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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

   Σα μζημδμιζηά απυαθδηα ακαβκςνίζεδηακ ςξ ζδζαίηενμξ ηθάδμξ ζηενεχκ 

απμαθήηςκ βφνς ζημ 1999. ηδκ Δθθδκζηή Νμιμεεζία (κ.2939/2001,  παν. 4 ημο 

άνενμο 2) πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ «απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ» (ΑΔΚΚ), μ μπμίμξ  πενζβνάθεζ απυαθδηα πμο πνμένπμκηαζ απυ 

δναζηδνζυηδηεξ υπςξ μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ, ηεπκζηά ένβα οπμδμιχκ ηαζ 

θοζζηέξ/ηεπκμθμβζηέξ ηαηαζηνμθέξ. Πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ ηαηεδάθζζδ 

μζημδμιδιάηςκ ηαζ οπμδμιχκ, ηδκ ακαηαίκζζδ οπανπμοζχκ δμιχκ ηαζ ηδκ 

ηαηαζηεοή κέςκ. Πενζέπμοκ δζάθμνα ζοζηαηζηά, άθθα ζαθχξ επζηίκδοκα 

(αιίακημ ηαζ ιμκςηζηά οθζηά πμο πενζέπμοκ αιίακημ), ηαζ άθθα πμο ανπζηά δεκ 

εεςνμφκηαζ επζηίκδοκα αθθά ιπμνμφκ κα βίκμοκ (ππ επελενβαζιέκα λφθα, 

πθαζηζηά). Σα πνμαθήιαηα δδιζμονβμφκηαζ είηε ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή υηακ βίκεηαζ 

πνήζδ αοηχκ ηςκ οθζηχκ αθθά ηαζ ηαηά ηδκ  εβηαηάθεζρή ημοξ ζημοξ πχνμοξ ημο 

ενβμηαλίμο είηε ηαηά ηδκ ηεθζηή ημοξ δζάεεζδ ιεηά ηδκ ηαηεδάθζζδ. 

   ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά μζ ηνυπμζ δζαπείνζζδξ ηςκ 

ΑΔΚΚ, υπςξ πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακηίζημζπδ Δθθδκζηή ηαζ Δονςπασηή 

κμιμεεζία, ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ ζηδκ 

ακαηφηθςζδ ημοξ. Γίκεηαζ ιζα ακαθμνά ζηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ ηονζυηενςκ 

οθζηχκ πμο οπάνπμοκ ζηα ΑΔΚΚ ηαζ ημκίγεηαζ δ ζδιαζία ηδξ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ 

Ακάθοζδξ Κφηθμο Εςήξ (ΑΚΕ), ιζαξ ιεευδμο πμο απμηεθεί ενβαθείμ 

πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ. Απυ αζαθζμβναθζηέξ πδβέξ πανμοζζάγμκηαζ μζ ηζιέξ 

ηδξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ πμο πενζέπεηαζ ζηα ηονζυηενα μζημδμιζηά οθζηά 

ηαζ μζ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο εηπέιπμκηαζ ζε Αοζηναθία, 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, Δθθάδα ηαζ ηςηία,  μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ 

ηάπμζεξ δζαθμνέξ, ηονίςξ θυβς δζαθμνεηζηήξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ζ 

εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα.  

   Γίκεηαζ εηηίιδζδ ηςκ παναβμιέκςκ ΑΔΚΚ ζηδκ Αηηζηή βζα ηδκ πενίμδμ 2000-

2009 απυ δζαεέζζια ζημζπεία ηδξ ΔΤΔ υπςξ ανζειυ μζημδμιχκ, επζθάκεζα 

ηηζζιάηςκ ηαζ ανζειυ ηαηεδαθίζεςκ ιε ηδ πνήζδ δυηζιδξ ιεευδμο ηαζ 
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πνμηφπημοκ ηα ελήξ ιεβέεδ: Γζα ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ, ανπζηά οπάνπεζ ιζα 

ζηαδζαηή-βναιιζηή αφλδζδ ζημκ ανζειυ ηςκ ηαηεδαθζζηέςκ ηηζνίςκ ηαζ ζοκεπχξ 

ηςκ ακηίζημζπςκ απμαθήηςκ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2000-2003, εκ ζοκεπεία  

οπάνπεζ ιζα ιζηνή πηχζδ απυ ημ 2003-2004 ηαζ αημθμοεεί ιζα ιεβάθδ αφλδζδ 

απυ ημ 2004-2005. Απυ ημ 2005 έςξ ζήιενα παναηδνείηαζ ιζα ζοκεπήξ ιείςζδ 

ζημκ ανζειυ ηςκ ηαηεδαθίζεςκ, ιε ηαηεδαθίζεζξ ημο 2009 ιζηνυηενεξ ηδξ 

δεηαεηίαξ. Δπίζδξ δ ιεηααμθή ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ απμαθήηςκ απυ 

ηζξ ηαηαζηεοέξ έπεζ ακηίζημζπδ ιμνθή ιε αοηή ηςκ ηαηεδαθίζεςκ, αθθά 

ανζειδηζηά οπάνπεζ ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ ηαεχξ ηα απυαθδηα 

ηαηαζηεοχκ ηοιαίκμκηαζ απυ minimum ηζιή (ημ 2009) 322*103 ton  ζε maximum 

ηζιή ( 2005) 826*103 tn εκχ μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ βζα ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ 

είκαζ minimum (2009) 348*103tn ηαζ maximum (2005) 1287*103ton. ζμκ αθμνά 

ηα απυαθδηα εηζηαθχκ, μζ πμζυηδηέξ ημοξ είκαζ ιεβαθφηενεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

δφμ πνμδβμφιεκεξ ηαηδβμνίεξ (ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ) ηαεχξ 

πανμοζζάγμοκ minimum (2009) 8373*103 ton (26 θμνέξ παναπάκς απυ ηα 

απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ 24 θμνέξ απυ αοηά ηςκ ηαηεδαθίζεςκ) ηαζ maximum 

(2005) 16216*103tn (20 θμνέξ παναπάκς απυ ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ 

12,5 θμνέξ απυ αοηά ηςκ ηαηεδαθίζεςκ).  

   Ζ ζφζηαζδ ηςκ ΑΔΚΚ βζα ημκ κ. Αηηζηήξ οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ ηοπζηή 

ζφζηαζδ ηςκ εονςπασηχκ ΑΔΚΚ. Γίκεηαζ επίζδξ ιζα ακαθμνά ζηδκ ιμκαδζηή 

πζθμηζηή ιμκάδα ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ πμο θεζημφνβδζε ζημκ κ. Αηηζηήξ, ζηα Άκς 

Λζυζζα, βζα πενίμδμ 6 ιδκχκ ημ 2003, πανμοζζάγεηαζ δ δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ 

ηςκ ΑΔΚΚ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα θεζημονβίαξ ηδξ. Ζ ζφζηαζδ ηςκ ΑΔΚΚ βζα ημκ 

Ν. Αηηζηήξ υπςξ εηηζιήεδηε ανέεδηε εθαθνχξ δζαθμνμπμζδιέκδ απυ ηδκ 

ηαηαβεβναιιέκδ ζφζηαζδ ζηδκ πζθμηζηή ιμκάδα ημο Γήιμο Ν. Λζμζίςκ , ηαεχξ 

αοηή ακαθενυηακ ςξ επί ημ πθείζημκ ζε απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ θυβς ημο 

ζεζζιμφ ημ 1999. Ακαθφμκηαζ ηα ζημζπεία πμο δίκεζ δ Δονςπασηή Έκςζδ βζα ηα 

ΑΔΚΚ ηαζ ηδκ δζαπείνζζή ημοξ ζηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ ζφιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ 

Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ημο 2010 ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ. Βάζεζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ, βζα ηδκ Δθθάδα 

πανμοζζάγεηαζ ακαηφηθςζδ ζηα ΑΔΚΚ βφνς ζημ 5%. 
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   ηδκ Δθθάδα δεκ οπάνπεζ έκα μνβακςιέκμ δίηηομ ζοθθμβήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 

ηςκ οθζηχκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα απυαθδηα αοηά. Οζ εκένβεζεξ αλζμπμίδζδξ 

παναηηδνίγμκηαζ απμζπαζιαηζηέξ ηαζ έβηεζκηαζ ζηδκ δναζηδνζυηδηα ηςκ 

ενβμθάαςκ πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηα ακηίζημζπα ένβα. Αλζμπμζμφκηαζ ηονίςξ 

πνήζζια οθζηά, εκχ ημ νεφια ηςκ αδνακχκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ενβαζίεξ 

επζπςιαηχζεςκ ηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ παθαζχκ θαημιείςκ. Ηδζαίηενα βζα ημκ 

κ. Αηηζηήξ, οπμθμβίγεηαζ υηζ πενίπμο 1,9 εηαημιιφνζα ηυκμζ πχιαημξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακάπθαζδ ημο θαημιείμο Εςίηζα, ζηδκ Αβία Μανίκα 

ζημ Κμνςπί ιε πνέςζδ πενίπμο 1€/ηυκμ, πενίπμο 1,7 εηαημιιφνζα ηυκμζ 

ιεηαθένμκηαζ ζημκ ΥΤΣΑ ζηα άκς Λζυζζα βζα επζηάθορδ ηςκ αζηζηχκ 

απμννζιιάηςκ ηαζ ζπεδυκ 665.000 ηυκμζ ΑΔΚΚ απμννίπημκηαζ ακελέθεβηηα ζε 

πανάκμιεξ πςιαηενέξ. 

   Δπίζδξ πανμοζζάγμκηαζ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ πνμακαθενεείζαξ πζθμηζηήξ 

ιμκάδαξ ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζημκμιζηά δεδμιέκα απυ 

ηδκ δζελαβςβή ιζαξ ιεθέηδξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιμκάδαξ ακαηφηθςζδξ ζημκ κμιυ 

Ρμδυπδξ, δοκαιζηυηδηαξ 400ηυκμοξ/διένα ηαζ ηυζημοξ βφνς ζηα 3 εηαημιιφνζα 

€. Έηζζ βζα ηδκ επελενβαζία πενίπμο 700.000t ΑΔΚΚ (ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ, παναβςβή 2009), ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα βίκεηαζ 

δζαθμβή/δζαπςνζζιυξ ζηδκ πδβή (ενβμηάλζμ) ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ ζε 

ζπέζδ ιε αοηά ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ, πνεζάγμκηαζ πενίπμο 5-6 

ηέημζεξ ιμκάδεξ ζοκμθζημφ ηυζημοξ 15-18.000.000€..  

   Σέθμξ πνμηείκμκηαζ ηάπμζα εκδεζηηζηά ιέηνα, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα 

εθανιμζημφκ ηαζ κα βίκεζ άιεζδ πνμζπάεεζα απυ υθμοξ ημοξ θμνείξ βζα ηδκ 

ιείςζδ αοηχκ ηςκ απμαθήηςκ.  
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ABSTRACT 

 

   Waste from the construction industry was identified as a particular waste 

stream around 1999. The Greek Law 2939/2001, (paragraph 4 of Article 2) uses 

for the first time the term “construction, demolition and excavation waste” 

(CDEW), which describes waste from activities such as construction, technical 

infrastructure and natural / technological disasters. This waste stream is 

produced by the demolition of buildings and infrastructure, by renovation of 

existing structures and by building new ones. They contain several ingredients, 

some of them very dangerous (for example materials containing asbestos), and 

some other potentially dangerous (treated wood, plastic). The problem occurs not 

only at the use of these materials during construction, but also at their 

abandonment in areas of the site or at their disposal after demolition. 

   In addition, the management practices of the CDEW according to the national 

and European legislation are presented, and especially the reuse and the recycle 

of these materials. Also, the recycle of the materials in the CDEW is combined 

with the Life Cycle Analysis (LCA), a tool for environmental management. From 

literature, the embodied energy of the materials which are used at the 

construction industry, and their emissions of carbon dioxides in Australia, United 

Kingdom, Scotland and Greece are presented. It is very important to understand 

that the differences of the prices of the embodied energy and CO2 emissions 

between the countries are mainly due to differences in the process of the 

materials.           

   In the present study, the Construction, Demolition and Excavation waste 

(CDEW) amounts generated in Athens for the period 2000-2009 were estimated 

from data available from the National Statistical Service of Greece (such as 

number of buildings, surface of the buildings and a number of demolitions) and 

by using a calculation estimation model, based on Greek data. The results of the 

above estimation are: For the demolition waste, from 2000 to 2003, a raise of the 

demolished buildings leads to a raise of this waste stream. The maximum peak 

of the demolition waste is presented in 2004-2005 and since then it presents a 
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continuous declining trend. Almost the same applies to the construction waste 

stream, but there is a difference between them because the construction waste 

range from minimum (2009) 322*103 ton to maximum (2005) 826*103 ton, while 

the demolition waste range from minimum (2009) 348*103ton to maximum (2005) 

1287*103ton. As for the excavation waste, their quantities are greater than the 

two other waste streams, as it ranges from minimum (2009) 8373*103 ton (26 

times more than the construction waste and 24 times more than demolition 

waste) to maximum (2005) 16216*103tn (20 times more than the construction 

waste and 12,5 times more than demolition waste).  

   The composition of CDEW in Athens was evaluated according to a typical 

composition of the CDEW in the European Union. This study also presents the 

results from the operation of a pilot plant for recycling of CDW, located in the 

municipality of Ano Liossia. The plant operated during a net total period of 

approximately six months (of year 2003), processing about 30.000 tons of such 

materials. The estimated composition for the CDEW in Athens was slightly varied 

from the results from the above pilot plant because the materials that were 

leaded to this plant were mostly collected as a result of an earthquake in 

September 1999 in Northwest Attica, so there were mostly demolition wastes. 

   Based on data of the European Union, the recycling of CDEW in Greece 

corresponds to 5%. in Greece there is no organized management and treatment 

of the CDEW, and the recovery actions are fragmentary. Only the flow of 

aggregate, especially from excavation sites, is it used for restoration of old 

quarries and for coating the municipal waste, at the landfills. Especially for 

Athens, 1.9 million tons of aggregates are used for the restoration of an old 

quarry in the municipality of Koropi charging 1€/ton and 1.7 million tons of 

aggregates are transferred to landfill of the municipality of Ano Liossia in order to 

cover the municipal waste. So, almost 665.000 tons of CDEW are uncontrolled 

rejected.  

   This study also presents the financial data of the above pilot plant for recycling 

CDEW as well as the economic data from a study for building an analogous  

recycling plant in the prefecture of Rodopi with capacity of 400tons/day and with 
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cost around 3 million €. So, for the management of 700.000tons construction and 

demolition waste (2009 production) and under the condition that a site source 

separation for the excavation waste stream is taking place, almost 5-6 CDEW 

recycling plants are needed with a total cost of 15-18.000.000€.. 

   Finally some indicative measures which could lead to a better management of 

the CDEW are proposed and if we all make an effort, it is sure that this waste 

stream could be reduced.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

   Ζ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ μζημδμιζηέξ 

ενβαζίεξ (Απυαθδηα Δηζηαθχκ Καηαζηεοχκ ηαζ Καηεδαθίζεςκ - ΑΔΚΚ) 

ακένπεηαζ ζε ανηεηά εηαη. ηυκμοξ εηδζίςξ. Ζ Δθθάδα παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

έθθεζρδ δζηηφμο ζοθθμβήξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ οθζηχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα 

απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ. Οζ πενζμνζζιέκεξ δνάζεζξ είκαζ 

απμζπαζιαηζηέξ ηαζ ηφνζα είκαζ πνςημαμοθίεξ ηαηαζηεοαζηχκ ηαζ 

επζπεζνήζεςκ. Δζδζηυηενα θίβα οθζηά επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηαθχδζα, βοαθί, πθαίζζα ημοθςιάηςκ ηαζ παναεφνςκ. Ονζζιέκεξ 

πμζυηδηεξ ηαηαθήβμοκ ζε πςιαηενέξ, εκχ μζ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ 

εκαπμηίεεκηαζ είηε ζε ιδ εθεβπυιεκεξ είηε ζε αηαηάθθδθεξ πενζμπέξ. 

   Ακαθοηζηά δεδμιέκα βζα ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ (παναβςβή, ζφζηαζδ ηαζ 

ιέεμδμζ δζαπείνζζδξ) ζηδκ ΔΔ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ Δθθάδα έπμοκ δδιμζζεοηεί 

ηονίςξ ζηα πθαίζζα ημο Δονςπασημφ πνμβνάιιαημξ SUSCON, ζημ πνυβναιια 

LIFE-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, πμο βίκεηαζ ακαζηυπδζδ ηδξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζε Δθθάδα ηαζ Κφπνμ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ «Αεζθυνμξ 

Καηαζηεοή ζημ Γδιυζζμ ηαζ Ηδζςηζηυ Σμιέα ιέζς ηδξ Οθμηθδνςιέκδξ Πμθζηζηήξ 

Πνμσυκηςκ», Δηηίιδζδ ηςκ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ απυ ηδκ 

Καηαζηεοαζηζηή Γναζηδνζυηδηα ζε Δθθάδα ηαζ Κφπνμ, Μάνηζμξ 2006). 

   ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ δ εηηίιδζδ ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ 

μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ ζημ κ. Αηηζηήξ βζα ηδκ πενίμδμ 2000-2009 ιε ηδ πνήζδ 

δυηζιδξ ιεευδμο, δ μπμία ααζίγεηαζ ζε δζαεέζζια ζημζπεία ηδξ ΔΤΔ υπςξ 

ανζειυ μζημδμιχκ, επζθάκεζα ηηζζιάηςκ ηαζ ανζειυ ηαηεδαθίζεςκ ηαζ έπεζ ήδδ 

πνδζζιμπμζδεεί επζηοπχξ ζημ παναπάκς πνυβναιια.  

  Δπζπθέμκ ζημπυξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηδξ οπάνπμοζαξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ 

μζ ζηυπμζ πμο έπμοκ ηεεεί βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

πανμοζίαζδ ηυζμ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ ΑΔΚΚ αθθά ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ 

ημοξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.  
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   Σέθμξ, βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα εηηίιδζδξ ηδξ ηςνζκήξ δζαπείνζζδξ ημοξ, 

ζδζαίηενα ζημκ κ. Αηηζηήξ, ζοκδοάγμκηαξ ηαζ ιζα μζημκμιζηή απμηίιδζδ ημο 

εηάζημηε ηνυπμο δζαπείνζζδξ. 
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Α ΜΔΡΟ 

 

1. ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

   Ο ηθάδμξ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαηακαθχκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θοζζηχκ πυνςκ 

(αδνακή οθζηά, μνοηηά, λφθμ ηαζ κενυ) ηαεχξ ηαζ εκένβεζα. Σμ λφθμ, ημ ηζζιέκημ, 

μ πάθοααξ, ημ αθμοιίκζμ, ηα ζοκεεηζηά οθζηά, ηα πνχιαηα, ηα αενκίηζα, μζ 

μνβακζημί δζαθφηεξ ηαζ ηα άθθα δμιζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ, πνεζάγμκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πνχηςκ οθχκ ηαζ εκένβεζαξ βζα ηδκ 

παναβςβή ημοξ, ηδκ ιεηαθμνά ημοξ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ ημοξ ζε ιζα ηαηαζηεοή. 

   Πμθθά απυ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή, ηδκ ακαηαίκζζδ ηαζ 

ηδκ ζοκηήνδζδ ιζαξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πενζέπμοκ ημλζηέξ μοζίεξ πμο 

νοπαίκμοκ ημκ αένα ηαζ ηα κενά ηαζ πνμηαθμφκ αθάαεξ ζηδκ οβεία ηςκ 

ακενχπςκ ηαζ ζηα θοζζηά μζημζοζηήιαηα. Οζ μοζίεξ αοηέξ πενζέπμκηαζ ηαζ ζηα 

οθζηά ηαηεδάθζζδξ ηαζ βζα κα ιπμνέζμοιε κα ακαθφζμοιε ηζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ 

αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ ιζαξ ηαηαζηεοήξ ιε ημ πενζαάθθμκ 

πανμοζζάγεηαζ μ ηάηςεζ Πίκαηαξ 1 ιε ηα ηονζυηενα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζε ιζα ηαηαζηεοή. 
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ΣΑΓΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

Φένςκ μνβακζζιυξ 
Σζζιέκημ, αδνακή ηαζ πδιζηά πνυζιζηηα βζα ημ 
ζηονυδεια, πάθοααξ μπθζζιμφ, λοθεία βζα ηα 

ηαθμφπζα 

Σμζπμπμζίεξ 

Οπηυπθζκεμζ, ηζζιεκηυημοαθα, πθίκεμζ απυ 
πμνμιπεηυκ, ηζζιεκημζακίδεξ, βορμζακίδεξ, 
εενιμιμκςηζηά οθζηά υπςξ πμθοζηενίκδ ή 

πεηνμαάιααηαξ, ζοκδεηζηυ ημκίαια ημζπμπμζίαξ 

Δπζπνίζιαηα 
Σζζιέκημ, αδνακή, αζαέζηδξ, βφρμξ, έημζιμζ ζμαάδεξ 

ηζζιεκημεζδήξ ηαζ πμθοιενζημί 

Τδναοθζηά 
ςθδκχζεζξ παθημφ, ζζδήνμο, πάθοαα, πθαζηζημφ, 

ελανηήιαηα 

Ζθεηηνμθμβζηά 
Καθχδζα, ζςθδκχζεζξ, πίκαηεξ δζακμιήξ νεφιαημξ, 

ιεηαζπδιαηζζηέξ 

Ξοθμονβζηά Κμογίκεξ, κημοθάπεξ 

Βαθέξ Υνχιαηα, αζηάνζα, ζηυημζ ζπαημοθανίζιαημξ 

ηέβεξ-δχιαηα 
Κεναιίδζα, λοθεία, εενιμιμκςηζηά οθζηά, ζηεβακςηζηά 

οθζηά (αζθαθηζηά, πμθοιενή, έημζιεξ ιειανάκεξ) 

Κμοθχιαηα Αθμοιζκίμο, λφθμο, πθαζηζημφ, οαθμπεηάζιαηα 

Δπζζηνχζεζξ δαπέδςκ 
Πθαηίδζα, ιάνιανα, λφθζκα, πθαζηζηά, επμλεζδζηά, 

ηζζιεκημημκζάιαηα, ηυθθεξ ηαζ ανιυζημημζ 
Πίκαηαξ 1: Γμιζηά οθζηά ζηδκ ηαηαζηεοή

1
 

 

1.1. ΞΤΛΟ  

 
   Σμ λφθμ είκαζ απυ ηα παθαζυηενα δμιζηά οθζηά ηαζ πανά ηδκ ακάπηολδ πμθθχκ 

ακηαβςκζζηζηχκ οθζηχκ, ζοκεπίγεζ κα δζαηδνεί ηδκ αλία ημο ζε πμθθέξ 

παναδμζζαηέξ πνήζεζξ, αθθά ηαζ κα αολάκεζ ζηαεενά ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ημο ιε 

ηδκ δδιζμονβία κέςκ πνμσυκηςκ λφθμο. Αοηυ μθείθεηαζ ζηα ιμκαδζηά 

πθεμκεηηήιαηα πμο έπεζ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα δμιζηά οθζηά:  

 Γοκαηυηδηα πεναζηένς επελενβαζίαξ ηαζ δζάεεζδξ 

 Καθή ιμκςηζηή ζηακυηδηα απυ εενιυηδηα ηαζ ρφπμξ 

 Δθαθνυ αάνμξ ηαζ ορδθή ζηενευηδηα, ζοκεπχξ έπεζ ιεβάθδ ιδπακζηή 

ακημπή ζε ζπέζδ ιε ημ αάνμξ ημο 

 Δίκαζ αζζεδηζηά αζοκαβχκζζημ ηαεχξ ηοηθμθμνεί ζε ιεβάθδ πμζηζθία 

πνςιάηςκ, οθήξ, ζπεδίαζδξ 

 Δίκαζ ακακεχζζιμ θοζζηυ μνβακζηυ οθζηυ 

 Έπεζ ιεβάθμ πνυκμ γςήξ 
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 Ζ ηαηενβαζία ημο βίκεηαζ ιε ιζηνή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ είκαζ εφημθδ 

δ ζφκδεζδ ημο. 

 

Δίδνο έξγνπ Ξύιν 

ηέβεξ Δθάηδ 

Κμοθχιαηα Δθάηδ, Πεφηδ, Γνοξ 

Γάπεδα Πεφηδ, Γνοξ, Καζηακζά, Ολοά 

ηάθεξ Πεφηδ, Πίηζ-Πάζκ 

Πάζζαθμζ εειεθίςκ Λάνηγζκμ, Ολοά, Γνοξ, Καζηακζά 

Βμδεδηζηά ζηνζχιαηα Δθάηδ, Πεφηδ 
Πίκαηαξ 2: Δίδδ λφθςκ ηαζ πνήζδ

2
  

 
 

1.2.ΣΗΜΔΝΣΟ-ΚΤΡΟΓΔΜΑ  

 
   Σμ ηζζιέκημ είκαζ ιζα οδναοθζηή ζοκδεηζηή ημκία. Γδθαδή είκαζ έκα θεπηά 

δζαιενζζιέκμ ακυνβακμ οθζηυ (ρδιέκμξ ηαζ αθεζιέκμξ αζαεζηυθζεμξ-ζηυκδ) πμο 

ζε ακάιεζλδ ιε κενυ ζπδιαηίγεζ ιζα πάζηα δ μπμία πήγεζ ηαζ ζηθδναίκεζ ιέζς 

ακηζδνάζεςκ ηαζ δζενβαζζχκ εκοδάηςζδξ ηαζ ιεηά ηδκ ζηθήνοκζδ επακαηηά ηδκ 

ακημπή ηαζ ηδκ ζηαεενυηδηα αηυια ηαζ ιέζα ζημ κενυ. 

   Ο υνμξ ηζζιέκημ ή ηζζιεκημημκία ακαθένεηαζ ζηδ ζοκδεηζηή ζηυκδ, ζοκήεςξ 

πνμ ηδξ ακάιζλδξ ιε κενυ, πςνίξ άθθα αδνακή πνυζεεηα υπςξ άιιμξ ηαζ παθίηζ. 

Δκχ ημ ζηονυδεια ακαθένεηαζ είηε ζημ ιείβια ηζζιέκημο ιε πμζυηδηα απυ άθθα 

αδνακή οθζηά, είηε ζοκήεςξ ζημ ζηενευ ηαηαζηεοαζηζηυ οθζηυ πμο πνμηφπηεζ 

ιεηά ηδκ ακάιζλδ αοημφ ημο ιίβιαημξ ιε κενυ, πήλδ ηαζ ζηθήνοκζδ. Ζ πδιζηή 

ακηίδναζδ ημο ηζζιέκημο ιε ημ κενυ (εκοδάηςζδ ηζζιέκημο) πανάβεζ πνμσυκηα 

πμο έπμοκ παναηηδνζζηζηά πήλδξ ηαζ ζηθήνοκζδξ. Οοζζαζηζηά δ πδιεία-

ηεπκμθμβία ημο ζηονμδέιαημξ είκαζ δ πδιεία ηδξ ακηίδναζδξ ιεηαλφ ημο 

ηζζιέκημο ηαζ ημο κενμφ. 

   φιθςκα ιε ημκ εθθδκζηυ ηακμκζζιυ ηζζιέκηςκ (ΔΝ 196-1) ηα ηζζιέκηα 

πςνίγμκηαζ ζημοξ ελήξ ηφπμοξ ακάθμβα ιε ηδκ ζφκεεζή ημοξ3: 

 Σφπμξ Η (Σζζιέκημ Portland) Υαναηηδνίγμκηαζ ηα ηζζιέκηα πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ άθεζδ ημο ηθίκηεν ιε πνμζεήηδ βφρμο 2-3% ηαζ 

filler<3% η.α.  
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 Σφπμξ ΗΗ (Σζζιέκημ Portland ιε πμγμθάκεξ) Υαναηηδνίγμκηαζ ηα ηζζιέκηα 

πμο πενζέπμοκ πμγμθάκεξ. Σμ αδζάθοημ οπυθεζιια ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 

20% η.α.  

 Σφπμξ ΗΗΗ (Πμγμθακζηά ηζζιέκηα Portland) Πενζέπμοκ πμγμθάκδ ζε 

πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ εηείκα ημο ηφπμο ΗΗ. Σμ αδζάθοημ οπυθεζιια 

ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 20-40%. Πανμοζζάγμοκ παιδθυηενδ εενιυηδηα 

εκοδάηςζδξ, ηαζ εκδείηκοκηαζ ζε μβηχδδ ένβα (ππ. οπενπεζθζζηέξ ΓΔΖ 

ηθπ)  

 Σφπμξ ΗV(Σζζιέκημ Portland ακεεηηζηυ ζηα εεζζηά άθαηα) Γεκ πενζέπμοκ 

πμγμθάκεξ αθθά ημ ανβζθζηυ ηνζαζαέζηζμ πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενμ ημο 

3,5% ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ζε κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 2,5%.  

Σμ ζηονυδεια παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ ελήξ ζδζυηδηεξ:  

 Δίκαζ εφπθαζημ ηαζ ιπμνεί κα παίνκεζ μπμζμδήπμηε ζπήια ιε ηδκ αμήεεζα 

λφθζκςκ ή ιεηαθθζηχκ ηαθμοπζχκ 

 οκενβάγεηαζ εφημθα ιε άθθα οθζηά υπςξ πάθοαα, βοαθί η.α. 

 Σμ παιδθυ ηυζημξ ημο επζηνέπεζ ηδκ ηαηαζηεοή ζπεηζηά θεδκχκ ένβςκ. 

Σμ ζηονυδεια ζηζξ ηαηαζηεοέξ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ απθυ ή μπθζζιέκμ.  

    Σμ απθυ ή άμπθμ ζηονυδεια απμηεθείηαζ απυ ηζζιέκημ, κενυ ηαζ άιιμ.   

Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα δάπεδα ηαημζηζχκ, απμεδηχκ , ενβμζηαζίςκ υηακ 

αοηά εθάπημκηαζ πάκς ζε ζηενεή αάζδ (π.π. πχια, ανάπμξ) ή βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

δζάθμνςκ οθζηχκ (π.π. ηζζιεκηυθζεςκ, ηζζιεκηυπθαηςκ). 

   Σμ μπθζζιέκμ ζηονυδεια απμηεθείηαζ απυ ηα οθζηά ημο απθμφ ζηονμδέιαημξ 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ μπθζζιυ (παθφαδζκεξ αένβεξ). Οζ ζοκδεέζηενμζ θένμκηεξ 

μνβακζζιμί απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια είκαζ μζ πθάηεξ, δμημί ηαζ πθαημδμημί, 

οπμζηοθχιαηα, ημζπχιαηα, πέδζθα, πθαίζζα ηαζ ηεθφθδ. Γζ‟ αοηυ ημ ζηονυδεια 

πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ μπθζζιέκμ έηζζ χζηε κα βίκεηαζ ζοκδοαζιυξ ηδξ ακημπήξ 

ζε εθίρδ (ζηονυδεια) ηαζ εθεθηοζιμφ (παθφαδζκμξ ελμπθζζιυξ).4 
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1.3. ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ5 

 

   Σμ ημκίαια είκαζ ιίβια άιιμο, κενμφ ηαζ ιζαξ ζοκδεηζηήξ φθδξ (ημκίαξ). Δκχ 

ζημ ζηονυδεια μζ ζοκδεηζηέξ φθεξ είκαζ ηονίςξ ηα ηζζιέκηα, ζηα ημκζάιαηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζηέξ φθεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηζζιέκημ, αζαέζηδξ, 

βφρμξ ηαζ πδθυξ. Σμ ημκίαια είκαζ ηαηάθθδθμ βζα κα βειίγεζ ημοξ μνζγυκηζμοξ ηαζ 

ηάεεημοξ ανιμφξ ηςκ θίεςκ ηαζ πθίεςκ ηαζ ιεηά ημ πήλζιυ ημοξ ελαζθαθίγεζ ηδκ 

άηαιπηδ ζφκδεζή ημοξ ζε έκα ζοιπαβέξ ζχια. Δπίζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδκ ελμιάθοκζδ επζθακεζχκ ημίπςκ ηαζ μνυθςκ αθθά ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

μζημδμιήξ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Σα ημκζάιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε ηνείξ 

δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ: 

α. οκδεηζηά οθζηά 

 ημ ηηίζζιμ ηςκ ημίπςκ απυ θοζζημφξ ή ηεπκδημφξ θίεμοξ πανειαάθθμκηαζ 

ιεηαλφ ηςκ μνζγυκηζςκ ηαζ ηαηαηυνοθςκ ανιχκ ηαζ βειίγμοκ έηζζ ηα ηεκά πμο 

οπάνπμοκ ακάιεζα ζηζξ πέηνεξ ηαζ ηα ημφαθα. Σα ημκζάιαηα ζοκδέμοκ ημοξ 

θίεμοξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάκμοκ ζοιπαβέζηενμ ηαζ ζηενευηενμ ημκ ημίπμ. 

α. Καθοπηζηά ηαζ ιμκςηζηά οθζηά 

 Γζα ηδκ ελμιάθοκζδ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ειθάκζζδ ηςκ μναηχκ επζθακεζχκ ημίπςκ, 

ζηφθςκ, μνυθςκ πνδζζιμπμζείηαζ θεπηυ ζηνχια ημκζάιαημξ πάπμοξ 2.5-3.5cm. 

Σμ είδμξ ημο ημκζάιαημξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζε ηάεε πενίπηςζδ ελανηάηαζ 

απυ ηδκ εέζδ ημο ζημζπείμο πμο εα ηαθοθεεί (ελςηενζηέξ ή εζςηενζηέξ 

επζθάκεζεξ ημίπςκ, ηηθ) ηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ πμο επζεοιμφιε κα δχζμοιε 

(ιανιανμημκζάιαηα ηηθ). Δπίζδξ μνζζιέκα είδδ ημκζαιάηςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα ηδκ ζηεβακμπμίδζδ εζδζηχκ ένβςκ. Έηζζ μζ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ δελαιεκχκ 

κενμφ ή άθθςκ οβνχκ πχνςκ ζηεβακμπμζμφκηαζ ιε έκα ζηνχια ημκζάιαημξ. Οζ 

ανιμί ιεηαλφ ηςκ πθαηχκ πμο ηαθφπημοκ δζάθμνεξ επζθάκεζεξ ηαθφπημκηαζ ιε 

ημκίαια βζα κα πανειπμδζζηεί δ δίμδμξ ημο κενμφ ή ηςκ οβνχκ. Σέθμξ υπμο 

απαζηείηαζ, πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά ημκζάιαηα βζα αημοζηζηέξ ή εενιζηέξ 

ιμκχζεζξ. 

β. Πνχηεξ φθεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηεπκδηχκ θίεςκ.  
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   Ονζζιέκα ημκζάιαηα, π.π. ηα πδθμημκζάιαηα ηαζ ηζζιεκημημκζάιαηα, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηεπκδηχκ θίεςκ, υπςξ είκαζ ηα 

ημφαθα ηαζ δζάθμνμζ ηφπμζ ηζζιεκηυθζεςκ. 

 

1.4. ΥΑΛΤΒΑ5 

 

   Ο πάθοααξ πνμένπεηαζ απυ ημ ζίδδνμ, ιε ηαηάθθδθδ επελενβαζία ηαζ ηάπμζεξ 

πνμζιείλεζξ. Δίκαζ έκα ηνάια ζζδήνμο-άκεναηα, πμο επίζδξ πενζέπεζ πμθφ ιζηνά 

πμζμζηά πονζηίμο, θςζθυνμο, εείμο ηαζ εκδεπμιέκςξ ηαζ άθθςκ ζημζπείςκ. Σα 

είδδ παθφαςκ πμο πανάβμκηαζ ηαζ δζαηίεεκηαζ ζηδκ αβμνά είκαζ πμθθά ηαζ 

δζαθμνεηζηά, ιε δζαθμνεηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ εθανιμβέξ. Έκα απυ ηα είδδ είκαζ ηαζ 

μ πάθοααξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ.  

   Ο πάθοααξ είκαζ απυ ηα πζμ δζαδεδμιέκα δμιζηά οθζηά ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

υθμοξ ημοξ ηαηαζηεοαζηζημφξ ηθάδμοξ (μζημδμιζηή, καοπδβζηή ηθπ). Έπεζ 

ζδζαίηενδ πνήζδ ζηζξ μζημδμιζηέξ ηαηαζηεοέξ δζυηζ απμηεθεί ημκ μπθζζιυ ημο 

ζηονμδέιαημξ. Μπμνεί ιε ηαηάθθδθδ επελενβαζία κα βίκεζ πμθφ ζηθδνυξ ηαζ 

ακεεηηζηυξ. Τπάνπμοκ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ παθφαςκ: 

 Οζ ιαθαημί πάθοαεξ έπμοκ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε άκεναηα (0.26%), 

είκαζ ιαθαημί ηαζ εθαημί ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναζηεοή νάαδςκ 

ημο μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ, ζςθήκεξ, θφθθα πάθοαα ηηθ. 

 Οζ ηαηαζηεοαζηζημί πάθοαεξ έπμοκ πενζεηηζηυηδηα ζε άκεναηα ιεηαλφ 

0.15 ηαζ 0.25% ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναζηεοή 

οπμζηοθςιάηςκ, δμηχκ η.α. 

 Οζ ακμλείδςημζ πάθοαεξ είκαζ πάθοαεξ πμο πενζέπμοκ πνχιζμ, ημ μπμίμ 

υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ μλοβυκμ δδιζμονβεί έκα ιζηνμζημπζηυ 

ζηνχια (10–100 nm) ηνζμλεζδίμο ημο πνςιίμο (Cr2O3), ημ μπμίμ 

πνμζηαηεφεζ ημ ιεηαθθζηυ οπυζηνςια απυ ηδκ μλείδςζδ ηαζ ηδκ 

δζάανςζδ. ηδ δμιζηή αζμιδπακία πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ακμλείδςημζ 

πάθοαεξ βζα ηδκ παναζηεοή ζονιάηςκ ηαζ ηαθςδίςκ, βζα δζαημζιδηζηέξ 

επζηαθφρεζξ ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ακηζηεζιέκςκ, υπςξ κενμπφηεξ.  
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1.5. ΥΑΛΚΟ 

 

   Ο παθηυξ ηαζ ηα ηνάιαηά ημο είκαζ οθζηά, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά 

ζηζξ ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηδκ μζημδμιζηή. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ οδνμννμέξ, 

επεκδφζεζξ πνμζυρεςκ, οδνμζςθήκεξ, ηζβηθζδχιαηα ηθζιάηςκ, ιεηαθθζηά 

ελανηήιαηα ζε πυνηεξ, πανάεονα η.η.θ. 

   Ζ πνήζδ ημο παθημφ ααζίγεηαζ ζε ιενζηέξ παναηηδνζζηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ. Έπεζ 

πμθφ ηαθή δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

ηαθχδζα νεφιαημξ, ηαθή ακημπή ζηδ δζάανςζδ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

οδνμννμέξ, επζηαθφρεζξ πνμζυρεςκ, ζςθήκεξ ηαζ ζηέβεξ. Δπίζδξ πανμοζζάγεζ 

ηαθή εενιμαβςβζιυηδηα ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζςθήκεξ 

εένιακζδξ-ρφλδξ. Έπεζ ιεβάθδ εοηαιρία ηαζ αοηυ αμδεάεζ ζημ κα δζαιμνθςεεί 

εφημθα ιε εένιακζδ ή ρφλδ. 

   ηζξ δμιζηέξ ενβαζίεξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ηαεανυξ παθηυξ αθθά ηαζ 

ηνάιαηά ημο, απυ ηα μπμία ηα ζπμοδαζυηενα είκαζ μ μνείπαθημξ ηαζ μ κεάνβονμξ. 

Ο μνείπαθημξ πενζέπεζ παθηυ ηαζ ρεοδάνβονμ ηαεχξ ηαζ ιυθοαδμ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ επελενβαζίαξ. Ο κεάνβονμξ είκαζ ηνάια ηφπμο 

μνείπαθημο ιε αάζδ ημκ παθηυ ηαζ ιε ημοθάπζζημκ 10% κζηέθζμ. 

 

1.6. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ6 

 

   Σμ αθμοιίκζμ δεκ ακήηεζ ζηα αανέα ιέηαθθα ηαζ έπεζ ςξ πνχηδ φθδ ημκ αςλίηδ. 

Έπεζ πμθφπθεονεξ δοκαηυηδηεξ δμιζηχκ εθανιμβχκ, ηυζμ ζακ ηαεανυ 

αθμοιίκζμ υζμ ηαζ ιε ηδκ ιμνθή ηναιάηςκ. Σμ αθμοιίκζμ ηαζ ηα ηνάιαηά ημο 

ιπμνμφκ κα οπμζημφκ ηαηενβαζία ιε αθαίνεζδ οθζημφ πμθφ εοημθυηενα απυ 

άθθα ιέηαθθα. 

   Πανμοζζάγεζ πμθθέξ ζδζυηδηεξ : 

 Δίκαζ εθαθνφ. Οζ πυνηεξ ηαζ ηα πανάεονα είκαζ εθάπζζηα αανφηενα απυ ηα 

λφθζκα. 

 Έπεζ ακημπή.  

 Δίκαζ ακεεηηζηυ ζηδ δζάανςζδ. πδιαηίγεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο ιζα θεπηή 

αθθά ποηκή ηαζ ιε ζζπονή πνυζθοζδ μλεζδςιέκδ ζημζαάδα. Με 
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επζθακεζαηή επελενβαζία (ακμδζηή μλείδςζδ), αοηή δ μλεζδςιέκδ 

ζημζαάδα εκζζπφεηαζ. Γζα αοηυκ ημκ θυβμ ημ αθμοιίκζμ είκαζ ακεεηηζηυ ζηζξ 

ηακμκζηέξ αηιμζθαζνζηέξ επζδνάζεζξ. Ζ δζάνηεζα γςήξ ηςκ αθμοιζκέκζςκ 

ηειαπίςκ ζηζξ ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ είκαζ ελαζνεηζηά ιεβάθδ. 

 Γζαιμνθχκεηαζ εφημθα ηαζ πανμοζζάγεζ πμθφπθεονδ ηαηενβαζία. Μπμνεί 

κα οπμζηεί : έθαζδ, ζθονδθαζία, ζοιπίεζδ, πνζυκζζια, ηνφπδια η.ά. 

Ονζζιέκα ποημηνάιαηα, ιπμνμφκ κα ποηεοεμφκ ηαθά, εκχ άθθα ιπμνμφκ 

κα ζοβημθθδεμφκ. 

 Δίκαζ ηαθυξ αβςβυξ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ημο δθεηηνζζιμφ. Σμ 95% ηςκ 

αβςβχκ ορδθχκ ηάζεςκ έπμοκ πονήκα απυ ζφνιαηα αθμοιζκίμο. 

 Γεκ είκαζ ακεεηηζηυ ζηδκ εενιυηδηα.  

 Ζ παιδθή ποηκυηδηά ημο ζε ζοζπεηζζιυ ιε ηδκ ιεβάθδ ημο ακημπή ηαζ ηδκ 

ακεεηηζηυηδηά ημο ζηδκ δζάανςζδ ημ ηάκμοκ έκα ελαζνεηζηυ οθζηυ βζα ηζξ 

εθαθνζέξ ηαηαζηεοέξ. 

 Έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. 

 Δίκαζ αηνζαυ ζε ζπέζδ ιε ημκ παθηυ. 

 Δίκαζ ακαηοηθχζζιμ, αθθά δ δζενβαζία είκαζ εκενβμαυνα. 

   Γζα επζηαθφρεζξ ζηεβχκ ηαζ επεκδφζεςκ ημίπςκ πνδζζιμπμζείηαζ αθμοιίκζμ 

ιυκμ ζε ηαζκίεξ ηαζ θφθθα. Σα θφθθα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ βζα δζαημζιδηζημφξ 

θυβμοξ. Σμ ηνάια ημο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ηοπμπμζδιέκςκ εθαζιάηςκ. Αηυιδ ηοηθμθμνμφκ θφθθα ηαζ ηαζκίεξ αθμοιζκίμο 

ιε επζηαθφρεζξ. Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ πνήζδ ημο είκαζ ηα ημοθχιαηα αθμοιζκίμο ηαζ 

ηονίςξ ηα ελςηενζηά ηα μπμία έπμοκ ιεβάθδ ακημπή ζηζξ ηαηαπμκήζεζξ, ιπμνμφκ 

κα ηαθφρμοκ ιεβάθα ακμίβιαηα, ιζηνυ αάνμξ ηαζ ηαθή θεζημονβία. Γζ αοημφξ ημοξ 

θυβμοξ εεςνμφκηαζ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά απυ ηα λφθζκα ημοθχιαηα. 

 

1.7. ΣΔΥΝΖΣΟΗ ΛΗΘΟΗ-ΚΔΡΑΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ7 

 
ημοξ ηεπκδημφξ θίεμοξ πενζθαιαάκμκηαζ ηονίςξ : 

α) μζ μπηυπθζκεμζ, 

α) ηα ηεναιίδζα,  
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β) άθθμζ ηεπκδημί δμιζημί θίεμζ είκαζ ηα ειθακή ημφαθα, μζ πονίιαπμζ 

πθίκεμζ, μζ πθίκεμζ παηςιάηςκ ηαζ μνμθήξ, μζ πθίκεμζ ηαπκμδυπςκ ηαζ 

επέκδοζδξ ζδνάββςκ, ηα οπένεονα ημφαθα ηαζ μζ πθάηεξ πεγμδνμιίςκ 

ηαζ δνυιςκ, μζ πδθμζςθήκεξ, ηα ηεναιζηά πθαηίδζα, ηα πνμσυκηα 

πμνζεθάκδξ, ηα ηεναιζηά πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηα ηεναιζηά 

ζφκεεηα, μζ ηζζιεκηυθζεμζ, μζ πθίκεμζ ηαζ μζ πθάηεξ πεγμδνμιίμο, μζ πθάηεξ 

δαπέδμο, ηα ηναζπεδυνεζενα, μζ ζςθήκεξ ηαζ ηα άμπθα ηαζ μπθζζιέκα 

πνμηαηαζηεοαζιέκα δμιζηά ζημζπεία ημίπμο ηαζ μνμθήξ, 

δ) ηα οαθυημοαθα, δζάθμνα πνμσυκηα βφρμο, υπςξ βορυημοαθα, πθάηεξ 

ημίπμο ηαζ βορμζακίδεξ ηαεχξ ηαζ πνμσυκηα αιζακημηζζιέκημο ηαζ 

εθαθνμζηονμδέιαημξ 

Οζ μπηυπθζκεμζ, ή αθθζχξ ημφαθα, είκαζ ηεπκδηά οθζηά ηαζ ακήημοκ  ζηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ ηεπκδηχκ θίεςκ. Σδ πνήζδ ημοξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ ηδ ζοκακηάιε 

αηυιδ ηαζ ζηα ανπαία πνυκζα θυβς ηδξ έθθεζρδξ θοζζηχκ θίεςκ, ζε ιένδ πμο 

είπε ιυκμ πχια, ηαεχξ έθηζαπκακ ρδιέκμ πχια ιε ηνίπεξ ηαηζίηαξ ηαζ βοαθζά, 

(βζα πανάδεζβια ζηδκ Μεζμπμηαιία ή ζηα πανάθζα ημο Νείθμο). 

 Σα ηονζυηενα πθεμκεηηήιαηα ζηδ πνήζδ ηςκ ηεπκδηχκ θίεςκ ηαζ βεκζηυηενα 

ηςκ ηεπκζηχκ οθζηχκ ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ηα θοζζηά οθζηά είκαζ ηα ελήξ:  

α) ζηαεενυηδηα ζηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ ηαζ βεκζηά ζηδ ζοιπενζθμνά 

ημοξ ζηζξ ελςηενζηέξ επζδνάζεζξ, 

α) δοκαηυηδηα ηαηαζηεοήξ οθζηχκ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ ηαζ δζαζηάζεςκ,  

β) ηοπμπμίδζδ ηςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ημοξ, 

δ) δοκαηυηδηα ηαηαζηεοήξ οθζηχκ ιε αολδιέκμ ααειυ εηδδθχζεςξ μνζζιέκςκ 

ζδζμηήηςκ, 

ε) έπμοκ ιζηνυηενμ αάνμξ, 

ζη) πανέπμοκ αζθάθεζα απέκακηζ ζε ηζκδφκμοξ ηαζ πνμζηαζία απέκακηζ ζε 

αηιμζθαζνζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ 

γ) είκαζ μζημκμιζηά. 

Σα ημφαθα είκαζ ηεναιζηά πνμσυκηα, δδθαδή ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ημ ρήζζιμ 

ηδξ ανβίθμο (πδθμημκίαια) ζε ορδθή εενιμηναζία αθμφ πνχηα ηδξ δμεεί δ 

ηαηάθθδθδ ιμνθή. Έπμοκ πνζζιαηζηυ ζπήια ηαζ ημ πνχια ημοξ ελανηάηαζ απυ ηδ 
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πδιζηή ζφζηαζδ ηδξ ανβίθμο ηαζ ηονίςξ απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηά ηδξ ζε μλείδζα 

ημο ζζδήνμο. Σα ημφαθα δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: 

α. οιπαβή  

α. Γζάηνδηα 

β. Δζδζηά 

   Σα ζοιπαβή ημφαθα έπμοκ ανηεηά ιεβάθδ ακημπή ζε ζφβηνζζδ ιε ηα άθθα είδδ 

μπηυπθζκεςκ.  ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ αοηή δ ηαηδβμνία μπηυπθζκεςκ 

έπαζγε πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ ηαηαζηεοέξ θυβς ημο υηζ απμηεθμφζε ζε 

ιεβάθμ ααειυ ημ θένμκηα μνβακζζιυ ηςκ ηαηαζηεοχκ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα 

υιςξ έπμοκ ελαθεζθεεί ζπεδυκ απυ ηδκ αβμνά επεζδή ημ  θένμκηα μνβακζζιυ ηςκ 

ηαηαζηεοχκ απμηεθεί ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια. οκεπχξ ηα ημφαθα πθέμκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ ιδ θένμκηα μνβακζζιυ υπςξ πςνίζιαηα ζημ εζςηενζηυ 

ηςκ ηαηαζηεοχκ, ηηθ.  

   Σα ζοιπαβή ημφαθα ηαηαζηεοάγμκηαζ είηε ςξ πεζνμπμίδηα είηε ςξ 

ιδπακμπμίδηα πνέζαξ. Απυ άπμρδ πμζυηδηαξ βεκζηά πνμδβμφκηαζ ηα ημφαθα 

πνέζαξ. Δίκαζ ζοιπαβέζηενα, αανφηενα ηαζ εηδδθχκμοκ ιεβαθφηενδ ιδπακζηή 

ακημπή, είκαζ ηεθεζυηενα ηαηά ημ ζπήια ηαζ μζ αηιέξ ημοξ είκαζ απμθφηςξ εοεείεξ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα βζα ηδκ ηαηαζηεοή εζδζηχκ ηεπκζηχκ ένβςκ υπςξ μζ 

ηαπκμδυπμζ, μζ ελςηενζημί ημίπμζ ηαιίκςκ, ημίπςκ ηαζ ςξ επί ηςκ πθείζηςκ ςξ 

δζαημζιδηζηά. 

   Σα ηεναιίδζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα ηδκ επζηάθορδ ηςκ ζηεβχκ ηηζνίςκ 

ηαημζηζχκ ή δδιυζζαξ πνήζδξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ ζε επζθάκεζεξ ιε 

έκημκεξ ηθίζεζξ ηαζ ζφκεεηα ζπήιαηα. Δίκαζ ιζηνά ζημζπεία επζηάθορδξ, 

ζοβηεηνζιέκα: πθαηίδζα απυ θοζζηή πέηνα, απυ αζθαθηζηά οθζηά, απυ ιέηαθθμ ή 

απυ ζοκδοαζιμφξ αοηχκ ηςκ οθζηχκ. Σα ηεναιίδζα απμηεθμφκ έκα παναδμζζαηυ 

ηαζ ηαθαίζεδημ οθζηυ επζηάθορδξ ζηεβχκ πμο είκαζ αδζαπέναζημ απυ ημ κενυ, 

αθθά ηαοηυπνμκα έπεζ δοκαηυηδηα ακαπκμήξ, είκαζ άηαοζημ ηαζ πανμοζζάγεζ 

ιεβάθδ ζηακυηδηα εενιμιυκςζδξ. 
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1.8. ΠΛΑΣΗΚΑ 

 

   Σα πθαζηζηά είκαζ ακεεηηζηά μνβακζηά οθζηά. Σα πθαζηζηά είκαζ ζπεδυκ 

απμηθεζζηζηά πμθοιενή ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ, ελμφ ηαζ δ μκμιαζία πμθθχκ 

ελ αοηχκ θένεζ ημ πνυεεια πμθο-, ηαζ πμο ιπμνεί κα πενζέπμοκ πνυζεεηα, 

μνβακζηά ή ιδ, βζα αεθηίςζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ (ιδπακζηή ακημπή, ειθάκζζδ, 

πνχια ηθπ). Κφνζμ ζοζηαηζηυ παναζηεοήξ ημοξ είκαζ μζ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ πμο 

δζαηνίκμκηαζ ζε "επμλεζδζηέξ" ηαζ "αηνοθζηέξ". 

    Τπάνπεζ ζδζαίηενα ιεβάθμ πθήεμξ εκηεθχξ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ 

πθαζηζηχκ, ςζηυζμ ιπμνμφιε κα ηα ηαηαηάλμοιε ζε δφμ ηαηδβμνίεξ. Σα 

εενιμπθαζηζηά είκαζ πμθοιενή πμο απμηημφκ ιεβαθφηενδ πθαζηζηυηδηα, δδθαδή 

εοημθία ζημ κα παναιμνθςεμφκ ηαζ κα απμηηήζμοκ ημ ζπήια πμο επζεοιμφιε, 

ηάεε θμνά πμο εενιαίκμκηαζ. ηα εενιμζηθδνοκυιεκα ηαηά ηδκ πνχηδ 

εένιακζδ ηαζ ακάιζλδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ πνμηαθείηαζ πμθοιενζζιυξ ηαζ 

ζηθήνοκζδ ηαηά ηνυπμ ιδ ακηζζηνεπηυ. Γδθαδή ηα εενιμζηθδνοκυιεκα ιεηά 

ηδκ πήλδ ημοξ δεκ δφκαηαζ κα ιμνθμπμζδεμφκ πεναζηένς. 

    Δίκαζ οθζηά ιεβάθδξ ζδιαζίαξ ηαζ δ πμθφπθεονδ πνδζζιμπμίδζδ ημοξ 

ααζίγεηαζ ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαεχξ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα 

παναβςβήξ πθαζηζηχκ ιε πμθφ δζαθμνεηζηέξ ζδζυηδηεξ. Έηζζ οπάνπμοκ πθαζηζηά 

ηα μπμία είκαζ ζηθδνά, ακεεηηζηά ηαζ εθαζηζηά, ηαεχξ ηαζ άθθα πθαζηζηά ηα 

μπμία είκαζ ιαθαηά ιε ζδζυηδηεξ ηαμοηζμφη, ηαζ άθθα εφπθαζηα ηα μπμία 

δζαιμνθχκμκηαζ εφημθα ή ιπμνμφκ κα ποηεοεμφκ.  

   Σα ηονζυηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ: 

α. έπμοκ ιζηνυ εζδζηυ αάνμξ 

α. ιπμνμφκ κα παναζηεοαζημφκ απυ αοηά ζηθδνά ή εφηαιπηα ελανηήιαηα 

β. έπμοκ ιζηνή εενιμαβςβζιυηδηα 

δ. έπμοκ ιεβάθδ ζηακυηδηα ζε ιυκςζδ 

ε. έπμοκ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ δζάανςζδ ηαζ ιεβάθδ οδαημαπμννμθδηζηυηδηα 

ζη. ζε ακηίεεζδ ιε ηα θοζζηά πνμσυκηα υπςξ είκαζ ημ λφθμ, δεκ ζαπίγμοκ ηαζ δεκ 

πνμζαάθθμκηαζ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ 

γ.  έπμοκ ιεβάθμ ζοκηεθεζηή δζαζημθήξ. 
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   Δηηυξ απυ ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά ημοξ οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζεξ ζδζυηδηεξ 

ημοξ μζ μπμίεξ πενζμνίγμοκ ηδκ πνήζδ ημοξ, υπςξ: 

α. έπμοκ εθάπζζηδ ακημπή ζηδκ εενιυηδηα, ιε απμηέθεζια κα ηαίβμκηαζ εφημθα 

ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ 

α. ιενζηά έπμοκ εθάπζζηδ ακημπή 

β. ανηεηά πθαζηζηά είκαζ ακαθθέλζια 

δ. ιενζηά πθαζηζηά δεκ ακηέπμοκ ηα δζαθοηζηά. 

   ηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ηα πθαζηζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ: 

 Γζα ζηεβακμπμίδζδ. 

 Γζα εενιζηή ηαζ δπδηζηή ιυκςζδ. 

 Χξ ζημζπεία πνμζυρεςκ ηαζ ημίπςκ (ηα πενζζζυηενα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ 

PVC). 

 Γζα ιυκςζδ ηαζ επέκδοζδ δθεηηνζηχκ αβςβχκ. 

 Γζα ηδκ δδιζμονβία παναεφνςκ.  

 Χξ οθζηά επζηάθορδξ δαπέδςκ. 

 Χξ πνμζεεηζηά οθζηά βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ επελενβαζίαξ ηαζ 

ζακ πνμζηαηεοηζηά ιέζα, βζα πανάδεζβια ημ PVC πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

πνμζηαηεοηζηή επίζηνςζδ ζε λφθζκα δάπεδα. 

 Χξ ζοκεεηζηέξ ηυθθεξ βζα λφθμ ηαζ ζοκεεηζηά ιέζα ζε λφθζκα οθζηά. 

 

1.9. ΓΤΑΛΗ 

 

  Γζα ηδκ παναζηεοή ημο βοαθζμφ ακαιζβκφμκηαζ ηνεζξ ακυνβακεξ μοζίεξ πμο ζηδ 

ζοκέπεζα εενιαίκμκηαζ ιέπνζ κα ζοβπςκεοημφκ. Οζ μοζίεξ αοηέξ είκαζ δ άιιμξ 

πμο ιαξ δίκεζ ημ πονίηζμ, ημ ακεναηζηυ κάηνζμ (δ ζυδα) πμο παιδθχκεζ ημ ζδιείμ 

ηήλδξ ηδξ άιιμο, ηαζ ημ ακεναηζηυ αζαέζηζμ (μ αζαεζηυθζεμξ) πμο ζηαεενμπμζεί 

ημ βοαθί βζα κα ιδκ δζαθοεεί ζημ κενυ. ηα ααζζηά αοηά ζοζηαηζηά ιπμνμφκ κα 

πνμζηεεμφκ δζάθμνα ιεηαθθζηά μλείδζα βζα κα βίκεζ ημ βοαθί ηαηάθθδθμ βζα 

ζοβηεηνζιέκεξ πνήζεζξ ηαζ κα πάνεζ δζάθμνα πνχιαηα.  

   ηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ηα παναηάης είδδ 

βοαθζμφ:  
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 Ταθυπθζκεμζ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ελςηενζημφξ ηαζ εζςηενζημφξ 

ημίπμοξ υηακ επζεοιείηαζ δ δζέθεοζδ θςηυξ. Πνμζθένμοκ άνζζηδ 

εενιμιυκςζδ ηαζ δπμιυκςζδ. 

 Ταθυημοαθα. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζε ηθζιαημζηάζζα, 

θςηαβςβμφξ, ελςηενζηά δζαπςνζζηζηά η.α. Πνμζθένμοκ 

εενιμιυκςζδ , πανίγμκηαξ πανάθθδθα έκα εκηοπςζζαηυ αζζεδηζηυ 

απμηέθεζια, θςηίγμκηαξ ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, πςνίξ αοημί κα 

δζαηνίκμκηαζ απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 

 Ταθυπθαηεξ. Δίκαζ βοάθζκα ποημπνεζζανζζηά ζχιαηα, δ επάκς 

πθεονά ηςκ μπμίςκ είκαζ ακχιαθδ βζα κα πνμζθένεζ 

ακηζμθζζεδηζηή πνμζηαζία. 

 Γοάθζκα ηεναιίδζα. Δίκαζ δζάθακα ηεναιίδζα απυ βοαθί ιε θεία 

επζθάκεζα. 

 

1.10. ΥΡΧΜΑΣΑ 

 
   Χξ πνχιαηα εεςνμφκηαζ μζ οβνέξ μοζίεξ πμο ζηενεμπμζμφκηαζ ιεηά ηδκ 

εθανιμβή ημοξ ζηζξ επζθάκεζεξ δμιζηχκ ζημζπείςκ, δδιζμονβχκηαξ ιζα θεπηή, 

ακαθμβζηά, ιειανάκδ επζηάθορδξ. Σα πνχιαηα εεςνμφκηαζ δ ηεθζηή ελςηενζηή 

επέκδοζδ μνζζιέκςκ ηηζνίςκ ή ηιήιαημξ αοηχκ. Καηαζηεοάγμκηαζ απυ έκα 

πηδηζηυ μνβακζηυ οθζηυ, ημ δζαθφηδ, πμο δζαηδνεί ημ πνχια ζηδ ζςζηή 

ηαηάζηαζδ βζα πνήζδ, έκα ιδ πηδηζηυ οθζηυ, ηδ αάζδ, πμο δδιζμονβεί ηδ ζηενεή 

επζηάθορδ ηαζ θεζημονβεί ςξ ζοβημθθδηζηή μοζία ηαζ ηζξ πνςζηζηέξ μοζίεξ πμο 

απμηεθμφκ ημ ηονίςξ ζχια ημο πνχιαημξ, ηαζ δίκμοκ ημοξ πνςιαηζζιμφξ ζηζξ 

επζθάκεζεξ πμο αάθμκηαζ. 

   Σα πνχιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ιέζα επζπνχζεςξ βζα κα πνμζηαηεφμοκ ημ 

εηάζημηε οπυζηνςια ημο λφθμο ηαζ ημο ιεηάθθμο . Πνμζηαηεφμοκ ζε ελαζνεηζηυ 

ααειυ ηζξ ηαηαζηεοέξ απυ δζαανχζεζξ αθθά ηαζ δίκμοκ αζζεδηζηή ηαζ 

δζαημζιδηζηή ειθάκζζδ ζηδκ ηαηαζηεοή. Σα πνχιαηα ηαζ ηα αενκίηζα 

απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ ζοκεέζεζξ εθαίςκ, θοζζηχκ ή ζοκεεηζηχκ νδηζκχκ, 

πνςζηζηχκ οθχκ ηαζ δζαθοηχκ ηαζ απυ αμδεδηζηέξ μοζίεξ, υπςξ μοζίεξ 
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επζηάποκζδξ λήνακζδξ. Απμζημπμφκ ηυζμ ζηδκ πνμζηαζία ημο οπμζηνχιαημξ 

απυ ηδκ πνυςνδ βήνακζδ ελαζηίαξ ηςκ δζαανςηζηχκ επζδνάζεςκ ημο ελςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ημ ιέζμ επζηάθορδξ είκαζ εηείκμ ημ ζημζπείμ πμο ηεθζηά 

θαίκεηαζ ηαζ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ πνήζηδ. Σμ πνχια πμο εα επζθεπεεί 

πνέπεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο πνήζηδ αθθά ηαζ κα ζοιθςκεί ιε 

ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή, ζφιθςκα ιε ηδκ επζθάκεζα ηδκ μπμία εα 

ηαθφρεζ (π.π. εζςηενζηυξ ή ελςηενζηυξ ημίπμξ), ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ 

πμο επζηναημφκ (π.π. ηαοζαένζα, ζηυκδ η.ά.), ή ιε ηζξ ζοκεήηεξ πνήζδξ ημο 

οπμζηνχιαημξ (π.π. ζοπκυ πθφζζιμ, ακημπή ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ η.ά.). 

   Οζ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμφκ ηα οθζηά επζηάθορδξ είκαζ δ ακημπή ζηζξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ οβναζία, δ πδιζηή ημοξ αδνάκεζα, δ ηαθή πνυζθοζδ, δ 

ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, δ δοκαηυηδηα ηαεανζζιμφ, ημ ακαθθμίςημ ημο 

πνςιαηζζιμφ ημοξ, κα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυ άηαοζηα, δ έθθεζρδ ημλζηυηδηαξ ηαζ 

πθήεμξ άθθςκ ακάθμβα ιε ηδκ πνήζδ. Γεκζηά ακηζιεηςπίγμοκ μθζηά ή ιενζηά ηζξ 

θεμνέξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα πνμλεκήζμοκ ελςηενζημί επζαθααείξ πανάβμκηεξ, 

υπςξ είκαζ δ οβναζία, δ ανμπή, ηα οπυβεζα φδαηα, δ ζημονζά, δ δζάανςζδ, μζ 

πδιζηέξ μοζίεξ, δ αηηζκμαμθία, δ νφπακζδ απυ ζηυκδ ή ανςιζά, μζ αηναίεξ 

ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ δ πονηαβζά. 
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2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

 

   Σα δμιζηά οθζηά απμηεθμφκ ηδ αάζδ ηάεε είδμοξ ηαηαζηεοήξ, ηαεμνίγμοκ ηδκ 

ακημπή, ηδκ αζζεδηζηή έηθναζδ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ηδξ. Λυβς 

ηδξ ορδθήξ απαζημφιεκδξ πμζυηδημξ ημοξ, μ ηαηαζηεοαζηζηυξ ηθάδμξ 

πνςημζηαηεί ζηδκ ηαηακάθςζδ πνχηςκ οθχκ. Πανάθθδθα, μζ ζδζυηδηεξ ηαζ μζ 

ζοκδοαζιμί ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ ηαεμνίγμοκ ηζξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ηηζνίςκ, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή ημοξ ζπμοδαζυηδηα. 

   φιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 89/106/ΔΟΚ ηαζ ημοξ ζπεηζημφξ ηακμκζζιμφξ, ηα 

δμιζηά οθζηά πμο δεκ θένμοκ ηδ ζήιακζδ ζοιιυνθςζδξ CE δεκ ιπμνμφκ μφηε 

κα εζζάβμκηαζ μφηε κα δζαηίεεκηαζ ηυζμ ζηδκ εονςπασηή υζμ ηαζ ζηδκ εβπχνζα 

αβμνά.  

   Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα πνμσυκηα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ ηαηαζηεοή δμιζηχκ 

ένβςκ ακ είκαζ ζοιιμνθςιέκα ιε ηζξ 6 Βαζζηέξ Απαζηήζεζξ ηδξ Οδδβίαξ. 

 

2.1. ΟΗ 6 ΒΑΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 89/106 ΣΖ Δ.Δ.8 

 

   Σα πνμσυκηα ημο ημιέα ηςκ δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα 

βζα δμιζηά ένβα ηα μπμία (ηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ηαζ ζηα πςνζζηά ιένδ) 

ελοπδνεημφκ ηδ πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγμκηαζ, παναιέκμκηαξ ζοκάια 

μζημκμιζηά ηαζ  πθδνμφκ ηζξ αηυθμοεεξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ, υπμο αοηέξ 

πνμαθέπμκηαζ. Οζ απαζηήζεζξ αοηέξ πνέπεζ οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ ζοκηήνδζδξ 

ημο ένβμο, κα πθδνμφκηαζ επί ιζα μζημκμιζηχξ απμδεηηή δζάνηεζα γςήξ. Οζ 

απαζηήζεζξ, ηαηά ηακυκα, πνμτπμεέημοκ πνμαθεπηέξ εκένβεζεξ επί ημο ένβμο. 

1. Μδπακζηή ακημπή ηαζ εοζηάεεζα. 

   Σμ ένβμ πνέπεζ κα ζπεδζάγεηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηά ηνυπμ χζηε μζ 

ιδπακζηέξ θμνηίζεζξ πμο εκδέπεηαζ κα αζηδεμφκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ 

πνήζδ ημο κα ιδκ πνμηαθμφκ ηακέκα απυ ηα αηυθμοεα πενζζηαηζηά: 

α) ηαηάννεοζδ ηδξ υθδξ ηαηαζηεοήξ ή ιένμοξ ηδξ 

α) ιείγμκεξ παναιμνθχζεζξ ζε απανάδεηημ ααειυ 
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β) θεμνά ζε άθθα ιένδ ημο ένβμο ή ζε ελανηήιαηα ή ζε εβηαηεζηδιέκμ 

ελμπθζζιυ . 

2. Ποναζθάθεζα 

   Σμ δμιζηυ ένβμ πνέπεζ κα ζπεδζάγεηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηά ηνυπμ χζηε 

ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ: 

- κα εεςνείηαζ υηζ δζαηδνείηαζ, βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, δ ζηαηζηή 

ακημπή ημο ηηίζιαημξ, 

- δ βέκεζδ ηαζ δ ελάπθςζδ ηδξ θςηζάξ ηαζ ημο ηαπκμφ ζημ εζςηενζηυ ημο ένβμο 

κα είκαζ πενζμνζζιέκεξ, 

- δ ελάπθςζδ ηδξ θςηζάξ ζε βεζημκζηά ηαηαζηεοαζηζηά ένβα κα είκαζ 

πενζμνζζιέκδ, 

- κα είκαζ δοκαηυκ μζ έκμζημζ κα εβηαηαθείρμοκ ημ ένβμ ή κα δζαζςεμφκ ιε άθθμοξ 

ηνυπμοξ, 

- κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ αζθάθεζα ηςκ μιάδςκ δζάζςζδξ. 

3. Τβζεζκή, οβεία ηαζ πενζαάθθμκ 

   Σμ δμιζηυ ένβμ πνέπεζ κα ζπεδζάγεηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηά ηνυπμ χζηε 

δ πνήζδ ημο κα ιδ ζοκζζηά ηίκδοκμ βζα ηδκ οβζεζκή ή ηδκ οβεία ηςκ εκμίηςκ ή ηςκ 

βεζηυκςκ, ζδζαίηενα βζα έκακ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ θυβμοξ: 

- έηθοζδ ημλζημφ αενίμο, 

- πανμοζία επζηίκδοκςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ ή αενίςκ ζημκ αένα, 

- εηπμιπή επζηίκδοκςκ αηηζκμαμθζχκ, 

- νφπακζδ ή δδθδηδνίαζδ ημο κενμφ ή ημο εδάθμοξ, 

- πθδιιεθή δζάεεζδ ηςκ θοιάηςκ, ηςκ ηαοζαενίςκ ηαζ ηςκ ζηενεχκ ή οβνχκ 

απμαθήηςκ, 

- ειθάκζζδ οβναζίαξ ζε ιένδ ημο ένβμο ή ζε επζθάκεζεξ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ένβμο. 

4. Αζθάθεζα πνήζδξ 
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   Σμ δμιζηυ ένβμ πνέπεζ κα ζπεδζάγεηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηά ηνυπμ χζηε 

δ πνήζδ ημο κα ιδ ζοκεπάβεηαζ απανάδεηημοξ ηζκδφκμοξ αηοπδιάηςκ ηαηά ημ 

πεζνζζιυ ή ηδ θεζημονβία ημο, υπςξ βθίζηνδια, πηχζδ, ζφβηνμοζδ, έβηαοια, 

δθεηηνμπθδλία, ηναοιαηζζιυ απυ έηνδλδ. 

5. Πνμζηαζία ηαηά ημο εμνφαμο 

   Σμ δμιζηυ ένβμ πνέπεζ κα ζπεδζάγεηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηά ηνυπμ χζηε 

μ ευνοαμξ πμο βίκεηαζ αζζεδηυξ απυ ημοξ εκμίημοξ ή ημοξ βείημκεξ κα δζαηδνείηαζ 

ζε επίπεδμ πμο κα ιδ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ οβεία ηαζ πμο κα επζηνέπεζ ημκ φπκμ, 

ηδκ ακάπαοζδ ηαζ ηδκ ενβαζία ηςκ πνμζχπςκ αοηχκ οπυ ζηακμπμζδηζηέξ 

ζοκεήηεξ. 

6. Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ζοβηνάηδζδ εενιυηδηαξ 

   Σμ δμιζηυ ένβμ, ηαεχξ ηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ εένιακζδξ, ρφλδξ ηαζ αενζζιμφ, 

πνέπεζ κα ζπεδζάγμκηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαηά ηνυπμ χζηε δ απαζημφιεκδ 

ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαηά ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο ένβμο κα είκαζ παιδθή, 

ακάθμβα ιε ηα ηθζιαηζηά δεδμιέκα ημο ηυπμο αθθά ηαζ ημοξ πνήζηεξ. 

 

Οη έμη βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 89/106 ηεο Δ.Δ. 

1. Μδπακζηή ακημπή ηαζ εοζηάεεζα 

2.Ποναζθάθεζα 

3. Τβζεζκυηδηα 

4. Αζθάθεζα πνήζδξ 

5. Πνμζηαζία ηαηά ημο εμνφαμο 

6. Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ζοβηνάηδζδ εενιυηδηαξ 

πήια 1: Οζ 6 ααζζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ζςζηή θεζημονβζηυηδηα ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ   
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3. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ (ΑΔΚΚ) 

 
   Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ ηηζνίμο πανάβμκηαζ απμννίιιαηα, ηα 

μπμία ςξ ηονίανπμ παναηηδνζζηζηυ έπμοκ ηδκ έκημκδ δζαθμνμπμίδζδ ηυζμ ζηδ 

ζφζηαζή ημοξ, υζμ ηαζ ζηζξ ηεθζηέξ πνμξ δζάεεζδ πμζυηδηεξ. Σμ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηςκ απμννζιιάηςκ πνμένπεηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηαηεδάθζζδ ημο 

ηηζνίμο. ημ πήια 2 απεζημκίγεηαζ δ πνήζδ ηςκ δζαθυνςκ οθζηχκ, μζ δζενβαζίεξ 

πμο θαιαάκμοκ πχνα, ηαεχξ ηαζ δ παναβςβή ηςκ απμννζιιάηςκ ζε υθα ηα 

ζηάδζα ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ ηηζνίμο. 9 

 

ΑκαηοηθςιέκαΑ Όθεξ

πεδζαζιυξ Καηαζηεοή Λεζημονβία Καηεδάθζζδ ΥΤΣΑ

Απμννίιιαηα

Απμννίιιαηα 

ηαηαζηεοήξ

Δκένβεζα Τθζηά Δκένβεζα

ΤθζηάΔκένβεζα

 
πήια 2. Γζάβναιια νμήξ οθζηχκ ζηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ ηηζνίμο  
 
   
 Ο υνμξ «απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ» είκαζ ανηεηά 

βεκζηυξ ηαζ ηαθφπηεζ έκα ιεβάθμ θάζια οθζηχκ. Σα απυαθδηα απυ εηζηαθέξ, 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ) ειπίπημοκ ζηδκ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ 

ηςκ άνενςκ 12 ηαζ 13 ημο Ν.1650/1986 ηαεχξ ηαζ ηςκ άνενςκ 15,16,17, 18 ηαζ 

24 ημο Ν. 2939/2001. 

   Γεκζηά, ηα ΑΔΚΚ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ παναηάης δναζηδνζυηδηεξ10:  
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 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο: ακεβένζεζξ, ηαηεδαθίζεζξ, ακαηαζκίζεζξ, 

επζζηεοέξ, πενζθνάλεζξ ηαζ πενζζημζπίζεζξ ιειμκςιέκςκ μζηζχκ – 

ηηζνίςκ ηαζ ηηζνζαηχκ ζοβηνμηδιάηςκ. 

 Σερληθά έξγα ππνδνκώλ: ηαηεδαθίζεζξ, ηαηαζηεοέξ ή ηαζ 

επζδζμνεχζεζξ δνυιςκ, βεθονχκ, ζδνάββςκ, απμπεηεοηζηχκ 

δζηηφςκ, πεγμδνμιίςκ, ακαπθάζεζξ πχνςκ, η.α.. 

 Φπζηθέο/ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο: ζεζζιμί, πθδιιφνεξ, 

ηαημθζζεήζεζξ, δοζιεκείξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ θμζπέξ 

ηαηαζηνμθέξ μζημδμιχκ. 

   Με αάζδ ηα παναπάκς ιπμνεί κα βίκεζ ηαηάηαλδ ηςκ ΑΔΚΚ ακάθμβα ιε ηδκ 

πνμέθεοζή ημοξ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ υπςξ απμννέεζ απυ ηδ κμιμεεζία:  

α) Τιηθά Δθζθαθώλ: Σα οθζηά αοηά ιπμνεί κα είκαζ ιδηνζηά πχιαηα εηζηαθχκ, 

άιιμξ, παθίηζ, πέηνεξ, άνβζθμξ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθα οθζηά πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρμοκ απυ εηζηαθέξ. Σα άπνδζηα οθζηά εηζηαθχκ οπάνπμοκ ζπεδυκ ζε 

ηάεε ηαηαζηεοαζηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ οπυβεζεξ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ζε ένβα ηδξ βεςηεπκζηήξ ιδπακζηήξ. Σα οθζηά αοηά ιπμνμφκ κα πνμέθεμοκ ηαζ 

απυ θοζζηά θαζκυιεκα, υπςξ βζα πανάδεζβια απυ οπενπεζθίζεζξ πεζιάννςκ, 

ηαημθζζεήζεζξ ζε δνυιμοξ η.θπ. Ζ ζφζηαζδ ηςκ οθζηχκ εηζηαθχκ ελανηάηαζ 

ζδιακηζηά απυ ηα βεςθμβζηά δεδμιέκα. 

  

(β) Τιηθά Οδνπνηίαο: Σα οθζηά αοηά ιπμνεί κα είκαζ άζθαθημξ ηαζ μπμζαδήπμηε 

άθθα οθζηά μδμζηνχιαημξ, οθζηά αάζεςκ ηαζ οπμαάζεςκ, δδθαδή παθίηζ, άιιμξ, 

ζηφνα ηαζ βεκζηά οθζηά πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ απμλήθςζδ ηαζ ακαηαίκζζδ 

μδχκ. Σα άπνδζηα οθζηά μδμπμζίαξ πνμένπμκηαζ υπζ ιυκμ απυ ηδκ απμλήθςζδ 

ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ δνυιςκ αθθά ηαζ απυ ηζξ οπυβεζεξ οδναοθζηέξ ηαζ 

δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ πυθεςκ ηαεχξ ηαζ απυ ένβα επζδζυνεςζδξ αοηχκ.  

 

(γ) Τιηθά Καηεδαθίζεσλ-Μπάδα: Σα οθζηά αοηά ιπμνεί κα είκαζ πχιαηα, παθίηζ, 

ημιιάηζα ή ζημζπεία απυ ιπεηυκ (ζηονμδέιαηα), επζπνίζιαηα, πθίκεμζ (ημφαθα), 

πθάηεξ επζζηνχζεςξ, βφρμξ, άιιμξ, θαλεοιέκεξ πέηνεξ, ενίιιαηα εζδχκ 

οβζεζκήξ η.θπ. Σα οθζηά ηαηεδαθίζεςκ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθδ 
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ακμιμζμβέκεζα ηαζ πνμηφπημοκ απυ ηδκ ελμθμηθήνμο ή επζιένμοξ ηαηεδάθζζδ 

ηςκ ηαηαζηεοχκ. Ζ ζφζηαζδ ηςκ οθζηχκ αοηχκ πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ, 

ηδκ δθζηία, ηδ ιμνθή, ηδ πνήζδ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο ηηζνίμο/ηαηαζηεοήξ, εκχ βζα 

ηδκ ηαηεδάθζζδ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ ζζημνζηή πμθζηζζηζηή ηαζ μζημκμιζηή αλία 

ηδξ ηαηαζηεοήξ.  

 

(δ) Απόβιεηα από Δξγνηάμηα: Σα απυαθδηα αοηά ιπμνεί κα είκαζ λφθμ, 

πθαζηζηυ, πανηί, βοαθί, ιέηαθθα, ηαθχδζα, πνχιαηα, αενκίηζα, ζημζπεία 

επζηαθφρεςκ πνμζυρεςκ, ηυθθεξ ηαζ βεκζηά υθα ηα οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηδ θεζημονβία ενβμηαλίςκ ηαηαζηεοήξ, ηαηεδάθζζδξ, επζζηεοήξ, εκίζποζδξ, 

πνμζεήηδξ, επέηηαζδξ ηαζ ακαηαίκζζδξ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ άπνδζηςκ οθζηχκ ζηα ενβμηάλζα απμηεθμφκ ηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ 

μζημδμιζηχκ οθζηχκ. 

 

   ε ηάεε πενίπηςζδ, ηα οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ παναπάκς μζημδμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ιπμνεί κα πενζέπμοκ ακελανηήηςξ πνμέθεοζδξ ηα αηυθμοεα 

οθζηά:  

 ζηονυδεια 

 ημφαθα 

 πθαηάηζα ηαζ ηεναιζηά 

 ιίβιαηα ή επζιένμοξ ζοζηαηζηά απυ ζηονυδεια, ημφαθα, πθαηάηζα ηαζ 

ηεναιζηά 

 λφθμ 

 βοαθί 

 πθαζηζηυ 

 ιίβιαηα μνοηηήξ αζθάθημο  

 θζεακεναηυπζζζα ηαζ πνμσυκηα πίζζαξ 

 παθηυ, ιπνμφκηγμ, μνείπαθημ  

 αθμοιίκζμ 

 ιυθοαδμ  

 ρεοδάνβονμ  
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 ζίδδνμ ηαζ πάθοαα 

 ηαζζίηενμ  

 ακάιζηηα ιέηαθθα 

 ηαθχδζα πμο πενζέπμοκ πεηνέθαζμ, θζεακεναηυπζζζα ηαζ άθθεξ 

επζηίκδοκεξ μοζίεξ 

 πχιαηα ηαζ πέηνεξ  

 ιπάγα εηζηαθχκ  

 ιμκςηζηά οθζηά  

 οθζηά δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ πμο πενζέπμοκ αιίακημ  

 οθζηά δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ιε αάζδ ημκ βφρμ   

 απυαθδηα δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ πμο πενζέπμοκ 

οδνάνβονμ 

 απυαθδηα δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ πμο πενζέπμοκ ΡCB 

(π.π. ζηεβακςηζηά οθζηά πμο πενζέπμοκ PCB, δάπεδα ιε αάζδ νδηίκεξ 

πμο πενζέπμοκ PCB, ποηκςηέξ πμο πενζέπμοκ ΡCΒ η.θπ) 

 ηυθθεξ 

 βαθαηηχιαηα 

 πνχιαηα – ααθέξ 

 νδηίκεξ. 

   ημκ Πίκαηα 3 παναηίεεκηαζ ηα ηονζυηενα απμννίιιαηα ηα μπμία ζοκακηχκηαζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηνζχκ ηφνζςκ δζενβαζζχκ. 

 

Γηεξγαζία Απνξξίκκαηα 

Καηεδάθζζδ 
Ακάιεζηηα. Πενζθαιαάκμοκ ζηονυδεια, 

ημφαθα, ζίδδνμ, λφθμ, πθαζηζηυ, ηαθχδζα, 
ιδπακζηυ ελμπθζζιυ, ηηθ. 

Καηαζηεοή 
Ξφθμ, ιμκςηζηυ οθζηυ, ζςθήκεξ, 

απμννίιιαηα ζοζηεοαζζχκ, ζηονυδεια, 
ημφαθα. 

Ακαηαίκζζδ 
Ξφθμ, ιμκςηζηυ οθζηυ, ζςθήκεξ, 

απμννίιιαηα ζοζηεοαζζχκ, ζηονυδεια, 
ημφαθα, ιδπακζηυξ ελμπθζζιυξ. 

Πίκαηαξ 3. Κφνζα παναβυιεκα απμννίιιαηα ακάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζή ημοξ
9
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   Σα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ 

ηηζνίςκ επδνεάγμκηαζ απυ ιία ζεζνά απυ πανάβμκηεξ, υπςξ: 

 Πενίμδμ ηαηαζηεοήξ 

 Δίδμξ ηαηαζηεοήξ 

 Βαζζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ 

 Δίδμξ ηαζ πνήζδ ηαηαζηεοήξ 

 Σεπκζηέξ ηαηαζηεοήξ 

 Ηζημνζηή, πμθζηζζηζηή ηαζ μζημκμιζηή αλία ηαζ ζδιαζία ηαηαζηεοήξ. 

   Σμ πήια 3 πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεζ ηδκ πμζμζηζαία ζφζηαζδ ηςκ ΑΔΚΚ 

(ηοπζηή ζφζηαζδ ιε αάζδ ζημζπεία απυ ηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ). 

 

74%

5%

11%

5% 5%

Αδνακή(Σζζιέκηα,

ημφαθα η.α.)
Γοαθί, Πθαζηζηά,

Μμκςηζηά
Ξφθμ

Μέηαθθα

Άθθα

 
πήια 3: Σοπζηή φζηαζδ ΑΔΚΚ

11  

 

3.1. ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΤΛΗΚΑ ΣΑ ΑΔΚΚ10, 12 

 

Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ, ηα ΑΔΚΚ ιπμνμφκ κα 

ηαλζκμιδεμφκ ζε δομ εονείεξ ηαηδβμνίεξ, ηα αδνακή ηαζ ηα επζηίκδοκα απυαθδηα: 

 Αδνακή εεςνμφκηαζ ηα απυαθδηα ηα μπμία δεκ οθίζηακηαζ ηαιία 

ζδιακηζηή θοζζηή, πδιζηή ή αζμθμβζηή ιεηαηνμπή, δεκ δζαθφμκηαζ, δεκ 

ηαίβμκηαζ, μφηε ζοιιεηέπμοκ ζε άθθεξ θοζζηέξ ή πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ, δεκ 

δζαζπχκηαζ αζμθμβζηά, μφηε επζδνμφκ δοζιεκχξ ζε άθθα οθζηά ιε ηα 

μπμία ένπμκηαζ ζε επαθή ηαηά ηνυπμ ζηακυ κα πνμηαθέζμοκ νφπακζδ 

ημο πενζαάθθμκημξ ή κα αθάρμοκ ηδκ οβεία ημο ακενχπμο. 
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 Δπζηίκδοκα είκαζ ηα απυαθδηα πμο πενζέπμοκ μοζίεξ μζ μπμίεξ 

παναηηδνίγμκηαζ ςξ ημλζηέξ, εφθθεηηεξ, ηανηζκμβυκεξ, ναδζεκενβέξ, 

ενεεζζηζηέξ ηαζ ιαηαθθαλζμβυκεξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε μοζία πμο ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ αθθμζχζεζξ ζηα κενά, επζθακεζαηά ή οπυβεζα, ημκ αένα ή ημ 

έδαθμξ. Σμ ζφκμθμ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ 

δζαπείνζζδξ ημοξ ακαθένμκηαζ ζε ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ κμιμεεηζηέξ 

νοειίζεζξ (Οδδβία 91/689/ΔΟΚ). 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ ΑΔΚΚ δζαηνίκμκηαζ βζα ημκ αδνακή παναηηήνα ημοξ, εκχ 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ είκαζ δοκαηυκ κα πενζέπμκηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκμ νεφια απμαθήηςκ. Δπίζδξ οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο 

αδνακή οθζηά έπμοκ ακαιζπεεί ιε επζηίκδοκα απυαθδηα. ηδκ πενίπηςζδ 

αοηή ηα απυαθδηα ζημ ζφκμθμ ημοξ εεςνμφκηαζ επζηίκδοκα. 

   Σα επζηίκδοκα οθζηά πμο ιπμνεί κα εκημπζζεμφκ ζηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ 

είκαζ: 

 Πνυζεεηα ζηονμδέιαημξ ιε αάζδ δζαθφηεξ 

 Υδιζηέξ μοζίεξ βζα πνμζηαζία απυ ηδκ οβναζία 

 Κυθθεξ ηαζ νδηίκεξ 

 Γαθαηηχιαηα ιε αάζδ ηδκ πίζζα 

 Τθζηά ιε αάζδ ημκ αιίακημ 

 Ίκεξ μνοηηχκ (ιυκςζδ) 

 Βαθέξ ηαζ ζηνχιαηα επζηάθορδξ 

 Δπελενβαζιέκδ λοθεία 

 Γορμζακίδεξ 

   Σα επζηίκδοκα οθζηά πμο ιπμνεί κα εκημπζζεμφκ ζηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ 

είκαζ: 

 Τθζηά πμο πενζέπμοκ αιίακημ 

 Δπελενβαζιέκδ λοθεία 

 Ονοηηέξ ίκεξ 

 Ζθεηηνζηυξ ελμπθζζιυξ πμο πζεακυκ κα πενζέπεζ ημλζηέξ μοζίεξ  

 Φοηηζηέξ ιδπακέξ πμο πενζέπμοκ πθςνμθεμνάκεναηεξ  

 οζηήιαηα πονμπνμζηαζίαξ πμο πενζέπμοκ πθςνμθεμνάκεναηεξ 
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 Ραδζμκμοηθίδζα 

 Τθζηά ιε ζδζυηδηεξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ αζμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ 

(biohazards) 

 
 

3.2. ΔΠΗΠΣΧΔΗ  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ  

 
   Ζ επζθμβή ηςκ οθζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή, ακαηαίκζζδ 

ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ηηζνίςκ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή ηαεχξ ηάπμζα απυ ηα οθζηά 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηυνμκ ζηζξ μζημδμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ 

ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ηυζμ ζημκ άκενςπμ υζμ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ. Σμ 

πνυαθδια λεηζκάεζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή πμο βίκεηαζ πνήζδ αοηχκ ηςκ οθζηχκ 

αθθά ηαζ ηαηά ηδκ  εβηαηάθεζρή ημοξ ζημοξ πχνμοξ ημο ενβμηαλίμο πμο έπεζ 

ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ υπςξ: 

 νφπακζδ εδάθμοξ 

 δοκδηζηή νφπακζδ οδάηςκ ιέζς επζθακεζαηήξ απμννμήξ  

 ιεηαθμνά μνβακζηχκ ζηδκ αηιυζθαζνα ιέζς ελάηιζζδξ 

ε υηζ αθμνά ηδκ ηεθζηή ημοξ δζάεεζδ μζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ πμο 

πανμοζζάγμοκ είκαζ:  

 πανειπυδζζδ ηςκ αζμπδιζηχκ δνάζεςκ απμδυιδζδξ πμο ακαπηφζζμκηαζ 

ζημοξ πχνμοξ δζάεεζδξ  

 δεκ οπυηεζκηαζ ζε δζαδζηαζίεξ απμδυιδζδξ, ιε απμηέθεζια κα 

παναιέκμοκ ςξ έπμοκ ζημ πχνμ δζάεεζδξ 

 νφπακζδ ημο εδάθμοξ ιέζς εηπφθζζδξ  

 δοκδηζηή ιεηαθμνά ζηα επζθακεζαηά ηαζ οπυβεζα φδαηα, ιε απμηέθεζια ηδ 

νφπακζή ημοξ ηαζ οπμαζααζιυ ηδξ πμζυηδηάξ ημοξ 

 δζαηάναλδ ηδξ ζζμννμπίαξ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πενζμπήξ απεζθή βζα 

ηα εκδζαζηήιαηα (habitats) ηδξ πενζμπήξ 

 άιεζα, έιιεζα ηαζ ιαηνμπνυεεζια πνμαθήιαηα οβείαξ ζημοξ 

ακενχπμοξ.  
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3.2.1.Πξόζζεηα θπξνδέκαηνο κε Βάζε Γηαιύηεο 

 

   Σα πνυζεεηα ζηονμδέιαημξ είκαζ θεπηυημηηα οθζηά, ηα μπμία πνμζηίεεκηαζ 

ζημ ζηονυδεια εκ βέκεζ ζε ανηεηά ιεβάθεξ ακαθμβίεξ (πενίπμο 5-20%). 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα αεθηζχζμοκ ή κα πνμζδχζμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ 

ζημ κςπυ ηαζ / ή ζημ ζηθδνοιέκμ ζηονυδεια. 

   Κάπμζα απυ αοηά ηα οθζηά ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ αζαεζημθζεζηή πμφδνα, 

παθαγζαηή ζηυκδ ηαζ πνςζηζηέξ μοζίεξ. Οζ πνςζηζηέξ μοζίεξ είκαζ ηονίςξ 

πνςζηζηά ιεηαθθζηά μλείδζα (ηονίςξ μλείδζα ημο ζζδήνμο) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα κα πνςιαηίζμοκ ημ ζηονυδεια. Πνμζηίεεκηαζ ζε πμζμζηά ηδξ ηάλδξ ημο 0,5-

5% ηαηά αάνμξ ημο ηζζιέκημο. Πνέπεζ κα παναιέκμοκ πνςιαηζηχξ ζηαεενά ζηδ 

ιάγα ημο ζηονμδέιαημξ ηαζ ακεκενβά ζημ αθηαθζηυ πενζαάθθμκ ημο 

ζηονμδέιαημξ. Με πνήζδ μνζζιέκςκ ηφπςκ πνςζηζηχκ μοζζχκ ιπμνεί κα 

αολδεεί δ απαίηδζδ ημο ιίβιαημξ ζε κενυ13.  

   Οζ πνςζηζηέξ μοζίεξ ηαζ μζ δζαθφηεξ πμο ιπμνεί κα πενζέπμκηαζ ζημ ζηονυδεια 

ιπμνεί κα πενζέπμοκ εφθθεηηα ζοζηαηζηά ηαζ ανςιαηζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ μζ 

μπμίμζ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ πνμαθήιαηα οβείαξ ηαεχξ πανμοζζάγμοκ ημλζηή 

ηαζ κανηςηζηή δνάζδ, αθθά ηαζ αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ ιζαξ πζεακήξ πονηαβζάξ.         

Σα πνυζεεηα ζηονμδέιαημξ ακαιζβκφμκηαζ ιε ημ ζηονυδεια θίβμ πνζκ 

πνδζζιμπμζδεεί ημ ζηονυδεια επζηυπμο ζημ ένβμ. Γεκ πνμζηίεεκηαζ ηαηά ηδκ 

παναζηεοή ημο. ημ ηέθμξ, θίβμ πνζκ πνδζζιμπμζδεεί, υπμο ημ ζηονυδεια είκαζ 

αηυια κςπυ βζ‟ αοηυ ζοβηαηαθέβμκηαζ ζηα επζηίκδοκα. 

 

3.2.2. Ακίαληνο 

 
   Αιίακημξ (αββθ. asbestos) είκαζ μιάδα δζαθμνεηζηχκ πονζηζηχκ μνοηηχκ ιε 

ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηδκ ζκχδδ ιμνθή ημοξ. Ο αιίακημξ έπεζ πνήζζιεξ θοζζηέξ 

ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε εηηεηαιέκα ζημ 

πανεθευκ ζε πμζηζθία εθανιμβχκ. Απυ άπμρδ πδιζηήξ ζφζηαζδξ πνυηεζηαζ βζα 

έκοδνα πονζηζηά άθαηα ημο ιαβκδζίμο, ηα μπμία πενζέπμοκ ηαζ αζαέζηζμ, ζίδδνμ, 

κάηνζμ ζε δζαθμνεηζημφξ πδιζημφξ ηφπμοξ, ηαεχξ ηαζ εθεφεενμ πονίηζμ4. 

   Γεκζηά μ αιίακημξ ανίζηεζ πνήζδ ζημκ ημιέα ηςκ ηαηαζηεοχκ ζηα παναηάης: 
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 Τθζηά μζημδμιχκ, υπςξ είκαζ ημ αιζμακημηζίιεκημ. Οζ ίκεξ αιζάκημο 

ζπδιαηίγμοκ πθέβια πμο πνμζδίδεζ ζοκμπή ζημ αιζακημηζζιέκημ. Ο 

αιίακημξ είκαζ ζζπονά εβηθςαζζιέκμξ ιε θοζζημπδιζηέξ δοκάιεζξ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζε πθάηεξ, ζςθήκεξ απμπέηεοζδξ αθθά ηαζ φδνεοζδξ 

ηςκ πυθεςκ, θμφηζα, αεναβςβμφξ, ελανηήιαηα ζηέβδξ, επζηαθφρεζξ, 

ζφκδεζδ αβςβχκ, πθαηάηζα μνμθήξ, βθάζηνεξ, γανκηζκζένεξ.  

 Πνμσυκηα ιμκχζεςξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εενιμιυκςζδ ηαζ 

δπμιυκςζδ ηςκ ηηζνίςκ, βζα ιυκςζδ ζςθήκςκ ηαζ  ζε δζάθμνεξ 

δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ. 

  Ζπμιμκςηζηά πθαηίδζα μνυθςκ, ημίπςκ, πθαηίδζα ηαζ ιμοζαιάδεξ  

δαπέδμο 

 Αιζακημζςθήκεξ βζα φδνεοζδ ηαζ απμπέηεοζδ 

 Τθζηά ααθήξ ημίπςκ 

   ήιενα ηα οθζηά αιίακημο ανίζημκηαζ ηονίςξ ζε παθαζά ηηίνζα ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα οπάνπμοκ ζηζξ ζςθδκχζεζξ, ζηα πθαηίδζα δαπέδμο ηαζ μνυθμο.14 

   Ζ έηεεζδ ζε εζπκεφζζιεξ ίκεξ αιζάκημο (δζαιέηνμο ιζηνυηενδξ ηςκ 3ιm) είκαζ 

δοκαηυκ κα πνμηαθέζεζ δζάποηδ δζάιεζμ πκεοιμκζηή ίκςζδ. Ζ κυζμξ αοηή 

μκμιάζηδηε αιζάκηςζδ (asbestosis) απυ ημκ Cooke ημ 192715. ζμ μζ ίκεξ 

αιζάκημο παναιέκμοκ ζηαεενμπμζδιέκεξ ιέζα ζηα οθζηά δεκ απμηεθμφκ ηίκδοκμ, 

αθθά ζε πενίπηςζδ πμο εθεοεενςεμφκ ζηδκ αηιυζθαζνα (ηαηεδαθίζεζξ, 

ακαηαζκίζεζξ, ζπάζζιμ οθζηχκ ηηθ) εζζπςνμφκ ζημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια 

πνμηαθχκηαξ αιζάκηςζδ.   

   Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμθφ ζμαανή εηθοθζζηζηή ηαζ πνμμδεοηζηή αζεέκεζα ηςκ 

πκεοιυκςκ πμο ημοξ ηαηαζηνέθεζ ζηαδζαηά. Πνμηαθείηαζ απυ ηδ ιαηνμπνυκζα 

έηεεζδ ζημκ αιίακημ πμο ιεζχκεζ ηδκ εθαζηζηυηδηα ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ 

πκεοιυκςκ ηαζ έπεζ ζακ απμηέθεζια ιυκζιεξ ακαπδνίεξ ηαζ ακεπάνηεζεξ ηδξ 

ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ βζα ηζξ μπμίεξ πνεζάγεηαζ ελεζδζηεοιέκδ ζαηνζηή 

ακηζιεηχπζζδ. Σα ζοιπηχιαηα ηδξ αζεέκεζαξ είκαζ δφζπκμζα, αήπαξ, απυπνειρδ 

ηαζ ζηα ηεθζηά ζηάδζα πκεοιμκζηή οπένηαζδ16.  

   Ζ έηεεζδ ζημκ αιίακημ είκαζ ιζα απυ ηζξ ηονζυηενεξ αζηίεξ πμο πνμηαθμφκ 

ηανηίκμ ημο πκεφιμκα (lung cancer), έςξ ηαζ 5 θμνέξ ορδθυηενδ απυ ημ βεκζηυ 
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πθδεοζιυ. Ο ηανηίκμξ ημο πκεφιμκα πμο μθείθεηαζ ζημκ αιίακημ πενζβνάθδηε 

ανπζηά απυ ημοξ Wood & Gloyne ημ 193417. 

   Ζ ιέζδ πενίμδμξ θακεάκμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηδξ αζεέκεζαξ (απυ ηδκ πνχηδ 

έηεεζδ ζημκ αιίακημ) ηοιαίκεηαζ απυ 20 έςξ 30 έηδ. Έπεζ ηεηιδνζςεεί ιζα 

αολακυιεκδ ειθάκζζδ ηανηίκμο ηςκ πκεοιυκςκ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο 

ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ελυνολδ, ζηδκ άθεζδ αιζάκημο ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ πνήζδ 

πμζηίθςκ πνμσυκηςκ αιζάκημο. ηζξ Ζ.Π.Α πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ 

ηανηίκμοξ ηςκ πκεοιυκςκ απμδίδμκηαζ ζημκ αιίακημ18. 

   ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ μζ πνμκμθμβίεξ απαβυνεοζδξ πνήζδξ 

αιίακημο ζε εεκζηυ επίπεδμ βζα ηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ. 

    

Υώξα 
Υξνλνινγία απαγόξεπζεο     

ακηάληνπ 

Αοζηνία 1990 

Βέθβζμ 1998 

Βμοθβανία 2005 

Κφπνμξ 2005 

Σζεπία 2005 

Γακία 1986 

Δζεμκία 2005 

Φζθακδία 1992 

Γαθθία 1997 

Γενιακία 1993 

Δθθάδα 2005 

Οοββανία 2005 

Ηνθακδία 2000 

Ηηαθία 1992 

Λεημκία 2001 

Λζεμοακία 2005 

Λμολειαμφνβμ 2002 
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Μάθηα 2005 

Οθθακδία  1991 

Πμθςκία 1997 

Πμνημβαθία 2005 

Ρμοιακία 2005 

θμααηία 2005 

θμαεκία 1996 

Ηζπακία 2002 

μοδδία 1986 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 1999 

Πίκαηαξ 4: Υνμκμθμβίεξ απαβυνεοζδξ πνήζδξ αιίακημο ζε εεκζηυ επίπεδμ
19

   

 

3.2.3. Υξώκαηα-Βαθέο 

 
      Ζ ηαηδβμνία πνμσυκηςκ «πνχιαηα ηαζ αενκίηζα ελςηενζηχκ πχνςκ» 

πενζθαιαάκεζ ηα δζαημζιδηζηά ηαζ πνμζηαηεοηζηά πνχιαηα ηαζ αενκίηζα, αενκίηζα 

ειπμηζζιμφ ηαζ ζοκαθή πνμσυκηα ελςηενζηχκ πχνςκ βζα εναζζηεπκζηή ηαζ 

επαββεθιαηζηή πνήζδ ζε ηηίνζα, δάπεδα ηαζ πενζθνάλεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

πανάβναθμ 2 ηδξ Τ.Α. 437/2005/2006. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) 

   ηδκ ηαηδβμνία αοηή ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ, ηα πνχιαηα 

δαπέδςκ, ηα πνχιαηα λφθμο, ηα αενκίηζα λφθζκςκ δαπέδςκ, ηςκ επζπνζζιάηςκ 

ημζπμπμζίαξ ηαζ ηςκ ηεθεζςιάηςκ ιεηάθθμο (ελαζνμφκηαζ ηα ακηζδζαανςηζηά 

ηεθεζχιαηα ηαζ αζηάνζα).   

   Σα πνχιαηα ααθήξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ιζα απυ ηζξ πδβέξ νφπακζδξ, 

ηονίςξ ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ηςκ ηαημζηζχκ θυβς ηδξ αολδιέκδξ 

ζοβηέκηνςζδξ πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ, μζ μπμίεξ ιάθζζηα 

απεθεοεενχκμκηαζ ηυζμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ ααθήξ, αθθά ηαζ ηαηά 

ηδκ οπυθμζπδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ ημοξ. Πηδηζηή Ονβακζηή Έκςζδ (Volatile 

Organic Compound) είκαζ ηάεε έκςζδ ηδξ μπμίαξ ημ ζδιείμ αναζιμφ (ζε πίεζδ 

101,3kPa) είκαζ παιδθυηενμ ή ίζμ ηςκ 2500C. Οζ ΠΟΔ ιπμνεί κα είκαζ δζαθφηεξ, 

εθεφεενα ιμκμιενή, πθαζηζημπμζδηέξ ηθπ. 
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   Οζ Πηδηζηέξ Ονβακζηέξ Δκχζεζξ20: 

 οκεζζθένμοκ ζηδκ αφλδζδ ημο πμζμφ ημο υγμκημξ ζηδκ ηνμπυζθαζνα 

πμο μδδβεί ζηδ δδιζμονβία θςημπδιζηήξ νφπακζδξ (ημ βκςζηυ ιαξ 

«κέθμξ»)  

 Πνμηαθμφκ νφπακζδ ημο οδάηζκμο μνίγμκηα υηακ πενζέπμοκ ανςιαηζηέξ 

εκχζεζξ ηαζ απμηεεμφκ ζε αοηυκ.  

 Έπμοκ εκμπμπμζδεεί βζα ηδκ «αναίςζδ» ημο ζηνχιαημξ υγμκημξ ζηδκ 

ζηναηυζθαζνα  

 Έπμοκ εκμπμπμζδεεί βζα ηδκ έιιεζδ ζοκεζζθμνά ημοξ ζημ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο  

 Πνμηαθμφκ, ζε πνυκζα πνήζδ, ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα ηαζ επδνεάγμοκ 

ημ κεονζηυ   ζφζηδια ημο ακενχπμο. 

   Οζ πνςιαηζηέξ φθεξ, πμο απμηεθμφκ ζοζηαηζηά ηςκ πνςιάηςκ, πενζέπμοκ 

πδιζηέξ εκχζεζξ, ζδζαίηενα ημο ιμθφαδμο, υπςξ ακεναηζηυξ ηαζ εεζζηυξ 

ιυθοαδμξ, εεζμφπμξ ρεοδάνβονμξ, βναθίηδξ ηαζ άθθεξ πδιζηέξ εκχζεζξ. Απυ ηα 

παναπάκς, ηα πζμ επζαθααή εεςνμφκηαζ μ  ακεναηζηυξ ηαζ εεζζηυξ ιυθοαδμξ. 

Μζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αζεέκεζεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημκ ιυθοαδμ είκαζ 

δ ιμθοαδίαζδ21, ιε ζοιπηχιαηα υπςξ πμκμηέθαθμζ, ηνάιπεξ ζημ ζημιάπζ, 

πυκμξ ζημοξ ιοξ ηαζ ζηζξ ανενχζεζξ ηαζ ηυπςζδ.  

   Πανυθμ πμο ηαηά ηδκ θάζδ ηαηαζηεοήξ θαιαάκμκηαζ ηα απαζημφιεκα ιέηνα 

αζθαθείαξ, εκχ ηαηά ηδκ πνήζδ ημοξ (αάρζιμ) μζ εθαζμπνςιαηζζηέξ, μζ 

ζζδενάδεξ, μζ ενβάηεξ ηαζ ηα άημια πμο ηάκμοκ ηαηεδαθίζεζξ ηζκδοκεφμοκ 

πενζζζυηενμ απυ υθμοξ ημοξ άθθμοξ ηαεχξ ιπμνμφκ κα ηαηαπζμφκ αημφζζα ηδ 

ζηυκδ ιμθφαδμο πμο ανίζηεηαζ ζηα πένζα ημοξ . 

   Ακηίζημζπα μζ δζαθφηεξ, μζ μπμίμζ πνμζδίδμοκ ζηα πνχιαηα ηδκ ηαηάθθδθδ 

νεοζηυηδηα πενζέπμοκ ανςιαηζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ 

πενζααθθμκηζηυ νφπμ ορδθήξ ημλζηυηδηαξ ηαζ εεςνμφκηαζ ζδζαίηενα επζηίκδοκμζ22.  
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3.2.4. Κόιιεο θαη Ρεηίλεο23 

 

   Οζ επμλεζδζηέξ ηυθθεξ είκαζ μζ πθέμκ δζαδεδμιέκεξ ηαζ εκδεδεζβιέκεξ 

πμθοιενζηέξ ηυθθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ επζζηεοέξ ηαζ εκζζπφζεζξ 

ηαηαζηεοχκ μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ. Πνμηφπημοκ απυ ηδκ επζηυπμο 

ακάιεζλδ δφμ ζοζηαηζηχκ, εκυξ ζοζηαηζημφ Α πμο ανίζηεηαζ ζε οβνή ηαηάζηαζδ 

ηαζ είκαζ δ επμλεζδζηή νδηίκδ ηαζ εκυξ ζοζηαηζημφ Β πμο είκαζ μ ζηθδνοκηήξ. ηδκ 

πνάλδ έπεζ επζηναηήζεζ δ μκμιαζία νδηίκδ οπμκμχκηαξ ηδκ νδηζκμεζδή ηυθθα. Με 

ημκ υνμ «νδηζκέκεζδ» πνμζδζμνίγεηαζ δ δζαδζηαζία έβποζδξ ιζαξ νδηζκμεζδμφξ 

ηυθθαξ ζηζξ νςβιέξ ημο ζημζπείμο ιε εκέζζιμ ηνυπμ. Σα ηονζυηενα είδδ ενβαζζχκ 

ζηα μπμία βίκεηαζ πνήζδ ηςκ νδηζκχκ είκαζ: 

α) Τπμζηοθχιαηα 

   Οζ νδηζκεκέζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα επζζηεοή οπμζηοθςιάηςκ ιε εθαθνέξ 

νςβιέξ πςνίξ κα έπεζ αθάαεξ ημ ζηονυδεια ή μ μπθζζιυξ. Οζ νδηζκεκέζεζξ είκαζ 

ηαηάθθδθεξ βζα νςβιέξ απυ 0.1 έςξ 5 mm. Σα επζζηυιζα έπμοκ απυζηαζδ 20-

100cm. ηακ ημ ζηονυδεια έπεζ πμθφ ιζηνέξ αθάαεξ, απμιαηνφκεηαζ ημ 

απμδζμνβακςιέκμ ηιήια ημο, μζ επζθάκεζεξ εηηναπφκμκηαζ ηαζ δ ζηυκδ 

ηαεανίγεηαζ. 

α) Κυιαμζ δμηχκ-οπμζηοθςιάηςκ 

   Δθανιυγμκηαζ νδηζκεκέζεζξ βζα επζζηεοή ηυιαςκ ιε εθαθνζέξ-ιέηνζεξ νςβιέξ 

πςνίξ απμδζμνβακςιέκμ ζηονυδεια ή μπθζζιυ, πμο έπεζ οπμζηεί θοβζζιυ.  

β) Πθάηεξ 

   Ρδηζκεκέζεζξ εθανιυγμκηαζ έηζζ χζηε κα εκςεμφκ δφμ ημιιάηζα απυ 

ζηονυδεια πμο έπμοκ δζαπςνζζηεί ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ 

απμδζμνβακςιέκμ ηαζ μ μπθζζιυξ δεκ έπεζ θοβίζεζ ή ζπάζεζ. 

δ) Σμζπχιαηα 

   ηακ μ θμβζζηζηυξ έθεβπμξ απμδείλεζ υηζ δεκ θείπεζ ζίδενμ ηαζ οπυ ημκ υνμ υηζ 

ημ άκμζβια ηςκ νδβιαηχζεςκ πμο έβζκακ δεκ λεπενκάεζ ηα 1-2 mm, είκαζ δοκαηή 

δ επζζηεοή ημο ημζπχιαημξ ιε ζοζηδιαηζηέξ εκέζεζξ νδηζκχκ οπυ ορδθή πίεζδ. 

ε) Σμζπμπμζία 
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   ηδκ ημζπμπμζία πνδζζιμπμζμφκηαζ νδηζκεκέιαηα πμο εζζάβμκηαζ οπυ πίεζδ ή 

οπυ ηεκυ αένμξ ζε πμθφ ιζηνέξ νςβιέξ. 

ζη) Άθθεξ εθανιμβέξ 

   Δζδζηά ζηζξ ενβαζίεξ ζηενέςζδξ ικδιείςκ πμο έπμοκ ήδδ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ 

πνυκςκ γςήξ ηαζ επζδζχηεηαζ πεναζηένς ζοκέπζζή ημοξ μζ μνβακζηέξ νδηίκεξ 

ηνίκμκηαζ θυβς ημο ιζηνμφ πνυκμο εθανιμβήξ ημοξ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ημοξ 

αηαηάθθδθεξ ιμθμκυηζ πανμοζζάγμοκ ζηακμπμζδηζηέξ ζδζυηδηεξ ςξ πνμξ ηζξ 

ακημπέξ ζε ζφκεθζρδ, ζοκάθεζα ςξ πνμξ ηα ανπζηά οθζηά δυιδζδξ, ημ ιέηνμ 

εθαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδ ζοζημθή λήνακζδξ. 

   Οζ ηυθθεξ ηαζ μζ νδηίκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζέπμοκ δζαθφηεξ ηαζ 

ζζμηοακζμφπεξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ πζεακυκ κα πνμηαθέζμοκ ημλζηυηδηα 

ηαεχξ είκαζ εφθθεηηεξ ηαζ ημλζηέξ. 

    
 

3.2.5. Μεηαιιηθά Σκήκαηα 

 
   Ακ ηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηηζνίςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ 

ιεηάθθςκ, εκ ημφημζξ ειθακίγμοκ ηονίςξ πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ηυζμ ηαηά 

ηδκ εβηαηάθεζρδ ημοξ ζημοξ πχνμοξ ημο ενβμηαλίμο, υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ηεθζηή 

δζάεεζδ ημοξ. 

   Γεκζηά δ ημλζηυηδηα ηςκ ιεηάθθςκ ειπίπηεζ ζηα ελήξ24: 

 ζε εηείκα πμο πανειπμδίγμοκ ηζξ μοζζχδεζξ αζμθμβζηέξ θεζημονβζηέξ μιάδεξ ηςκ 

αζμιμνίςκ (π.π. πνςηεΐκεξ, έκγοια)  

 ζε εηείκα πμο ηνμπμπμζμφκ ηδκ ζηενεμπδιζηή δμιή ηςκ αζμιμνίςκ (δδθαδή ηδκ 

δζαιυνθςζή ημοξ ζημ πχνμ) δ μπμία είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ηδ θεζημονβία 

ημοξ.  

   ε υηζ αθμνά ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηςκ ηονζμηένςκ ιεηάθθςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή έπμοιε: 

Υαθηυξ: ηα άθαηα ημο παθημφ πμο εζζένπμκηαζ ιέζς ημο δζηηφμο φδνεοζδξ 

ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ιεβάθδ ημλζηυηδηα ζημοξ μνβακζζιμφξ ηαζ δ  

πνυζθδρή ημο ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ έπεζ μδδβήζεζ αηυια ηαζ εάκαημ αοηχκ. Ζ 

ημλίκςζδ απυ παθηυ είκαζ ζπάκζα ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ, ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί 
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μ παθηυξ δεκ ιεηαθένεηαζ ιέζς ηδξ ηνμθζηήξ αθοζίδαξ , ζε ακηίεεζδ ιε ηα άθθα 

ιέηαθθα. Σα ζοιπηχιαηα ηδξ μλείαξ ημλίκςζδξ απυ παθηυ πενζθαιαάκμοκ ημοξ 

ημζθζαημφξ πυκμοξ, ηδ καοηία, ημκ ειεηυ ηαζ ηδ δζάννμζα. Σα ζμαανυηενα ζδιάδζα 

ηδξ μλείαξ ημλίκςζδξ απυ παθηυ πενζθαιαάκμοκ ηδ ζμαανή αθάαδ ημο ζοηςηζμφ, 

ηδκ ακεπάνηεζα ηςκ κεθνχκ, ημ ηυιια ηαζ ημ εάκαημ.  

Μυθοαδμξ: έπεζ ημλζηή επίδναζδ ζημοξ αζμθμβζημφξ μνβακζζιμφξ. 

Απμννμθμφιεκμξ απυ ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ πνμηαθεί ακαζιία ηαζ 

πνμαθήιαηα ζηα μζηά ηαζ ζημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. 

Υάθοααξ: Ζ ναδζεκένβεζα απεζθεί ηζξ μζημδμιέξ ηαζ ςξ φπμπημξ ηαηαβνάθεηαζ μ 

πάθοααξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ζδζαίηενα υηακ 

πνμένπεηαζ απυ ακαηφηθςζδ παθαζμζίδδνμο.  

   Σα ζοπκυηενα ειθακζγυιεκα ζημκ παθαζμζίδδνμ ναδζεκενβά ζζυημπα είκαζ ημ 

Co-60, Cs-137, Ra-226, Th-232, U-238, Am-241 ηαζ Ηr-192.25 Πνμένπμκηαζ 

ηονίςξ απυ πδβέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ Ηαηνζηή (υνβακα δζάβκςζδξ, 

εεναπείαξ η.α.) ηαζ ζηδκ αζμιδπακία (υνβακα ιέηνδζδξ δζαζηάζεςκ), ηαεχξ ηαζ 

απυ πνμζηαηεοηζηά πενζαθήιαηα ηςκ παναπάκς πδβχκ. Οπυηε ηα 

ακαηοηθςιέκα παθαζμζίδδνα πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ιζα μζημδμιή 

πνμένπμκηαζ απυ ηζξ παναπάκς πδβέξ είκαζ άηνςξ ναδζεκενβά. 

 

3.2.6. πλζεηηθά πιηθά-Πιαζηηθά26 

 

   Σμ ηονζυηενμ πνυαθδια ιε ηα ζοκεεηζηά οθζηά είκαζ δ απμζημδυιδζδ ημοξ ηαζ δ 

αθμιμίςζδ ημοξ ηαεχξ ηα οθζηά αοηά δζαζπχκηαζ δφζημθα ιε απμηέθεζια δ 

νφπακζδ πμο πνμηαθμφκ κα είκαζ ιαηνάξ δζάνηεζαξ. Σα ηονζυηενα οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ δμιζηά ζημζπεία ηαζ έπμοκ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ 

πενζαάθθμκ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

Πολςοςπεθάνη: Πενζέπεζ εκχζεζξ πμο είκαζ επζαθααείξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία  

ηαζ πνμηαθμφκ ζδιακηζηή νφπακζδ. Σα ζζμηοακζηά, υπςξ είκαζ δ πμθομονεεάκδ 

πμο πνμένπμκηαζ απυ ιζα ζφκεεηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ιε αάζδ ημ πθχνζμ, 

απεθεοεενχκμοκ ζημ πενζαάθθμκ (εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ ημο ηηζνίμο) αιίκεξ, 

μοζίεξ ζδζαίηενα επζηίκδοκεξ βζα ημοξ ακενχπμοξ. ε πενίπηςζδ δε πονηαβζάξ 
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πανάβεηαζ ηοάκζμ, μοζία θμαενά ημλζηή. Σα πνμσυκηα ηδξ πμθομονεεάκδξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ιμκςηζηά, ζηεβακμπμζδηζηά, αενκίηζα ηαζ ηυθθεξ. Ζ δζάεεζδ 

ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ πμθομονεεάκδξ πνμηαθεί ζδιακηζηυ πενζααθθμκηζηυ 

πνυαθδια δζυηζ πνμηαθεί νφπακζδ ζημ έδαθμξ ηαζ ηα κενά. 

Πολςβινςλοσλυπίδιο (PVC): Δίκαζ έκα απυ ηα πμθοπνδζζιμπμζδιέκα ζοκεεηζηά 

οθζηά. Λυβς ηδξ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε πθχνζμ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

ηαφζδξ ημο πανάβμκηαζ επζαθααή ζοζηαηζηά υπςξ δζμλίκεξ η.α. Αηυια ηαζ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ ημο εηπέιπμκηαζ ζδζαίηενα επζαθααή ζοζηαηζηά, υπςξ 

ανςιαηζημί οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ ανςιαηζημί εζηένεξ ημο ακεναηζημφ μλέμξ, 

ηαεχξ ηα δζάθμνα αεθηζςηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ PVC έπμοκ μοζίεξ 

υπςξ ημ ηάδιζμ πμο είκαζ επζηίκδοκεξ βζα ηδκ οβεία ημο ακενχπμο 

   ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ δ πνήζδ ημο ηαδιίμο ςξ αεθηζςηζηυ ζημ PVC άνπζζε 

απυ ημ 2000 κα εβηαηαθείπεηαζ εεεθμκηζηά ζαξ ιένμξ ηδξ industry's Voluntary 

Commitment ημο 2000, θυβς ακδζοπίαξ βζα εκδεπυιεκδ ημλζηυηδηα ηαζ πζεακή 

ζοζζχνεοζδ ζημκ μνβακζζιυ.  

 

3.2.7. Γπςνζαλίδεο 

 
   Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνμφιε ακηζηαηάζηαζδ ηδξ παναδμζζαηήξ ιμνθήξ 

ημζπμπμζίαξ απυ ημφαθα ιε εθαθνφηενμοξ ημίπμοξ ιε ιζηνυ πάπμξ ηαζ ιεβάθεξ 

ιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ. 

   Πνυηεζηαζ βζα ημίπμοξ απυ βορμζακίδεξ. Σμ 1894 μ Αιενζηακυξ Augustin 

Sacket δδιζμφνβδζε έκα κέμ οθζηυ δυιδζδξ πνδζζιμπμζχκηαξ μνοηηυ βφρμ ηαζ 

ηεηζέ απυ πανηί, πμο ελεθίπεδηε ζημ πθέμκ ζφβπνμκμ οθζηυ δυιδζδξ. ήιενα δ 

βορμζακίδα απμηεθείηαζ απυ έκακ πονήκα μνοηημφ βφρμο πμο είκαζ 

επεκδοιέκμξ ιε πεπζεζιέκμ πανηί απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ηαζ πάνδ ζηζξ ζδζυηδηεξ 

ηδξ είκαζ απυ ηα ηαθφηενα οθζηά βζα δζαιυνθςζδ εζςηενζημφ πχνμο.  

   Δίκαζ πθήνςξ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, ιε ελαζνεηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηδκ δπμιυκςζδ 

ηαζ ακηζζεζζιζηυηδηα. Δίκαζ οθζηυ πονάκημπμ ηαζ ιδ ακαθθέλζιμ ηαζ ιπμνμφιε κα 

ηζξ πνδζζιμπμζήζμοιε βζα πονμπνμζηαηεοηζηά πςνίζιαηα, επεκδφζεζξ ημίπςκ, 

πνμζηαηεοηζηέξ επεκδφζεζξ ιεηαθθζηχκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηθπ27. 
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   Έπμοκ ηαθέξ ιδπακζηέξ ακημπέξ, πμο ιπμνμφκ κα αεθηζςεμφκ πενζζζυηενμ ιε 

ίκεξ, πθέβιαηα ζκχκ ή εζδζηά ηειάπζα ζκχκ βζα ηδκ πνμζηαζία αηιχκ, βςκζχκ ηηθ.  

   Δηηυξ υιςξ απυ ηα ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα πμο πανμοζζάγμοκ μζ 

βορμζακίδεξ, οπάνπεζ ηαζ έκα ζδιακηζηυ ιεζμκέηηδια υηακ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

ζηα μζημδμιζηά απυαθδηα.  

   Ζ εκαπυεεζδ ιζαξ βορμζακίδαξ ζε έκα ενβμηάλζμ, ηυζμ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή 

υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ηαηεδάθζζδ εκυξ ηηζνίμο, έπεζ ζοκδεεεί άιεζα ιε ημκ 

ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ παναβςβή αένζμο οδνυεεζμο (H2S)28. 

   ηακ δ βορμζακίδα, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ 90% πενίπμο βφρμ, δδθαδή 

έκοδνμ εεζζηυ αζαέζηζμ (CaSΟ4.2H2O) ηαζ απυ πενίπμο 10% πανηί, απμηηήζεζ 

οβναζία, βζα πανάδεζβια θυβς δζείζδοζδξ ανμπμπηχζεςκ, ηυηε επζδνμφκ ζε 

αοηήκ ααηηήνζα ηαζ εηπέιπεηαζ αένζμ οδνυεεζμ. Σα ααηηήνζα αοηά είκαζ ααηηήνζα 

πμο ακάβμοκ ηα εεζζηά άθαηα (sulfate-reducing bacteria- SRB), ηα μπμία 

θαιαάκμοκ ηδκ απαζημφιεκδ εκένβεζα πμο πνεζάγμκηαζ μλεζδχκμκηαξ μνβακζηέξ 

εκχζεζξ ή ιμνζαηυ οδνμβυκμ  εκχ πανάθθδθα ιεηαηνέπμοκ ηα εεζζηά άθαηα ζε 

ζμοθθίδζα, εζδζηυηενα ζε οδνυεεζμ29. 

   Απμηημφκ έηζζ ιζα παναηηδνζζηζηή εκμπθδηζηή ιονςδζά, αηυια ηαζ υηακ δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο οδνυεεζμο είκαζ πμθφ ιζηνή. Έπμοκ ηαηαβναθεί εκμπθήζεζξ ζε 

ημζκυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ, αηυια 

ηαζ υηακ δ ζοβηέκηνςζδ ημο οδνυεεζμο πμο έπεζ ακζπκεοηεί είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 

0.5 ppbv30. 

   Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ημο οδνυεεζμο ζημκ αηιμζθαζνζηυ αένα 

πμο πανάβεηαζ βφνς απυ ημοξ πχνμοξ εκαπυεεζδξ δεκ πνμζεββίγμοκ 

επζηίκδοκα επίπεδα, θυβς ηδξ αναίςζδξ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ είκαζ ανηεηά ιεβάθεξ 

βζα κα δδιζμονβήζμοκ πνμαθήιαηα μζιχκ. Ένεοκεξ πάκηςξ πμο έπμοκ βίκεζ 

απμηεθμφκ έκδεζλδ, ςζηυζμ, υηζ δ παναηεηαιέκδ έηεεζδ αηυια ηαζ ζε παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ οδνυεεζμο ιπμνεί κα έπεζ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ηςκ 

πθδεοζιχκ31.  
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3.2.8. Δπεμεξγαζκέλε μπιεία 

 
  Σμ λφθμ είκαζ έκα άνζζημ οθζηυ ιε πμθθά πθεμκεηηήιαηα, αθθά ηαζ ιε 

ιεζμκεηηήιαηα. Σα ααζζηά ιεζμκεηηήιαηα ημο λφθμο ακαθένμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ 

είκαζ ακζζυηνμπμ ηαζ ακμιμζμβεκέξ οθζηυ, ημ μπμίμ ςξ πνμσυκ αζμθμβζηχκ 

δζενβαζζχκ πνμζαάθθεηαζ απυ ιφηδηεξ, έκημια, ααηηήνζα ηαζ άθθμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. Σμ λφθμ απμηεθείηαζ απυ ηοηηανίκδ, διζηοηηανίκεξ, θζβκίκδ ηαζ 

εηποθίζιαηα, δδθαδή μοζίεξ πμο δεκ απμηεθμφκ ιένμξ ηςκ ζκχκ, αθθά 

ανίζημκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. Οζ μοζίεξ αοηέξ μκμιάγμκηαζ εηποθίζιαηα, δζυηζ 

είκαζ δοκαηυ κα εηποθζζεμφκ ηαζ κα απμιαηνοκεμφκ απυ ημ λφθμ ιε κενυ ή ιε 

μοδέηενμοξ ή μνβακζημφξ δζαθφηεξ.  

   Σα δφμ πνχηα ζοζηαηζηά είκαζ οβνμζημπζηά ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ημ λφθμ είκαζ 

ηαζ αοηυ οβνμζημπζηυ, δδθ. υηακ εηηίεεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα πνμζθαιαάκεζ 

οβναζία ηαζ δζμβηχκεηαζ ή πάκεζ οβναζία απυ ηδ ιάγα ημο ηαζ ζοννζηκχκεηαζ. 

Δηηυξ απυ ηα ιεζμκεηηήιαηα αοηά, ημ λφθμ ηαίβεηαζ. Γζα κα ακηζιεηςπίζμοιε ηα 

ιεζμκεηηήιαηα ημο λφθμο, ημ  οπμαάθθμοιε ζε δζάθμνμοξ πεζνζζιμφξ, υπςξ είκαζ 

μ ειπμηζζιυξ ηδξ ιάγαξ ημο ιε δζάθμνεξ πδιζηέξ μοζίεξ, ακάθμβα ιε ηδκ ηεθζηή 

πνήζδ ημο πνμσυκημξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνμφιε κα πνμζηαηεφζμοιε ηδκ 

ηαηαζηεοή ιαξ απυ πνμζαμθέξ ιοηήηςκ (δδθ. απυ ζάπζζια), απυ πνμζαμθέξ 

λοθμθάβςκ εκηυιςκ ηαζ άθθςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.  Τπάνπμοκ επίζδξ πδιζηέξ 

μοζίεξ - ειπμηζζηζηά λφθμο, ιε ηζξ μπμίεξ ηαεζζημφιε ημ λφθμ πζμ αναδφηαοζημ, 

εκχ ιε άθθεξ μοζίεξ ημ λφθμ απμηηάεζ ζηαεενέξ δζαζηάζεζξ. Με ημοξ πεζνζζιμφξ 

ειπμηζζιμφ ημο λφθμο πμθθαπθαζζάγμοιε ηδ δζάνηεζα γςήξ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ιαξ32.  

   Οζ ηονζυηενεξ ειπμηζζηζηέξ μοζίεξ πμο πνμηαθμφκ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ 

μνβακζζιυ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ είκαζ33: 

α. Κνεμγςηέθαζμ 

   Σμ Κνεμγςηέθαζμ (πζζζέθαζμ) ακήηεζ ζηζξ παθαζυηενεξ ειπμηζζηζηέξ μοζίεξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδ ζοκηήνδζδ ημο λφθμο. Πνυηεζηαζ βζα έκα παπφνεοζημ 

εθαζχδεξ οβνυ ιε μζιή πίζζαξ, ημ μπμίμ πανάβεηαζ απυ ηδκ λδνή απυζηαλδ 

θζεακενάηςκ. Ζ μοζία αοηή ειθακίγεζ ιεβάθδ ημλζηυηδηα απέκακηζ ζε 
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ιζηνμμνβακζζιμφξ. ιςξ ημ ιεβαθφηενμ ιεζμκέηηδιά ημο είκαζ υηζ οπάνπεζ 

ηίκδοκμξ πνυηθδζδξ ηανηίκμο ζε υζμοξ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε λφθμ πμο πενζέπεζ 

ηνευγςημ. Έηζζ ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 2001/90/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 26δξ 

Οηηςανίμο 2001, ημ ηνεμγςηέθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ πθέμκ ηάης απυ πμθφ 

αοζηδνμφξ υνμοξ ηαζ επζηνέπεηαζ κα ειπμηίγμκηαζ ιε αοηυ ιυκμ ελςηενζηέξ 

επζθάκεζεξ ιε ηζξ μπμίεξ μ άκενςπμξ δεκ ένπεηαζ ζοπκά ζε επαθή. 

α. Πεκηαπθςνμθαζκυθδ34,35 (PCP) 

   Ζ Πεκηαπθςνμθαζκυθδ ακηζηαηέζηδζε ςξ έκα ααειυ ηδ πνήζδ ημο 

ηνεμγςηεθαίμο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα εθαζμδζαθοηή ειπμηζζηζηή μοζία ηαζ ζοκήεςξ 

πνδζζιμπμζεί βζα δζαθφηδ ηάπμζμ αανφ έθαζμ ζε ακαθμβία 95% 

πεκηαπθςνμθαζκυθδ ηαζ 5% έθαζμ. Πνμζηαηεφεζ επανηχξ ημ λφθμ βζα ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια. 

   H πεκηαπθςνμθαζκυθδ πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα ιε πενζμνζζηζημφξ υνμοξ ηαζ 

έπεζ απαβμνεοηεί δ πνήζδ ηδξ ζε πμθθέξ πχνεξ ηονίςξ θυβς ηδξ νφπακζδξ πμο 

πνμηαθεί ζημ πενζαάθθμκ, απυ ηδκ έηηνζζδ ημο εθαίμο ζηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο, 

αθθά ηαζ ηδξ ζζπονήξ ημλζηυηδηάξ ηδξ ζημκ άκενςπμ, ζηα γχα ηαζ ημοξ θοηζημφξ 

μνβακζζιμφξ. 

