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Περίληψη
Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «∆ιαχείριση Αποβλήτων Κτιριακών
Κατασκευών, Κατεδαφίσεων και Εκσκαφών (AKKE) στην Κύπρο», εκπονείται στα πλαίσια
του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και εντάσσεται στα πλαίσια του προγράµµατος
‘Life-Third Countries: Ανάπτυξη βέλτιστων συστηµάτων διαχείρισης των αποβλήτων
υψηλής προτεραιότητας στην Κύπρο’.
Η εργασία έχει ως κύριο στόχο την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην Κύπρο
αναφορικά µε τη διαχείριση του υπό µελέτη ρεύµατος αποβλήτου και τον υπολογισµό των
παραγόµενων ποσοτήτων AKKE στο νησί, ώστε να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις στα
πλαίσια του σχεδιασµού ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης στερεών αδρανών
αποβλήτων.
Το κείµενο της εργασίας χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια:
¾ Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ο καθορισµός των Αποβλήτων Κτιριακών Κατασκευών,
Κατεδαφίσεων και

Εκσκαφών µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και

περιγράφονται οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είναι δυνατόν να
προκύψουν από την λανθασµένη διαχείρισή τους.
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¾ Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και γίνεται
εκτενής αναφορά στην ισχύουσα νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε τα
τη διαχείριση των AKKE. Τονίζονται η απουσία εξειδικευµένης νοµοθεσίας για τα
AKKE στην Ευρώπη και το γεγονός ότι η διαχείρισή τους εµπίπτει στις πρόνοιες των
Οδηγιών και Κανονισµών για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων γενικά. Τέλος,
περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε τα AKKE σε επτά χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
¾ Το τρίτο κεφάλαιο δίνει λεπτοµερή περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά
µε τα AKKE και τη διαχείρισή τους στην Κύπρο. Υπογραµµίζεται και εδώ η απουσία
νοµοθετικού πλαισίου αναφορικά µε τα AKKE και ως εκ τούτου, αναλύεται ο νόµος ο
οποίος αφορά στη διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων γενικά. Μετά από
έρευνα, εντοπίζονται και παρουσιάζονται οι κυριότεροι εµπλεκόµενοι φορείς διαχείρισης
των AKKE στην Κύπρο και καταγράφονται όλες οι υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισής
τους.
¾ Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί το ποσοτικό µέρος της εργασίας, αφού εδώ γίνεται
προσπάθεια για υπολογισµό των παραγόµενων ποσοτήτων AKKE στο νησί. Ξεκινώντας
µε βάση τα ελληνικά µαθηµατικά µοντέλα τα οποία αναπτύχθηκαν από το Ε.Μ.Π. για τη
Eurostat, εντοπίζουµε ποιες παράµετροι καταγράφονται και µπορούν να δοθούν από τη
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, και ποιες παράµετροι θα πρέπει να εξαχθούν από
ερωτηµατολόγια ως πρωτογενή δεδοµένα. Έτσι, έχοντας τις απαντήσεις των
ερωτηµατολογίων που καταρτίσθηκαν, καθώς και τα απαραίτητα δεδοµένα από τη
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για τη δωδεκαετία 1990 – 2002, είµαστε σε θέση να
δώσουµε µια εκτίµηση της παραγόµενης ποσότητας των AKKE στο νησί, ποσότητα η
οποία δεν έχει υπολογιστεί ξανά µέχρι τώρα.
¾ Το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιέχει προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση
των AKKE στην Κύπρο στα πλαίσια µιας γενικότερης πολιτικής που θα πρέπει
εφαρµοστεί όσον αφορά το υπό µελέτη ρεύµα αποβλήτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2005)
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html

