομέα, ετοίμασε τον εν θέματι Οδηγό.

Η διαχείριση των θεμάτων ασφάλεια̋ και υγεία̋ στα εργο-

τάξια ρυθμίζεται από του̋ περί Ασφάλεια̋ και Υγεία̋ (Ελά-

χιστε̋ Προδιαγραφέ̋ για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

Κανονισμού̋ του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002), που έχουν ενσω-

ματώσει στην Κυπριακή νομοθεσία τι̋ διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 

92/57/ΕΟΚ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋. Οι Κανονισμοί αυτοί 

επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή διαδικασιών οι 

οποίε̋ διασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών πρόληψη̋, 

τη συνεργασία και τον συντονισμό των διαφόρων συντελε-

στών του κατασκευαστικού έργου τόσο κατά την εκπόνηση 

τη̋ μελέτη̋ του έργου όσο και κατά το στάδιο τη̋ κατασκευ-

ή̋ του.  Οι διαδικασίε̋ αυτέ̋ περιλαμβάνουν τον διορισμό 

Συντονιστών για τα θέματα ασφάλεια̋ και υγεία̋ κατά την 

εκπόνηση τη̋ μελέτη̋ του έργου και κατά την εκτέλεση του 

καθώ̋ και την κατάρτιση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφά-

λεια̋ και Υγεία̋ (ΣΑΥ) και του Φάκελου Ασφάλεια̋ και Υγεί-

α̋ (ΦΑΥ).

Ο ρόλο̋ του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλεια̋ και υγεία̋ 

κατά την εκπόνηση τη̋ μελέτη̋ του έργου (ΣυνΑΥΜ) είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό̋ για την εφαρμογή των αρχών πρόλη-

ψη̋, την αποτελεσματική συνεργασία και τον συντονισμό 

ανάμεσα στου̋ μελετητέ̋ και άλλου̋ συντελεστέ̋ κατά την 

εκπόνηση τη̋ μελέτη̋ του έργου, καθώ̋ και για την ετοιμα-

σία των αναγκαίων εγγράφων (ΣΑΥ και ΦΑΥ).

Σκοπό̋ του Οδηγού είναι να καθοδηγήσει του κυρίου̋ των 

έργων (ιδιοκτήτε̋), του̋ μελετητέ̋ και άλλου̋ συντελεστέ̋ 

των έργων να κατανοήσουν τα καθήκοντα και τον ρόλο του 

ΣυνΑΥΜ και να διευκολύνει τη συμμόρφωση του̋ με τι̋ σχε-

τικέ̋ πρόνοιε̋ τη̋ νομοθεσία̋. 

Ο Οδηγό̋ περιλαμβάνει τι̋ σχετικέ̋ πρόνοιε̋ τη̋ νομοθεσί-

α̋ που ρυθμίζουν τον ρόλο του ΣυνΑΥΜ, σχετικά παραδείγ-

ματα και καλέ̋ πρακτικέ̋, καθώ̋ και τι̋ υπηρεσίε̋ του Συ-

νΑΥΜ. Οι καλέ̋ πρακτικέ̋ και τα παραδείγματα βασίζονται 

στον σχετικό «Μη δεσμευτικό Οδηγό ορθή̋ πρακτική̋ για 

την κατανόηση και εφαρμογή τη̋ Οδηγία̋ περί Εργοταξίων 

92/57/ΕΟΚ» τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋.

Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ ή/και διευκρινίσει̋ μπορείτε 

να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση etsoulofta@

dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλέφωνα 22405616 / 676.

Ο Οδηγό̋ βρίσκεται αναρτημένο̋ στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 

(www.mlsi.gov.cy).   l

Οδηγό̋ για το Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλεια̋ και Υγεία̋
κατά την εκπόνησn τη̋ Μελέτη̋ του Έργου

Πρόνοιε̋ τη̋ Νομοθεσία̋ και Καλή Πρακτική

από το Τμήμα Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ του Υπουργείου Εργασία̋ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανακοίνωση


