
 

«Διαλέξεις ΟΕΒ σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος» 

 

«Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ» 

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, 16.00 -17.30  

Κεντρικά Γραφεία Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Αίθουσα Α, Λευκωσία 

Περιεχόμενο διαλέξεων:  

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι από 
τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των 
παραγόμενων αποβλήτων στην ΕΕ και αποτελούνται από υλικά, όπως 
σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, 
αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.  

Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των 
κτιρίων και των δημοσίων υποδομών,  ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων 
και υποδομών, ανακαινίσεις κτιρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και 
συντήρηση των οδών. 

Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕ ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. 
Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, δεδομένου 
ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία.  

Ωστόσο, το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε 
μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την ΕΕ από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη, αυτή η κατηγορία αποβλήτων απορρίπτεται, καταλαμβάνοντας πολύτιμο χώρο σε 
χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, εάν δεν διαχωρίζονται στην πηγή, μπορεί να περιέχουν 
μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, με κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερους κινδύνους για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από ΑΕΚΚ για 
διάφορα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, η τεχνολογία για το διαχωρισμό και την ανάκτηση των 
αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη και γενικά 
χαμηλού κόστους. 

Πρόγραμμα: 

Τίτλος παρουσίασης Ομιλητής Ώρα 

Νομοθετικό πλαίσιο για την  Ορθολογική 
διαχείριση εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ 

Δρ Ευγένιος Ευγενίου 
Τμήμα Περιβάλλοντος 16:00-16:30 

Προκλήσεις και πρακτικές στη διαχείριση 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ 

κ. Φράγκος Προκοπά 
ΟΣΕΟΚ 16:30-17:00  

Συζήτηση  17.00-17.30 



 

 

 

Εισηγητές: Δρ Ευγένιος Ευγενίου, Τμήμα Περιβάλλοντος και κ. Φράγκος Προκοπά, Διευθυντής 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) 

 

Δρ Ευγένιος Ευγενίου (Τμήμα Περιβάλλοντος) 

Ο Δρ Ευγενίου Ευγένιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2006 του απονεμήθηκε διδακτορικό στη Χημεία από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του 
εργάστηκε ως βοηθός εργαστηρίων και ως βοηθός έρευνας. Με την ολοκλήρωση 
των σπουδών του εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Τμήμα 
Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι το 2009. Εργάστηκε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στον Τομέα Διαχείρισης Στέρεων 

Αποβλήτων μέχρι το Μάρτιο του 2016 και έκτοτε εργάζεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στον Τομέα Ελέγχου της Ρύπανσης. 

 
Φράγκος Προκοπάς, Διευθυντής, ΟΣΕΟΚ 

O κ. Φράγκος Προκοπάς τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές  στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών ως Πολιτικός Μηχανικός. Στην επαγγελματική του 
πορεία έχει εργαστεί ως Μηχανικός Εργοταξίου, Διευθυντής 
καταστήματος και εκπαιδευτής σε Τεχνικές Σχολές. Τα τελευταία χρόνια 
διατελεί χρέη Διευθυντή στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων 
Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και κατέχει δίπλωμα εγκεκριμένου 
εκπαιδευτή από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
«Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ» 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΦΑΞ 22 666 661 ή στο email pkastanias@oeb.org.cy   
μέχρι την Τρίτη 12/12/2017 

Επιχείρηση/Οργανισμός: ……………………………….………………………..….……… 

Μέλος ΟΕΒ:          Ναι ☐                       Όχι ☐ 

Συμμετέχων/ουσα: ……………………………….……………………………….…..……… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………………………………………..………… 

Email: ……………………………….……………………………………………………………… 

Υπογραφή: …………………………………………….…………………………….…………… 
Σημείωση: *Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι δωρεάν μόνο για τα μέλη της ΟΕΒ. Για μη μέλη ΟΕΒ 
υπάρχει χρέωση 15€+ΦΠΑ. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν ο οργανισμός/επιχείρηση σας είναι 
Μέλος της ΟΕΒ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλ. 22665102 (εσωτ. 207). Η συμμετοχή είναι 
δωρεάν σε φοιτητές ή σε άτομα που εργάζονται στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. 


