
Η σύγχρονη περιβαλλοντική 

κρίση: συμπτώματα και ευκαιρίες 

Φαξάιακπνο Θενπέκπηνπ 

Λέθηνξαο 

Τκήκα Δπηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο 

Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 



Περιβάλλον - Τα κζματα: 

• Αζρασ 
• Βιοτεχνολογία 
• Χθμικά 
• Προςταςία των Πολιτϊν 

και Περιβαλλοντικά 
δυςτυχιματα 

• Κλιματικζσ Αλλαγζσ 
• Περιβαλλοντικά 

Οικονομικά 
• Υγεία 
• Βιομθχανία 

 

• Χριςθ τθσ Γθσ 

• Φφςθ και 
Βιοποικιλότθτα 

• Θόρυβοσ 

• Χϊμα 

• Αειφόροσ ανάπτυξθ 

• Απόβλθτα 

• Νερό 

• Ενζργεια 
 



Τι ςθμαίνει ανάπτυξθ; 

Τι προωκοφν οι κυβερνιςεισ; 

Τα ζπκπηώκαηα  



Ανάπτυξη κυπριακού τύπου 

 Τα 14 γθνιθ ρωξίο κειέηε 

 Μαξίλεο κε επαύιεηο θαη θηήξηα ζην λεξό – 
Φωξίο κειέηε 

 Τερλεηό λεζί ζηελ Πάθν! 

 Τνπηθά ζρέδηα θαη Γήιωζε πνιηηηθήο 

 Η Μεκνλωκέλε θαηνηθία 

 Οη δξόκνη ηωλ 5 ιωξίδωλ 

 Οη παξαιίεο θαη ξύπαλζε ζηε ζάιαζζα – 
Λεκεζόο, Πάθνο, Παξαιίκλη 

 Η κε «πξνζηαζία» ηεο θύζεο θαη ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο 



Τι ςθμαίνει ανάπτυξθ; 

Τι ζπρεπε να κανουμε; 

Τα ζπκπηώκαηα  



Περιβαλλοντικά 
δικαιϊματα του πολίτθ 



The UNECE Aarhus Convention 

Η ςφμβαςθ του UNECE (UN Economic Convention in Europe) 
για  

• το δικαίωμα ςτθν πρόςβαςη των περιβαλλοντικϊν 
πλθροφοριϊν, 

• το δικαίωμα τθσ ςυμμετοχήσ ςτθ λιψθ αποφάςεων και  
• τθ πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνη  
υπογράφτθκε ςτισ 25 Ιουνίου 1998 ςτθν  Δανζηικθ πόλθ του 

Aarhus ςτο Τζταρτο Υπουργικό ςυνζδριο για το 
περιβάλλον ςτθν Ευρϊπθ. Μπικε ςε εφαρμογι το 2011 
 
Εμείσ;   
 
Διαβουλεφςεισ, Ακροάςεισ ι Τίποτα; 

http://www.unece.org/env/pp/
http://www.unece.org/env/pp/


Ποδήλατα 

 Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα ζηηο 

πόιεηο 

 Καηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο 

 Μείωζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ 

 Αλέμνδεο κεηαθνξέο γηα ην θνηλό 

 Δπηπιένλ ρώξνο γηα πξάζηλν θαη 

πεξπάηεκα 



Μεταφορές - Amsterdam 



Μεταφορές - Amsterdam 



Μεταφορές - Κομπεγχάγη 



Μεταφορές – Freighburg Γερμανία 



Μεταφορές - Κομπεγχάγη 

Νένο πνδειαηόδξνκνο 





Οη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ζπλήζωο ηε ιεηηνπξγία ηνπο πεξηιακβάλνπλ 

ζέκαηα όπωο: 

i. Άδεηα ιεηηνπξγίαο κόλν ζε κνλνθαηνηθία θαηά πξνηίκεζε 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, κε επρέξεηα παξαρώξεζεο ελόο 

ππλνδωκαηίνπ θαη ρώξνπο πγηεηλήο ζηνπο επηζθέπηεο 

ii. Υπλνδωκάηην κε ζπγθεθξηκέλεο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο. 

iii. Σαιόλη κε ηειεόξαζε γηα μεθνύξαζε πνπ ζα κπνξεί ηαπηόρξνλα λα ην 

ρξεζηκνπνηεί θαη ν ηδηνθηήηεο. 

iv. Καζαξνύο ρώξνπο πγηεηλήο πνπ ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηωλ 

πξνζθεθιεκέλωλ. 

v. Καζαξά θαη αιιαγκέλα ιεπθά είδε (ζεληόληα , πεηζέηεο θιπ) 

vi. Καλόλεο πγηεηλήο παξαζθεπήο θαγεηνύ. 

vii.  Πξνζθνξά παξαδνζηαθνύ θαη πινύζηνπ πξνγεύκαηνο. 