β) Ολείδζα πνςιίμο, παθημφ ηαζ ανζεκζημφ36. (CCA) 

   Πνυηεζηαζ βζα έκα ιείβια πνςιζημφ μλέμξ, μλεζδίμο παθημφ  ηαζ πεκημλεζδίμο 

ημο ανζεκζημφ δζαθοιέκα ζε κενυ πμο δίκεζ άνζζηα απμηεθέζιαηα ζηδκ 

πνμζηαζία ημο λφθμο. Ο παθηυξ ιε πενζεηηζηυηδηα 23-25% ηαζ ημ ανζεκζηυ (30-

37%) ζηδκ πνάλδ δνμοκ ςξ ιοηδημηηυκα ηαζ εκημιμηηυκα, εκχ ημ πνχιζμ (38 - 

45%) ζηαεενμπμζεί ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ζημ λφθμ. 

   Ο παθηυξ, ημ πνχιζμ ηαζ ημ ανζεκζηυ είκαζ υθα αανζά ιέηαθθα πμο ζδιαίκεζ υηζ 

είκαζ ιεηαθθζηά πδιζηά ζημζπεία πμο έπμοκ ιία ορδθή ποηκυηδηα ηαζ είκαζ ημλζηά 

ζημοξ ακενχπμοξ αηυια ηαζ ζηζξ πμθφ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ. Μεβαθφηενδ 

ακδζοπία πνμηαθεί δ φπανλδ ημο ανζεκζημφ ηαεχξ εεςνείηαζ ηαζ ημ πζμ ημλζηυ 

ηαεχξ ιπμνεί κα δζαπςνζζηεί απυ ηα οπυθμζπα πδιζηά ζοζηαηζηά ημο 

ειπμηζζιέκμο λφθμο ηαζ κα αβεζ ζηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο. 

   φιθςκα ιε ηδκ Παβηυζιζα Ονβάκςζδ Τβείαξ ηαζ ηδκ Τπδνεζίαξ Πνμζηαζίαξ 

Πενζαάθθμκημξ ηςκ ΖΠΑ ημ ανζεκζηυ είκαζ ιία βκςζηή ηανηζκμβυκμξ μοζία ηαζ 
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είκαζ έκημκα ημλζηή. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηανηίκμοξ δζάθμνςκ ιμνθχκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο πκεφιμκα ηαζ ημο δένιαημξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

πθδεχνα ακαπαναβςβζηχκ ηαζ κεονμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ. Οζ άκενςπμζ 

ιπμνμφκ κα εηηεεμφκ ιέζς άιεζδξ επαθήξ ιε ημ ανζεκζηυ ημ μπμίμ έπεζ αβεζ 

ζηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο, πμο ιπμνεί κα απμννμθδεεί απυ ημ δένια (θζβυηενμ 

πζεακυ), κα ακαπκεοζηεί ιέζς ηδξ ζηυκδξ απυ ηα λφθα αοηά, ή αηυια ηαζ κα 

ιεηαθενεεί ζημ ζηυια.  

   Δπζπθέμκ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ οπμθείιιαηα ανζεκζημφ, παθημφ ηαζ 

πνςιίμο ζηζξ επζθάκεζεξ ημο λφθμο ηαζ έηζζ κα οπάνπεζ ηίκδοκμξ ιε ιζα 

ανμπυπηςζδ  κα ιεηαθενεμφκ ζηα επζθακεζαηά ηαζ οπυβεζα φδαηα, ιε 

απμηέθεζια ηδ νφπακζή ημοξ ηαζ οπμαζααζιυ ηδξ πμζυηδηάξ ημοξ. 

   Έηζζ θυβς ηδξ αολδιέκδξ ακδζοπίαξ ηςκ ακενχπςκ βφνς απυ ηδκ ημλζηυηδηα 

ηςκ ειπμηζζηζηχκ πμο πενζέπμοκ ανζεκζηυ ηαζ πνχιζμ, έπεζ απαβμνεοηεί δ 

εθεφεενδ πνήζδ αθάηςκ ημο ανζεκζημφ. Έηζζ ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 

2006/139/ΔΟΚ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 20δξ Γεηειανίμο 2006, 

εκχζεζξ ανζεκζημφ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επελενβαζία ημο λφθμο. 

 

3.2.9. Ίλεο νξπθηώλ (κόλσζε) 

 
   ηδκ ηαηδβμνία αοηή ηςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ πενζθαιαάκμκηαζ : 

α. Ταθμαάιααηαξ 

Παναζηεοάγεηαζ απυ πονζηζηυ βοαθί ιε εζδζηή ηαηενβαζία. Δίκαζ άηαοζημξ ηαζ δεκ 

πνμζαάθθεηαζ απυ ηα μλέα, εηηυξ απυ ημ οδνμπθςνζηυ. Πνμζαάθθεηαζ απυ ηδκ 

οβναζία ηαζ πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ. 

α. Πεηνμαάιααηαξ 

Παναζηεοάγεηαζ απυ μνοηηά αζαεζημθζεζηήξ πνμέθεοζδξ ιε εζδζηή ηαηενβαζία. 

Ακηέπεζ ζε εενιμηναζίεξ ιέπνζ 1000°C ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ιυκςζδ ζε 

αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ οβναζία. 

β. Ονοηημαάιααηαξ 

Παναζηεοάγεηαζ απυ αζαεζηυθζεμ, μ μπμίμξ δζαιμνθχκεηαζ ζε θεπηέξ ίκεξ.  

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ιυκςζδ ζςθδκχζεςκ ηαζ ζηζξ μζημδμιέξ είηε ςξ ιμκςηζηυ 
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ιε ηδ ιμνθή πθαηχκ, είηε εηημλεουιεκμξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιμκςηζηχκ 

ζηνχζεςκ. Πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ οβναζία. 

   Σμ   I.A.R.C. 37(Γζεεκέξ Κέκηνμ βζα ηδκ Ένεοκα ημο Κανηίκμο) πμο οπάβεηαζ 

ζημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, ηα ηαηαηάζζεζ ζηα εκ δοκάιεζ ηανηζκμβυκα 

οθζηά πμο επζδνμφκ ζημκ άκενςπμ ιέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ, ακ ηαζ δεκ 

οπάνπμοκ επανηείξ απμδείλεζξ υηζ πνμηαθμφκ ηανηίκμ ζημοξ ακενχπμοξ. ε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ ίκεξ αιζάκημο, μζ ίκεξ ηςκ οθζηχκ αοηχκ δεκ δζαπςνίγμκηαζ ηαηά 

ημ ιήημξ ημοξ, αθθά ζπάκε ηάεεηα ζηδ ιάγα ημοξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ  I.A.R.C. δ 

επζηζκδοκυηδηά ημοξ έβηεζηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ (ιήημξ ακχηενμ ηςκ 5 ιm ηαζ 

δζάιεηνμξ ιζηνυηενδ ηςκ 3 ιm). 

   Σμ I.A.R.C. επζζδιαίκεζ επίζδξ ημκ ηίκδοκμ ακαπκεοζηζηχκ ιμθφκζεςκ, 

θανοββίηζδςκ, θανοββίηζδςκ ηθπ ζε πχνεξ υπμο εθανιυγμκηαζ αοηά ηα οθζηά. 

Αηυιδ, μζ ζοκδεηζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ πμο έπμοκ αάζδ ηδ 

θμνιυθδ ηαζ ηδκ μονία, απεθεοεενχκμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ημλζηήξ 

θμνιαθδεΰδδξ.  
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4. EΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΔΚΚ 

 

   Σα ΑΔΔΚ πνεζάγμκηαζ επελενβαζία βζα ηνεζξ ααζζημφξ ηφνζμοξ θυβμοξ:  

(α) Δίκαζ δοκαηή δ μνεμθμβζηή πνήζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ θοζζηχκ πυνςκ, πμο  

δζαθμνεηζηά εα έπνεπε κα ελμνοπημφκ. 

(α) οιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ απμννζιιάηςκ πμο ηαηαθήβμοκ 

ζημοξ πχνμοξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ ηαζ παναηείκεζ ημ πνυκμ γςήξ ημοξ. 

(β) Μεζχκεζ ηζξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ απυ ηδκ ηαθή ημοξ. 

   Σα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ πενζθαιαάκμοκ πμζηίθα οθζηά. 

Έκα ιένμξ αοηχκ ηςκ οθζηχκ ιπμνεί ιε ηαηάθθδθμ δζαπςνζζιυ κα 

επακαπνδζζιμπμζδεεί ή κα ακαηοηθςεεί, ημ αδνακέξ ιίβια (ημφαθα, πθαηάηζα 

η.θπ.) δφκαηαζ κα μδδβδεεί ζε εζδζημφξ εναοζηήνεξ ηαζ κα αλζμπμζδεεί ςξ 

δεοηενεφμοζα φθδ, ηάπμζα οθζηά (π.π. λφθα) ιπμνμφκ κα απμηεθνςεμφκ ιε 

πανάθθδθμ εκενβεζαηυ ηένδμξ, εκχ έκα ιζηνυ πμζμζηυ δεκ ιπμνεί κα 

αλζμπμζδεεί ηαζ πνέπεζ αθμφ οπμζηεί επελενβαζία κα μδδβδεεί ζε εζδζημφξ 

πχνμοξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ. ζμκ αθμνά ζηδκ ηεπκζηή ηδξ ακαηφηθςζδξ, αοηή 

ανίζηεζ ηονίςξ εονεία εθανιμβή ζημκ ημιέα ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ 

δνυιςκ. 

 
 

4.1. ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΔΚΚ 
 
 
   ηα πήιαηα 4 ηαζ 5 πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά μζ ηεπκζηέξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ AΔΚΚ. 
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AΠΟΒΛΖΣΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ

ΝΔΟΑΝΑΓEIΡΟΜΔΝΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ

ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ

Δ ΥΤΣΑ

ΑΝΑΚΣΖΖ 0N-SITE 

ΑΠΔΤΘΔΗΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΗΚΣΟΤ Δ Κ.Μ. 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ

ΥΡΖΖ Δ 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ

ΑΝΑΚΣΖΖ 0N-SITE 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΤ 

ΚΛΑΜΑΣΟ Δ 

ΚΗΝΖΣΖ ΜΟΝΑΓΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΖ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΟΤ 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΟ Δ ΥΤΣΑ Ή 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΟΤ ΜΖ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΤ ΚΛΑΜΑΣΟ Δ 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
 

πήια 4 : Σεπκζηέξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ  ηηζνίςκ
38

  

 

 

AΠΟΒΛΖΣΑ

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ

ΟΗΚΟΓΟΜΖ

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΥΤΣΑ ΔΗΓΗΚΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

ΤΜΒΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ

ΜΔΡΗΚΧ ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ

ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ

ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ

Δ ΥΤΣΑ

ΑΝΑΚΣΖΖ 0N-SITE 

ΑΠΔΤΘΔΗΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΗΚΣΟΤ Δ Κ.Μ. 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ

ΥΡΖΖ Δ 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ

ΑΝΑΚΣΖΖ 0N-SITE 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΤ 

ΚΛΑΜΑΣΟ Δ 

ΚΗΝΖΣΖ ΜΟΝΑΓΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΖ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΟΤ 

ΤΠΟΛΔΗΜΑΣΟ Δ ΥΤΣΑ Ή 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΟΤ ΜΖ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟΤ ΚΛΑΜΑΣΟ Δ 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

 

πήια 5: Σεπκζηέξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ ζηδκ μζημδμιή
38

  

 

  φιθςκα ιε ηα πήιαηα 4 ηαζ 5 ηα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ πμο ιπμνμφκ κα 

εθανιμζημφκ ζηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ είκαζ39: 
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α. Καηαζθεπέο 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 1: Σεθζηή δζάεεζδ ζε ΥΤΣΑ. 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 2: Υνήζδ βζα επζπςιαηχζεζξ ή άθθεξ πςιαημονβζηέξ 

ενβαζίεξ. 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 3: Μεηαθμνά ιζηημφ απμαθήημο ζε Κεκηνζηή Μμκάδα 

Ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ιδ ακαηοηθχζζιμο οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε 

ιμκάδα απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ . 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 4: Ακάηηδζδ on site ζοβηεκηνςηζηά ηαζ ακαηφηθςζδ 

ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ηζκδηή ιμκάδα ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά 

ακαηοηθχζζιμο ιδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ελεζδζηεοιέκεξ ιμκάδεξ 

ακαηφηθςζδξ ηαζ ιδ ακαηοηθχζζιμο οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα 

απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ. 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 5: Ακάηηδζδ on site απεοεείαξ ηαζ ακαηφηθςζδ 

ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ηζκδηή ιμκάδα ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά 

ακαηοηθχζζιμο ιδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ελεζδζηεοιέκεξ ιμκάδεξ 

ακαηφηθςζδξ ηαζ ιδ ακαηοηθχζζιμο οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα 

απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ. 

β. Καηεδαθίζεηο 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 1: Καηεδάθζζδ ηαζ ηεθζηή δζάεεζδ ζε ΥΤΣΑ, ςξ 

έπμοκ. 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 2: Καηεδάθζζδ ηαζ πνήζδ βζα επζπςιαηχζεζξ ή άθθεξ 

πςιαημονβζηέξ ενβαζίεξ. 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 3: οιααηζηή ηαηεδάθζζδ, ιεηαθμνά ιζηημφ 

απμαθήημο ζε Κεκηνζηή Μμκάδα Ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ιδ 

ακαηοηθχζζιμο οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ 

απμαθήηςκ.  

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 4: οιααηζηή ηαηεδάθζζδ, ακάηηδζδ on site 

ζοβηεκηνςηζηά ηαζ ακαηφηθςζδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ηζκδηή ιμκάδα 

ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ακαηοηθχζζιμο ιδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε 

ελεζδζηεοιέκεξ ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ιδ ακαηοηθχζζιμο 

οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ.  
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 φζηδια Γζαπείνζζδξ 5: Μενζηχξ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, ιεηαθμνά ιζηημφ 

ζε Κεκηνζηή Μμκάδα Ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ιδ ακαηοηθχζζιμο 

οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ.   

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 6: Μενζηχξ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, ακάηηδζδ on site 

ζοβηεκηνςηζηά ηαζ ακαηφηθςζδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ηζκδηή ιμκάδα 

ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ακαηοηθχζζιμο ιδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε 

ελεζδζηεοιέκεξ ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ιδ ακαηοηθχζζιμο 

οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ.  

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 7: Δπζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, ιεηαθμνά ιζηημφ ζε 

Κεκηνζηή Μμκάδα Ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ιδ ακαηοηθχζζιμο 

οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ.  

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 8: Δπζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, ακάηηδζδ on site 

ζοβηεκηνςηζηά ηαζ ακαηφηθςζδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ηζκδηή ιμκάδα 

ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ακαηοηθχζζιμο ιδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε 

ελεζδζηεοιέκεξ ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ιδ ακαηοηθχζζιμο 

οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ.  

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 9: Δπζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, ακάηηδζδ on site 

απεοεείαξ ηαζ ακαηφηθςζδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε ηζκδηή ιμκάδα 

ακαηφηθςζδξ, ιεηαθμνά ακαηοηθχζζιμο ιδ ακυνβακμο ηθάζιαημξ ζε 

ελεζδζηεοιέκεξ ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ιδ ακαηοηθχζζιμο 

οπμθείιιαημξ ζε ΥΤΣΑ ή ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ απμαθήηςκ.  

γ. Δθζθαθέο – απόβιεηα νδνπνηίαο 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 1: Σεθζηή δζάεεζδ ζε ΥΤΣΑ. 

 φζηδια Γζαπείνζζδξ 2: Υνήζδ βζα επζπςιαηχζεζξ ή άθθεξ πςιαημονβζηέξ 

ενβαζίεξ. 

 

   Πναηηζηά, ηα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ πμο εθανιυγμκηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ζηζξ ηαηεδαθίζεζξ είκαζ αοηά πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ πήια 6. 

Παναηδνμφιε υηζ ημ ζφζηδια δζαπείνζζδξ 4, έπεζ ηεθζηά ημ ιζηνυηενμ πμζυ ηςκ 

απμαθήηςκ ΑΔΚΚ πμο μδδβείηαζ ζε ΥΤΣΑ, δίκμκηαξ ζδιαζία ζηδκ δζαθμβή ζηδκ 
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πδβή, ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζφζηδια 1, ζημ μπμίμ δεκ βίκεηαζ ηαιία επελενβαζία ηαζ 

ημ 100% ημκ ΑΔΚΚ ηαηαθήβεζ ζε ΥΤΣΑ. 

 

 

πήια 6: Σα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ 1,3,4, ηυζμ βζα ηζξ ηαηαζηεοέξ υζμ ηαζ βζα ηζξ ηαηεδαθίζεζξ  

(ηα πζμ παναηηδνζζηζηά)
40

. 

 
 

4.2. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ (ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ-

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ) 

 

   Σα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαηεδάθζζδ ηηζνίςκ ειθακίγμοκ 

ιεβαθφηενμ ααειυ δοζημθίαξ υζμκ αθμνά ζηδ δζαπείνζζή ημοξ, εκ ζοβηνίζεζ ιε 

ηα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ακεβένζεζξ ηηζνίςκ41. διακηζηυ 

πνυαθδια απμηεθεί ημ βεβμκυξ, υηζ μ ενβμθάαμξ πμο ακαθαιαάκεζ ηζξ ενβαζίεξ 

ηαηεδάθζζδξ δεκ ιπμνεί κα βκςνίγεζ εη ηςκ πνμηένςκ ηδ ζφζηαζδ ηςκ 

άπνδζηςκ οθζηχκ πμο εα πνμηφρμοκ, έηζζ είκαζ πζμ δφζημθμξ μ πμζμηζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ ηαζ ζηδκ μοζία δ δζαπείνζζδ ημοξ. 

   Γεκζηά, ζε ηάεε ηαηεδάθζζδ ημ μζημδυιδια ηαζ μζ ελςηενζημί πχνμζ ημο ηηζνίμο 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε απυαθδηα. Ζ ζφζηαζδ ηςκ απμαθήηςκ ελανηάηαζ ηυζμ απυ ηδ 
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ιέεμδμ ηαηεδάθζζδξ υζμ ηαζ απυ ημ είδμξ ημο ηηζνίμο. Γζα πανάδεζβια, εάκ 

επζηναπεί ζε ηάπμζμ ζοκενβείμ κα έπεζ πνυζααζδ ζημ ηηίνζμ πνζκ απυ ημ ηφνζμ 

ζηάδζμ ηδξ ηαηεδάθζζδξ ηυηε ιπμνεί κα ακαηηδεεί ιεβάθδ πμζυηδηα 

επακαπνδζζιμπμζήζζιςκ οθζηχκ, υπςξ λοθεία ηαζ ιέηαθθα. Ακηίεεηα, εάκ δ 

ηαηεδάθζζδ πναβιαημπμζδεεί ιε έηνδλδ ή πνήζδ αανζχκ ιδπακζηχκ ιέζςκ, ηυηε 

ηα απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ είκαζ ιζηηά.  

   Έκα ηηίνζμ ιπμνεί κα ηαηεδαθζζηεί ιε δζάθμνεξ ηεπκζηέξ υπςξ ιε εθεβπυιεκδ 

έηνδλδ, ιε ιπάθα βηνειίζιαημξ, ιε οδναοθζηυ εναοζηήνα ηαζ ιε ηδ ιέεμδμ απυ 

πάκς πνμξ ηα ηάης (top-down method). ε ποηκμηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ, υπςξ 

π.π. Αηηζηή, υπμο δ πνήζδ ιεβάθςκ βενακχκ είκαζ δφζημθδ ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ 

ηδξ ιεευδμο top-down. Καηά ηδκ ηεπκζηή αοηή, δ ηαηεδάθζζδ ακαπηφζζεηαζ απυ 

ηδκ μνμθή πνμξ ημ έδαθμξ, ζηαδζαηά ακά υνμθμ. 

   Σα αήιαηα πμο αημθμοεμφκηαζ ηαηά ηδκ εθανιμβή ιζαξ ζοιααηζηήξ 

ηαηεδάθζζδξ είκαζ ηα ελήξ: 

1. Απμζφκδεζδ υθςκ ηςκ οπδνεζζχκ: δθεηηνζηυ, κενυ, θοζζηυ αένζμ, ηδθέθςκμ 

ηαζ απμπέηεοζδ. 

2. Γδιζμονβία γχκδξ αζθαθείαξ βφνς απυ ηδκ μζημδμιή πνζκ ημ ηφνζμ ζηάδζμ 

ηδξ ηαηεδάθζζδξ. 

3. Σμπμεέηδζδ ζοζηήιαημξ απυ ζηαθςζζέξ ηαζ πνμζηαηεοηζηή ζήηα βφνς απυ 

ημ ηηίνζμ. 

4. Γδιζμονβία μπήξ δζέθεοζδξ ηςκ απμαθήηςκ 2-3 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ ζε 

ηάεε υνμθμ ημο ηηζνίμο. 

5. Ακφρςζδ ιδπακήξ εηζηαθήξ ιε οδναοθζηυ ηνμοζηζηυ ζπαζηήνα ζηδκ μνμθή 

ημο ηηζνίμο. 

6. Καηεδάθζζδ ηςκ δμηανζχκ, ηςκ ημθμκχκ ηαζ ηδξ πθάηαξ ζηδκ μνμθή ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ζε έκα-έκα υνμθμ ηαηεααίκμκηαξ πνμξ ηα ηάης. 

7. Ξενίγςια παζάθςκ, δμηχκ εδάθμοξ ηαζ ζςθήκςκ. 

8. οθθμβή οθζηχκ ζημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ δζαιέζμο ηςκ μπχκ πμο έπμοκ 

δδιζμονβδεεί ζημ αήια 4. 

9. Γζαπςνζζιυξ ηςκ οθζηχκ πμο είκαζ ηαηάθθδθα βζα ακαηφηθςζδ απυ ηα 

απυαθδηα. 
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10. Απμιάηνοκζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ ημκ πχνμ.       

   Ακαθοηζηυηενα: ανπζηά, ζοκενβεία εζζένπμκηαζ ζηδκ μζημδμιή ηαζ 

απμιαηνφκμοκ απυ αοηήκ ηα ακαηοηθχζζια οθζηά. Μεηά απυ αοηυ ημ ζηάδζμ, 

ζοκενβεία απμιαηνφκμοκ μπμζμδήπμηε επζηίκδοκμ οθζηυ οπάνπεζ ζηδκ μζημδμιή. 

Αημθμοεεί ημ ηφνζμ ζηάδζμ ηδξ ηαηεδάθζζδξ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ημ μπμίμ 

θαιαάκεζ πχνα ιε ηδ αμήεεζα οδναοθζηχκ εναοζηήνςκ. ηδ ζοκέπεζα ηαζ εθυζμκ 

αοηυ είκαζ επζεοιδηυ, ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί δζαπςνζζιυξ ηαζ ιείςζδ ημο 

ιεβέεμοξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαηεδάθζζδ ηαζ ηέθμξ ιεηαθμνά 

αοηχκ ακάθμβα ιε ηδ ζφζηαζδ ημοξ ζε ιμκάδεξ ακαηφηθςζδξ, πχνμοξ 

επακαπνδζζιμπμίδζδξ ή ζε πχνμοξ ηεθζηήξ δζάεεζδξ.  

   Απυ ηα πνμδβμφιεκα βίκεηαζ θακενυ υηζ πνδζζιμπμζχκηαξ ζοιααηζηέξ 

ιεευδμοξ ηαηεδάθζζδξ είκαζ αδφκαημ κα επζηεοπεεί ορδθυξ ααειυξ ακάηηδζδξ 

οθζηχκ απυ ιζα μζημδμιή. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πνδζζιμπμζείηαζ 

ιζα κέα ιέεμδμξ, δ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, δδθαδή δ μνβακςιέκδ απμιάηνοκζδ 

ή ηαζ επελενβαζία ζοβηεηνζιέκςκ οθζηχκ ηαζ ζοζηαηζηχκ, πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ ηαηεδάθζζδξ ημο ααζζημφ ζηεθεημφ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Σα οθζηά 

αοηά πνέπεζ κα απμιαηνοκεμφκ είηε θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ημοξ αλίαξ, είηε βζαηί δ 

πανμοζία ημοξ νοπαίκεζ ή ιεζχκεζ ηδκ πμζυηδηα ημο νεφιαημξ ηςκ απμαθήηςκ 

(π.π. δ πανμοζία επζηίκδοκςκ ή ακυνβακςκ ζοζηαηζηχκ ζημ νεφια ηςκ 

αδνακχκ απμαθήηςκ), δ μπμία πανέπεζ ορδθμφξ νοειμφξ ακάηηδζδξ οθζηχκ. 

   Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ οπάνπεζ αοηή δ δζαθμνά ιεηαλφ ζοιααηζηήξ ηαζ 

επζθεηηζηήξ ηαηεδάθζζδξ είκαζ βζαηί ζηδκ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ μζ ενβάηεξ 

πνδζζιμπμζμφκ πεζνμηίκδηα ιδπακζηά ενβαθεία ιε ζηυπμ κα ακαηηδεεί ημ 

ιεβαθφηενμ δοκαηυ πμζμζηυ ηςκ οθζηχκ πμο ιπμνμφκ κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ, εκχ ζηδ ζοιααηζηή ηαηεδάθζζδ πνδζζιμπμζείηαζ αανφξ 

ελμπθζζιυξ (εηνδηηζηά, ιπάθεξ βηνειίζιαημξ, ιπμοθκηυγεξ) ηαζ ημ απυαθδημ 

πμο πανάβεηαζ είκαζ ακάιζηημ ιε απμηέθεζια δ ακάηηδζδ ηςκ οθζηχκ πμο 

ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ κα είκαζ πζμ δφζημθδ.  

   Ζ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ πναβιαημπμζείηαζ αημθμοεχκηαξ ακηίζηνμθα ηα 

αήιαηα πμο εθανιυγμκηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηηζνίμο. Λυβς ημο βεβμκυημξ 

υηζ δ απμιάηνοκζδ ηςκ δζαθυνςκ οθζηχκ βίκεηαζ πεζνςκαηηζηά, δ ηεπκζηή αοηή 
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απαζηεί ιεκ πενζζζυηενμ πνυκμ ενβαζίαξ ηαζ πνμζςπζηυ, αθθά ημ απυαθδημ πμο 

πνμηφπηεζ είκαζ απαθθαβιέκμ απυ επζηίκδοκα ή ιδ ακαηοηθχζζια οθζηά. 

Δπζπνυζεεηα, δ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ επζιενίγεηαζ ζε δζάθμνεξ θάζεζξ, έηζζ 

χζηε ζε ηάεε θάζδ κα απμιαηνφκεηαζ ηαζ κα ζοθθέβεηαζ έκα είδμξ οθζημφ. Αοηυ 

έπεζ ςξ απμηέθεζια κα αολάκεηαζ πμθφ ημ πμζμζηυ ηςκ οθζηχκ πμο 

ακαηοηθχκμκηαζ. Σέθμξ, πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ 

πναβιαημπμζείηαζ ζοκήεςξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιέεμδμ “top-down” ηαηά ηδκ 

μπμία ημ ηηίνζμ ηαηεδαθίγεηαζ δζαδμπζηά απυ ηδ ζηέβδ πνμξ ημοξ ηάης μνυθμοξ 

ηαζ ηα οθζηά πμο πνμηφπημοκ ηαηαθήβμοκ ζημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ ιέζα απυ 

πμάκεξ εζδζηέξ βζα ιπάγα. ημκ Πίκαηα 5 πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ μζ 

ααζζηέξ ενβαζίεξ πμο εθανιυγμκηαζ ηαηά ηδκ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, ηαεχξ ηαζ 

ηα οθζηά πμο ακαηηχκηαζ ζε ηαεειζά απυ αοηέξ.     

 

 Γξαζηεξηόηεηεο Τιηθά 

1α Δπζθεηηζηή απμιάηνοκζδ οθζηχκ πμο 
αθαζνμφκηαζ εφημθα ηαζ έπμοκ αλία 
πχθδζδξ 

Ανπζηεηημκζηά οθζηά (ηγάηζ, βοαθί 
αζηνυ, πυνηεξ αζθαθείαξ, 
δζαημζιδηζηυξ ζθονήθαημξ 
ζίδδνμξ, πθαηάηζα),  ηεναιίδζα, 
πυνηεξ αθμοιζκίμο ιε δζπθά 
ηγάιζα, δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ, 
ιέηαθθα. 

1α Δπζθεηηζηή απμιάηνοκζδ οθζηχκ πμο 
αθαζνμφκηαζ εφημθα ηαζ εθυζμκ δεκ 
απμιαηνοκεμφκ ημ απυαθδημ εα 
ακηζιεηςπζζηεί ςξ επζηίκδοκμ 

Αιίακημξ ηαζ άθθα επζηίκδοκα 
οθζηά. 

1β Δπζθεηηζηή απμιάηνοκζδ οθζηχκ πμο 
αθαζνμφκηαζ εφημθα ηαζ εθυζμκ δεκ 
απμιαηνοκεμφκ εα ιεζςεεί δ αλία ηςκ 
οθζηχκ πμο εα παναπεμφκ απυ ημ 
απυαθδημ 

Ξφθζκα ακηζηείιεκα, πθαζηζηά 
ακηζηείιεκα, ιεβάθμζ υβημζ 
βοαθζμφ ηαζ βφρμξ. 

1δ Υδιζηή επελενβαζία on site ηςκ οθζηχκ 
ημο ηηζνίμο πμο έπμοκ ιμθοκεεί  ηαηά ηδ 
δζάνηεζα γςήξ ημο ηηζνίμο 
αημθμοεμφιεκδ απυ απμιάηνοκζδ ηςκ 
οθζηχκ αοηχκ εθυζμκ είκαζ απαναίηδημ. 

Δπζθάκεζεξ απυ μνμθέξ, ημίπμοξ 
ηαζ παηχιαηα πμο έπμοκ οπμζηεί 
πδιζηέξ αθθμζχζεζξ. 

Πίκαηαξ 5 : Βαζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδκ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ ηαζ 

οθζηά πμο πανάβμκηαζ ακά πενίπηςζδ 
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  Σα ιεβαθφηενα ειπυδζα βζα ηδ δζάδμζδ ηδξ επζθεηηζηήξ ηαηεδάθζζδξ, είκαζ δ 

απαίηδζδ βζα ηαπφηδηα ζηδκ ηαηεδάθζζδ ηαζ δ ααεααζυηδηα υζμκ αθμνά ζηδ 

γήηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ οθζηχκ πμο εα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. πςξ ήδδ 

ακαθένεδηε, ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηεδάθζζδξ ημ ιίβια ηςκ αδνακχκ 

οθζηχκ δφκαηαζ κα δζαπςνζζηεί ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ εναοζηήνςκ είηε εκηυξ 

ενβμηαλίμο (on site) είηε ζε πχνμ εηηυξ ενβμηαλίμο (off-site). 

   ημ πήια 7 πμο αημθμοεεί απεζημκίγεηαζ ημ Γζάβναιια Ρμήξ Γζαπείνζζδξ 

Απμαθήηςκ Καηεδαθίζεςκ Οζημδμιζηχκ ηαζ Σεπκζηχκ Ένβςκ πμο εθανιυζηδηε 

ζηδκ πζθμηζηή ιμκάδα ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ ζηα Α. Λζυζζα ημ 2003 ηαζ ακαθφεηαζ 

πενζζζυηενμ ζημ Κεθάθαζμ 9. 

 

 

πήια 7: Γζάβναιια Ρμήξ  Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ Καηεδαθίζεςκ Οζημδμιζηχκ ηαζ Σεπκζηχκ 

Ένβςκ
42

  

 

      Δηηυξ απυ ηδ ζοιααηζηή ηαζ ηδκ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ οθίζηαηαζ ηαζ ιζα 

ηνίηδ ιέεμδμξ ηαηεδάθζζδξ, δ ιενζηχξ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, δ μπμία είκαζ 

ζοκδοαζιυξ ηδξ επζθεηηζηήξ ηαζ ηδξ ζοιααηζηήξ ηαηεδάθζζδξ. Καηά ηδκ ιενζηχξ 

επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ ανπζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκενβεία ιε ιδπακζηά ενβαθεία 

βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ οθζηχκ ιε ηδ ιεβαθφηενδ αλία (δίκεηαζ πενζζζυηενμξ 

πνυκμξ ηαζ ενβαημχνεξ ζηζξ ενβαζίεξ αοηέξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοιααηζηή ηαζ 

θζβυηενμξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ ηαηεδάθζζδ 

μθμηθδνχκεηαζ ιε ζοιααηζηά ιέζα. Σα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ αοηήκ ηδ 

ιέεμδμ ηαηεδάθζζδξ είκαζ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ απυ ηδξ ζοιααηζηήξ, υπζ υιςξ 

ηυζμ απαθθαβιέκα απυ επζηίκδοκα ζοζηαηζηά υζμ ηδξ επζθεηηζηήξ ηαηεδάθζζδξ.              
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Με αάζδ ηδ ιέεμδμ ηαηεδάθζζδξ πμο εθανιυγεηαζ, ηαεμνίγεηαζ ηαζ δ εοημθία 

δζαπςνζζιμφ ηςκ απμαθήηςκ on-site. ηδκ πνάλδ ζηδκ Αηηζηή ηαζ βεκζηά ζηδκ 

Δθθάδα δ ηαηεδάθζζδ έβηεζηαζ ζηδκ πνυεεζδ ημο ζδζμηηήηδ. Γεκ οπάνπεζ 

κμιμεεζία βζα ημκ ηνυπμ ηαηεδάθζζδξ ηαζ αθμφ δεκ οπάνπεζ ακηαπμδμηζηυ 

υθεθμξ απυ ιένμοξ ηδξ πμθζηείαξ μ ιδπακζηυξ ςξ οπεφεοκμξ ηδξ ηαηεδάθζζδξ 

ζε ζοκενβαζία ιε ημ ζοκενβείμ ηαζ ημκ ζδζμηηήηδ απμθαζίγμοκ ημκ ηνυπμ. ημ 

99,9% ηςκ πενζπηχζεςκ δ ηαηεδάθζζδ βίκεηαζ ιε ημκ ζοιααηζηυ ηνυπμ απυ 

πάκς πνμξ ηα ηάης βζα πμθοχνμθμ ηηίνζμ ή ιε πνήζδ ιδπακζηχκ ιέζςκ βζα 

δζχνμθμ ή ζζυβεζμ ηηίζια. 

 

4.2.1. Δπηινγή κεηαμύ on site θαη off site επεμεξγαζίαο 

 
   Οζ δζαδζηαζίεξ δζαπςνζζιμφ ηαζ εναφζδξ ηςκ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ 

είηε ζημ πχνμ ηδξ ηαηεδάθζζδξ είηε ζε εβηαηαζηάζεζξ δζαπείνζζδξ. Ζ επζθμβή 

ιεηαλφ ηςκ δφμ παναπάκς δοκαημηήηςκ ελανηάηαζ απυ ημοξ ελήξ πανάβμκηεξ: 

Η. Σδ δζαεεζζιυηδηα (ηαημπή) ηςκ απαναίηδηςκ ιδπακδιάηςκ 

II. Σδκ πμζυηδηα ημο ιίβιαημξ αδνακχκ πμο πανάβεηαζ 

III. Σμ δζαεέζζιμ πνυκμ ηαζ πχνμ βζα ηδκ απμπενάηςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ  

IV. Σζξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημο ενβμηαλίμο (ή ημο πχνμο ηαηεδάθζζδξ) ηαζ ηδξ 

πθδζζέζηενδξ εβηαηάζηαζδξ επελενβαζίαξ 

   ημκ Πίκαηα 6 πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα 

ιεζμκεηηήιαηα ηςκ δφμ ηαηδβμνζχκ επελενβαζίαξ. 
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Πλεονεκτήματα on site επεξεργασίας Μειονεκτήματα on site επεξεργασίας 

 Λιγότερα υλικά για διαχείριση, 

μικρότερο λειτουργικό κόστος 

 Μικρότερη συγκοινωνιακή διαταραχή 

(στην περίπτωση που τα 

ανακυκλωμένα υλικά 

χρησιμοποιούνται επί τόπου) 

 Μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος 

ανά τόνο οικοδομικών αποβλήτων 

 Αύξηση θορύβου και επιπέδων 

σκόνης 

 Πιθανή καθυστέρηση της 

ανέγερσης της νέας κατασκευής 

 Μείωση του διαθέσιμου χώρου 

Πλεονεκτήματα off site επεξεργασίας Μειονεκτήματα off site επεξεργασίας 

 Μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στις γειτονικές περιοχές 

 Μικρότερο λειτουργικό κόστος ανά 

τόνο οικοδομικών αποβλήτων 

 Δυνατότητα αποθήκευσης των 

οικοδομικών αποβλήτων 

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης 

μηχανών μεγαλύτερης χωρητικότητας 

 Μεταφορικό κόστος 

 Υποχρεωτικός ο έλεγχος της 

διαδικασίας κατεδάφισης 

προκειμένου να αποφευχθεί η 

ανακύκλωση άγνωστης ποιότητας 

υλικών 

 Μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος 

Πίκαηαξ 6: Πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα on ηαζ off site επελενβαζίαξ 

 

4.3. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

 
   Μζα ααζζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηα 

ενβμηάλζα υπμο θαιαάκεζ πχνα ηαηαζηεοαζηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ζηα 

απυαθδηα απυ ηαηεδαθίζεζξ είκαζ υηζ μ ενβμθάαμξ ζημ ενβμηάλζμ βκςνίγεζ (ή 

μθείθεζ κα βκςνίγεζ) αηνζαχξ ηδ ζφζηαζδ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

Έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα μνβακχζεζ ηαθφηενα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ πμο 

πνμηφπημοκ, ηαεχξ ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα πνμαθήιαηα πμο πζεακυκ κα 

πνμηφρμοκ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ δζαπείνζζδξ. 

   Ο ενβμθάαμξ μθείθεζ κα δζαηδνεί απμεέιαηα οθζηχκ βζα ηδκ απμθοβή ηοπυκ 

ηαεοζηενήζεςκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ. ηα ενβμηάλζα πμο θαιαάκεζ 

πχνα ηαηαζηεοαζηζηή δναζηδνζυηδηα, ελαζηίαξ ηςκ δφζημθςκ ενβαζζαηχκ 

ζοκεδηχκ, ηάπμζα δμιζηά οθζηά ακαπυθεοηηα ηαηαζηνέθμκηαζ. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ μ ενβμθάαμξ μθείθεζ κα πνμιδεεοηεί κέα πμζυηδηα οθζηχκ αθθά ηαζ 

κα δζαπεζνζζηεί ηα ηαηεζηναιιέκα οθζηά πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ απυαθδηα. 

   οκμρίγμκηαξ, ηα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ πςνίγμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

• Καηεζηναιιέκα οθζηά. 
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• Τθζηά πμο δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ. 

• Τθζηά ζοζηεοαζίαξ. 

• Άθθα αμδεδηζηά οθζηά. 

   ζμκ αθμνά ζηζξ δφμ πνχηεξ ηαηδβμνίεξ, μζ πμζυηδηεξ ηςκ απμαθήηςκ 

ιπμνμφκ κα πενζμνζζεμφκ ιε ηαθφηενμ έθεβπμ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμεειάηςκ 

ηαζ ηδκ ανηζυηενδ εηπαίδεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ πνυηθδζδξ 

θεμνχκ ζηα δμιζηά οθζηά. Ζ εέζπζζδ εκυξ εζςηενζημφ δζηηφμο χζηε ηα οθζηά 

πμο πενζζζεφμοκ κα επζζηνέθμκηαζ ζημκ πανμπέα ή κα ιεηαθένμκηαζ ζε άθθμ 

ηαηαζηεοαζηζηυ πχνμ ιπμνεί κα είκαζ επίζδξ πνήζζιδ. Ζ έθθεζρδ μνβάκςζδξ ζε 

αοηυ ημκ ημιέα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απυεεζδ οθζηχκ απυ ηαηαζηεοέξ ηαθήξ 

πμζυηδηαξ, ςξ ιζηηά απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ζε πχνμοξ δζάεεζδξ. 

   Ζ δζαδζηαζία επελενβαζίαξ ηςκ παναπάκς απμαθήηςκ πενζβνάθεηαζ 

ζοκμπηζηά ζημ παναηάης πήια 8.  

 

πήια 8: Γζάβναιια Ρμήξ βζα ηδ δζαπείνζζδ Απμαθήηςκ Καηαζηεοχκ
42

   

 

4.4. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΧΝ 

 
   Σα πχιαηα εηζηαθχκ ζε πενίπηςζδ πμο δεκ έπμοκ νοπακεεί, ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηζξ θεζημονβζηέξ ακάβηεξ ηςκ πχνςκ δζάεεζδξ (π.π. 

επζπςιαηχζεζξ), βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ παθαζχκ πχνςκ δζάεεζδξ η.θπ. Σμ 

πνυαθδια υζμκ αθμνά ζηδ δζαπείνζζή ημοξ, έβηεζηαζ ζημ ιεβάθμ υβημ ηςκ 
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ζοβηεηνζιέκςκ απμαθήηςκ ηαζ ζημ ακηίζημζπα ορδθυ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ημοξ 

(120€ ακά ηάδμ απμημιζδήξ πςνδηζηυηδηαξ πενίπμο 7m3). ζμκ αθμνά ζηα 

πχιαηα απυ νοπαζιέκα εδάθδ, έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ ηεπκζηέξ βζα ηδκ 

επελενβαζία ημοξ ιε ζηυπμ ηδ δζάζπαζδ/ελμοδεηένςζδ ηςκ μοζζχκ πμο 

πνμηάθεζακ ηδ νφπακζδ. 

   Οζ ηεπκζηέξ επελενβαζίαξ ηςκ νοπαζιέκςκ πςιάηςκ ηαλζκμιμφκηαζ ςξ ελήξ43: 

1.Βζμθμβζηέξ ιέεμδμζ: Πνυηεζηαζ βζα ιεευδμοξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

βζα ηδκ ηαηαζηνμθή νφπςκ μζ μπμίμζ εεςνμφκηαζ αζμαπμζημδμιήζζιμζ, υπςξ 

ηοακζμφπεξ εκχζεζξ ηαζ ανςιαηζημί οδνμβμκάκεναηεξ. Ακηίεεηα δεκ εκδείηκοηαζ δ 

εθανιμβή ημοξ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ εδαθχκ, ηα μπμία έπμοκ νοπακεεί απυ 

αανείξ οδνμβμκάκεναηεξ  ηαζ πμθοπθςνζςιέκα δζθαζκφθζα, επεζδή δ 

απμζημδυιδζδ ημοξ απαζηεί πμθφ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

2.Φοζζηέξ ιέεμδμζ: Πνυηεζηαζ βζα ιεευδμοξ πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο νοπακηή ηαζ ηςκ πςιάηςκ, υπςξ δζαθμνά ζηδκ 

ποηκυηδηα, ημ δθεηηνζηυ δοκαιζηυ, δζαθοηυηδηα η.α. Οζ ιέεμδμζ αοηέξ πνέπεζ κα 

ζοκδοαζεμφκ ιε ζοζηήιαηα δζαπςνζζιμφ χζηε κα επζηεοπεεί δ επζεοιδηή 

ακάηηδζδ. 

3.Υδιζηέξ ιέεμδμζ: Πνυηεζηαζ βζα ιεευδμοξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ ακάιεζλδ ηςκ 

πςιάηςκ ιε πδιζηέξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ ιείςζδ ηδξ ημλζηυηδηαξ. 

4.Θενιζηέξ ιέεμδμζ: Πνυηεζηαζ βζα ιεευδμοξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ εένιακζδ ηςκ 

πςιάηςκ ηαζ ζημπεφμοκ ζηδ δζάζπαζδ ηςκ νφπςκ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ. 

Πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ιε πνμζμπή, μφηςξ χζηε κα δζαζθαθίγμκηαζ ηα 

επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά ημο εδαθζημφ οθζημφ.  

5.Μέεμδμζ ζηενεμπμίδζδξ/ζηαεενμπμίδζδξ: Οζ ιέεμδμζ αοηέξ ιεζχκμοκ ή ηαζ 

ελαθακίγμοκ ηδ νοπμβυκμ δναζηδνζυηδηα ημο νφπμο, δεκ ζημπεφμοκ ζηδκ 

απμιάηνοκζδ ηςκ νοπακηχκ απυ ηα εδάθδ, αθθά ζηδκ αθθαβή ηςκ 

θοζζημπδιζηχκ ημοξ παναηηδνζζηζηχκ, έηζζ χζηε ηα εδάθδ κα ιπμνμφκ κα 

δζαπεζνζζημφκ ιε αζθαθή ηνυπμ. Με ηδ πνήζδ ζηαεενμπμζδηχκ (ηζζιέκημ, PFA 

η.α.) ιεζχκεηαζ δ ιδ επζεοιδηή νοπμβυκμξ δναζηδνζυηδηα ημο νφπμο ηαζ 

αεθηζχκεηαζ δ πμζυηδηα ημο εδάθμοξ, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ αολδιέκδ 

ακημπή ηαζ ιεζςιέκδ ζοιπζεζηυηδηα ηαζ δζαπεναηυηδηα. Άθθεξ ιέεμδμζ 
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ιεηαηνέπμοκ ηα νοπαζιέκα πχιαηα ζε αζμιδπακζηυ πνμσυκ, ημ μπμίμ βζα 

πανάδεζβια ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ηαηαζηεοή δνυιςκ. 

   ε ηάεε πενίπηςζδ δ επζθμβή ηδξ ιεευδμο επελενβαζίαξ ελανηάηαζ απυ ημ 

είδμξ ημο νφπμο, ημ ααειυ ηδξ νφπακζδξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ημο εδάθμοξ. 

 

4.5. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ10 

 
   Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ μδμζηνςιάηςκ, ηα εφηαιπηα ηαζ ηα άηαιπηα 

μδμζηνχιαηα. Σμ εφηαιπημ μδυζηνςια ηαηαζηεοάγεηαζ ζοκήεςξ απυ 

ζφιθονια παθζηζχκ ηαζ αζθάθημο. Σα άηαιπηα μδμζηνχιαηα ηαηαζηεοάγμκηαζ 

απυ ζηονυδεια ηζζιέκημο ηφπμο πυνηθακη, ηαζ εκχ βεκζηά παναηηδνίγμκηαζ απυ 

ορδθυηενδ ακημπή, ειθακίγμοκ εοπάεεζα ζε νδβιάηςζδ. 

   Σα αζθαθηζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ μδμπμζία είκαζ ηονίςξ 

αζημοιεκζμφπα οθζηά, δδθαδή οδνμβμκακεναημφπα οθζηά θοζζηήξ ή πονμβεκμφξ 

πνμεθεφζεςξ, ηα μπμία έπμοκ ζοβημθθδηζηυ παναηηήνα. ηα αζημοιεκζμφπα οθζηά 

μδμπμζίαξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ άζθαθημζ ηαζ μζ πίζζεξ. Οζ άζθαθημζ ανίζημκηαζ 

ζηδ θφζδ, ζε ηαεανή ηαηάζηαζδ ή ακαιειζβιέκεξ ιε δζάθμνεξ ακυνβακεξ 

μοζίεξ, ή πνμένπμκηαζ απυ ηδ δζφθζζδ ημο πεηνεθαίμο. Οζ πίζζεξ είκαζ 

αζημοιεκζμφπα απμζηάβιαηα πμο πανάβμκηαζ ιε ηθαζιαηζηή απυζηαλδ 

μνβακζηχκ οθχκ, υπςξ είκαζ μ θζεάκεναηαξ ηαζ ημ λφθμ. Σα αζθαθηζηά οθζηά 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζηδκ επίζηνςζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ δνυιςκ. 

Απυαθδηα απυ ηα οθζηά πμο πενζβνάθδηακ ακςηένς, πανάβμκηαζ ζε ηάεε 

ενβαζία ακαηαηαζηεοήξ, ζοκηήνδζδξ ή πάναλδξ δνυιςκ. 

   Τπάνπμοκ δφμ δζαδεδμιέκεξ ιέεμδμζ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ οθζηχκ 

ηαηαζηεοήξ ημο μδμζηνχιαημξ. Ζ ιέεμδμξ ηδξ επζηυπζαξ ακαηφηθςζδξ ζημ 

πχνμ απμηαηάζηαζδξ ημο δνυιμο (in situ) ηαζ δ ιέεμδμξ ηδξ ακαηφηθςζδξ ζε 

ηεκηνζηή εβηαηάζηαζδ παναβςβήξ αζθαθημιίβιαημξ (ex situ). Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ 

ηαιία απυ ηζξ δφμ ιεευδμοξ δεκ πανέπεζ δζαπςνζζιυ ηςκ οθζηχκ ημο αζθαθηζημφ 

μδμζηνχιαημξ ζηα δφμ ααζζηά ημο ζοζηαηζηά, ηδκ άζθαθημ ηαζ ηα αδνακή, 

ηαεχξ ηαζ μζ δφμ αεθηζχκμοκ απεοεείαξ ημ ανπζηυ οθζηυ. Γζα ηδκ επζθμβή ηδξ 

ιεευδμο ακαηφηθςζδξ, βίκεηαζ δεζβιαημθδρία ημο παθαζμφ οθζημφ ημο 
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αζθαθημηάπδηα ηαζ ιε ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ ηαηαβνάθμκηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο. Δκ ζοκεπεία πνμζδζμνίγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ πμζμζηυ ηδξ 

αζθάθημο ηαεχξ ηαζ δ πμζυηδηά ηδξ (π.π. ααειυξ μλείδςζδξ, ζηθδνυηδηαξ η.α.). 

Σα απμηεθέζιαηα αοηά εα ηαεμνίζμοκ ηαζ ηδ ιέεμδμ ακαηφηθςζδξ ηαεχξ ηαζ ημ 

ααειυ πνμζεήηδξ κέμο αζθαθημιίβιαημξ, αδνακχκ οθζηχκ η.α 

   ημ πήια 9 πανμοζζάγεηαζ ημ δζάβναιια νμήξ ηςκ ενβαζζχκ βζα ηδκ 

δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ ηαζ μδμπμζίαξ (αζθάθημο). 

 

πήια 9:Γζάβναιια Ρμήξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ εηζηαθχκ ηαζ αζθάθημο
42
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5. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΠΟ ΔΚΚΑΦΔ, ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ 

 

   Ακάθμβα ιε ηζξ ζδζμιμνθίεξ ηαζ ηζξ οπμδμιέξ πμο οπάνπμοκ ζε ηάεε πχνα 

οπάνπμοκ πενζζζυηενεξ ή θζβυηενεξ δοκαηυηδηεξ πνυθδρδξ, αλζμπμίδζδξ, 

επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ηςκ δζάθμνςκ ηαηδβμνζχκ απμαθήηςκ 

απυ ένβα ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ: 

α) Ππόλητη, δδθαδή ιέηνα ηαζ πναηηζηέξ πμο επζδζχημοκ αθεκυξ ηδκ ιείςζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ απμαθήηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνεξ ηαηενβαζίεξ 

ηαηαζηεοήξ, ηαηεδάθζζδξ ηαζ εηζηαθχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ μοζζχκ 

πμο πενζέπμοκ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ηζκδφκςκ πμο ζοκεπάβμκηαζ βζα ημ 

πενζαάθθμκ. 

α) Επανασπηζιμοποίηζη, δδθαδή μπμζαδήπμηε εκένβεζα πάνδ ζηδκ μπμία ηα 

οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηαηεδαθίζεζξ, ακεβένζεζξ μζημδμιχκ, θοζζηέξ ή 

άθθεξ ηαηαζηνμθέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημοξ ζημπμφξ πμο ζπεδζάζηδηακ, ιε ή 

πςνίξ ηδκ οπμζηήνζλδ αμδεδηζηχκ πνμσυκηςκ πμο οπάνπμοκ ζηδκ αβμνά. Γζα 

πανάδεζβια ιέπνζ πνυζθαηα ήηακ ζοκδεζζιέκδ πναηηζηή δ αλζμπμίδζδ 

ιεηαπεζνζζιέκςκ  πνμσυκηςκ, υπςξ πανάεονα, ημοθχιαηα, πυνηεξ, ιάνιανα, 

ηεναιζηά, ζζδδνμηαηαζηεοέξ η.α. 

β) Εναλλακηική διασείπιζη, (Ζ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο 

ειπενζέπεζ ηαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ οπυθμζπεξ ιμνθέξ δζαπείνζζδξ) ζφιθςκα ιε ημ 

ζπεηζηυ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια, απμηεθμφκ μζ ενβαζίεξ ζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ, 

πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, δζαθμβήξ, επακαπνδζζιμπμίδζδξ, ηαζ αλζμπμίδζδξ 

ηςκ οθζηχκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, χζηε ιεηά ηδκ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ή επελενβαζία ημοξ ακηίζημζπα κα επζζηνέρμοκ ζημ νεφια 

ηδξ αβμνάξ. 

δ) Επεξεπγαζία, είκαζ μπμζαδήπμηε δναζηδνζυηδηα, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

δζαθμβήξ, αθυημο ηα απυαθδηα παναδμεμφκ ζε εβηαηάζηαζδ πμο δζαεέηεζ άδεζα 

βζα κα πενζμνζζημφκ μ υβημξ ή μζ επζηίκδοκεξ ζδζυηδηέξ ημοξ, κα δζεοημθοκεεί δ 

δζαηίκδζδ ημοξ ηαζ κα αεθηζςεεί δ ακάηηδζδ ηςκ πενζεπυιεκςκ πνήζζιςκ οθχκ. 
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ε) Ανακύκλυζη, δ εη κέμο έκηαλδ δζάθμνςκ οθζηχκ ζε ιζα παναβςβζηή 

δζαδζηαζία πνμηεζιέκμο κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημκ ανπζηυ ή βζα άθθμοξ 

ζημπμφξ. ηδκ ακαηφηθςζδ δεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ ακάηηδζδ εκένβεζαξ. 

Ακάθμβα ιε ηδκ οπάνπμοζα ειπεζνία ηαζ ηζξ οπμδμιέξ ηδξ ηάεε πενζμπήξ ηαζ 

πχναξ είκαζ δοκαηυκ κα ακαηοηθςεμφκ δζάθμνα οθζηά απυ ζοκδεζζιέκα 

(ζοζηεοαζίεξ, ζίδδνμξ, αθμοιίκζα) ιέπνζ πζμ ελεζδζηεοιέκα (υπςξ βφρμξ, 

ηεναιζηά, η.α.). 

ζη) Ανάκηηζη ενέπγειαρ, κμείηαζ δ πνήζδ ηςκ ηαοζίιςκ οθζηχκ ηςκ εκ θυβς 

απμαθήηςκ ςξ ιέζμο παναβςβήξ εκένβεζαξ ιε άιεζδ ηαφζδ, ιαγί ή πςνίξ άθθα 

απυαθδηα, αθθά ιε ακάηηδζδ ηδξ εενιυηδηαξ, πςνίξ νφπακζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. 

γ) Αξιοποίηζη, ηάεε ενβαζία, πμο επζηνέπεηαζ απυ ηδκ εονςπασηή ηαζ εεκζηή 

κμιμεεζία, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ επζπςιαηχζεςκ, απμηαηαζηάζεςκ 

ακεκενβχκ θαημιείςκ ηαζ ακελέθεβηηςκ πςιαηενχκ, επζηαθφρεςκ πχνςκ 

οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ ηαζ εκ βέκεζ ακαιυνθςζδ οπμααειζζιέκςκ ημπίςκ ή 

ακαπθάζεςκ πχνςκ. 

   ζμκ αθμνά ηα απυαθδηα ηςκ ηαηεδαθίζεςκ δ αεζθυνμξ ακάπηολδ ααζίγεηαζ 

ζηα θεβυιεκα 2R (reuse, recycle), δδθαδή ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ 

ακαηφηθςζδ. Ακηίζημζπα βζα ηα απυαθδηα ηςκ ηαηαζηεοχκ οζμεεηείηαζ δ θμβζηή 

ηςκ 3R (reduce, reuse, recycle), δδθαδή ιείςζδ, επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ 

ακαηφηθςζδ (πήια 10). 
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πήια 10: Ζ θμβζηή ηςκ 3R-2R ζηα ΑΔΚΚ
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5.1. ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΔΚΚ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 
   ζμκ ακαθμνά ζηδκ οθζζηάιεκδ δζαπείνζζδ ηςκ αδνακχκ απμαθήηςκ ζηδκ 

Δθθάδα, δεκ οπάνπεζ έκα ηεκηνζηά μνβακςιέκμ δίηηομ ζοθθμβήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 

ηςκ οθζηχκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα απυαθδηα αοηά.  Οζ εκένβεζεξ αλζμπμίδζδξ πμο 

θαιαάκμοκ πχνα παναηηδνίγμκηαζ απμζπαζιαηζηέξ ηαζ έβηεζκηαζ ζηδκ 

δναζηδνζυηδηα ηςκ ενβμθάαςκ πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηα ακηίζημζπα ένβα. 

Αλζμπμζμφκηαζ ηονίςξ πνήζζια οθζηά υπςξ ηαθχδζα, ημοθχιαηα, βοαθζά, εκχ ημ 

νεφια ηςκ αδνακχκ πνδζζιμπμζείηαζ ζε άθθα ένβα βζα ενβαζίεξ επζπςιαηχζεςκ 

ηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ παθαζχκ θαημιείςκ. Οζ πμζυηδηεξ πμο δεκ 

αλζμπμζμφκηαζ μδδβμφκηαζ ζε έκα ιζηνυ πμζμζηυ είηε ζε ΥΤΣΑ είηε ζε παθαζά 

θαημιεία βζα ηδκ ακάπθαζή ημοξ, εκχ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ απμννίπημκηαζ 

ακελέθεβηηα ζε νέιαηα ηαζ εκ βέκεζ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. ημοξ Υχνμοξ 

Τβεζμκμιζηήξ Σαθήξ (ΥΤΣΑ), ηα ηαηαζηεοαζηζηά απυαθδηα ηαηυπζκ 

επελενβαζίαξ, εεςνμφκηαζ ζοπκά πνήζζια οθζηά ηαεχξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ πνακχκ, ηδκ ηαηαζηεοή εζςηενζηχκ δνυιςκ ηαζ ηδκ διενήζζα 

ηάθορδ ηςκ απμννζιιάηςκ. Οζ ΥΤΣΑ πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ θεζημονβία ημοξ 

μνζζιέκεξ πμζυηδηεξ αδνακχκ οθζηχκ ηαζ ακ δεκ δεπημφκ ηαηαζηεοαζηζηά 

απυαθδηα εα αβμνάζμοκ πνςημβεκή αδνακή οθζηά (πχια, άιιμ, παθίηζ) 

αολάκμκηαξ ηυζμ ημ θεζημονβζηυ ημοξ ηυζημξ υζμ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ θοζζηχκ 

πυνςκ. Χζηυζμ, μζ πμζυηδηεξ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ απμαθήηςκ πμο 

ηαηαθήβμοκ ζημοξ ΥΤΣΑ είκαζ ζοκήεςξ πμθφ ιεβαθφηενεξ απυ αοηέξ πμο είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ θεζημονβζηχκ ακαβηχκ ημοξ. οπκά ηα 

ηαηαζηεοαζηζηά απυαθδηα ηαηαθαιαάκμοκ έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ημο πχνμο εκυξ 

ΥΤΣΑ. Αηυια, δεκ είκαζ βκςζηυ ηζ πμζμζηυ ηςκ απμαθήηςκ απμννίπηεηαζ ζε 

ΥΤΣΑ, ζε θαημιεία πνμξ απμηαηάζηαζδ ή ηεθείςξ πανάκμια π.π. ζε ημίηεξ 

πεζιάννςκ. Μυκμ βζα ηδκ Αηηζηή επεηνάπδ ιε ηδκ ΚΤΑ 14312/1302/9-06-2000 κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα αδνακή απυαθδηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα ιεβάθα ένβα 

οπμδμιήξ (Αεήκα 2004, Αηηζηυ ιεηνυ, ηθπ), βζα ηδκ ακάπθαζδ 6 θαημιείςκ.  

   Με ηαηάθθδθμ δζαπςνζζιυ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ απμαθήηςκ απυ ηζξ 

ηαηεδαθίζεζξ ηαζ ηζξ ακαηαζκίζεζξ είκαζ δοκαηυκ κα ακαηηδεεί ηαζ κα 

επακαπνδζζιμπμζδεεί. ηδκ Δθθάδα αοηυ βίκεηαζ άηοπα απυ ιαζηυνμοξ ηαζ 
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πθακυδζμοξ ειπυνμοξ πμο ιαγεφμοκ οθζηά ορδθήξ ζπεηζηά αλίαξ, υπςξ δμιζηά 

ζημζπεία ανπζηεηημκζημφ εκδζαθένμκημξ, πυνηεξ, πανάεονα, πενζζζεφιαηα 

οθζηχκ, ζοζηεοέξ ηαζ ζοζηεοαζίεξ ηαζ ηα πςθμφκ ζε ιάκηνεξ ηθπ. Δίκαζ πμθφ 

δφζημθμ κα οπμθμβζζηεί ιε αηνίαεζα δ πμζυηδηα ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ 

απμαθήηςκ πμο ακαηηχκηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, αθθά ζίβμονα ακηζπνμζςπεφεζ 

έκα ιζηνυ πμζμζηυ ημο ζοκυθμο ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ. 

 

5.2. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 
   Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ακαιθζζαήηδηα απμηεθεί έκα 

πμθφπθμημ εέια πμο δεκ είκαζ ιυκμ πενζααθθμκηζηυ αθθά ηαζ μζημκμιζηυ, 

ημζκςκζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ. Ζ ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ, δ 

οπενηαηακάθςζή ημοξ, δ αθεμκία εζδχκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ, δ δζαεεζζιυηδηα 

ηςκ  θοζζηχκ πυνςκ ηαζ δ ιδ μνεμθμβζηή δζάεεζή ημοξ ιεηά ηδ πνήζδ ημοξ, 

δδιζμφνβδζακ ηενάζηζα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα. 

   Ζ ζφβπνμκδ άζηδζδ πενζααθθμκηζηήξ πμθζηζηήξ ζημκ ημιέα ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

απμαθήηςκ ζε ημζκμηζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ, ηαεχξ ηαζ δ ακάβηδ 

απμηεθεζιαηζηήξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ έθεβπμο ηδξ νφπακζδξ απυ 

ηα απυαθδηα δδιζμονβμφκ κέμοξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ επζαάθθμοκ ιζα 

πενζζζυηενμ ειπενζζηαηςιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηαζ ηεηιδνζςιέκδ ακάθοζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ νφπακζδξ απυ ηα απυαθδηα. Δίκαζ 

δζαπζζηςιέκμ υηζ ηα ζηενεά απυαθδηα απμηεθμφκ ζδιακηζηή πδβή νφπακζδξ ιε 

ζοκεπχξ αολακυιεκεξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ δδιζμονβχκηαξ 

πανάθθδθα ηαζ ιζα αδζηαζμθυβδηδ ζπαηάθδ πυνςκ.  

Οζ βεκζηέξ ανπέξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ είκαζ: 

 Ζ ανπή ηδξ πνυθδρδξ δδιζμονβίαξ απμαθήηςκ.  

 Ζ ανπή ηδξ επακαπνδζζιμπμίδζδξ. 

 Ζ ανπή ηδξ αλζμπμίδζδξ (ακάηηδζδ οθζηχκ ηαζ εκένβεζαξ). 

 Ζ ανπή « μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ ». 

 Ζ ανπή ηδξ εοεφκδξ. 

 Ζ ανπή ηδξ δδιμζζυηδηαξ. 
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 Ζ ανπή ηδξ ιδ-δζάηνζζδξ ηςκ οθζηχκ. 

   Έηζζ, ιε Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ (ΦΔΚ A 179/6.8.01) βζα ηδκ εκαθθαηηζηή 

δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ, ηαηεδαθίζεςκ ηαζ ηαηαζηεοχκ (ΑΔΚΚ), 

δδιζμονβείηαζ ημ απαναίηδημ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαζ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ αοηχκ ηυζμ ζηα Ηδζςηζηά υζμ ηαζ ζηα Γδιυζζα 

ένβα, ζφιθςκα ιε ημ Ν.2939/2001 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η), ζημκ μπμίμ βίκεηαζ ιζα  

πνχηδ ακαθμνά βζα ηα απυαθδηα ΑΔΚΚ ζηδκ παν. 4 ημο άνενμο 2, ηαζ μ μπμίμξ 

αθμνά ηδ κμιμεεζία βζα ηζξ ζοζηεοαζίεξ ηαζ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ 

ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ, ηδκ ίδνοζδ Δεκζημφ Ονβακζζιμφ 

Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ οζηεοαζζχκ ηαζ Άθθςκ Πνμσυκηςκ (ΔΟΔΓΑΠ) ηαζ 

άθθεξ δζαηάλεζξ. Σα ΑΔΚΚ ακαθένμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία «άθθα πνμσυκηα». ζμ 

βζα ημοξ ζηυπμοξ πμο έεεηε, αοημί αθμνμφζακ ηονίςξ ηα απυαθδηα ζοζηεοαζίαξ 

ηαζ είκαζ μζ ελήξ: 

α) ιέπνζ ηδκ 31δ Γεηειανίμο 2005, κα αλζμπμζείηαζ ηαη‟ εθάπζζημ ημ 50 % ηαηά 

αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ ζοζηεοαζίαξ ιε ακχηαημ υνζμ ημ 65%. 

α)  ημ πθαίζζμ ημο παναπάκς ζηυπμο ηαζ βζα ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια πνέπεζ 

κα ακαηοηθχκεηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ημοθάπζζημκ ημ 25% 

ηαηά αάνμξ ιε ακχηαημ υνζμ ημ 45%. ημ πμζμζηυ αοηυ πνέπεζ κα 

ακαηοηθχκεηαζ ημοθάπζζημκ ημ 15% ηάεε οθζημφ ζοζηεοαζίαξ. 

β)  Μεηά ηδκ διενμιδκία αοηή ημ πμζμζηυ αλζμπμίδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ 

ηαεμνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 6 (παν.1β) ηδξ μδδβίαξ 94/62/ΔΚ. 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η)  

     Toκ Ημφθζμ ημο 2004 εηδυεδηε έκα ζπέδζμ Π.Γ. ιε εέια: « Μέηνα, υνμζ ηαζ 

πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ) ». 

   Με ημ πανυκ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια απμζημπείηαζ δ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ 

ηςκ άνενςκ 12 ηαζ 13 ημο Ν.1650/1986 «βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ» 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η), ηαεχξ ηαζ ηςκ άνενςκ 15,16,17, 18 ηαζ 24  ημο Ν. 2939/2001 

χζηε ιε ηδκ ηαηά πνμηεναζυηδηα πνυθδρδ δδιζμονβίαξ απμαθήηςκ απυ 

μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ, ένβα ηεπκζηχκ οπμδμιχκ, εηζηαθέξ, θοζζηέξ ηαζ 

ηεπκμθμβζηέξ ηαηαζηνμθέξ ηαζ επζπνμζεέηςξ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ,  ηδκ 
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ακαηφηθςζδ ηαζ ηζξ άθθεξ ιμνθέξ αλζμπμίδζδξ κα ιεζχκεηαζ δ  πμζυηδηα ηαζ δ 

επζηζκδοκυηδηα ηςκ πνμξ δζάεεζδ απμαθήηςκ ζφιθςκα ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ 

βεκζηέξ ανπέξ ημο Ν. 2939/2001 (άνενα 1 ηαζ 4) ηαεχξ ηαζ κα αεθηζχκεηαζ δ 

Πενζααθθμκηζηή επίδμζδ υθςκ ηςκ μζημκμιζηχκ παναβυκηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ 

ζε μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ηεπκζηά ένβα ηαζ ηονίςξ ηςκ θμνέςκ πμο 

ζοιιεηέπμοκ  άιεζα ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ οθζηχκ αοηχκ. 

   Σμ πανυκ δζάηαβια εθανιυγεηαζ ζηα απυαθδηα απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ ακελάνηδηα απυ ηδ ιμνθή ημοξ, ημκ υβημ, ημ αάνμξ ή ηα επζιένμοξ 

οθζηά απυ ηα μπμία ζοκηίεεκηαζ. Σμ πανυκ εθανιυγεηαζ ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ 

ζζπφμοζαξ εεκζηήξ ηαζ ημζκμηζηήξ κμιμεεζίαξ ζπεηζηά ιε ηζξ απαζηήζεζξ 

αζθαθείαξ ηαζ οβείαξ, ηζξ εηπμιπέξ ζημκ αένα ηαζ ημοξ εθέβπμοξ εμνφαμο, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο εδάθμοξ ηαζ ηςκ κενχκ. 

   Δλαζνμφκηαζ απυ ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ: 

α)  Σα απυαθδηα απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ απυ ημ  ηεθάθαζμ 

17 ημο Δονςπασημφ Καηαθυβμο Απμαθήηςκ ημο Πανανηήιαημξ 1.Β ημο άνενμο 

17 ηδξ οπ. ανζε. 50910/2727/2003 ΚΤΑ, πμο επζζδιαίκμκηαζ ιε αζηενίζημ (*) ηαζ 

ηα μπμία παναηηδνίγμκηαζ ςξ εκ δοκάιεζ επζηίκδοκα ζφιθςκα ιε ηδκ Απυθαζδ 

2001/118/ΔΚ (ΔΔL 47/16-2-2001). Ζ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ 

πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ  δζαηάλεζξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ 

βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ. 

α) Τθζηά εηζηαθχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ αζμιδπακζηέξ ή 

άθθεξ πενζμπέξ ηαζ έπμοκ νοπακεεί  ζε πνμδβμφιεκδ πνήζδ απυ επζηίκδοκεξ 

μοζίεξ ή φθεξ ζε πμζυηδηεξ ή πενζεηηζηυηδηεξ ηέημζεξ χζηε κα απμηεθμφκ ηίκδοκμ 

βζα ηδκ οβεία ηαζ ημ Πενζαάθθμκ, δ δζαπείνζζδ ηςκ μπμίςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ 

ζπεηζηέξ  δζαηάλεζξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα. 

β) Υχιαηα ηαζ αδνακή απυαθδηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ακαγήηδζδ ηαζ ηδκ 

ελυνολδ, ηδκ επελενβαζία, ηδκ πεναζηένς ηαηενβαζία ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ 

μνοηηχκ πυνςκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ θαημιείςκ ηαζ  ηαηαζηεοή 

ζηονμδέιαημξ. 
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   ημ άνενμ 12 ημο πανυκημξ Π.Γ. πανμοζζάγμκηαζ μζ ελήξ πμζμηζημί ζηυπμζ βζα 

ηδκ ζοθθμβή – αλζμπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ, εηζηαθέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ. 

α) ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2006, κα αλζμπμζείηαζ ηαη‟ εθάπζζημ ημ 30 % ηαηά 

αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ, απυ ημ μπμίμ κα ακαηοηθχκεηαζ 

ημοθάπζζημκ 50%.  

α)  ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2008, κα αλζμπμζείηαζ ηαη‟ εθάπζζημ ημ 50 % ηαηά 

αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ, απυ ημ μπμίμ κα ακαηοηθχκεηαζ 

ημοθάπζζημκ 50%.  

β)  ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2015, κα αλζμπμζείηαζ ημοθάπζζημκ ημ 80 % ηαηά 

αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ, απυ ημ μπμίμ κα ακαηοηθχκεηαζ 

ημοθάπζζημκ 50%.   

   Οζ ςξ άκς πμζμηζημί ζηυπμζ είκαζ δοκαηυ κα ηνμπμπμζμφκηαζ ιε ημζκή απυθαζδ 

ηςκ Τπμονβχκ Ακάπηολδξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ ηαζ Γδιμζίςκ Ένβςκ 

ιεηά απυ εζζήβδζδ ημο ΔΟΔΓΑΠ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 17 

(παν. 5) ημο Ν. 2939/2001.    

   Καεχξ υιςξ ημ παναπάκς ζπέδζμ δεκ μδήβδζε ζηδκ έηδμζδ ηάπμζαξ 

ακηίζημζπδξ κμιμεεζίαξ, εηδυεδηε έκα κεχηενμ ημκ Μάζμ ημο 2007 ιε ακηίζημζπμ 

εέια: «Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ 

απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ)», ημ μπμίμ είπε 

ίδζμ ζημπυ ηαζ πεδίμ εθανιμβήξ ιε ημ πνμδβμφιεκμ, ιε ηδκ δζαθμνά υηζ εέζπζζε 

ημοξ παναηάης κέμοξ  πμζμηζημφξ ζηυπμοξ: 

α) ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2010, κα αλζμπμζείηαζ ηαη‟ εθάπζζημ ημ 30 % ηαηά 

αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ ζηδ πχνα, απυ ημ μπμίμ κα ακαηοηθχκεηαζ 

ημοθάπζζημκ 50%.  

α) ιέπνζ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2015, κα αλζμπμζείηαζ ημοθάπζζημκ ημ 60 % ηαηά 

αάνμξ ηςκ παναβμιέκςκ απμαθήηςκ ζηδ πχνα, απυ ημ μπμίμ κα ακαηοηθχκεηαζ 

ημοθάπζζημκ 50%.  

   Οζ ςξ άκς πμζμηζημί ζηυπμζ είκαζ δοκαηυ κα ηνμπμπμζμφκηαζ ιε ημζκή απυθαζδ 

ηςκ Τπμονβχκ Ακάπηολδξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ ηαζ Γδιμζίςκ Ένβςκ 
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ιεηά απυ εζζήβδζδ ημο ΔΟΔΓΑΠ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 17 

(παν.5) ημο Ν.2939/2001.  

   Έηζζ, ημκ Αφβμοζημ ημο 2010 εηδυεδηε δ Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 ιε εέια: 

«Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ 

απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ)», ζηδκ μπμία:  

1. Καεμνίγμκηαζ κέμζ πμζμηζημί ζηυπμζ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ΑΔΚΚ. Θα ακαηοηθχκμκηαζ ή αλζμπμζμφκηαζ:  

• ημ 30% ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2012,  

• ημ 50% ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2015,  

• ημ 70% ιέπνζ ημ 2020.  

2. Γδιζμονβμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ίδνοζδ οζηδιάηςκ Δκαθθαηηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ, Δπακαπνδζζιμπμίδζδξ, Ακάηηδζδξ ηαζ Αλζμπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ 

αοηχκ.  

3. Πνμαθέπμκηαζ ιέηνα βζα ηδ ζοκενβαζία υθςκ υζςκ πνμααίκμοκ ζηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζημ πθαίζζμ ηδξ ανπήξ «μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ». Τπυπνεμζ 

θμνείξ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ είκαζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ, μζ ενβμθήπηεξ ηεπκζηχκ ηαζ 

μζημδμιζηχκ ένβςκ, μζ θμνείξ εηιίζεςζδξ ελμπθζζιμφ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ 

πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηςκ ΑΔΚΚ ή/ηαζ μ 

ζδζμηηήηδξ εθυζμκ δεκ έπεζ ακαεέζεζ ημ ένβμ ζημοξ πνμακαθενυιεκμοξ. 

4. Πενζθαιαάκμκηαζ ιέηνα βζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ.  

5. Οζ δζαπεζνζζηέξ ΑΔΚΚ οπμπνεμφκηαζ κα μνβακχζμοκ ή κα ζοιιεηέπμοκ ζε 

ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαη‟ εθανιμβή ημο άνενμο 17 ημο Ν. 

2939/2001. φζηδια εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ κμείηαζ δ μνβάκςζδ ζε αημιζηή ή 

ζοθθμβζηή αάζδ ιε μπμζαδήπμηε κμιζηή ιμνθή ηςκ ενβαζζχκ ζοθθμβήξ, 

ιεηαθμνάξ, πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, επακαπνδζζιμπμίδζδξ, επελενβαζίαξ, 

ακάηηδζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ οθζηχκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ. Κάεε ενβαζία δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηδ δζαδζηαζία, ημοξ 

υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ηδξ 

ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ιδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ.  
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   Ανιυδζα ανπή βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ είκαζ μ Δεκζηυξ 

Ονβακζζιυξ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ οζηεοαζζχκ ηαζ Άθθςκ Πνμσυκηςκ 

(ΔΟΔΓΑΠ), μ μπμίμξ ςξ ηχνα δεκ έπεζ ζοζηαεεί ηαζ δεκ έπεζ θεζημονβήζεζ 

αηυιδ. 

   Ζ εκενβμπμίδζδ ηαζ αζχζζιδ θεζημονβία ημο Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π. είκαζ ζδιακηζηή ηαζ 

απαναίηδηδ πνάλδ βζα ηδ πεναζηένς πνμχεδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ, ηαεχξ ηαζ βζα 

ημ βεβμκυξ υηζ πμθθά νεφιαηα εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ 

πνμσυκηςκ αθμνμφκ επζηίκδοκα απυαθδηα. 

   φιθςκα ιε ηδκ Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010, ηάεε κέμ ζφζηδια πμο εηηεθεί 

ενβαζίεξ ζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ, επελενβαζίαξ, ακαηφηθςζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ 

απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ εα οπμπνεςεεί κα 

αημθμοεήζεζ ηδ κμιζηή δζαδζηαζία πμο θαίκεηαζ ζημ πήια 11:    

 

 

πήια 11: Νμιζηή δζαδζηαζία βζα ΑΔΚΚ ζφιθςκα ιε ηδκ Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 
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5.3. ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΣΖ ΑΠΟΡΡΗΦΖ Δ ΥΤΣΑ 

 

   Ζ μδδβία 1999/31/ΔΔ βζα ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ απμννζιιάηςκ έπεζ ζηυπμ 

ηδκ πνυθδρδ ή ηδ ιείςζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζοκεπεζχκ ηδξ ηαθήξ ηςκ απμαθήηςκ 

ηυζμ βζα ημ πενζαάθθμκ υζμ ηαζ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Ακάθμβα ιε ηα 

παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ηδ ζφκεεζή ημοξ ηα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ εα πνέπεζ κα απμννίπημκηαζ ζε ιζα απυ ηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ΥΤΣΑ 

πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ Οδδβία, μζ μπμίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 4 είκαζ:  

- πχνμξ ηαθήξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, 

- πχνμξ ηαθήξ ιδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, 

- πχνμξ ηαθήξ αδνακχκ απμαθήηςκ. 

   Ζ ηνμπμπμίδζδ ηδξ παναπάκς μδδβίαξ (2003/33/ΔΔ, ηδκ 19δ Γεηειανίμο 

2002) επζηνέπεζ ηδκ απυννζρδ ζοβηεηνζιέκςκ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ βεκζηά ζημοξ ΥΤΣΑ. Δζδζηυηενα επζηνέπεηαζ δ απυννζρδ 

ζηονμδέιαημξ, ημφαθςκ, ηεναιζηχκ, πμο είκαζ βκςζηυ απυ πμφ πνμένπμκηαζ ηαζ 

ζηα μπμία πενζέπμκηαζ παιδθέξ πμζυηδηεξ άθθςκ οθζηχκ (υπςξ ιέηαθθα, 

πθαζηζηά, πχια, μνβακζηά, λφθμ, εθαζηζηά η.α.). Γεκ επζηνέπεηαζ δ απυννζρδ ζε 

ΥΤΣΑ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ πμο έπμοκ νοπακεεί απυ 

μνβακζηέξ ή ακυνβακεξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ. Δπίζδξ δεκ επζηνέπεηαζ δ απυννζρδ 

ζε ΥΤΣΑ βεκζηά απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ ζηα μπμία έπεζ 

βίκεζ επελενβαζία, ηάθορδ ή ααθή ιε οθζηά πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ. 

 

5.4. ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ   

 

   Ζ πμθζηζηή πνυθδρδξ πενζθαιαάκεζ ηδκ πμζμηζηή (ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ 

απμαθήηςκ) ηαζ ηδκ πμζμηζηή (ιείςζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ παναβυιεκςκ 

απμαθήηςκ) πνυθδρδ. ζμκ αθμνά ηδκ πμζμηζηή πνυθδρδ εα πνέπεζ υηακ 

ηαηαζηεοάγεηαζ έκα ηηήνζμ ή μπμζμδήπμηε άθθμ ένβμ κα βίκεηαζ ζπεδζαζιυξ 

ηέημζμξ, χζηε υηακ ένεεζ δ χνα κα ηαηαζηναθεί κα είκαζ εφημθδ δ ακάηηδζδ ηςκ 

οθζηχκ ηαζ κα ιδκ παναπεμφκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ απμαθήηςκ. Πζθμηζηά 

πνμβνάιιαηα, ηαζ ζδζαίηενα αοηά πμο έβζκακ απυ ηδκ CIRIA45 έπμοκ απμδείλεζ 
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πςξ είκαζ εθζηηέξ ηέημζεξ πναηηζηέξ. Δπίζδξ εα πνέπεζ μ ζπεδζαζιυξ κέςκ  ηαζ δ 

δζαηήνδζδ παθζχκ ηαηαζηεοχκ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ επζιήηοκζδ ημο πνυκμο γςήξ 

ημοξ.  

   Ονζζιέκα οθζηά πμο οπάνπμοκ ζηα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Απαζηείηαζ αέααζα δ 

απμιάηνοκζδ ηςκ οθζηχκ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ηαηεδάθζζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ, 

δζαδζηαζία πζμ επίπμκδ άθθα ηαζ ιε ορδθυηενμ ηυζημξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ 

ζοιααηζηή ηαηεδάθζζδ. Δπζπθέμκ είκαζ απαναίηδημξ μ πνμζεηηζηυξ δζαπςνζζιυξ, 

δ ηαοημπμίδζδ ηαεχξ ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμηφπημοκ. Γζα ημοξ 

παναπάκς θυβμοξ ημ ηυζημξ ακάηηδζδξ οθζηχκ παιδθήξ αλίαξ υπςξ ημφαθα ηαζ 

πθαηάηζα είκαζ ζοκήεςξ πμθφ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ηδξ αβμνάξ κέςκ οθζηχκ. ε 

ακηίεεζδ, πνμσυκηα ορδθυηενδξ αλίαξ υπςξ δζάθμνα ιέηαθθα ηαζ δ λοθεία ήδδ 

ακαηηχκηαζ ζε ηάπμζμ ααειυ. 

   Γζα έκα πνδζζιμπμζδιέκμ πνμσυκ πνέπεζ ειπεζνζηά κα απμδεζπεεί υηζ ιπμνεί κα 

λακαεπζηεθέζεζ ημοξ ζημπμφξ βζα ημοξ μπμίμοξ ηαηαζηεοάζηδηε. ηδκ 

πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ βκςζηή δ αηνζαήξ πνμκζηή δζάνηεζα πνήζδξ εκυξ οθζημφ 

αθθά ηαζ πχξ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε, ηυηε είκαζ απαναίηδηδ δ δζελαβςβή εθέβπςκ 

απυδμζδξ (performance test), δναζηδνζυηδηα ιε ορδθυ ηυζημξ πμο ηνίκεηαζ 

αζφιθμνδ εζδζηά βζα ιζηνέξ πμζυηδηεξ οθζηχκ. Έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια 

αθμνά ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ημφαθςκ πμο έπμοκ ρδεεί ζε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ ηαζ εεςνμφκηαζ αηαηάθθδθα βζα ελςηενζηή πνήζδ. Ζ ειθάκζζή ημοξ 

ιμζάγεζ ιε αοηή ηςκ ημφαθςκ πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί βζα ελςηενζηή πνήζδ 

ηαεζζηχκηαξ δφζημθμ ημ δζαπςνζζιυ ημοξ μπηζηά. 

   ζμκ αθμνά ζηα ιέηαθθα, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ιεηάθθςκ πμο 

οπάνπμοκ ςξ απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, ακαηηάηαζ θυβς ηδξ 

μζημκμιζηήξ ημο αλίαξ. Σα ιεηαθθζηά ζοζηαηζηά ζπάκζα επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαζ ζοκήεςξ ακαηοηθχκμκηαζ. Δλαίνεζδ απμηεθμφκ μζ ηαθςδζχζεζξ, μζ ζηεθεημί 

ζηήνζλδξ παναεφνςκ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ αθμοιίκζμ ηαζ άθθα οθζηά, ηα μπμία 

έπμοκ ανηεηά ορδθυ ηυζημξ ακαηφηθςζδξ. 

   Σιήιαηα λοθείαξ (δμηάνζα οπμζηήνζλδξ ζηέβδξ, πυνηεξ ηθπ) ζοπκά 

επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ. Σνμπμπέδδ ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ή ακαηφηθςζδ 



 74 

ηδξ λοθείαξ, απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ζοκήεςξ έπεζ νοπακεεί απυ πμθθά οθζηά 

υπςξ αίδεξ, ηανθζά, ιπμβζέξ, ηαζ ζοκηδνδηζηά10. 
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6. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ46 

 

   Ο ανπζηυξ ζηυπμξ ημο ηαηάθθδθμο ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ ηςκ μζημδμιζηχκ 

απμαθήηςκ υπςξ ακαθένεδηε είκαζ κα απμιαηνφκεζ ημ ιέβζζημ πμζυ 

μζημδμιζηχκ οθζηχκ απυ ημ νεφια απμαθήηςκ. Ζ πνμηεναζυηδηα ημπμεεηείηαζ 

ζηδκ άιεζδ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ, είηε ζε κέεξ είηε ζε οπάνπμοζεξ 

δμιέξ. Ζ άιεζδ επακαπνδζζιμπμίδζδ επζηνέπεζ ζηα οθζηά κα δζαηδνήζμοκ ηδκ 

ηνέπμοζα μζημκμιζηή αλία ημοξ. Ζ πζμ αζχζζιδ ιμνθή ακαηφηθςζδξ ιεηαηνέπεζ 

ηα απυαθδηα ζε κέα πνμσυκηα. Δπζπθέμκ, δ εφνεζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ πνήζεςκ 

βζα ηα απυαθδηα ιπμνεί κα εεςνδεεί ζακ ιζα άθθδ ιμνθή ακαηφηθςζδξ.  

   Ζ ακαηφηθςζδ ηςκ οθζηχκ ζηδ ηαηαζηεοή δζαπςνίγεηαζ ζε δφμ είδδ, αάζεζ δφμ 

δζαθμνεηζηχκ ηνζηδνίςκ: ε πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή - ακάθμβα ιε ημκ ημιέα 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά - ηαζ ζε άιεζδ ηαζ έιιεζδ - 

ακάθμβα ιε ημ πυζδ επελενβαζία πνεζάγμκηαζ ηα οθζηά βζα κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ.  

   ηδκ πνςημβεκή ακαηφηθςζδ ηα οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ίδζα εθανιμβή 

ηδξ ανπζηήξ ημοξ πνήζδξ δδθαδή π.π. ζηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ. Αοηά ηα 

μζημδμιζηά οθζηά πμο ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ είκαζ μοζζαζηζηά 

ηαηαζηεοαζηζηά απυαθδηα πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ δζάθμνςκ 

ηαηαζηεοαζηζηχκ ένβςκ. ηδ δεοηενμβεκή αλζμπμζμφκηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ ημιείξ 

ιε αθθαβή ημο πνδζηζημφ ημοξ παναηηήνα. Σδκ πνςημβεκή ακαηφηθςζδ 

αθμνμφκ ηαεανά μζημδμιζηά οθζηά, ηονίςξ ημφαθα, ηεναιζηά πθαηάηζα, 

ζηονυδεια, πχιαηα, πέηνεξ, ιπάγα εηζηαθχκ, ιέηαθθα η.α. εκχ ηδ δεοηενμβεκή 

«ιδ μζημδμιζηά οθζηά»,υπςξ πανηί, ιμηέηεξ, εθαζηζηά ηαζ πανιπνίγ αοημηζκήηςκ, 

παθέηεξ, δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ η.α., δδθαδή αοηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδ 

αζμιδπακία ηαζ ηδ αζμηεπκία.  

   ηδκ άιεζδ ηα οθζηά ιπμνμφκ κα θάαμοκ λακά ιένμξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ 

ιε εθάπζζηδ ή ακφπανηηδ ιεηαπμζδηζηή δζαδζηαζία. Σα άιεζα 

επακαπνδζζιμπμζήζζια οθζηά πνμηζιχκηαζ απυ πενζααθθμκηζηήξ άπμρδξ, βζαηί δ 

πμζμηζηή αλία ημο οθζημφ δεκ ιεζχκεηαζ ηαζ δ εκένβεζα πμο ηαηακαθχκεηαζ ηαηά 

ηδκ επακάπνδζή ημοξ είκαζ πμθφ θζβυηενδ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηςκ ακαηοηθςιέκςκ 
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οθζηχκ. ηδκ έιιεζδ πνμδβείηαζ έκαξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ημοξ πνμημφ αοηά 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Πνυηεζηαζ μοζζαζηζηά βζα ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά. 