 

Ύπνος και πρόγευμα στα Κυπριακά 

χωριά (Β&Β) 



Με ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα εμαζθάιηζε άδεηαο 

εθηέιεζεο έξγνπ πέξαλ ελόο ειάρηζηνπ θόζηνπο λα 

θαηαβάιιεηαη θαη ην θόζηνο επηζεώξεζεο γηα: 

 Παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο όξωλ πεξηβαιινληηθήο 

άδεηαο 

 Δπηβεβαίωζε θαηαζθεπήο θηεξίνπ όπωο θαη ε 

ελεξγεηαθή κειέηε 

 Δπηζεωξήζεηο θαηαζηεκάηωλ πώιεζεο δώωλ [pet 

shops] 

 Δπηζεωξήζεηο ηεο παξάθηηαο δώλεο 

Επιθεωρητές του 

δημοσίου 



Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηεξίωλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη θίλεηξα γηα ηδηώηεο 

Αιιαγή παιηώλ ζπζηεκάηωλ 

ζέξκαλζεο 

Net metering γηα πξνώζεζε ηωλ 

κηθξώλ ΑΠΔ 

Οηθηαθέο αλεκνγελλήηξηεο 

Προτάσεις ενέργειας 



Οικιακές ανεμογεννήτριες 

Αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ 

άμνλα πνπ απνδίδνπλ 

θαιύηεξα ζε ρακειέο 

ηαρύηεηεο αέξα 



Οικιακές ανεμογεννήτριες 



Με βάζε Δπξωπαϊθή Οδεγία: 

• Τν 2019 όια ηα λέα, ηα ελνηθηαδόκελα θαη κεγάιεο 

αλαθαίληζεο θηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη Σρεδόλ Μεδεληθήο 

Δλεξγεηαθήο Καηαλάιωζεο 

• Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ηδηωηηθά θηήξηα από ην 2020 

 

Θα εθαξκόζνπκε απηή ηελ Οδεγία ή ζα βξνύκε πάιη 

ηξόπνπο λα ηελ απνθύγνπκε; 

Γλωξίδνπκε λα θάλνπκε ηέηνηα θηήξηα; 

Θα εηζάμνπκε πνιηηηθέο αλαβάζκηζεο ηωλ θηεξίωλ πνπ 

έρνπκε; 

Κτήρια – το μέλλον 



Ο Πεξί Απνβιήηωλ Νόκνο 185/2011, άξζξν 

13(3) «…μέτρι το 2015 πρέπει να καθιερωθεί 

τωριστή σσλλογή τοσλάτιστον για το ταρτί, το 

μέταλλο, το πλαστικό και το γσαλί.» 

 

Τεγαλέιαηα θαη βηνληίδει 

Απόβλητα 



Απόβλητα 

Καλνληζκνί γηα Φώξνπο Υγηεηλήο Ταθήο 

Απνβιήηωλ Κ.Γ.Π. 562/2003 

 

Μείωση πράσινων αποβλήτων ποσ 

καταλήγοσν στις τωματερές κατά 25% το 

2010, 50% το 2013 και 75% το 2016! 

 



Απόβλητα 

Φωξηζηή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή 

ελέξγεηαο θαη θόκπνζη 

  Μόληκεο ζέζεηο εξγαζίαο 

 Παξαγωγή ελέξγεηαο από ΑΠΔ 

 Παξαγωγή εδαθνβειηηωηηθνύ 

 



Η ππώτη επεξεπγασία και στο 

μεγάλο θόλο πάνω η αναεπόβια 

επεξεπγασία 

Οξγαληθά απόβιεηα = 

Παξαγωγή 

ειεθηξηζκνύ θαη  

εδαθνβειηηωηηθνύ 

θνκπόζη 



Κλαδέματα & 

Κομποστοποίηση 

Θξπκκαηηζκέλα: Φξεζηκνπνηνύληαη από θάξκεο 

θνηνπνύιωλ θαιή ηηκή! 

Σε θήπνπο γηα λα εκπνδίδνπλ ηα αγξηόρνξηα, λα 

κεηώλνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ θαη γηα ιίπαζκα. 

Σηε θύζε ζαλ αληηδηαβξωηηθό θαη ζαλ 

εδαθνβειηηωηηθό 

 Κιαδέκαηα: 

Παξαγωγή πέιεηο [pellets] θαη 

Briquettes γηα ηδάθηα 



Πελλετς 
pellets 

Briquettes 



Δπραξηζηώ .. 

Πύξγνο 