 

6.1. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

 

   Σα μθέθδ πμο εα ιπμνμφζαιε κα απμημιίζμοιε απυ ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ 

μζημδμιζηχκ οθζηχκ είκαζ: 

α. ιείςζδ ηδξ ακάβηδξ βζα πνήζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ θοζζημφ ιδ ακακεχζζιμο 

ηεθαθαίμο 

α. απμθεφβμκηαζ μζ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ απυ ηδκ ελυνολδ ηςκ 

πνςημβεκχκ πνχηςκ οθχκ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ιεηαπμίδζδ ηςκ πνχηςκ οθχκ 

ηαηά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία  

β. ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ απμννζπηυιεκςκ οθζηχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

πενζμνζζιυξ ηςκ ακαβηαίςκ πχνςκ εκαπυεεζήξ ηςκ ηαζ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

επζπηχζεςκ πμο ζοκεπάβμκηαζ.  

δ. ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ θυβς παιδθμφ ή ιδδεκζημφ ηυζημοξ ηςκ 

ζηενεχκ απμαθήηςκ  

ε. ηαηακάθςζδ θζβυηενδξ εκένβεζαξ βζα ηδκ παναβςβή πνχηςκ οθχκ. Ο 

παναηάης Πίκαηαξ 7 είκαζ εκδεζηηζηυξ: 

Τιηθά 

Πξσηνγελήο 

παξαγσγή 

(GJ/tn) 

Αλαθύθισζε 

(GJ/tn) 

ηονυδεια 0,5-1-1,5 0,5-1,5 

Σμφαθα 2,5-6,1  

Ξφθμ  4,0-5,0  

Γοαθί 13-25 10,0-20,0 

Πθαζηζηυ 80-220 50-160 

Υάθοααξ 25-45 9,0-15,0 

Υαθηυξ 70-170 10,0-80,0 

Αθμοιίκζμ 150-220 10,0-15,0 

Πίκαηαξ 7: Υνδζζιμπμζμφιεκδ εκένβεζα ζηδκ παναβςβή ηαζ ακαηφηθςζδ μνζζιέκςκ μζημδμιζηχκ 

οθζηχκ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ
47
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   Ζ επζθμβή ηδξ ηαηαθθδθυηενδξ πναηηζηήξ βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ελεηάγεηαζ ακά 

πενίπηςζδ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

ενβμηαλίμο, ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ζφζηαζδ ημο πνμξ επελενβαζία απυαθδημο. 

    

 

6.2. ΑΝΑΚΤΚΛΟΤΜΔΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ  

  
6.2.1. Αλαθύθισζε Αινπκηλίνπ48   

 
   Σμ αθμοιίκζμ είκαζ ζδακζηυ οθζηυ βζα ακαηφηθςζδ βζαηί:  

 Μπμνεί κα δζαπςνζζηεί εφημθα απυ ηα άθθα οθζηά ηαζ έηζζ δ δζαθμβή ημο 

δεκ απαζηεί ορδθυ ηυζημξ.  

 Ζ ακαηφηθςζδ ημο αθμοιζκίμο είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ιπμνεί κα 

επακαθαιαάκεηαζ ζοκεπχξ.  

 Γζα ηδκ παναβςβή ημο ιεηάθθμο πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ επακαπφηεοζδ 

ιεηαπεζνζζιέκςκ πνμσυκηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ απυ αθμοιίκζμ (scrap) 

απαζηείηαζ ιυκμκ ημ 5% ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή 

πνςηυποημο ιεηάθθμο, δδθαδή εηείκμο πμο πανάβεηαζ απυ ημ αςλίηδ. Σα 

ιεηαπεζνζζιέκα πνμσυκηα ηαζ ηα απμννίιιαηα αθμοιζκίμο (scrap) 

απμηεθμφκ ιζα πμθφ ζδιακηζηή πδβή πνχηδξ φθδξ βζα ηδκ παναβςβή εη 

κέμο ζδίςκ ή άθθςκ πνμσυκηςκ αθμοιζκίμο. Αλίγεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί υηζ 

πάκς απυ ημ 1/3 ημο αθμοιζκίμο πμο ηαηακαθχκεηαζ ζηδκ Δονχπδ βζα 

ηδκ παναβςβή δζαθυνςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ πνμένπεηαζ απυ 

δεοηενυποημ αθμοιίκζμ (ακαηφηθςζδ). 

Οζ ηφνζεξ πδβέξ απμννζιιάηςκ αθμοιζκίμο είκαζ δφμ: 

1. Σα απμννίιιαηα αθμοιζκίμο πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

ιεηαπμίδζδξ ηαζ παναβςβήξ πνμσυκηςκ απυ αθμοιίκζμ (new scrap). 

2. Σα απμννίιιαηα αθμοιζκίμο πμο δδιζμονβμφκηαζ  ιε ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ηςκ 

πνμσυκηςκ (old scrap). 

   H επελενβαζία ημο αθμοιζκίμο βζα ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ πνχηδξ ηαζ 

δεφηενδξ ιεηαπμίδζδξ δδιζμονβεί ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ απμννζιιάηςκ, μζ 

μπμίεξ ζε πμζμζηυ 100% ζοθθέβμκηαζ, επακαποηεφμκηαζ ηαζ έηζζ λακαβεκκάηαζ 
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πνχηδ φθδ αθμοιζκίμο βζα ηδκ ίδζα πνήζδ. Απυ ηδκ ακαηαίκζζδ ηαημζηζχκ, 

βναθείςκ ηαζ ηαηαζηδιάηςκ, υπμο ηα πνμσυκηα αθμοιζκίμο (πυνηεξ, πανάεονα, 

ηθπ) έπμοκ εονεία εθανιμβή ιπμνμφκ κα ζοθθεπημφκ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ. 

Έκαξ ηυκμξ αθμοιζκίμο πμο πανάβεηαζ απυ αςλίηδ απαζηεί ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ 51,000 KWh. Έκαξ ηυκμξ απυ ακαηοηθςιέκμ αθμοιίκζμ απαζηεί ιυκμ 

2,000 KWh. Έπμοιε θμζπυκ 95 % ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ49. 

   ημκ ηθάδμ ημο αθμοιζκίμο έπμοκ δδιζμονβδεεί πνμβνάιιαηα ακαηφηθςζδξ 

απυ ηδκ Δθθδκζηή Έκςζδ Αθμοιζκίμο πνμξ υθεθμξ ηυζμ ημο πενζαάθθμκημξ , 

υζμ ηαζ ηδξ εεκζηήξ μζημκμιίαξ ζοιιεηέπμκηαξ εκενβά ζηδκ εθανιμβή ηδξ 

πμθζηζηήξ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ. ημ πήια 12 πανμοζζάγεηαζ ημ 

ζήια ηδξ ακαηφηθςζδξ ημο αθμοιζκίμο ηαζ ζημ πήια 13 πανμοζζάγεηαζ 

ζπδιαηζηά δ πνςημβεκήξ ηαζ δεοηενμβεκήξ ακαηφηθςζδ ημο. Πθέμκ δ Δθθδκζηή 

Έκςζδ Αθμοιζκίμο δεκ δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ακαηφηθςζδξ 

αθμοιζκίμο.     

 

πήια 12 : Σμ ζήια ηδξ ακαηφηθςζδξ ημο αθμοιζκίμο 

 

 

 

πήια 13: Πνςημβεκήξ ηαζ δεοηενμβεκήξ ακαηφηθςζδ αθμοιζκίμο 
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6.2.2. Αλαθύθισζε θπξνδέκαηνο 

 

   Ζ ακαηφηθςζδ ημο ζηονμδέιαημξ είκαζ ιία ελεθζζζυιεκδ ιέεμδμξ, δ μπμία 

αλζμπμζεί ηα παθαζά ζηονμδέιαηα, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηαηεδαθίζεζξ, ζεζζιμφξ 

ή ηαηαννεφζεζξ. Δίκαζ απαναίηδηδ απυ μζημκμιζηή αθθά ηαζ πενζααθθμκηζηή 

άπμρδ. 

   ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ακαηφηθςζδξ πμο ακαθένεδηακ κςνίηενα, πνέπεζ κα 

πνμζηεεεί ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδκ ακαηφηθςζδ ημο ζηονμδέιαημξ είκαζ 

δοκαηή δ παναβςβή άιιμο εθεβπυιεκδξ ημηημιεηνζηήξ δζααάειζζδξ ηαζ 

ηαεμνζζιέκμο πμζμζημφ παζπάθδξ (ημ θεπηυηενμ αδνακέξ οθζηυ). 

   Οζ πενζμνζζηζηέξ δζαηάλεζξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ 

κέςκ θαημιείςκ (Νυιμξ 1428/1984 «Δηιεηάθθεοζδ θαημιείςκ αδνακχκ οθζηχκ 

ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», ΦΔΚ Α' 43/11.4.84) δοζπεναίκμοκ ημ πνυαθδια ηδξ 

παναβςβήξ αδνακχκ οθζηχκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ζοκεπχξ αολακμιέκςκ 

ακαβηχκ. Οζ ηαηαζηνμθέξ ζημ πενζαάθθμκ απυ ηδκ οπαίενζα υνολδ πέηναξ βζα 

ηδκ παναβςβή αδνακχκ οθζηχκ είκαζ ακοπμθυβζζηδ ηαζ ακεπίζηνεπηδ. Δίκαζ 

ακεπακάθδπηεξ μζ πθδβέξ πμο δδιζμονβμφκ ηα οπαίενζα θαημιεία ζε υθα ηα 

αμοκά ηδξ πχναξ, αηυιδ ηαζ ημκηά ζε πυθεζξ, ημονζζηζηά εένεηνα ηαζ 

ανπαζμθμβζηά ηέκηνα (πανάδεζβια ημ θαημιείμ ζηδ αυνεζα πθαβζά ημο Γζυκοζμο. 

 

πήια 14: Φςημβναθία απυ θαημιείμ ζε πεοηυθοημ δάζμξ ζηδ αυνεζα πθαβζά ημο Γζυκοζμο, 

ιυθζξ θίβα πζθζυιεηνα απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Αεήκαξ 
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   Ζ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία πνμζθένεζ αλζυθμβεξ θφζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

πνμαθήιαημξ. Μία απυ αοηέξ είκαζ δ παναβςβή ειπμνεφζζιςκ αδνακχκ οθζηχκ 

απυ παθαζά ζηονμδέιαηα, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, 

ηαζ απυ ηδκ απυπθοζδ οπμθεζιιάηςκ ζηονμδέιαημξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

παναβςβήξ. Σα οθζηά απυ ηδκ ακαηφηθςζδ παθαζχκ ζηονμδειάηςκ, ιπμνμφκ 

ιεηά απυ ηαηάθθδθδ επελενβαζία κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ αδνακή οθζηά, 

εθάιζθθα πνμξ ηα πνςημβεκή παναβυιεκα οθζηά ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ 

αηυιδ ηαθφηενα (πήια 15). 

                                  

            Άμμορ σςηηπίυν                         Ιπηάμενη ηέθπα                     Σκυπία ςτικαμίνυν  
 
πήια 15: Ακαηοηθςιέκα αδνακή ζηονμδέιαημξ 
 

     

   ημκ αηυθμοεμ Πίκαηα 8 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα βζα ημ δείηηδ 

εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ βζα ηάεε ζοζηαηζηυ ημο ζηονμδέιαημξ ηαηά ηδκ 

πνςημβεκή παναβςβή ημο. 

οζηαηζηυ Δκένβεζα(ΜJ/Kg ζηονμδέιαημξ) 

Υμκδνυημημ ιίβια 0.028 

Λεπηυημηημ ιίβια 0.028 

ηονυδεια Portland 0.735 

Νενυ 0.000 

Καηαζηεοαζηζηά 0.102 

φκμθμ 0.839 

Πίκαηαξ 8:Δκένβεζα ηαηακάθςζδξ ακά Kg ζηονμδέιαημξ ηαηά ηδκ πνςημβεκή παναβςβή
50

  

 

   Ο Πίκαηαξ 9 πμο αημθμοεεί δείπκεζ ηδ δοκδηζηή ελμζημκυιδζδ πυνςκ βζα 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ζηονμδέιαημξ ημ 2008, απυ ζημζπεία ΔΔ-27. 
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Δηπμιπέξ 
αενίςκ ημο 

εενιμηδπίμο:     
t CO2 / t 

ηζζιέκημο 

Δηπμιπέξ 
αενίςκ ημο 

εενιμηδπίμο:       
t CO2 / t 

ζηονμδέιαημξ 

Δηπμιπέξ 
αενίςκ 

εενιμηδπίμο ΔΔ-
27:     

103 t CO2 

Πζεακή ελμζημκυιδζδ  
(βζα 10% 

επακαπνδζζιμπμίδζδ 
ζηονμδέιαημξ) ζε 

103 t CO2 

Σνέπμοζα 
ηαηάζηαζδ 
(0,6t CO2  

/ ηυκμ 
ηζζιέκημο) 

0.6 0.07 64.8 6.48 

Πίκαηαξ 9: Δηπμιπέξ CO2 ακά ηυκμ ηζζιέκημο
51

 

 

   Ζ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο ζηονμδέιαημξ ιπμνεί ζοκεπχξ κα έπεζ ζδιακηζηά 

μθέθδ  ζημ πενζαάθθμκ, ηονίςξ ιέζς ηδξ απμθοβήξ ηδξ παναβςβήξ κέμο 

ηζζιέκημο.  

 

6.2.2.1. Μέζνδνη Αλαθύθισζεο Παιαηώλ θπξνδεκάησλ52 

 
   Σα ζοβηνμηήιαηα ακαηφηθςζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε ζοβηνμηήιαηα παναβςβήξ 

αοημθενυιεκα βζα πνδζζιμπμίδζδ ιέζα ζημ ενβμηάλζμ, ηαζ ζε ιυκζια 

ζοβηνμηήιαηα εβηαηεζηδιέκα ζε μνβακςιέκεξ ηεκηνζηέξ ιμκάδεξ, δδιυζζεξ, 

ημζκμηζηέξ ή ζδζςηζηέξ, μζ μπμίεξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. 

   Σα οθζηά ηα μπμία ζοθθέβμκηαζ απυ ηδκ αθαίνεζδ (ηαεαίνεζδ) ζηονμδέιαημξ 

ιεηαθένμκηαζ ζημ Κέκηνμ Ακαηφηθςζδξ ηαζ ανπζηά ηνμθμδμημφκηαζ ζημ 

εναοζηήνα πνυεναοζδξ. Μπμνεί μζ πέηνεξ ηαζ ηα ζοκηνίιιζα ζηονμδέιαημξ κα 

πενζέπμοκ δζάθμνα άθθα οθζηά υπςξ άζθαθημ, λφθα, ημφαθα, πανηζά, πθαζηζηά, 

ηαζ αηαεανζίεξ. Σα ιδπακήιαηα εναφζεςξ επελενβάγμκηαζ ιυκμ ζηονμδέιαηα 

πμο είκαζ απαθθαβιέκα απυ ηα αηαηάθθδθα αοηά οθζηά, ηα μπμία 

απμιαηνφκμκηαζ ιε εζδζηέξ δζαηάλεζξ. Μέηαθθα υπςξ ημιιάηζα απυ νάαδμοξ 

μπθζζιμφ βίκμκηαζ δεηηά, αθμφ ιπμνεί κα αθαζνεεμφκ ιε ιαβκήηεξ ή άθθεξ 

δζαηάλεζξ δζαπςνζζιμφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ακαηοηθςεμφκ ιε ηήλδ βζα άθθεξ 

πνήζεζξ. 

 

 Αςηοθεπόμενα ζςγκποηήμαηα ανακύκλυζηρ 
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   Ζ εναφζδ ζημ ενβμηάλζμ ηαηεδάθζζδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε αοημθενυιεκα 

εναοζηζηά ζοβηνμηήιαηα, ηα μπμία ιεζχκμοκ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ 

αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδ ιεηαθμνά οθζηχκ πνμξ ηαζ 

απυ ημ θαημιείμ. Σα ηζκδηά ζοβηνμηήιαηα ακαηφηθςζδξ ημπμεεημφκηαζ ιέζα 

ζημ ενβμηάλζμ ημο ένβμο. Έπμοκ ζοβηνζηζηά παιδθυ ηυζημξ ηαζ ιπμνεί έκα 

ζοβηνυηδια κα απμζαεζηεί ζε έκα ιεβάθμ ένβμ. Σα ιεβάθα αοημθενυιεκα 

ζοβηνμηήιαηα ιπμνμφκ κα επελενβαζημφκ ιέπνζ 400 m3/h ιπάγςκ. Σα 

ζοβηνμηήιαηα αοηά απμηεθμφκηαζ απυ έκα εναοζηήνα ιπάγςκ ζηονμδέιαημξ, 

πθεονζηυ ιεηαθμνέα απυεεζδξ αηαηάθθδθςκ οθζηχκ, εναοζηήνα δεοηενμβεκμφξ 

εναφζδξ, ζοβηνυηδια ημζηζκίζιαημξ, ηαζ ηαζκζυδνμιμ επακαθμνάξ ημο 

οπενδζάζηαημο οθζημφ απυ ημ ηυζηζκμ ζημ εναοζηήνα βζα ζοιπθδνςιαηζηή 

εναφζδ. ε πενίπηςζδ ιζηνχκ πμζμηήηςκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιζηνά 

αοημθενυιεκα ζοβηνμηήιαηα ιέπνζ 100 m3/h, ηα μπμία ιπμνμφκ κα 

εβηαηαζηαεμφκ ζε ζηεκμφξ πχνμοξ ιέζα ζε πυθεζξ. Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ 

πνδζζιμπμίδζδξ ηαηάθθδθςκ αοημθενυιεκςκ ζοβηνμηδιάηςκ ακαηφηθςζδξ 

ιπαγχκ ζηονμδέιαημξ είκαζ: 

•Γεκ οπάνπμοκ έλμδα απμιαηνφκζεςξ ηςκ ιπαγχκ ζηδ πςιαηενή ηαζ 

ιεηαθμνάξ αδνακχκ ζημ ενβμηάλζμ. 

•Μεζςιέκμζ άενβμζ πνυκμζ (ακαιμκή μπδιάηςκ, πνμεημζιαζία πνμζαάζεςκ η.α.), 

αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ, ιεζςιέκμ ενβαηζηυ ηυζημξ. 

•Με ηαηάθθδθεξ πνμζηαηεοηζηέξ δζαηάλεζξ δεκ οπάνπμοκ πανάπμκα απυ ημοξ 

πενζμίημοξ, ή αοηέξ ιεζχκμκηαζ ζημ εθάπζζημ. 

•Γεκ εκμπθμφκ ηδκ ηοηθμθμνία μπδιάηςκ ηαζ πεγχκ, δεκ νοπαίκμοκ ημοξ 

δνυιμοξ ηοηθμθμνίαξ, δεκ πνμηαθμφκ νφπακζδ απυ ηαοζαένζα ή εμνφαμοξ. 

 

 Μόνιμα ζςγκποηήμαηα ανακύκλυζηρ 

   Σα ιυκζια ζοβηνμηήιαηα ηςκ ηέκηνςκ ακαηφηθςζδξ, είκαζ μθμηθδνςιέκα 

ενβμζηάζζα παναβςβήξ ιε ελεθζβιέκα ιδπακήιαηα ηαεανζζιμφ, εναφζεςξ, 

ιδπακζηήξ δζαθμβήξ ή ιε ιαβκήηεξ, δζαπςνζζιμφ, ημζηζκίζιαημξ, πθφζεςξ ημο 

θεπηυημηημο οθζημφ ηαζ εθέβπμο ηδξ παναβςβήξ. Ζ πμζυηδηα ηςκ παναβμιέκςκ 

απυ ηδκ ακαηφηθςζδ οθζηχκ ζηα ζοβηνμηήιαηα αοηά είκαζ εθάιζθθδ ή ηαζ 
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ακχηενδ απυ ηα ζοιααηζηά οθζηά, αθμφ δ ηεθεοηαία ααειίδα παναβςβήξ 

πενζθαιαάκεζ ηαζ πθφζζιμ ηδξ άιιμο, δδθαδή ημκ έθεβπμ ημο ακεπζεφιδημο 

θεπηυημηημο οθζημφ ζε επζεοιδηέξ ηζιέξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 16. 

 

 

Στήμα 16: Σσγκρόηημα ανακύκλωζης παλαιού ζκσροδέμαηος 

 

   Γεκζηά πμθθμί παναβςβείξ αδνακχκ οθζηχκ, μζ μπμίμζ εθανιυγμοκ ηδκ 

ακαηφηθςζδ, αημθμοεμφκ ηαζ ηζξ δφμ ιεευδμοξ: Σδκ ακαηφηθςζδ ζημ θαημιείμ 

ιε ιυκζιμ ζοβηνυηδια, ηαζ ηδκ ακαηφηθςζδ ζημ ενβμηάλζμ ημο ένβμο ιε ηζκδηυ 

ζοβηνυηδια. Οζ παναβςβείξ γδημφκ απυ ημοξ ενβμθάαμοξ κα θένμοκ ηα ιπάγα 

ημοξ ζημ θαημιείμ. Σμ οθζηυ αοηυ είκαζ ιία έημζιδ πνχηδ φθδ, δ μπμία ιεηά ηδκ 

επελενβαζία ιεηαηνέπεηαζ ζε πνδζζιμπμζήζζια αδνακή οθζηά. Οζ ενβμθάαμζ 

έπμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ ημ πθδζζέζηενμ πνμξ ημ 

ενβμηάλζυ ημοξ θαημιείμ ιε ηέκηνμ ακαηφηθςζδξ ηαζ κα επζζηνέθμοκ ηα θμνηδβά 

ημοξ ιε πνςημβεκή ή ακαηοηθςιέκα αδνακή, ακηί κα επζζηνέθμοκ άδεζα απυ ηδ 

πςιαηενή, δ μπμία πμθθέξ θμνέξ είκαζ δοζεφνεηδ.  

   Σμ ηζκδηυ ζοβηνυηδια έπεζ ημ πθεμκέηηδια ηδξ ζοβηνζηζηά παιδθήξ επέκδοζδξ, 

αθθά δεκ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα ιε ιυκμ ιδπακζηά ιέζα (ηαηάθθδθα ιδπακήιαηα 

πνςημβεκμφξ ηαζ δεοηενμβεκμφξ εναφζδξ) κα εθέβπεζ ημ πμζμζηυ ημο 

ακεπζεφιδημο θεπημφ οθζημφ, υπςξ παζπάθδ ηαζ δζάθμνεξ άθθεξ νοπακηζηέξ 

πνμζιίλεζξ. Δηηυξ ακ ημ ενβμηάλζμ ανίζηεηαζ ημκηά ζε πμηάιζ ηαζ οπάνπεζ δ 
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δοκαηυηδηα πνδζζιμπμζήζεςξ ηαζ απυννζρδξ ημο κενμφ πθφζεςξ ζηα ηαηάκηζ 

ημο πθοκηδνίμο, ακ αέααζα αοηυ επζηνέπεηαζ. Συηε ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ημ 

ηζκδηυ ζοβηνυηδια ημζηίκμο ιε ηαηαζμκζζιυ κενμφ ηαζ απμζηναββζζηζηυ ημπθία.  

 

6.2.2.2. Γηαδηθαζία Αλαθύθισζεο Παιαηώλ θπξνδεκάησλ 

 
   Σμ ζοβηνυηδια ακαηφηθςζδξ πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ επελενβαζία 

ιεβάθμο εφνμοξ ιζηηχκ οθζηχκ πμο ιπμνεί κα πενζέπμοκ πανηζά, πθαζηζηά, 

πμθοζηενίκεξ ηαζ ζημοπίδζα, υπςξ πχια, άνβζθμ ηαζ λφθα. 

   Σα ιζηηά οθζηά δζαθυνςκ ζοζηαηζηχκ θηάκμοκ ζημ ενβμηάλζμ ακαηφηθςζδξ ιε 

θμνηδβά μπήιαηα. Με ηδκ άθζλή ημοξ ζηδ βεθονμπθάζηζββα ημ θμνηίμ ελεηάγεηαζ 

ιε ιία εονοβχκζμ ηάιενα βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ επελενβαζίαξ απυ 

ημ ζοβηνυηδια πθφζεςξ. Σα αηαηάθθδθα θμνηία μδδβμφκηαζ ζε πςιαηενή βζα 

απυννζρδ, εκχ ηα ηαηάθθδθα μδδβμφκηαζ ζημ ζοβηνυηδια πθφζεςξ. Μεβάθα 

ημιιάηζα απυ ηαηεδαθίζεζξ ηειαπίγμκηαζ ιε ηνμοζηζηυ ζθονί ή «ραθίδζ» 

(concrete cruncher, πήια 17) πμο είκαζ πνμζανιμζιέκμ ζηδκ άηνδ ημο 

πνμαυθμο οδναοθζημφ εηζηαθέα ηαηάθθδθμο ιεβέεμοξ. Σα ραθίδζα ιπμνμφκ κα 

ακαπηφλμοκ δοκάιεζξ ιέπνζ 600 t. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ οθζηχκ ιεηαθένεηαζ 

ιε θμνηςηή ζε έκα ζζαβμκμθυνμ εναοζηήνα. Σμ ηνμθμδμημφιεκμ οθζηυ πενκάεζ 

πνχηα απυ έκα δμκδηζηυ δζαπςνζζηή πνχηδξ ααειίδαξ βζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ 

οπενδζάζηαηςκ οθζηχκ > 100 mm. 
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πήια 17: Θνοιιαηζζηήξ ηονμδέιαημξ  

 

   Ο ενοιιαηζζηήξ ζηονμδέιαημξ, είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα ηδκ ηαηάηιδζδ 

ζηονμδέιαημξ ζε ιζηνά ημιιάηζα ζημ δάπεδμ ημο ενβμηαλίμο. Με ηαηάθθδθδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ εζςηενζηχκ μδυκηςκ ηυαεζ ηαζ δζαπςνίγεζ ημ παθφαδζκμ 

μπθζζιυ. Ζ ενβαζία αοηή αολάκεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα ημο ζοβηνμηήιαημξ 

ακαηφηθςζδξ. 

   Σα ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα απμιαηνφκμκηαζ ιε έκα ιαβκήηδ πμο είκαζ 

ημπμεεηδιέκμξ πάκς απυ ημκ ηνμθμδμηζηυ ζιάκηα. Ο ζιάκηαξ ιεηαθένεζ ημ οθζηυ 

ζε έκα ηυζηζκμ απμπθφζεςξ ιε ηαηαζμκζζιυ κενμφ. Πμθηυξ οθζημφ <5 mm 

μδδβείηαζ ζε έκα ζοβηνυηδια πθφζεςξ ηαζ επελενβαζίαξ άιιμο ιε 

εκζςιαηςιέκμ οδνμηοηθχκα, μ μπμίμξ αθαζνεί ηα αζςνμφιεκα οθζηά, υπςξ 

παζπάθδ ηαζ άνβζθμ. Ζ άιιμξ αθοδαηχκεηαζ ζε πμζμζηυ οβναζίαξ ιζηνυηενμ ημο 

12% ηαζ είκαζ απαθθαβιέκδ απυ ιζηνμτθζηά ηάης ηςκ 40 micron (=10-3 mm). Ζ 

δζαδζηαζία αοηή δίκεζ ειπμνεφζζιδ θεπηή άιιμ πςνίξ ηδκ ακάβηδ 

πνμημζηζκίζιαημξ ή αθαζνέζεςξ θοηζηήξ βδξ απυ ημ ηνμθμδμημφιεκμ οθζηυ, έηζζ 
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χζηε κα αεθηζχκεηαζ ζδιακηζηά δ πμζυηδηα ηςκ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ, 

ζδζαίηενα ηδξ θεπηυημηηδξ άιιμο. 

 

6.2.2.3. Δπαλάθηεζε Τιηθώλ Από Τπνιείκκαηα θπξνδέκαηνο 

 
Γζαηνίκμκηαζ δφμ ζοζηήιαηα επακάηηδζδξ: 

1. Δπακάηηδζδ ακμζηημφ ηοηθχιαημξ. 

   Με ημ ζφζηδια ακαηφηθςζδξ οπμθεζιιάηςκ ζηονμδέιαημξ ακμζηημφ 

ηοηθχιαημξ ηα οθζηά (άιιμξ ηαζ παθίηζ) επακαηηχκηαζ ηαζ ηνμθμδμημφκηαζ ζημ 

ζοβηνυηδια παναβςβήξ. Σμ κενυ ζοθθέβεηαζ ζε ιία δελαιεκή ηαείγδζδξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα πνδζζιμπμζείηαζ πάθζ βζα ημ πθφζζιμ. Σα πνμσυκηα ημο πθοζίιαημξ, 

ιζηνυημηηα οθζηά, ηα μπμία ηαηαηάεμκηαζ ζημκ ποειέκα ηδξ δελαιεκήξ 

ιαγεφμκηαζ ιε θμνηςηή ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε άθθεξ πνήζεζξ. 

2. Δπακάηηδζδ ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ. 

   ημ ηθεζζηυ ηφηθςια, ιαγί ιε ηδκ επακάηηδζδ ηςκ οπμθεζιιάηςκ 

ζηονμδέιαημξ μδδβείηαζ ζημ ζοβηνυηδια παναβςβήξ ζηονμδέιαημξ μθυηθδνδ δ 

πμζυηδηα ημο οπμθεζπυιεκμο κενμφ, ζημ μπμίμ ζοκοπάνπμοκ θεπηυημηηα οθζηά 

ηαζ ηζζιέκημ. Με ημ ζφζηδια αοηυ δ απχθεζα οθζημφ είκαζ ιδδεκζηή. 

 

6.2.3. Αλαθύθισζε Ξύινπ53 

 

   Συζμ ημ πνςημβεκέξ λφθμ υζμ ηαζ ηα απυαθδηά ημο έπμοκ δομ πνήζεζξ : ςξ 

ηαφζζιδ φθδ ηαζ ςξ πνχηδ φθδ δζαθυνςκ πνμσυκηςκ. Σμ ακαηηδιέκμ λφθμ είκαζ 

ημ λφθμ πμο οπάνπεζ ζηα απμννίιιαηα ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ οθζηχκ ηαηεδάθζζδξ. 

Γζα ηδκ Δθθάδα δ δζαπείνζζδ ημο λφθμο είκαζ ζδιακηζηή θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ 

πχνα ιαξ απμηεθεί έκα ηαεανυ εζζαβςβέα ιεβάθςκ πμζμηήηςκ λφθμο. Ζ 

δζαπείνζζδ ημο ακαηηδιέκμο λφθμο εα ζοιαάθεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ εζζαβςβχκ ηαζ 

εα αμδεήζεζ ζδιακηζηά ηδκ εβπχνζα αζμιδπακία ιμνζμζακίδςκ ηαζ ζκμπθαηχκ. 

Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ δ αζμιδπακία Shelman Α.Δ. Ζ αζμιδπακία αοηή είκαζ 

μ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ πνμσυκηςκ λφθμο ζηδκ Δθθάδα. Πανάβεζ ιζα ζεζνά 

πνμσυκηςκ υπςξ: πνζζηή λοθεία, πανηέηα, ημκηναπθαηέ, ιμνζμζακίδεξ, 

ηαπθαιάδεξ ηαζ άθθα. 
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   Ζ Shelman Α.Δ. έπεζ δομ παναβςβζηέξ ιμκάδεξ: δ ιία ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή 

Βαζζθζημφ Δοαμίαξ ηαζ δ άθθδ ζηδ ΒΗΠΔ Κμιμηδκήξ. Σμ ενβμζηάζζμ ημο 

Βαζζθζημφ είκαζ ιεβαθφηενμ ηαζ ηαηαθαιαάκεζ ιεβάθδ παναεαθάζζζα έηηαζδ. Ζ 

ηάεε ιζα απυ ηζξ δομ ιμκάδεξ έπεζ ακαπηφλεζ απυ έκα λεπςνζζηυ δίηηομ  

αλζμπμίδζδξ απμαθήηςκ λφθμο. ημ δίηηομ ηδξ Shelman Α.Δ. Βαζζθζημφ 

ζοιιεηέπμοκ, πθδκ αοηήξ, δεηάδεξ λοθμονβεία ηδξ Αηηζηήξ ηαζ 20 πενίπμο 

λοθμονβεία ηδξ πενζμπήξ Υαθηίδαξ-Βαζζθζημφ. ε αοηυ ηδξ Κμιμηδκήξ 

ζοιιεηέπμοκ, πθδκ αοηήξ, δεηάδεξ λοθμονβεία ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ, ιζα ιμκάδα ηαεανζζιμφ απυ λέκα ζχιαηα-

ζηεβκχιαημξ πνζμκζδζχκ ηςκ εννχκ ηαζ, επζπθέμκ, 10 πενίπμο λοθμονβεία ηδξ 

πυθδξ ηδξ Κμιμηδκήξ. Οζ νμέξ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ 

απυαθδηα λφθμο δζαθυνςκ εζδχκ ηαζ δεοηενεουκηςξ ζηναπ ζζδήνμο, πμο 

αθαζνείηαζ απυ ηα απυαθδηα λφθμο (παθαζέξ ηθεζδανζέξ, ηανθζά ηθπ). Σμ 

εκδζαθένμκ είκαζ υηζ ηα απυαθδηα λφθμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδ Shelman Α.Δ. 

ηυζμ ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ παναβςβή άθθςκ πνμσυκηςκ (υπμο εκζςιαηχκμκηαζ 

ζε αοηά), υζμ ηαζ ςξ εκενβεζαηυ οθζηυ ζημοξ θέαδηεξ παναβςβήξ οπένεενιμο 

κενμφ, εενιμφ εθαίμο ηαζ ηαοζαενίςκ πμο πνεζάγμκηαζ ζηδκ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία. Ζ εκζςιάηςζδ ζημ πνμσυκ βίκεηαζ ζε πμζμζηυ πενίπμο 20% ημο 

πνμσυκημξ (ημ 80% παναιέκεζ πνςημβεκέξ λφθμ), πνμηεζιέκμο κα δζαηδνδεμφκ 

ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ.  

   Οζ ηονζυηενμζ ηνυπμζ ακαηφηθςζδξ λφθμο ημ μπμίμ πνμένπεηαζ απυ 

ηαηεδαθίζεζξ είκαζ μζ ελήξ: 

- ηαηαζηεοή ζακίδςκ πάκεθ ηαεχξ ηαζ ιεζαίαξ ποηκυηδηαξ MDF (medium-

density fiberboard) μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ζπζηζχκ. 

(πήια 18) 

- ενοιιαηζζιυξ λφθμο (νμηακίδζα-ζηυκδ) βζα ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ 

ζοιπίεζδξ, υπςξ λφθζκα δάπεδα, ζακίδεξ ηυκηνα πθαηέ, ηηθ. 

- αλζμπμίδζδ ηδξ εενιμβυκμο δφκαιδξ ημο εθυζμκ είκαζ απαθθαβιέκμ απυ 

δζάθμνεξ πνμζιίλεζξ (εθεβπυιεκδ ηαφζδ) 
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- πνμσυκηα λφθμο-ζηονμδέιαημξ. Μπμνεί κα επζηεοπεεί παναβςβή ημφαθςκ, 

πάκεθ απυ οπμθείιιαηα λφθμο ηαζ ζηονμδέιαημξ ιε ζπεηζηά ηαθέξ 

εενιμιμκςηζηέξ ηαζ ακηζπονζηέξ ζδζυηδηεξ. 

-πνήζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ακαηοηθςιέκα πθαζηζηά οθζηά βζα ηδ δδιζμονβία 

ζοκεεηζηχκ οθζηχκ ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ ορδθήξ απυδμζδξ. 

                     

πήια 18: Θνοιιαηζζιυξ λφθμο ηαζ παναβςβή MDF  

   Ζ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ λφθμο πμο πανάβεηαζ ζηδκ ΔΔ 

εηηζιήεδηε ζε 70,5 εηαημιιφνζα ηυκμοξ ημ 2004, απυ ηα μπμία ημ 65% 

ακαηοηθχεδηε.54  

   Σα ηαθφηενα δζαεέζζια ζημζπεία μδδβμφκ ζε ιζα εηηίιδζδ υηζ ηα απυαθδηα 

λφθμο ζηα ΑΔΚΚ ηοιαίκμκηαζ απυ 10 έςξ 20 εηαημιιφνζα ηυκμοξ ακά έημξ ζηδκ 

ΔΔ-2755. 

   Ζ εηαζνεία ΔΛΜΑΝ Α.Δ. ημ 2000 ακαηφηθςζε 151 ηυκμοξ απμαθήηςκ 

ζοζηεοαζίαξ λφθμο, εκχ ημ 2008 δ πμζυηδηα ακαηοηθμφιεκςκ απμαθήηςκ 

ζοζηεοαζίαξ λφθμο ζε Υαθηίδα ηαζ Κμιμηδκή, ακήθεε ζημοξ 20.854 ηυκμοξ 

(12.861 ηυκμζ ζηδκ Υαθηίδα ηαζ 7.993 ηυκμζ ζηδκ Κμιμηδκή). 

   Ζ δοκαιζηυηδηα ηςκ ιμκάδςκ ακαηφηθςζδξ απμαθήηςκ ζοζηεοαζίαξ λφθμο 

είκαζ βζα ηδκ Υαθηίδα 150 tn/day ζε επελενβαγυιεκμ λδνυ αάνμξ απμαθήηςκ 

λφθμο ηαζ βζα ηδκ Κμιμηδκή 140 m3/αάνδζα. Σμ ζφκμθμ ηςκ ακαηοηθχζζιςκ 

απμαθήηςκ λφθμο ζηα ενβμζηάζζα Υαθηίδαξ ηαζ Κμιμηδκήξ, ακήθεε απυ 75.000 

m3 ημ 2004, ζηα 198.000 m3 ημ 2008. 
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6.2.4. Αλαθύθισζε Γπαιηνύ56 

 

   Οζ πμζυηδηεξ βοαθζμφ πνμξ δζαπείνζζδ ιπμνεί κα πνμέθεμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ιζαξ ηαηαζηεοήξ ή ιζαξ ηαηεδάθζζδξ εκυξ ένβμο ηονίςξ απυ ηδ εναφζδ ηςκ 

οαθμπζκάηςκ. Σμ βοαθί έπεζ ημ ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια ζοβηνζηζηά ιε ηα 

οπυθμζπα ΑΔΚΚ υηζ ιπμνεί κα ακαηοηθςεεί πμθθέξ θμνέξ πςνίξ κα αθθμζςεμφκ 

μζ θοζζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ  ημο ζδζυηδηεξ. Γεδμιέκμο υηζ βζα ηδκ παναβςβή ημο 

απαζημφκηαζ ανηεηά ιεβάθεξ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ, δ ακάηηδζή ημο ηαζ δ ηεθζηή 

ακαηφηθςζή ημο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ανηεηά ιεβάθδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ.   

   Καηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ηαηεδάθζζδξ ή ακαηαίκζζδξ ηαζ εθυζμκ ημ βοαθί δεκ εα 

μδδβδεεί βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ, εναφεηαζ ιε ζημπυ κα ιεζςεεί μ υβημξ ημο. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ δδιζμονβείηαζ ημ οαθυεναοζια, ημ μπμίμ απμεδηεφεηαζ 

πνμζςνζκά ζε λεπςνζζηυ ηάδμ απμεήηεοζδξ έηζζ χζηε κα ιδκ ακαιζπεεί ιε 

άθθα απυαθδηα. Σμ οαθυεναοζια ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζακ πνχηδ φθδ βζα 

ηδκ παναβςβή ζηονμδέιαημξ, αζθάθημο, οαθυημοαθςκ, ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ημο ζηονμδέιαημξ. Ακαθοηζηά 

ακαηοηθςιέκμ βοαθί πνδζζιμπμζείηαζ βζα:  

- παναβςβή ζκχκ βοαθζμφ. Σμ ακαηοηθςιέκμ βοαθί πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ βζα 

ηδκ παναβςβή ζκχκ βοαθζμφ βζα ηδκ ηαηαζηεοή δπμιμκςηζηχκ ηαζ 

εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηδκ παναβςβή οαθμαάιααηα. Σμ 

ακαηοηθςιέκμ βοαθί πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμζμζηυ 3-4% ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ζοκμθζηέξ πμζυηδηεξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ πνχηςκ οθχκ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ημο οαθμαάιααηα (πήια 19). Σμ βοαθί πμο 

πνμένπεηαζ απυ ΑΔΚΚ ιπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ παναβςβή 

ηαζκμφνζμο βοαθζμφ ιυκμ υηακ δεκ πενζέπεζ ηάπμζα άθθδ μοζία.  

- παναβςβή αζθάθημο βζα ηαηαζηεοή δνυιςκ. Σμ πνμξ ακαηφηθςζδ βοαθί εα 

πνέπεζ κα ενοιιαηζζηεί ζε πμθφ ιζηνέξ δζαζηάζεζξ πνμηεζιέκμο κα 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ παναβςβή αζθάθημο. 
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πήια 19: Παναβςβή οαθμαάιααηα απυ ακαηοηθςιέκμ βοαθί  

 

   ηδκ Δθθάδα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιυκμ δφμ ιεβάθα ηέκηνα ακαηφηθςζδξ 

βοαθζμφ, ζηδκ Αεήκα ηαζ ηδ Λάνζζα, ηαζ εθάπζζηεξ ιζηνέξ ιμκάδεξ. οβηεηνζιέκα, 

μζ εηαζνείεξ αοηέξ είκαζ δ ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ. ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΖ ιε έδνα ζηδκ Αεήκα, ηαεχξ 

ηαζ δ ΒΑΛΑΒΑΝΖ ΖΛΗΑ Α.Δ. ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ιε έδνα ζηδ Λάνζζα, 

δ μπμία  έπεζ εβηαηαζηήζεζ ιμκάδα επελενβαζίαξ ακαηοηθςιέκμο βοαθζμφ ζε 

βήπεδμ 26.000η.ι., ζηδ ΒΗΠΔ Λάνζζαξ. Ζ δοκαιζηυηδηα επελενβαζίαξ ηδξ 

ιμκάδαξ είκαζ 8 ηυκμζ ηδκ χνα ηαζ δζαεέηεζ ιαβκήηεξ ηαζ απμννμθδηήνεξ βζα ημκ 

δζαπςνζζιυ ηςκ λέκςκ οθζηχκ (πανηί, πθαζηζηυ, ιέηαθθμ).57 

6.2.5. Αλαθύθισζε Πιαζηηθώλ56 

 
   Ζ ακαηφηθςζδ πθαζηζηχκ είκαζ δφζημθδ ηαζ πμθθέξ θμνέξ μζημκμιζηά 

αζφιθμνδ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ οπάνπμοκ πμθθμί ηφπμζ πθαζηζηχκ ιε 

δζαθμνεηζηή ζφζηαζδ ηαζ δζαθμνεηζηέξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ζημ υηζ οπάνπμοκ ζε 

αοηά πμθθέξ πνμζιίλεζξ. Απυ πενζααθθμκηζηήξ άπμρδξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή 

επεζδή υηακ ηαίβμκηαζ ηα πθαζηζηά πμο πενζέπμοκ πθχνζμ (π.π. 

πμθοαζκοθμπθςνίδζμ) πανάβμοκ ημλζηέξ μοζίεξ (δζμλίκεξ ηαζ θμονάκζα), υπςξ 

επίζδξ ηαζ βζα ημ θυβμ υηζ ηα πενζζζυηενα πθαζηζηά αζμδζαζπχκηαζ δφζημθα. 

   Σα πθαζηζηά οθζηά ηα μπμία ακαηηχκηαζ απυ ηα ΑΔΚΚ ιπμνμφκ κα 

δζαπςνζζημφκ, κα ηαεανζζημφκ, κα ακαηοηθςεμφκ ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε 

πνμσυκηα ηα μπμία είκαζ ζπεδζαζιέκα κα πνδζζιμπμζμφκ ακαηοηθςιέκα πθαζηζηά 

ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ παναβςβή ημοξ υπςξ: 
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-πνμσυκηα πθαζηζηήξ λοθείαξ 

-δζαπςνζζηζηά αοημηζκδημδνυιςκ 

-ηχκμοξ νφειζζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ 

 

6.2.6. Αλαθύθισζε Σνύβισλ, Πιαθηδίσλ, Κεξακηθώλ56 

 

   Τπάνπμοκ ανηεημί ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηθάζια ηςκ ΑΔΚΚ. Απυ ηδ ιζα δ άιεζδ επακαπνδζζιμπμίδζδ 

ηεναιζδζχκ απυ ηζξ ζηέβεξ ηηζνίςκ είκαζ απυθοηα εθζηηή, ηαεχξ δ αθαίνεζή ημοξ 

δεκ είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ. Δπίζδξ ζε πμθθά μζημδμιζηά ένβα δεκ είκαζ δοκαηυξ 

μ αηνζαήξ οπμθμβζζιυξ ηςκ ακαβηχκ ζε ημφαθα, μπυηε αοηά πμο ιέκμοκ 

απνδζζιμπμίδηα ζε έκα ένβμ ιπμνμφκ κα δζμπεηεφμκηαζ βζα άθθεξ πνήζεζξ. 

Ακηίεεηα ηα ημφαθα πμο έπμοκ ήδδ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ πνμηφπημοκ απυ 

ενβαζίεξ απμδυιδζδξ, ηαηεδάθζζδξ ή ακαηαίκζζδξ εκυξ ηεπκζημφ ένβμο 

πανμοζζάγμοκ πενζζζυηενεξ δοζημθίεξ βζα άιεζδ επακαπνδζζιμπμίδζδ, βζα ημ 

θυβμ υηζ ιπμνεί πζεακυηαηα κα έπμοκ ιμθοκεεί ιε ζηονυδεια, ημκίαια, βφρμ 

ή/ηαζ άθθα οθζηά. 

   Οζ ηφνζμζ ηνυπμζ αλζμπμίδζδξ ημφαθςκ, πθαηζδίςκ ηαζ ηεναιζηχκ ζημ ηέθμξ ηδξ 

ςθέθζιδξ ημοξ γςήξ είκαζ: 

-ακαιυνθςζδ ςξ ημφαθα ηαζ ηεναιίδζα 

-πνήζδ ςξ οθζηά πθήνςζδξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ βζα ένβα οπμδμιήξ. Πανυθμ 

πμο ηα οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδ εναφζδ εκυξ ημίπμο ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα δνυιμοξ εθαθνζάξ ηοηθμθμνίαξ, δεκ είκαζ ηαηάθθδθα βζα 

αανζά ηοηθμθμνία θυβς ημο ηζκδφκμο παναιυνθςζδξ. Σα ακςηένς οθζηά 

ακηζηαεζζημφκ θοζζηά οθζηά υπςξ ηδκ άιιμ ηαζ ηα παθίηζα, ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ βζα αοηυ ημ ζημπυ. ε ιενζηέξ 

πενζπηχζεζξ, ηα οθζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδ εναφζδ εκυξ ημίπμο, 

ακαιζβκφμκηαζ ιαγί ιε ζηονυδεια ηαζ θοζζηά αδνακή βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ 

ιίβιαημξ. 
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-πνήζδ ςξ αδνακή βζα ημ ενβμηαλζαηυ ηαζ πνυποημ ζηονυδεια ηαζ ημκζάιαηα. 

Θναοζιέκα ημφαθα ηαζ άθθα οθζηά ημζπμπμζίαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ πθήνςζδ μνοβιάηςκ βζα ζςθήκεξ. 

-εναοζιέκα ημφαθα, ηεναιίδζα ηαζ άθθα ζημζπεία ημζπμπμζίαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ αδνακή ζημ έβποημ ζηονυδεια. 

-άιιμξ βζα βήπεδα ηέκζξ. Ζ άιιμξ βζα ηδκ επζθακεζαηή ηάθορδ βδπέδςκ ηέκζξ 

πανάβεηαζ απυ ηδ εναφζδ ενοενχκ ημφαθςκ ηαζ ηεναιζδζχκ βζα ζηέβεξ. 

                                         

πήια 20: Σειαπζζιυξ ηαζ εναφζιαηα ηεναιζδζχκ 

 

πήια 21: Γάπεδμ βδπέδμο tennis απυ άιιμ ενοενχκ ημφαθςκ 

 

   Ζ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ βζα ιζα ζηέβδ ημφαθςκ ηαζ ηεναιζηχκ, ηοιάκεδηε ημ 

2001 ιεηαλφ 1,4 ηαζ 2,42 GJ ακά ηυκμ58 πμο ακηζπνμζςπεφεζ έηθοζδ ιεηαλφ 80 

ηαζ 138 ζζμδφκαια CO2 ακά ηυκμ. Αοηυ ημ πμζυ ημο CO2 ιπμνεί κα απμθεοπεεί 

πάνδ ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ημφαθςκ, ηεναιζηχκ. 

   Χζηυζμ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ εζδζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδκ 

παναβςβή ημζπμπμζίαξ 1m2 απυ ημφαθα ιεζχεδηε ηαηά 40% απυ ημ 1990 έςξ ημ 

2007, υπςξ ηαζ ημ ανπζηά απαζημφιεκμ πμζυ εκένβεζαξ απυ 190 kWh ιεζχεδηε 

ζε 115 kWh. 

   φιθςκα ιε ηδκ Gamle Mursten59 (ιζα δακέγζηδ εηαζνεία), δ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ 2.000 παθαζχκ ημφαθςκ ιπμνεί κα ελμζημκμιήζεζ έςξ ηαζ 

1 ηυκμ CO2 εηπμιπήξ ζηδκ αηιυζθαζνα. 
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6.2.7. Αλαθύθισζε Υάιπβα 

 

   Σα ιέηαθθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ πςνίγμκηαζ ζε ζζδδνμφπα 

(πάθοααξ) ηαζ ιδ ζζδδνμφπα (ηονίςξ αθμοιίκζμ, υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς) 

   ε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηαηαζηεοήξ αθθά ηαζ ηαηεδάθζζδξ εκυξ ένβμο πνμηφπημοκ 

ζζδδνμφπα απυαθδηα απυ έκα πθήεμξ πδβχκ, υπςξ ηάβηεθα, παθφαδζκα 

πθαίζζα, μπθζζιυξ ζηονμδέιαημξ, ηηθ. Οζ πμζυηδηεξ ημο πάθοαα ζοθθέβμκηαζ 

ζοκήεςξ απυ ζδζχηεξ μζ μπμίμζ ακαθαιαάκμοκ ηδκ ακαηφηθςζή ημοξ ππ. 

παναζηεοή ηναιάηςκ ή ηδκ πχθδζδ ημοξ ζε άθθμοξ εκδζαθενυιεκμοξ. Ο 

πάθοααξ ιπμνεί κα ακαηοηθςεεί ηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ παναβςβή 

ηαζκμφνζςκ πμζμηήηςκ πάθοαα.  

 

6.2.8. Αλαθύθισζε Μνλσηηθώλ Τιηθώλ60 

 
   Ο πεηνμαάιααηαξ ζημ ηέθμξ ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ ημο πναηηζηά δεκ ιπμνεί κα 

επακαπνδζζιμπμζδεεί. Δίκαζ υιςξ ακαηοηθχζζιμξ ηαζ δ ζοκδεέζηενδ πναηηζηή 

αθμνά ζηδκ πνδζζιμπμίδζή ημο ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ παναβςβή ηαζκμφνζμο 

πεηνμαάιααηα. 

   Ζ  πμθοζηενίκδ ιπμνεί κα επακαπνδζζιμπμζδεεί αθθά ηαζ κα ακαηοηθςεεί 

ζπεηζηά εφημθα θυβς ηδξ εενιμπθαζηζηήξ θφζδξ ημο οθζημφ. Ζ ακαηφηθςζδ 

ιπμνεί κα επζηεοπεεί πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πμθοζηενίκδ ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ 

παναβςβή ηαζκμφνζαξ πμθοζηενίκδξ. Δπίζδξ ιεηά απυ εενιζηή επελενβαζία 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ παναζηεοή άηαοζημο, ορδθχκ 

πνμδζαβναθχκ ζηονμδέιαημξ.  

   Δκδεζηηζηά, δ εηαζνία FIBRAN AE61 αζπμθείηαζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ιε ηδκ 

παναβςβή εενιμιμκςηζηχκ μζημδμιζηχκ ζημζπείςκ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ 

ηαζ πνμσυκηςκ πεηνμαάιααηα, ηαηαηάζζμκηαξ ηδ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ 

ιμκάδεξ παναβςβήξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. 

   Σμ ενβμζηάζζμ έπεζ έδνα ζηζξ έννεξ ηαζ δ ιμκάδα παναβςβήξ ηδξ 

ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ έπεζ εηήζζα δοκαιζηυηδηα 4.000t εκχ ημ 2009 

ακαηφηθςζε εζςηενζηά πενίπμο 1.800t. Ζ ακαηφηθςζδ απυ ελςηενζημφξ θμνείξ 

υπςξ ηαηαζηεοαζηέξ, πνμιδεεοηέξ, απθμφξ ζδζχηεξ ηθπ δεκ λεπέναζε ημοξ 3t. 
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   H ιμκάδα πμο αθμνά ημκ πεηνμαάιααηα έπεζ εηήζζα δοκαιζηυηδηα 

ακαηφηθςζδξ πενζζζυηενδ απυ 30.000t αθθά δ ακαηφηθςζδ ημο ηοιάκεδηε ζε 

πμθφ παιδθά επίπεδα.   

   

6.2.9. Δπηπιένλ Οηθνδνκηθά Τιηθά Πνπ Αλαθπθιώλνληαη62 

 

οκεεηζηά ημοθχιαηα: Μπμνεί κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα ηγάιζα ή υπζ. Καεχξ 

ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ ζοκεεηζηχκ ημοθςιάηςκ είκαζ ζοκήεςξ PVC, ιεηά 

απυ ιζα ανπζηή δζαθμβή μδδβμφκηαζ πνμξ ακαηφηθςζδ ημο πθαζηζημφ,  

Θενιμπθαζηζηέξ ιειανάκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εενιμιυκςζδ ή 

οδαημιυκςζδ μνμθχκ: Οζ ιειανάκεξ ζοθθέβμκηαζ ζοκήεςξ ζε ιεβάθεξ 

πθαζηζηέξ ηζάκηεξ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημοξ είκαζ απυ PVC. Γζα κα είκαζ δοκαηή 

δ δζαπείνζζδ ημοξ, εα πνέπεζ κα έπμοκ θδθεεί ηα παναηάης ιέηνα ζημ πχνμ ημο 

ηηζνζαημφ ένβμο ηαζ πνζκ ηδκ πανάδμζδ ημοξ πνμξ απμημιζδή: α) ανπζηυξ 

ηαεανζζιυξ χζηε κα ιδκ έπμοκ οπμθείιιαηα απυ ηυθθα ή πίζζα, α) 

απμιάηνοκζδ ηςκ ιδπακζηχκ ζοκδέζιςκ (ακ οπάνπμοκ) βζα ηδ ζφκδεζδ ηδξ 

ιειανάκδξ ιε ηδκ μνμθή, β) ηειαπζζιυξ ζε ιαηνυζηεκα ημιιάηζα, δ) ηφθζβια ζε 

νμθυ ηαζ ημπμεέηδζδ ζηδκ ηζάκηα ζοθθμβήξ,  

Πθαζηζηά παηχιαηα: Γζα ηδκ απμημιζδή πνδζζιμπμζδιέκςκ πθαζηζηχκ 

παηςιάηςκ ςξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ, εα πνέπεζ κα πνμδβδεεί ανπζηυξ 

δζαπςνζζιυξ ημοξ ζημ πχνμ ημο ηηζνζαημφ ένβμο. Γζαηνίκμκηαζ μζ παναηάης 

ηαηδβμνίεξ: α) μιμβεκή πθαζηζηά παηχιαηα (έκα ζηνχια), α) εηενμβεκή 

πθαζηζηά παηχιαηα (επζθακεζαηυ ζηνχια PVC πάκς ζε οπυζηνςια PVC), β) 

ζφζηδια παηχιαημξ (επζθακεζαηυ ζηνχια PVC ιεβάθμο πάπμοξ ζε οπυζηνςια 

αθνμφ PVC), δ) πθεπηυ αζκοθζηυ δάπεδμ (επζθακεζαηυ ζηνχια PVC ιζηνμφ 

πάπμοξ ζε οπυζηνςια αθνμφ PVC). Γζα κα είκαζ δοκαηή δ πεναζηένς δζαπείνζζδ 

ηςκ πθαζηζηχκ παηςιάηςκ εα πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ ηα ελήξ ηνζηήνζα: α) ημ 

οθζηυ δεκ εα πνέπεζ κα έπεζ ζοιπζεζηεί, α) δεκ εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ ηζζιέκημο ή ηυθθαξ πάκς ζημ οθζηυ, β) ημ οθζηυ εα πνέπεζ κα είκαζ 

απαθθαβιέκμ απυ θάδζα, δζαθφηεξ ηαζ θμζπέξ μοζίεξ (πίζζα, εθαζηζηυ η.α.). Σα 

πθαζηζηά παηχιαηα μδδβμφκηαζ πνμξ ιδπακζηή ακαηφηθςζδ υπμο πανάβεηαζ ςξ 
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πνμσυκ ιζα θεπηυημηηδ ζημονυπνςιδ ζηυκδ (ιέβεεμξ ζςιαηζδίςκ ιζηνυηενδ 

απυ 400ιm) πμο πενζέπεζ PVC, πθαζηζημπμζδηέξ ηαζ fillers.  

Πθαζηζημί ζςθήκεξ: Γζα κα είκαζ δοκαηή δ πεναζηένς δζαπείνζζή ημοξ εα πνέπεζ 

κα πθδνμφκηαζ ηα παναηάης ηνζηήνζα: α) ημ οθζηυ κα απμηεθείηαζ ιυκμ απυ 

εενιμπθαζηζημφξ ζςθήκεξ ηαζ πανειθενή ελανηήιαηα (PVC, PE, PP), α) ημ 

οθζηυ εα πνέπεζ κα είκαζ απαθθαβιέκμ απυ θμζπμφξ ιμθοκηέξ, β) ημ οθζηυ εα 

πνέπεζ κα έπεζ οπμζηεί έκα ανπζηυ ηαεανζζιυ, δ) ημ οθζηυ δε εα πνέπεζ κα 

πενζέπεζ πμθοεζηενζηά, πθαζηζηά θφθθα, άιιμ, ζίδδνμ, ηαθχδζα, πθαζηζηά οθζηά 

ζοζηεοαζίαξ, ε) μζ ζςθήκεξ δε εα πνέπεζ κα είκαζ ναβζζιέκμζ ή κα έπμοκ οπμζηεί 

ιεβάθδ ζοιπίεζδ. Οζ πθαζηζημί ζςθήκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

κέςκ ζςθήκςκ. Σα ακαηοηθςιέκα αοηά πνμσυκηα απμηεθμφκηαζ απυ ηνία 

ζηνχιαηα: ημ εζςηενζηυ ηαζ ημ ελςηενζηυ ζηνχια είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ κέμ 

PVC εκχ ημ ιεζαίμ ζηνχια απυ ακαηοηθςιέκμ PVC.  

 

6.2.10. Αλαθύθισζε Οδνζηξσκάησλ63 

 

   Ζ ροπνή επζηυπμο ακαηφηθςζδ είκαζ µία ιέεμδμξ απμηαηάζηαζδξ ηαζ 

εκίζποζδξ θεανιέκςκ εφηαιπηςκ μδμζηνςιάηςκ µε ηζζιέκημ, δ ανπή ηδξ 

μπμίαξ πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζηά ζημ πήια 22. Ζ ακηζηαηάζηαζδ ιένμοξ ηςκ 

ημζκχκ αδνακχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ηζζιεκηυδεηα οθζηά ηαζ ζημ 

ζηονυδεια µε οθζηά (αιιμπάθζηα) πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ θνεγάνζζια ημζκχκ 

αζθαθημιζβµάηςκ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εεςνδηζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ 

πενζααθθμκηζηυ εκδζαθένμκ. 
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πήια 22: πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακαηφηθςζδξ µε ηζζιέκημ 

 

   Έηζζ, ηα ζηαεενμπμζδιέκα/ακαηοηθςιέκα µε ηζζιέκημ ιίβιαηα απμηεθμφκηαζ 

ηονίςξ απυ: 

• Θναοζηά αιιμπάθζηα, πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ οπάνπμκ οθζηυ ηςκ 

οπμηείιεκςκ ηςκ αζθαθηζηχκ ζηνχζεςκ ημο μδμζηνχιαημξ. 

• Φνεγανζζιέκμ αζθαθηυµζβµα, πμο πνμηφπηεζ ιεηά ηδ δζέθεοζδ ημο εζδζημφ 

ιδπακήιαημξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ημ θνεγάνζζια/ενοιιαηζζµυ ηςκ αζθαθηζηχκ 

ζηνχζεςκ ημο οπάνπμκημξ μδμζηνχιαημξ. 

• Σζζιέκημ, ημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ αιέζςξ πνζκ ή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ 

ακαηφηθςζδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζοκδεηζηυ ιέζμ ηςκ εναοζηχκ αιιμπάθζηςκ 

ηαζ ημο θνεγανζζιέκμο αζθαθημµίβµαημξ. 

• Νενυ, πμο πνμζηίεεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ ακαηφηθςζδξ βζα ηδκ 

εκοδάηςζδ ημο ηζζιέκημο ηαζ βζα ηδ ζοιπφηκςζδ ημο ιίβµαημξ ζε πμζμζηυ 

αέθηζζηδξ οβναζίαξ. 

• Υδιζηά πνυζεεηα, πμο εκδεπμµέκςξ πνμζηίεεκηαζ ζημ µίβµα, βζα πανάηαζδ ημο 

πνυκμο ενβαζζµυηδηαξ. 

   Απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία πανάβεηαζ θεπηυημηημ οθζηυ ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ βζα ίζζςια δνυιςκ, ακαιυνθςζδ ζδζςηζηχκ πχνςκ, ηθπ. 

Μεβάθα ημιιάηζα αζθαθηζηχκ απυ μδμζηνχιαηα ιπμνμφκ επίζδξ κα 
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πνδζζιμπμζδεμφκ (ιεηά απυ εναφζδ ημοξ ζε εναοζηήνα) ςξ οπμεειέθζμ οθζηυ 

ηάης απυ αζθαθηζηυ ηάπδηα. 

   ηδκ Δθθάδα δ ιέεμδμξ ηδξ ροπνήξ ακαηφηθςζδξ ημο μδμζηνχιαημξ 

εθανιυζηδηε πζθμηζηά βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ δµζαηάµπηςκ μδμζηνςιάηςκ ημο 

ΠΑΘΔ (ΠΑΣΡΑ - ΑΘΖΝΑ - ΘΔ/ΝΗΚΖ – ΔΤΕΧΝΧΝ)64. Έηζζ, δ ακαηφηθςζδ 

μδμζηνχιαημξ εθανιυζηδηε πζθμηζηά ημ 2001-02 ζε ηιήιαηα ζοκμθζημφ ιήημοξ 

21 πθι. ηδξ Δεκζηήξ μδμφ Τθίηδξ - Αεδκχκ - Κμνίκεμο.  Σμ ένβμ αοηυ εκηάζζεηαζ 

ζημ πθαίζζμ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ  ιεηαλφ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ/ ΔΤΓΔ (Δζδζηή 

Τπδνεζία Γδιυζζςκ Ένβςκ) Αοημηζκδηυδνμιμξ ΠΑΘΔ ηαζ ημο Σμµέα 

Μεηαθμνχκ ηαζ οβημζκςκζαηήξ Τπμδμιήξ ημο ηιήιαημξ Πμθζηζηχκ Μδπακζηχκ 

ημο ΔΜΠ βζα ηδκ πνμηαηανηηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ δμµζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο 

πζθμηζημφ μδζημφ ηµήµαημξ. Ζ αλζμθυβδζδ ααζίζηδηε ηονίςξ ζε ακαθφζεζξ µε 

πνήζδ ηαηάθθδθςκ θμβζζµζηχκ ηςκ επζηυπμο ιεηνήζεςκ µε ημ ζφζηδµα Μδ 

Καηαζηνεπηζηχκ Γμηζµχκ ημο ΔΜΠ. Σα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ 

παναηηδνίζηδηακ ςξ εκεαννοκηζηά βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ οπυρδ ηεπκζηήξ. Πθδκ 

υιςξ, ηνίεδηε ςξ απαναίηδηδ δ πεναζηένς παναημθμφεδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ 

ημο ακαηοηθςιέκμο οθζημφ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ημο ζοκυθμο ημο μδμζηνχιαημξ 

πνζκ ηδκ πνήζδ  αοηήξ ηδξ ιεευδμο ακαηφηθςζδξ. 
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7. ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 
 

7.1. ΟΡΗΜΟ, ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ  

 
   Ζ αλζμθυβδζδ εκαθθαηηζηχκ ένβςκ ηαζ ηεπκζηχκ ζοζηδιάηςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ 

ζε θμβζηή μθμηθδνςιέκδξ Ανάλςζηρ Κύκλος Ζωήρ (Life Cycle Analysis). Ζ 

Ακάθοζδ Κφηθμο Εςήξ (ΑΚΕ) είκαζ έκα ενβαθείμ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ 

θήρδξ απμθάζεςκ, ημ μπμίμ ζοκεπάβεηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ απμηίιδζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ επζπηχζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε υθεξ ηζξ θάζεζξ 

δδιζμονβίαξ, ελέθζλδξ, πνήζδξ ηαζ ηεθζηήξ δζάεεζδξ εκυξ πνμσυκημξ, ιζαξ 

οπδνεζίαξ ή εκυξ ζοζηήιαημξ, απυ ηδκ ελυνολδ ηςκ πνχηςκ οθχκ βζα ηδκ 

παναβςβή ιέπνζ ηδκ απυννζρδ ημο ζημ (ηαζ ηδκ απμννυθδζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ 

ημο απυ ημ) πενζαάθθμκ. 

   ε ηάεε ηεπκζηυ ένβμ δζαηνίκμοιε ημκ εζςηενζηυ ηαζ ημκ ελςηενζηυ ηφηθμ γςήξ 

(πήια 23). Ο εζςηενζηυξ ηφηθμξ ανπίγεζ ιε ηδκ ζφθθδρδ ηδξ ζδέαξ βζα ημ ένβμ 

ηαζ ηθείκεζ ιε ημ ηέθμξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηαηαζηεοάζιαημξ. Ο ελςηενζηυξ 

ανπίγεζ ιε ηδκ απυθδρδ ηςκ πνχηςκ οθχκ βζα ηα πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά απυ 

ηδκ θφζδ ηαζ ηεθεζχκεζ ιε ηδκ απμννυθδζδ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ημο ηαζ ηςκ 

πάζδξ θφζεςξ επζπηχζεςκ ημο απυ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ημζκςκία65.  

 

 

 
 
πήια 23: Υνμκζηυξ μνίγμκηαξ ακάθοζδξ ηεπκζηχκ ζοζηδιάηςκ 

 

   Σα ηεθεοηαία πνυκζα ελεθίζζεηαζ μ ημιέαξ ηδξ αεζθμνζηήξ ηαηαζηεοήξ 

(sustainable construction) πμο ακαθένεηαζ ζημκ ελςηενζηυ ηφηθμ γςήξ ηςκ 
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ένβςκ ηαζ πνμτπμεέηεζ, ιεηαλφ άθθςκ, δζενεφκδζδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ ςξ 

πνμξ ηδκ ηεπκμθμβία, ηα οθζηά ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ηαηαζηεοήξ, ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ επζπηχζεςκ ηάεε ζδζυηδηαξ ημο ένβμο 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ιμνθήξ ημο.  

   ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ πενζααθθμκηζηέξ 

αθθαβέξ πμο πνμηφπημοκ ςξ απμηέθεζια ηδξ αθαίνεζδξ ηαζ επζζηνμθήξ οθζηχκ 

ζημ πενζαάθθμκ. Γεκζηυηενα, μζ πναβιαηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ αθθαβέξ είκαζ 

πμθφπθμημζ ζοκδοαζιμί ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηαζ ηνμπμπμζήζεςκ ηςκ οθζηχκ, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ πδιζηχκ ηαζ άθθςκ αθθαβχκ ημοξ. Οζ αθθαβέξ αοηέξ ζοιααίκμοκ 

ζε έκα πθαίζζμ πνμκζηά ελανηχιεκμ, έηζζ είκαζ ζδιακηζηυ κα θδθεεί οπυρδ ηαζ μ 

πχνμξ αθθά ηαζ μ νοειυξ ιε ημκ μπμίμ ζοιααίκμοκ μζ αθθαβέξ αοηέξ.66  

   Ζ Α.Κ.Ε. ζημκ ηηζνζμδμιζηυ ζπεδζαζιυ έπεζ ςξ ζηυπμ κα εζζαβάβεζ ηαζ κα 

ιεθεηήζεζ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ παναιέηνμοξ ηςκ δζαθυνςκ θάζεςκ ημο ηφηθμο 

γςήξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο ηα ζοκεέημοκ. Οζ πενζααθθμκηζηέξ 

πανάιεηνμζ πνμζδζμνίγμκηαζ αάζεζ ηςκ εζζνμχκ οθζηχκ ηαζ εκένβεζαξ ζημ 

ζφζηδια ηηίνζμ ηαζ ιεθεηχκηαζ αάζεζ ηςκ εηνμχκ ζε αηιμζθαζνζημφξ νφπμοξ, 

ζηενεά ηαζ οβνά απυαθδηα. Ζ δμιή ηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ ακάθοζδξ ημο ηφηθμο 

γςήξ (Α.Κ.Ε), πνμδζαβνάθεηαζ ζήιενα απυ ημ δζεεκέξ πνυηοπμ ISO 1404167, 

ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ πνμδζαβνάθμκηαζ ακαθοηζηά υθεξ μζ θάζεζξ βζα ηδ ζςζηή 

εθανιμβή ημο.  

   φιθςκα ιε ημ ISO 14041 ααζζημί ζηυπμζ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ Α.Κ.Ε 

απμηεθμφκ: 

 Ζ ιεθέηδ ηςκ ζπέζεςκ ημο ζοζηήιαημξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηονίςξ ςξ πνμξ 

ηζξ εζζνμέξ ζε εκένβεζαξ ηαζ πυνμοξ ηαζ εηνμέξ πμο ζοκεπάβμκηαζ 

πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ (πήια 24). 

 Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ηςκ ακενςπίκςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. 

 Ζ πανμπή πθδνμθμνζχκ βφνς απυ πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ηαζ δ αλζμπμίδζδ 

ημοξ βζα ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ. 
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πήια 24: Δζζνμέξ ηαζ εηνμέξ βζα ημ οπυ ελέηαζδ ζφζηδια 

 

   φιθςκα ηαζ πάθζ ιε ημ ISO 14041 δ εθανιμβή ηδξ Α.Κ.Ε πενζθαιαάκεζ ηα 

παναηάης ζηάδζα: 

i. Σμκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ ακάθοζδξ. (νζα ηδξ 

ακάθοζδξ, θεζημονβζηή ιμκάδα, ααειυξ θεπημιένεζαξ). 

ii. Σδκ ηαηαβναθζηή ακάθοζδ. (Πνμζδζμνζζιυξ εζζνμχκ – εηνμχκ απυ ημ 

ελεηαγυιεκμ ζφζηδια πνμσυκημξ). 

iii. Σδκ εηηίιδζδ-πμζμηζημπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ. 

iv. Σδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ημκ παναηηδνζζιυ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ. 

v. Σδκ ακάθοζδ ηςκ πνμμπηζηχκ αεθηίςζδξ. 

   Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ πνμμπηζηχκ αεθηίςζδξ απαζηείηαζ ηυζμ δ ελέηαζδ ηςκ 

ηεπκζηχκ πμο ζοκεπάβμκηαζ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο πενζαάθθμκημξ υζμ 

ηαζ δ ζοκδοαζηζηή ελέηαζδ ηδξ μζημκμιζηήξ αζςζζιυηδηαξ ημοξ. 

   Ζ εθανιμβή ηδξ ΑΚΕ ζημκ ηηζνζμδμιζηυ ζπεδζαζιυ ιε υθα ηα αήιαηα πμο 

απαζημφκηαζ, ζήιενα δεκ είκαζ αηυιδ εφημθα δοκαηή. Κφνζμζ θυβμζ είκαζ ιζα ζεζνά 

απυ δοζημθίεξ, απμηέθεζια ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ ακάθοζδξ ημο ηφηθμο γςήξ 

βεκζηυηενα αθθά ηαζ θυβς ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηηζνζμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ. 

Δζδζηυηενα πνμαθήιαηα ζηδκ εθανιμβή ηδξ ζημκ ηηζνζμδμιζηυ ζπεδζαζιυ 

δδιζμονβμφκ: 

 Ο ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ οθζηχκ πμο ζοκεέημοκ έκα ηηίνζμ. Απαζηείηαζ 

ζοκεπχξ βζα ηάεε δμιζηυ οθζηυ θεπημιενήξ Α.Κ.Ε, ηάηζ πμο ζοκεπάβεηαζ 

ζδιακηζηυ πνυκμ ηαζ ηυζημξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεεμδμθμβίαξ απυ έκακ 

ιεθεηδηή ζημ επίπεδμ εκυξ ηηζνίμο. 

 Οζ ζπέζεζξ πμο δδιζμονβμφκ ιεηαλφ ημοξ ηα οθζηά ηαηά ηδ ζφκεεζδ ημοξ 

ζε δμιζηά ζημζπεία. 
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 Ζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ηηζνίςκ υπςξ ηαζ μζ δζαθμνεηζημί πνυκμζ γςήξ 

ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ δμιζηχκ οθζηχκ πμο ηα ζοκεέημοκ. 

   Θα πνέπεζ επίζδξ κα ακαθενεεί υηζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο 

ηηζνζμδμιζημφ ζπεδζαζιμφ, υπςξ μζ ηακμκζζηζηέξ ηαζ κμιμεεηζηέξ απαζηήζεζξ, μζ 

επζννμέξ απυ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηαζ ημοξ πνήζηεξ 

ηαζ ηέθμξ ηα μζημκμιζηά ηνζηήνζα, ιεηααάθθμοκ ζδιακηζηά ηζξ ιεηααθδηέξ πμο 

ζοκεέημοκ ημ πνυαθδια εθανιμβήξ ηδξ Α.Κ.Ε ζημκ ηηζνζμδμιζηυ ζπεδζαζιυ. 

   Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ δεκ αλζμπμζείηαζ απυ ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή 

αζμιδπακία δ ΑΚΕ ηαζ πμθθά οθζηά ή πνμσυκηα ζοβηνίκμκηαζ ηαζ θαιαάκμκηαζ 

απμθάζεζξ αάζεζ ιζαξ ή ιενζηχκ ιειμκςιέκςκ πενζααθθμκηζηχκ παναιέηνςκ 

πςνίξ κα θδθεμφκ οπυρδ υθεξ μζ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζε υθμ ημ ηφηθμ γςήξ ημοξ. Σέημζεξ απθμσηέξ απμθάζεζξ ιπμνεί 

κα είκαζ επζηίκδοκεξ ηαζ κα μδδβήζμοκ ζε θακεαζιέκεξ ή θηςπέξ επζθμβέξ68. 

   Ζ ΑΚΕ θμζπυκ, απμηεθεί ηδ ιεθέηδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ εκυξ 

οθζημφ ή πνμσυκημξ απυ ηδ βέκκδζή ημο ιέπνζ ηαζ ηδκ ηεθζηή απυννζρή ημο. Ο 

ηαηά ISO μνζζιυξ είκαζ μ αηυθμοεμξ: «H Ακάθοζδ Κφηθμο Εςήξ είκαζ ιία ηεπκζηή 

βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ πζεακχκ πενζααθθμκηζηχκ επζδνάζεςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

έκα πνμσυκ (ή οπδνεζία), ιέζς ηδξ ζφκηαλδξ εκυξ πμζμηζημφ δζαβνάιιαημξ 

(inventory) ηςκ εζζνμχκ ηαζ ηςκ εηνμχκ, ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πζεακχκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζδνάζεςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε αοηά ηαζ ηδκ ενιδκεία ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημο ηαηαθυβμο ηαζ ημο ακηίηηοπμο ηςκ ζηαδίςκ παναβςβήξ, ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ιεθέηδξ». 

   Οζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ΑΚΕ πανμοζζάγμκηαζ ζηα αηυθμοεα πνυηοπα ISO: 

  ISO 14040:1997 “Environmental Management – Life Cycle Assessment – 

Principles and Framework” 

 ISO 14041:1998 “Environmental Management – Life Cycle Assessment – 

Goal and Scope definitions and inventory analysis” 

 ISO 14042:2000 “Environmental Management – Life Cycle Assessment – 

Life Cycle Impact assessment” 

 ISO 14043:2000 “Environmental Management – Life Cycle Assessment – 

Life Cycle interpretation” 
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7.2. Ο ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΔΝΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΟΤ 

 
Ο ηφηθμξ γςήξ εκυξ δμιζημφ ένβμο ηαηαιενίγεηαζ ζε ηνία ηφνζα ζηάδζα  

1. πεδζαζιυξ ηαζ θάζδ πνζκ ηδκ ηαηαζηεοή. 

2. Καηαζηεοή. 

3. Kαηεδάθζζδ. 

 

 

πήια 25: Οζ ηνεζξ ηυιαμζ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ζημκ ηθάδμ ηςκ ηαηαζηεοχκ
65

 

 

    Ο ηφηθμξ γςήξ εκυξ μζημδμιζημφ οθζημφ πενζέπεζ ηα ελήξ ζηάδζα (πήια 26) 

 οθθμβή-ελυνολδ.  

 Βζμιδπακζηή παναβςβή-επελενβαζία. 

 Καηαζηεοή. 

 Υνήζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Καηεδάθζζδ. 

 Δπακάπνδζδ, ακαηφηθςζδ, αζμδζάζπαζδ. 

   Γζα ηα πενζζζυηενα μζημδμιζηά οθζηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεχκ, ανίζηεηαζ ζηα δφμ πνχηα ζηάδζα αθθά ηαεχξ 

ιεβαθχκεζ ημ πνυαθδια ηςκ απμαθήηςκ, βκςνίγμοιε υηζ αολάκεηαζ ζδιακηζηά ημ 

πνυαθδια πμο πνμηφπηεζ θυβς ηδξ ηαηεδάθζζδξ ηαζ ηεθζηήξ δζάεεζδξ ημοξ. 
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   ε υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ εκυξ πνμσυκημξ, απυ ηδκ ελυνολή ημο, ηδκ δζαδζηαζία 

παναβςβήξ ημο, ιέπνζ ηαζ ηδ πνήζδ ημο, πανάβμκηαζ απυαθδηα. Με ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ πνήζζιδξ δζάνηεζαξ γςήξ ημο, ημ ίδζμ ημ ηηίνζμ, εεςνείηαζ 

άπνδζημ ηαζ ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ απμαθήηςκ.  

   Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ πενζααθθμκηζηή επίπηςζδ ηςκ οθζηχκ ιε ιζηνυ πνυκμ 

γςήξ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ οθζηά πμο έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. Σμ 

πνυαθδια πμο πνμηφπηεζ υιςξ ζε υθεξ αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ είκαζ δ πζζημπμίδζδ 

ηδξ ακημπήξ ηςκ οθζηχκ. Γζα πανάδεζβια ημ ιάνιανμ εεεςνείημ, ιέπνζ ζήιενα, 

πμθφ ακεεηηζηυ οθζηυ. ήιενα υιςξ θυβς ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ ηαζ ηδξ 

υλζκδξ ανμπήξ δζαπζζηχκμοιε υηζ βορμπμζείηαζ ηαζ απμζαενχκεηαζ ιε 

ηαπφηαημοξ νοειμφξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα οθζηά δεκ έπμοκ πζζημπμζδεεί ζηζξ κέεξ 

ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ, πνάβια πμο πθέμκ δοζημθεφεζ ζδζαίηενα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο πνυκμο γςήξ ημοξ. 

 

 

πήια 26: Γζάβναιια νμήξ ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ δμιζημφ οθζημφ
5
 

 

7.3. ΔΝΧΜΑΣΧΜEΝΖ ΔΝEΡΓΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 

 
   Γζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ ηηζνίμο ζε υθδ 

ηδκ δζάνηεζα γςήξ ημο είκαζ πνήζζιμ κα πνμζδζμνζζηεί δ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα 

(embodied energy) ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ, δ μπμία είκαζ ιζα απυ ηζξ 

παναιέηνμοξ ηδξ ακάθοζδξ ηφηθμο γςήξ εκυξ οθζημφ.  
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   Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα εκυξ οθζημφ είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ, ηαευηζ οθζηά 

ιε ιεβάθδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα πνμηαθμφκ βεκζηά ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

παναβςβήξ ιεβάθεξ εηπμιπέξ CO2 ηαζ εενιζηή νφπακζδ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πμθθά ηαζ δζαθμνεηζηά οθζηά ζε έκα ηηίνζμ ιε δζαθμνεηζηυ 

πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημ ηαεέκα. φιθςκα ιε ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηάεε 

οθζημφ ζηδκ ηαηαζηεοή πνμηφπηεζ δ ζοκμθζηή εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηςκ 

οθζηχκ ημο ηηζνίμο. Απυ ηδκ επζθμβή θμζπυκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή 

θφζδ πμο εα πνμηαεεί, πνμηφπηεζ ημ πμζυ ηδξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ πμο 

εα πενζθάαεζ δ ηαηαζηεοή. ηδκ μοζία δ ιείςζδ ηδξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ 

ηδξ ηαηαζηεοήξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ.  

  Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα είκαζ δ ζοκμθζηή εκένβεζα δ μπμία έπεζ ηαηακαθςεεί 

χζηε ημ οθζηυ κα ένεεζ ζηδκ πανμφζα ημο ιμνθή. Πενζθαιαάκεζ ηδκ εκένβεζα δ 

μπμία έπεζ ηαηακαθςεεί βζα ηδκ ελυνολδ ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηδκ επελενβαζία 

ημοξ ηαζ ηδκ παναζηεοή/ηαηαζηεοή ηςκ ζφκεεηςκ οθζηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

ιεηαθμνά ηςκ οθζηχκ απυ ηδ ιζα δζενβαζία ζηδκ άθθδ αθθά ηαζ εκηυξ ηςκ 

δζενβαζζχκ. Δπζπθέμκ, πενζθαιαάκεζ ηα ακάθμβα πμζά εκένβεζαξ ηα μπμία 

ακηζζημζπμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ μπδιάηςκ ηα μπμία 

ειπθέημκηαζ ζημκ ηφηθμ γςήξ ημο οθζημφ. 

   Μζα πθήνδξ ακάθοζδ ηδξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ εκυξ ακηζηεζιέκμο ιπμνεί 

κα είκαζ ιζα πμθφπθμηδ δζαδζηαζία ηαζ δ αηνίαεζα ηςκ δεδμιέκςκ πμο 

εζζένπμκηαζ ζηδκ ακάθοζδ εθαηηχκεηαζ υζμ απμιαηνοκυιαζηε απυ ηδκ πανμφζα 

ιμνθή ημο οθζημφ. Δκημφημζξ, δεκ είκαζ βεκζηά απαναίηδημ κα οπάνπεζ πμθφ 

ιεβάθδ αηνίαεζα ζηα δεδμιέκα χζηε κα είκαζ πνήζζια ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. Οζ 

δδιμζζεοιέκεξ ηζιέξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ βζα ηα ζοκήεδ ηαηαζηεοαζηζηά 

οθζηά πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πμθφ ζοπκά δεκ 

οπάνπμοκ ηαζ εκδείλεζξ βζα ηζξ απθμπμζήζεζξ, ηζξ παναδμπέξ ηαζ ηα δεδμιέκα πμο 

έπμοκ θδθεεί οπυρδ ηαζ ημ πχξ έπμοκ πανεεί. Δίκαζ επμιέκςξ πνμθακέξ υηζ δ 

εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα είκαζ απθχξ ιζα εκδεζηηζηή πανάιεηνμξ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ημο οθζημφ69. 



 105 

  ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ηα εφνδ ηζιχκ βζα ηζξ εκζςιαηςιέκεξ εκένβεζεξ 

ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ ζηδκ Αοζηναθία (Πίκαηαξ 10) ηαζ 

ηδκ Δθθάδα (πήια 27). 

 

ΤΛΗΚΟ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (GJ/t) 

Αθμοιίκζμ 200-260 

Υαθηυξ 95-175 

Υάθοααξ 80-115 

Πθαζηζηυ 75-120 

Σζζιέκημ 10-15 

ηονυδεια 3.2-4.5 

Ξφθμ 2.5-4.3 

Σμφαθμ 0.5-1.20 

Σάπδηαξ 0.25-1.23 

Πθαζηζηυ δάπεδμ 0.20-0.35 

Γορμζακίδα 0.03-0.06 
 

Πίκαηαξ 10: Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα βζα ηα ζοκήεδ δμιζηά οθζηά, ζε Αοζηναθία
70

  

 

 

πήια 27: Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα βζα ηα ζοκήεδ δμιζηά οθζηά ζε Δθθάδα
5
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   Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα. Οζ ιμκάδεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα 

είκαζ ημ MJ/kg (Σα megajoules ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα κα παναπεεί έκα 

ηζθυ πνμσυκημξ) ηαζ tCO2 (ηυκμοξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο δδιζμονβμφκηαζ 

απυ ηδκ εκένβεζα πμο πνεζάγεηαζ βζα κα ηάκεζ έκα ηζθυ πνμσυκημξ). 

   Ζ ιεηαηνμπή ηςκ MJ ακά tCO2 δεκ είκαζ ιία απθή οπυεεζδ, βζαηί μζ δζάθμνεξ 

ιμνθέξ εκένβεζαξ (υπςξ πεηνέθαζμ, αζμθζηή, δθζαηή, πονδκζηή εκένβεζα ηθπ) 

εηπέιπμοκ δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Σμ πναβιαηζηυ 

πμζυ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο εηπέιπεηαζ υηακ έκα πνμσυκ έπεζ 

ηαηαζηεοαζηεί, εα ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ηδξ εκένβεζαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. Γζα πανάδεζβια, δ αοζηναθζακή ηοαένκδζδ δίκεζ 

ημκ παβηυζιζμ ιέζμ υνμ ηςκ 0,098 tCO2 = 1 GJ. Αοηυ είκαζ ημ ίδζμ ιε ημ 1 MJ = 

0,098 kgCO2 = 98 gCO2 ή 1 kgCO2 = 10,204 MJ. 

   Σμ πακεπζζηήιζμ ημο Bath ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ζε ιζα πζμ πνυζθαηδ 

ιεθέηδ, έπεζ δδιζμονβήζεζ ιζα αάζδ δεδμιέκςκ πμο πενζέπεζ ηδκ εκζςιαηςιέκδ 

εκένβεζα ηαζ ηζξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα βζα δζάθμνα οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζημκ ηαηαζηεοαζηζηυ ημιέα (Inventory of Carbon & 

Energy (ICE) Version 1.6a. ). Σα δεδμιέκα έπμοκ ζοθθεπεεί απυ δζάθμνεξ πδβέξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ άνενςκ ζε πενζμδζηά, αλζμθμβήζεςκ ημο ηφηθμο γςήξ 

(ΑΚΕ), αζαθία, πναηηζηά ζοκεδνίςκ ηθπ. 

   Ζ αάζδ δεδμιέκςκ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί πενζθαιαάκεζ πάκς απυ 1700 

εββναθέξ ζπεηζηά ιε ηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα. ημκ Πίκαηα 11 

πανμοζζάγμκηαζ ηα ηονζυηενα οθζηά ηαζ ημ εκενβεζαηυ ημοξ πνμθίθ, ηαζ ζημ 

Πανάνηδια III ανίζημκηαζ μζ πίκαηεξ ιε ηα 34 ηφνζα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα πςνζζιέκα ημ ηαεέκα ζε οπμμιάδεξ.  

   Γζα ηδκ επζθμβή ημκ πμζχκ πμο ζδιεζχκμκηαζ ηυζμ βζα ηδκ εκζςιαηςιέκδ 

εκένβεζα, υζμ ηαζ βζα ηζξ εηπμιπέξ ημο CO2, μζ δδιζμονβμί ημο ΗCE ααζίζηδηακ 

ζε πέκηε ηνζηήνζα χζηε κα ιπμνέζμοκ κα αβάθμοκ ιζα ιέζδ ηζιή βζα ηδκ 

εκενβεζαηή απμηφπςζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ ζοκμπή ηςκ 

δεδμιέκςκ. Σα ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμίδζακ ήηακ ηα ελήξ:  
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1. Ζ ζοιιυνθςζδ ιε εβηεηνζιέκα πνυηοπα: Πνμηίιδζδ δυεδηε ζηα 

δεδμιέκα πμο πνμένπμκηαζ απυ πδβέξ πμο αημθμοεμφκ ηα 

πενζααθθμκηζηά πνυηοπα, υπςξ ημ ΗSO 14040/44 (δζεεκέξ πνυηοπμ βζα 

ημκ πενζααθθμκηζηυ ζπεδζαζιυ ΑΚΕ). Χζηυζμ, επεζδή αηυια ηαζ μζ ιεθέηεξ 

πμο ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηα πνυηοπα ΗSO ιπμνεί κα έπμοκ ιζα εονεία 

ειαέθεζα ζηα δεδμιέκα ημοξ, ηνίεδηε απαναίηδηδ δ πνήζδ πεναζηένς  

ηνζηδνίςκ επζθμβήξ. 

2. Γδιζμονβία ζοζηήιαημξ μνίςκ: Ζ εκένβεζα πνχηςκ οθχκ 

ζοιπενζθήθεδηε ιυκμ ακ ακηζπνμζχπεοε ιζα ιυκζιδ απχθεζα πμθφηζιςκ 

πυνςκ, υπςξ δ πνήζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Γζα πανάδεζβια, ηα μνοηηά 

ηαφζζια πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πνχηδ φθδ, υπςξ ηα πεηνμπδιζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ παναβςβή πθαζηζηχκ, ζοιπενζθήθεδζακ (ηαζ 

ακαθένμκηαζ λεπςνζζηά βζα ηάεε ηαηδβμνία). Χζηυζμ, δ εενιμβυκμξ 

δφκαιδ ημο λφθμο έπεζ απμηθεζζηεί ηάηζ πμο ζοιθςκεί ιε ηδκ 

αζαθζμβναθία.   

3. Καηαβςβή (Υχνα) Γεδμιέκςκ: Ανπζηή ζηέρδ ήηακ ηα ζημζπεία βζα ηδκ 

δδιζμονβία ηδξ ICE κα έπμοκ πνμηφρεζ απυ ιεθέηεξ  πμο απμννέμοκ απυ 

ηα ανεηακζηά κδζζά. Αθθά ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ πενζζζυηενςκ οθζηχκ 

αοηυ δεκ ήηακ εθζηηυ, ηαεχξ δεκ οπήνπακ ανηεηά δεδμιέκα ηαζ έηζζ 

πνδζζιμπμζήεδηακ  ιέζμζ υνμζ  απυ εονςπασηή ηαζ παβηυζιζα ηθίιαηα.  

4. Ζθζηία ηςκ πδβχκ ηςκ ζημζπείςκ: Πνμηεναζυηδηα δυεδηε ζηζξ ζφβπνμκεξ 

πδβέξ ηςκ δεδμιέκςκ. 

5. ζμ αθμνά ηζξ ηζιέξ βζα ηζξ εηπμιπέξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, αοηέξ 

εθήθεδζακ απυ δεδμιέκα ημο αζμιδπακζημφ ημιέα ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ. 

 

 Δκζςιαηςιέκδ 
Δκένβεζα (MJ/Kg) 

kgCO2/Kg 

Αθμοιίκζμ 155 8,24 

Σμφαθα 3,0 0,22 

Σζζιέκημ 4,6 0,83 

ηονυδεια 0,95 0,13 

Υαθηυξ 40-50 2,19-3,83 

Γοαθί 15,0 0,85 

ίδδνμξ 25,00 1,91 
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Υανηί 24,80 1,32 

Πθαζηζηά 80,50 2,53 

Αηζάθζ 24,4 1,77 

Ξοθεία 8,5 0,46 
Πίκαηαξ 11:  Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηαζ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε δζάθμνα οθζηά 

71 

       

   Οιμίςξ, ζημκ Πίκαηα 12 πανμοζζάγεηαζ δ εκένβεζα πμο ηαηακαθχκεηαζ, ηαεχξ 

ηαζ μζ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα βζα ηδκ παναβςβή ηςκ ααζζηυηενςκ 

μζημδμιζηχκ οθζηχκ, απυ ιζα ιεθέηδ πμο έβζκε βζα ηδ ηςηία, πμο αθμνμφζε ηδκ 

ΑΚΕ ιζαξ ηαημζηίαξ ηνζχκ οπκμδςιαηίςκ, ιε πέκηε ηφνζα 

δμιζηά οθζηά (λφθμ, αθμοιίκζμ, βοαθί, ηζζιέκημ ηαζ ηεναιζηά).  

 

ΤΛΗΚΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

(ΜJ/Kg) 
ΔΚΠΟΜΠΔ CO2 (Kg 

CO2/Kg) 

Ξφθμ 5.24 0.12 

Σζζιέκημ 1.00 4.63 

Γοαθί 13.00 0.57 

Αθμοιίκζμ 232.02 1.90 

πζζηυθζεμξ 0.10 0.01 

Κεναιίδζα 8.00 0.57 

Κμκίαια 5.00 0.27 

Γορμζακίδα 1.00 4.00 

Πίνακας 12: Καηανάλωζη ενέργειας για ηην παραγωγή οικοδομικών σλικών
72

  

   

 Οζ ηζιέξ αοηέξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηα παναπάκς δζαθμνμπμζμφκηαζ  ζφιθςκα 

ιε ηζξ παναηάης παναηδνήζεζξ: 

 Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα εκυξ οθζημφ πμο πανάβεηαζ ζε ιία πχνα 

(Αοζηναθία-Δθθάδα-Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ-ηςηία) ιε ζοβηεηνζιέκδ 

παναβςβζηή δζαδζηαζία είκαζ πμθφ πζεακυκ κα είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηή απυ 

ηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ημο ίδζμο οθζημφ πμο πανάβεηαζ ζε άθθδ 

πχνα ιε δζαθμνεηζηή παναβςβζηή δζαδζηαζία. 

 Δλάθθμο ζηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα πενζθαιαάκμοιε ηαζ ηδκ εκένβεζα 

ιεηαθμνάξ ημο οθζημφ ζηδκ ηεθζηή ημο εέζδ.  

   Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα εκυξ οθζημφ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ επελενβαζία 

πμο δέπεηαζ ημ οθζηυ αοηυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δζαθμνεηζηή είκαζ δ εκζςιαηςιέκδ 

εκένβεζα πμο πενζέπεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ημο ίδζμο οθζημφ (Πανάνηδια ΗΗΗ) 
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   Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα απμηεθεί ιέζμκ απμηίιδζδξ ημο πενζααθθμκηζημφ 

ακηίηηοπμο ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ εκδεπυιεκδξ 

ακαηφηθςζδξ ημο πνμσυκημξ.  

 

7.4. ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

 
   Ζ πνήζδ πνχηςκ οθχκ απυ ακαηοηθμφιεκα οθζηά ιεζχκεζ ζαθχξ ημ πμζυ ηςκ 

οθχκ πμο απαζηεί μ άκενςπμξ απυ ηδ θφζδ βζα κα ηα δδιζμονβήζεζ. Μέπνζ 

ζήιενα οπήνπε δ βεκζηή εεχνδζδ υηζ πνεζαγυηακ θζβυηενδ εκένβεζα βζα κα 

παναπεεί έκα οθζηυ ιέζς ηδξ ακαηφηθςζδξ απυ υηζ κα παναπεεί ιέζς ηδξ 

θφζδξ. Αοηυ πθέμκ έπεζ βίκεζ ηαηακμδηυ υηζ δεκ ζζπφεζ πάκηα ηαζ δ ακαηφηθςζδ 

είκαζ ςθέθζιδ ηονίςξ βζα οθζηά πμο έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ακαηοηθχκμκηαζ 

δδθαδή, έπμοκ ιεβάθδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα παναβςβήξ ηαζ ιζηνή 

εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ακαηφηθςζδξ73. Έηζζ, ηα ακαηοηθςιέκα πνμσυκηα 

ζοπκά απαζημφκ θζβυηενδ εκένβεζα βζα ηδκ παναβςβή ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

πνςημβεκή οθζηά, άνα δ πνήζδ ημοξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκενβεζαηχκ 

δζαεεζίιςκ πυνςκ. 

 

 Απαζημφιεκδ εκένβεζα παναβςβήξ      
απυ πνχηδ φθδ 
(εηαη. Btu/ton) 

Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ 
ακαηοηθςιέκα οθζηά 

(%) 

Αθμοιίκζμ 250 95 

Πθαζηζηυ 98 88 

Υανηί 29.8 34 

Υανηυκζ 26.5 24 

Γοαθί 15.6 5 
Πίκαηαξ 13: Γοκαηή ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ηδκ πνήζδ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ

74
 

 

   Ακ ηαζ ηα παναπάκς ζημζπεία πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ ακαηοηθςιέκςκ πνχηςκ οθχκ, δείπκμοκ υηζ δ πνήζδ 

ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ βζα ημοθάπζζημκ ιενζηά απυ ηα πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκα μζημδμιζηά 

οθζηά. 
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   ημ παναηάης πήια 28 πανμοζζάγεηαζ δ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα βζα ηδκ 

ακαηφηθςζδ ζοκήεςκ οθζηχκ. 

 

 

πήια 28: Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα βζα ηδκ ακαηφηθςζδ ζοκήεςκ οθζηχκ
5 
 

 

   Απυ ημ πήια 28, παναηδνμφιε πςξ ημ οθζηυ πμο ζοιθένεζ εκενβεζαηά 

πενζζζυηενμ κα ακαηοηθςεεί είκαζ ημ αθμοιίκζμ ηαεχξ ειθακίγεζ ηδκ ιεβαθφηενδ 

δζαθμνά ζηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηδξ πνςημβεκμφξ παναβςβήξ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ παναβςβή απυ ακαηφηθςζδ. Ζ ακαηφηθςζδ αθμοιζκίμο μδδβεί ζε ορδθά 

πμζμζηά εκενβεζαηήξ ελμζημκυιδζδξ ιέπνζ ηαζ 95% εκχ δ ακαηφηθςζδ ημο 

βοαθζμφ ιπμνεί κα ελμζημκμιήζεζ ιέπνζ ηαζ 20% ιυκμ ηδξ εκένβεζαξ πμο 

πνεζάγεηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημο, ηονίςξ θυβς ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ακάηηδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ημο ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακαηφηθςζδ ημο 

αθμοιζκίμο. 

   ζμ αθμνά ημ ζηονυδεια, βεκζηά δεκ ακαηοηθχκεηαζ ηυζμ εφημθα μφηε ιπμνεί 

κα επακαπνδζζιμπμζδεεί ζε κέεξ ηαηαζηεοέξ θυβς απαζηήζεςκ ζηδκ πμζυηδηα 

ημο οθζημφ. ημ πήια 28 θαίκεηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ζδζαίηενδ δζαθμνά εκενβεζαηά 

ζηδκ πνςημβεκή παναβςβή ηαζ ζηδκ ακαηφηθςζδ. Βέααζα, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ένβα παιδθυηενςκ απαζηήζεςκ, π.π. μδμπμζίαξ 

ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ θοζζηχκ πυνςκ. 



 111 

   Ζ επζθμβή ηςκ ηαθφηενςκ πναηηζηχκ ηαζ οθζηχκ ιε ηδκ ηαθφηενδ 

πενζααθθμκηζηή απυδμζδ, πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ζοκηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ 

δζαεεζίιςκ ηαζ ηδ δζαπνμκζηή επάνηεζα ημοξ, πνμηφπηεζ απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ ΑΚΕ 

ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ. H ιείςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ζε 

ηάεε ζηάδζμ ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ οθζημφ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ιέζα απυ ηδκ 

εθάηηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηδ πνήζδ 

ακακεχζζιςκ οθζηχκ, ηδ πνήζδ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ ή οθζηχκ ιε ορδθυ 

πενζεπυιεκμ πμζμζηυ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ, ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ 

οθζηχκ, ηδ πνήζδ οθζηχκ ιε ιεβάθδ ακεεηηζηυηδηα, ηδ πνήζδ ημπζηχκ οθζηχκ ηαζ 

ηδκ εθάηηςζδ ηςκ παναβυιεκςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ. 
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Β ΜΔΡΟ (ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ) 

 

 

8. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΔΚΚ 

 

   Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ΑΔΚΚ πμο πανάβμκηαζ εθανιυγμκηαζ 

δζάθμνεξ ιέεμδμζ, ηάεε ιία απυ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζεί δζαθμνεηζηέξ οπμεέζεζξ 

ηαζ παναιέηνμοξ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ΑΔΚΚ. ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία 

εκημπίζηδηακ πέκηε ιέεμδμζ, ηα ααζζηά ζημζπεία ηςκ μπμίςκ πανμοζζάγμκηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα. 

1. φιθςκα ιε ημοξ Pinto ηαζ Agopyan (1994), δ παναβςβή ηςκ απμαθήηςκ ζε 

έκα ηαηαζηεοαζηζηυ ένβμ ζηδ Βναγζθία, απμηεθεί ημ 20-30% ημο αάνμοξ ημο 

ζοκυθμο ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ.75 

2. Οζ Bossink ηαζ Brouwers (1996)76 ακαθένμοκ υηζ ηα απυαθδηα, βζα ηάεε 

μζημδμιζηυ οθζηυ ζηζξ Κάης Υχνεξ, ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 1% ηαζ 10% ημο 

πμζμφ ηςκ οθζηχκ πμο αβμνάγμκηαζ, ιε ζοκμθζηυ ιέζμ υνμ 9% ηςκ οθζηχκ 

πμο αβμνάγμκηαζ κα είκαζ εκ δοκάιεζ απυαθδηα. Πνυηεζηαζ βζα έκα ιμκηέθμ 

πμο πνμένπεηαζ απυ εηηζιήζεζξ δεδμιέκςκ ηαεχξ ααζίγεηαζ ζε ιζα ένεοκα 

πμο δζελήπεδ απυ ημκ Απνίθζμ ημο 1993 έςξ ημκ Ημφκζμ ημο 1994 ηαζ 

αθμνμφζε ιεηνήζεζξ απμαθήηςκ ζημ ενβμηάλζμ βζα πέκηε δζαθμνεηζηά 

ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. Σμ πνχημ αθμνμφζε 8 ιμκμηαημζηίεξ, ημ δεφηενμ 6 

ιμκμηαημζηίεξ, ημ ηνίημ 136 δζαιενίζιαηα βζα άημια ηνίηδξ δθζηίαξ (senior-

citizens-apartments), ηαζ ημ ηέηανημ ηαζ πέιπημ 16 ηαζ 18 ιμκμηαημζηίεξ 

ακηίζημζπα. Σμ επυιεκμ ζηάδζμ αθμνμφζε ημκ ηαεμνζζιυ ημο είδμοξ ηςκ 

ΑΔΚΚ ηαζ ημ ηζ ηα πνμηαθεί ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ. Καηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ένεοκαξ υθα ηα απυαθδηα πμο ζοβηεκηνχεδηακ πςνίζηδηακ ζε 

ηαηδβμνίεξ ηαζ γοβίζηδηακ ηαζ πνμέηορε υηζ ημ 29% ηςκ ΑΔΚΚ ήηακ πέηνα, ημ 

17% ήηακ ζημζπεία εειεθίςζδξ (πάζζαθμζ), ημ 13% ήηακ ιπεηυ, ημ 11% 

άιιμξ ηαζ ζμαάξ, ημ 10%  ηεναιίδζα ηαζ ημ οπυθμζπμ οπμθείιιαηα λφθμο ηαζ 

ιεηάθθμο.  Σα παναπάκς απμηεθέζιαηα πνμέηορακ απυ ζφβηνζζδ ηςκ 
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πμζμηήηςκ οθζηχκ πμο είπακ αβμναζηεί βζα ηάεε ένβμ ιε ηα απυαθδηα πμο 

πανήπεδζακ.  

3. Oζ Fatta et al (2003, 2004)77,78 έπμοκ ακαπηφλεζ έκα οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ βζα 

ηδκ εηηίιδζδ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ ΑΔΚΚ, αάζεζ ακάθοζδξ 

ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ.  Οζ πανάιεηνμζ πμο θαιαάκεζ οπυρδ ημ ιμκηέθμ βζα 

ηδκ εηηίιδζδ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ ηςκ ΑΔΚΚ είκαζ:  

 Δπζθάκεζα κέςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ πνμζεδηχκ / επεηηάζεςκ 

 Δηηίιδζδ υβημο παναβυιεκςκ ΑEΚΚ ακά 100 m2.    

 Ποηκυηδηα απμαθήηςκ (ζπέζδ υβημο / αάνμοξ). 

   Σμ πανυκ ιμκηέθμ ακαθφεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ηαεχξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία βζα ιζα εεςνδηζηή πνμζέββζζδ ηςκ παναβμιέκςκ πμζμηήηςκ 

ΑΔΚΚ ζημκ κ. Αηηζηήξ.  

4. Σμ SMARTWasteTM (2008)79 είκαζ ιζα άθθδ ιέεμδμξ πμζμηζημφ 

πνμζδζμνζζιμφ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ηαζ 

ααζίγεηαζ ζε δεδμιέκα πμο πνμέηορακ απυ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ ηαζ 

οπμθμβίγεζ ημκ υβημ ηςκ απμαθήηςκ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ, βζα 

πανάδεζβια: ηεναιζηά, ζηονυδεια, παθεηχκ απυ λφθμ, η.θπ.  

5. Οζ Jaime Solís-Guzmán et al (2009)80 πνδζζιμπμζμφκ βζα ηδκ Ηζπακία έκα 

ιμκηέθμ βζα ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ ΑΔΚΚ πμο έπεζ πνμηφρεζ απυ ένεοκεξ 

πμο έπμοκ δζεκενβδεεί βζα 100 μζηζζηζηά ένβα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 2004 ηαζ μζ 

πθδνμθμνίεξ αοηέξ έπμοκ ζοκδοαζηεί ιε ηα οθζηά ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. 

Σα ένβα αοηά ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα αηυθμοεα πέκηε ηφνζα παναηηδνζζηζηά:  

 Ένβμ: Νέεξ ηαηαζηεοέξ ή ηαηεδαθίζεζξ. 

 Ανζειυξ μνυθςκ: 1-10 υνμθμζ, ιε 1-2 οπυβεζα ηαζ ηαηαζηήιαηα ή βναθεία 

πμο είκαζ ζζυβεζα. 

 Θειεθίςζδ: πθάηα μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ, παζζαθμζηήνζλδ 

 Γμιή: Οπθζζιέκμ ζηονυδεια ή ημζπμπμζία απυ ημφαθα. 

 Ακχηενμ επίπεδμ: Δπζηθζκέξ ή μνζγυκηζμ. 

   Κάπμζα άθθα ημζκά παναηηδνζζηζηά ηςκ ένβςκ πμο ιεθεηήεδηακ ήηακ: λδνά 

δυιδζδ (βορμζακίδεξ) ζημοξ ελςηενζημφξ ημίπμοξ, ακηίζημζπεξ εβηαηαζηάζεζξ 

πανμπήξ κενμφ ηαζ νεφιαημξ, ηεναιζηά πθαηίδζα ημίπμο ζηδκ ημογίκα ηαζ ζημ 
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ιπάκζμ, πθαζηζηυ πνχια βζα ημοξ ελςηενζημφξ ημίπμοξ, ιαη πνχια ζημ 

εζςηενζηυ ηαζ ζοκεεηζηυ πνχια βζα ηζξ εζςηενζηέξ πυνηεξ. 

   Έηζζ, απυ ιεηνήζεζξ οπμθμβίζηδηε ιζα ιέζδ ηζιή βζα ηάπμζεξ παναιέηνμοξ 

Qi πμο ακηζζημζπεί ζε έκα ιέζμ υνμ απυ ηα παναπάκς δεδμιέκα, δδθαδή ζε 

ιζα ηαημζηία, ιε 4 μνυθμοξ, ιε 4 ηαημζηίεξ ακά υνμθμ, ιε ζοκμθζηυ ειααδυκ 

1600m2, ιε εειεθίςζδ απυ παζζάθμοξ φρμοξ 8m, δμιή απυ μπθζζιέκμ 

ζηονυδεια ηαζ ηανάηζα επζηθζκή. Οζ ηζιέξ Qi βζα ηζξ παναιέηνμοξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 14. 

 

Concept Qi Concept Qi 

m3. Earthmoving transport 0.20 u. Electric 
sockets 

0.25 

Kg. Concrete reinforcement 5.19 m. Ground 
connection 

0.12 

m. Piles 0.36 m. Hot water 
pipes 

0.21 

m3. Reinforced concrete 
foundation 

0.07 u. Drains 0.09 

m3. Concrete 0.01 m. Cold water 
pipes 

0.41 

m3. Concrete foundation 0.02 u. Tap 0.07 

u. Catch basins 0.01 u. Toilet, basin 
and bathtub 

0.06 

m. Collectors 0.05 u. 
Thermos/heaters 

0.01 

m. Downpipe 0.11 m2. Thermal 
insulation 

0.80 

m2. Concrete slabs 1.24 m2. Tiling 0.48 

Kg. Steel reinforcement 12.67 m2. Plaster 1.69 

m3. Reinforced concrete 0.10 m2. Whitewash 3.01 

m2. Wall (chambers) 0.81 m2. Screed 0.88 

m2. Wall (partitions) 0.89 m2. Floors 0.03 

m2. Brick exterior 0.95 m2. Ceiling 0.09 

m2. Brick interior 0.35 m. Finishing 0.10 

m2. Roof 0.29 m2. Steel frames 0.13 

m. Circuits 0.71 m2. Wood doors 0.15 

m. Electric lines and derivations 0.14 m2. Glass 0.13 

u. Light points 0.13 m2. Exterior 
paints 

0.20 

  m2. Interior 
paints 

0.50 

     Πίκαηαξ 14: Σζιέξ παναιέηνςκ βζα ημ ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ ηςκ Jaime Solís-Guzmán et al.  

 



 115 

 Σμ ιμκηέθμ αοηυ πνμαθέπεζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ απμαθήηςκ, ημκ υβημ ηδξ 

ηαηεδάθζζδξ, ημκ υβημ ηςκ ζοκηνζιιζχκ ηαζ ημκ υβημ ηςκ ζοζηεοαζζχκ, μζ 

μπμίμζ πνμηφπημοκ απυ οπμθμβζζιμφξ ημο θαζκυιεκμο ηαηαζηεοαζηζημφ 

υβημο, VACi. 

CCiQiVACi              (1) 

υπμο Qi δ ακηίζημζπδ πανάιεηνμξ βζα ημ ζοζηαηζηυ i ηαζ  CCi είκαζ μ θυβμξ 

ιεηαηνμπήξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ζημζπείμο i ζε m3/Qi.  

   Ο θαζκυιεκμξ υβημξ ηαηεδάθζζδξ είκαζ:  

CTiCCiQiCTiVACiVADi      (2) 

υπμο CTi είκαζ έκαξ ζοκηεθεζηήξ ηαηεδάθζζδξ. 

   Ο θαζκυιεκμξ υβημξ ηςκ ζοκηνζιιζχκ είκαζ: 

CRiCCiQiCRiVACiVARi        (3) 

υπμο CRi μ ζοκηεθεζηήξ ιεηαηνμπήξ ηςκ ζημζπείςκ απυ ηαηαζηεοή ζε 

ζοκηνίιιζα.  

Σέθμξ μ θαζκυιεκμξ υβημξ ζοζηεοαζζχκ είκαζ:  

CEiCCiQiCEiVACiVAEi       (4) 

υπμο CEi έκαξ ζοκηεθεζηήξ ιεηαηνμπήξ ηςκ πμζμηήηςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ ζε 

ζοζηεοαζίεξ. 

    Απυ ημ δζαεέζζια ιμκηέθα, αοηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία 

είκαζ αοηυ ηςκ Fatta et al, θυβς ημο υηζ έπεζ ήδδ εθανιμζηεί ζε Δθθάδα ηαζ 

Κφπνμ ηαζ είκαζ ημ πθέμκ ημκηζκυ ηυζμ ζηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ 

μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ημο Ν. Αηηζηήξ, υζμ ηαζ ζηδκ ζφκεεζδ ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ οθζηχκ αοηχκ. 

 

8.1. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΑΔΚΚ Fatta et al 

 
   Ζ Μμκάδα Πενζααθθμκηζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ ηδξ πμθήξ Υδιζηχκ 

Μδπακζηχκ ακέπηολε έκα οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ πμο πνμζδζμνίγεζ ηζξ 

παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ βζα ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ, ηα απυαθδηα 

ηαηεδαθίζεςκ ηαζ ηα απυαθδηα εηζηαθχκ, λεπςνζζηά. Σμ ιμκηέθμ αοηυ έπεζ ήδδ 

πνδζζιμπμζδεεί ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ SUSCON (Sustainable 
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Construction) ημο Δονςπασημφ πνμβνάιιαημξ LIFE-Πενζαάθθμκ81, ημ μπμίμ 

ζοβπνδιαημδμηεί ηαζκμηυια ένβα πενζααθθμκηζηήξ επίδεζλδξ ζηδκ Δονςπασηή 

Έκςζδ. Έηζζ ζημ ένβμ LIFE05 ENV/GR/000235 ιε ηίηθμ: «Αεζθυνεξ ηαηαζηεοέξ 

ζηα δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ένβα εθανιυγμκηαξ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ εθανιμζιέκδξ 

πμθζηζηήξ πνμσυκηςκ», πνδζζιμπμζείηαζ ημ παναπάκς ιμκηέθμ βζα ημκ 

οπμθμβζζιυ ηςκ ΑΔΚΚ ζε Δθθάδα ηαζ Κφπνμ. Δπζπθέμκ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ 

Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Γζαπείνζζδξ ηενεχκ Απμαθήηςκ πνμηείκεηαζ ημ παναπάκς 

ιμκηέθμ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ΑΔΚΚ. 

   ε υηζ αθμνά ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ εεςνήεδηε υηζ βζα ηάεε 100m2 

ηαηαζηεοήξ πανάβμκηαζ απυαθδηα υβημο 6m3. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο αάνμοξ 

ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ απμαθήηςκ, δ ιέζδ ποηκυηδηα ημοξ είκαζ ίζδ ιε 1.6tn/m3. 

Ακαθμνζηά ιε ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ εεςνήεδηε υηζ δ ιέζδ ηζιή ημο 

ανζειμφ ηςκ μνυθςκ βζα ηάεε ηηίνζμ πμο ηαηεδαθίγεηαζ είκαζ 1.3. Αοηυ 

δζηαζμθμβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ηαηεδαθζζεέκηα ηηίνζα ζηδκ Δθθάδα 

ηαηαζηεοάζηδηακ ζηζξ δεηαεηίεξ ‟50-‟70 ηαζ ήηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιμκχνμθα ηαζ 

δζχνμθα. Δπζπθέμκ έβζκακ μζ παναδμπέξ υηζ ηάεε ηαηεδάθζζδ αθμνά ζε ηηίνζμ ιε 

ιέζδ επζθάκεζα 130m2, εκχ ημ παναβυιεκμ απυαθδημ έπεζ ηζιέξ υβημο ηαζ 

ποηκυηδηαξ 0.8m3/m2 ηαζ 1.6tn/m3 ακηίζημζπα.  Σέθμξ ζπεηζηά ιε ηα απυαθδηα 

εηζηαθχκ εεςνήεδηε υηζ δ ιέζδ επζθάκεζα ηδξ ηάεε εηζηαθήξ ζζμφηαζ ιε ηδκ 

επζθάκεζα ημο ηηζνίμο πμο ηαηεδαθίγεηαζ (130m2). Ζ ιέζδ ηζιή ημο αάεμοξ ηάεε 

εηζηαθήξ οπμθμβίζηδηε ζηα 3m εκχ δ ποηκυηδηα ημο παναβυιεκμο απμαθήημο 

εεςνήεδηε υηζ είκαζ ίζδ ιε 1.4tn/m3. Οζ πανάιεηνμζ αοηέξ απμηοπχκμκηαζ ζημκ 

Πίκαηα 15.  
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Παξάκεηξνο Διιάδα 

βημξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ ακά ειααδυ κέαξ 
μζημδμιήξ+πνμζεήηδξ 0.06 m3/m2 

Ποηκυηδηα απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ 1.6 tn/m3 

Μέζμξ ανζειυξ μνυθςκ ακά ηηίνζμ 2.4 

βημξ απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ ακά ειααδυ μζημδμιήξ 0.8 m3/m2 

Ποηκυηδηα απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ 1.6 tn/m3 

Μέζδ επζθάκεζα εηζηαθήξ 130 m2 

Μέζμ αάεμξ εηζηαθήξ 3 m 

Ποηκυηδηα απμαθήημο εηζηαθχκ 1.4 tn/m3 

Πίκαηαξ 15: Πανάιεηνμζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ πμζμηήηςκ ΑΔΚΚ 77,78 

 

   Οζ πανάιεηνμζ αοηέξ εεςνμφκηαζ ζηαεενέξ βζα υθα ηα πνυκζα, δεδμιέκμο υηζ 

είκαζ ιέζεξ ηζιέξ εηηζιδιέκεξ απυ ηα δζαπνμκζηά ζημζπεία ημο ιμκηέθμο (ανζειυξ 

ιμκηέθμο 3 ηδξ ζεθ. 113). 

 

   α. Απόβιεηα Καηεδαθίζεσλ 

   πμο βίκεηαζ ηαηεδάθζζδ ηηζνίμο ζοκήεςξ ζοκμδεφεηαζ απυ εηζηαθή βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ηςκ παθαζχκ εειεθίςκ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ κέςκ. Σα απυαθδηα 

εηζηαθχκ απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ πχια ηαζ πέηνεξ ζε ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ. 

Δπίζδξ ηαηά ηδκ ανπή ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ πανάβμκηαζ απυαθδηα 

εηζηαθχκ θυβς ηςκ ενβαζζχκ δζαιυνθςζδξ ημο μζημπέδμο ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ 

ηςκ εειεθίςκ. 

   Ζ ελίζςζδ βζα ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ έπεζ ηδ ιμνθή: 

DWDSDNDDW        (5) 

DW: Απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ ζε ηυκμοξ 

ND: Ανζειυξ ηαηεδαθίζεςκ 

SD: Μέζμ ειααδυκ ηςκ ηηδνίςκ (m2/ηηίνζμ) 

WD: Παναβυιεκμ απυαθδημ βζα ηάεε ηαηεδάθζζδ (m3/m2) 

D: Ποηκυηδηα παναβυιεκμο απμαθήημο (tn/m3) 
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β. Απόβιεηα Καηαζθεπώλ 

   Ζ παναβυιεκδ πμζυηδηα απμαθήηςκ ηαηαζηεοήξ οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ 

ελίζςζδ: 

DVWEXNCCW         (6) 

CW: Απυαθδηα ηηδνζαηχκ ηαηαζηεοχκ ζε ηυκμοξ 

NC: Διααδυκ κέςκ ηαηαζηεοχκ (m2) 

EX: Πνμζεήηεξ ζε οθζζηάιεκεξ μζημδμιέξ (m2) 

VW: βημξ παναβυιεκμο απμαθήημο ακά ειααδυκ κέαξ μζημδμιήξ (m3/m2) 

D: Ποηκυηδηα απμαθήημο (tn/m3) 

 

γ. Απόβιεηα Δθζθαθώλ  

   Ζ ελίζςζδ βζα ηα απυαθδηα εηζηαθχκ είκαζ: 

DEDESNDEW            (7) 

EW: Απυαθδηα εηζηαθχκ ζε ηυκμοξ 

ND: Ανζειυξ αδεζχκ κέςκ ηαηαζηεοχκ 

ES: Μέζδ επζθάκεζα εηζηαθήξ (m2) 

ED: Μέζμ αάεμξ εηζηαθήξ (m) 

D: Ποηκυηδηα παναβυιεκμο απμαθήημο (tn/m3) 

 

8.2. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΑΔΚΚ ΓΗΑ ΣΟΝ Ν. 

ΑΣΣΗΚΖ 

 
   Ζ εθανιμβή ημο παναπάκς ιμκηέθμο μδδβεί ζημκ οπμθμβζζιυ ηνζχκ 

πμζμηήηςκ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ εθανιυγμκηαξ ηάεε θμνά ηζξ ακηίζημζπεξ 

ελζζχζεζξ ημο: Απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ, απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ απυαθδηα 

εηζηαθχκ. 

   ημκ Πίκαηα 16 πμο αημθμοεεί απεζημκίγμκηαζ ζοκμπηζηά ζημζπεία απυ ηδκ 

Δεκζηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία Δθθάδαξ (ΔΤΔ) πμο αθμνμφκ ημκ ανζειυ ηηζνίςκ, 

υπςξ έπμοκ πνμηφρεζ απυ κέεξ μζημδμιέξ ηαζ πνμζεήηεξ, ημ ζοκμθζηυ ειααδυ 

ηαζ ημκ ανζειυ μνυθςκ κέςκ μζημδμιχκ ηαζ πνμζεδηχκ ακά έημξ απυ ηα μπμία 

οπμθμβίζηδηε ηαζ ημ ιέζμ ειααδυκ (m2/ηηήνζμ) ακά έημξ βζα ημκ κμιυ Αηηζηήξ.  
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Σα ζημζπεία ηδξ ΔΤΔ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζημ Πανάνηδια ΗΗ βζα ηα έηδ 

2000-2009. 

 

ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΧΝ  
ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΟ 

(m
2
) 

ΜΔΟ ΔΜΒΑΓΟ 
(m

2
/θηίξην) 
SD 

2000 19,790 5,074,465 256 

2001 22,885 6,014,347 263 

2002 24,746 6,789,647 274 

2003 24,177 6,211,486 257 

2004 22,630 5,439,573 240 

2005 29,700 8,603,778 290 

2006 25,313 6,488,275 256 

2007 23,960 5,578,849 233 

2008 18,368 4,120,862 224 

2009 15,335 3,352,450 219 

Πίκαηαξ 16: Νέεξ μζημδμιέξ, πνμζεήηεξ ακά έημξ  ζημκ Ν. ΑΣΣΗΚΖ (ζημζπεία ηδξ ΔΤΔ. Με 

έκημκα ζημζπεία οπμθμβζζιμί ημο ζοββναθέα) 

 

 8.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

A. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ 

   Ο ανζειυξ ηςκ ηαηεδαθίζεςκ βζα ηδκ Αηηζηή βζα ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2000-2009 

ηαζ δ δζαηφιακζδ ημοξ ακά έημξ πνμηφπηεζ απυ ηα ζημζπεία ηδξ Δεκζηήξ 

ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ ηαζ πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναηάης Πίκαηα 17 ηαζ ζημ 

πήια 29. 

Έηνο Αξηζκόο 

2000 2707 

2001 3041 

2002 3675 

2003 3434 

2004 3265 

2005 5554 

2006 3953 

2007 3403 

2008 2654 

2009 1990 
Πίκαηαξ 17: Ανζειυξ ηαηεδαθίζεςκ ακά έημξ βζα ηδκ Αηηζηή  
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πήια 29: Ανζειυξ ηαηεδαθίζεςκ ακά έημξ      

    

   Με εθανιμβή ηδξ ελίζςζδξ (5) πνμηφπηεζ μ παναηάης Πίκαηαξ 18 ηαζ ημ 

ακηίζημζπμ πήια 30 πμο πανμοζζάγμοκ ηδ δζαηφιακζδ ηςκ μζημδμιζηχκ 

απμαθήηςκ απυ ηαηεδαθίζεζξ βζα ημκ κμιυ Αηηζηήξ ακά έημξ:  

 

ETO ND SD WD 

DW *103 
(tn) 

2000 2707 256 0.8 555 

2001 3041 263 0.8 639 

2002 3675 274 0.8 806 

2003 3434 257 0.8 706 

2004 3265 240 0.8 628 

2005 5554 290 0.8 1287 

2006 3953 256 0.8 810 

2007 3403 233 0.8 634 

2008 2654 224 0.8 476 

2009 1990 219 0.8 348 

Πίκαηαξ 18: Πμζυηδηεξ απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ Αηηζηήξ ακά έημξ 
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πήια 30: Πμζυηδηεξ απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ ακά έημξ 

 

B. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

   Με εθανιμβή ηδξ ακηίζημζπδξ ελίζςζδξ (6) ημο ιμκηέθμο βζα ηα απυαθδηα 

ηαηαζηεοχκ πνμηφπηεζ μ παναηάης Πίκαηαξ 19 ηαζ ημ ακηίζημζπμ πήια 31 ηδξ 

δζαηφιακζδξ ηςκ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ βζα ημ κμιυ Αηηζηήξ 

ακά έημξ:  

ETO VW D (NC+EX)  CW*103 (tn) 

2000 0.06 1.6 5,074,465 487 

2001 0.06 1.6 6,014,347 577 

2002 0.06 1.6 6,789,647 652 

2003 0.06 1.6 6,211,486 596 

2004 0.06 1.6 5,439,573 522 

2005 0.06 1.6 8,603,778 826 

2006 0.06 1.6 6,488,275 623 

2007 0.06 1.6 5,578,849 536 

2008 0.06 1.6 4,120,862 396 

2009 0.06 1.6 3,352,450 322 

πίκαηαξ 19: Πμζυηδηεξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ Αηηζηήξ ακά έημξ 
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πήια 31:Πμζυηδηεξ απμαθήηςκ ηαηαζηεοχκ Αηηζηήξ ακά έημξ 

 

Γ. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΔΚΚΑΦΧΝ 

   Με εθανιμβή ηδξ ακηίζημζπδξ ελίζςζδξ (7) ημο ιμκηέθμο βζα ηα απυαθδηα 

εηζηαθχκ πνμηφπηεζ μ παναηάης Πίκαηαξ 20 ηαζ ημ ακηίζημζπμ πήια 32 ηδξ 

δζαηφιακζδξ ηςκ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ απυ ηαηαζηεοέξ βζα ημ κμιυ Αηηζηήξ 

ακά έημξ:  

ETO ES ED D ND EW*103 (tn) 

2000 130 3 1.4 19790 10805 

2001 130 3 1.4 22885 12495 

2002 130 3 1.4 24746 13511 

2003 130 3 1.4 24177 13201 

2004 130 3 1.4 22630 12356 

2005 130 3 1.4 29700 16216 

2006 130 3 1.4 25313 13821 

2007 130 3 1.4 23960 13082 

2008 130 3 1.4 18368 10029 

2009 130 3 1.4 15335 8373 
Πίκαηαξ 20: Πμζυηδηεξ απμαθήηςκ εηζηαθχκ Αηηζηήξ ακά έημξ 
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πήια 32: Πμζυηδηεξ απμαθήηςκ εηζηαθχκ Αηηζηήξ ακά έημξ 

    

   Απυ υθα ηα παναπάκς πνμηφπηεζ μ παναηάης Πίκαηαξ 21 ιε ημ άενμζζια 

ηςκ απμαθήηςκ ηαηεδαθίζεςκ, ηαηαζηεοχκ ηαζ εηζηαθχκ πμο ακηζπνμζςπεφεζ 

ηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ ΑΔΚΚ βζα ημ κμιυ Αηηζηήξ βζα ηα έηδ 2000-2009. 

ΔΣΟ 
ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΔΚΚ 

ΤΝΟΛΗΚΑ (tn) 

2000 11,847,782 

2001 13,711,945 

2002 14,969,780 

2003 14,502,747 

2004 13,506,025 

2005 18,329,311 

2006 15,254,365 

2007 14,251,613 

2008 10,900,871 

2009 9,042,779 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ/ΔΣΟ 13,631,722 
ΜΔΖ 

ΣΗΜΖ/ΚΑΣΟΗΚΟ/ΔΣΟ 
3,41

** 

Πίκαηαξ 21: οκμθζηέξ πμζυηδηεξ ΑΔΚΚ ακά έημξ βζα ημ κμιυ Αηηζηήξ (2000 έςξ 2009) 

**φιθςκα ιε ηδκ επίζδιδ απμβναθή ημο 2001 ηδξ Δθθδκζηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ μ 

πθδεοζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ ακενπυηακ ζε 3.761.810 ηαημίημοξ 
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8.4. ΤΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΔΚΚ ΑΣΣΗΚΖ 

 

   Μία εηηίιδζδ βζα ηδκ πμζμζηζαία ζφζηαζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζηδκ Αηηζηή ιπμνεί κα 

βίκεζ ακ θδθεεί οπυρδ ημ πήια 3 ημο Κεθαθαίμο  3 πμο πανμοζζάγεζ ιζα ηοπζηή 

ζφζηαζδ ηςκ ΑΔΚΚ. Έηζζ πνμηφπηεζ μ παναηάης Πίκαηαξ 22 ηαζ ημ ακηίζημζπμ 

πήια 33:  

 ΤΛΗΚΟ (% ΤΣΑΖ) 

 

Αδξαλή 
(Σζηκέλην, 

ηνύβια, θ.α) 
(tn) 

Γπαιί, 
πιαζηηθά, 

κνλσηηθά (tn) 

Ξύιν 
(tn) 

Μέηαιια 
(tn) 

Άιια 
(tn) 

 

ETO 74% 5% 11% 5% 5% 
2000 8,767,359 592,389 1,303,256 592,389 592,389 

2001 10,146,839 685,597 1,508,314 685,597 739,151 

2002 11,077,637 748,489 1,646,676 748,489 817,737 

2003 10,732,033 725,137 1,595,302 725,137 788,427 

2004 9,994,459 675,301 1,485,663 675,301 736,327 

2005 13,563,690 916,466 2,016,224 916,466 1,035,073 

2006 11,288,230 762,718 1,677,980 762,718 838,121 

2007 10,546,194 712,581 1,567,677 712,581 780,397 

2008 8,066,644 545,044 1,199,096 545,044 601,589 

2009 6,691,657 452,139 994,706 452,139 492,608 
Πίκαηαξ 22: Δηηζιχιεκδ ζφζηαζδ ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ βζα ημ κμιυ Αηηζηήξ  
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πήια 33: Δηηζιχιεκδ ζφζηαζδ ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ ακά έημξ βζα ημ κμιυ Αηηζηήξ 
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8.5. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΑΠΟ ΣΟ 2000 ΔΧ ΖΜΔΡΑ 

 
   Απυ ημ πήια 29 ημο ανζειμφ ηςκ ηαηεδαθίζεςκ ζημκ κμιυ Αηηζηήξ  

παναηδνμφιε υηζ ανπζηά οπάνπεζ ιζα ζηαδζαηή-βναιιζηή αφλδζδ ζημκ ανζειυ 

ηςκ ηαηεδαθζζηέςκ ηηδνίςκ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2000-2003, εκ ζοκεπεία  

οπάνπεζ ιζα ιζηνή πηχζδ απυ ημ 2003-2004 ηαζ αημθμοεεί ιζα ιεβάθδ αφλδζδ 

απυ ημ 2004-2005. Απυ ημ 2005 έςξ ζήιενα παναηδνείηαζ ιζα ζοκεπήξ ιείςζδ 

ζημκ ανζειυ ηςκ ηαηεδαθίζεςκ, ιε ηαηεδαθίζεζξ ημο 2009 ιζηνυηενεξ ηδξ 

δεηαεηίαξ. οκεπχξ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ αημθμοεεί 

ηδκ ίδζα πμνεία. 

   Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ πδιάηςκ 30 ηαζ 31 παναηδνείηαζ επίζδξ υηζ δ ιεηααμθή 

ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ απμαθήηςκ απυ ηζξ ηαηαζηεοέξ έπεζ ακηίζημζπδ 

ιμνθή ιε αοηή ηςκ ηαηεδαθίζεςκ, αθθά ανζειδηζηά οπάνπεζ ζδιακηζηή δζαθμνά 

ιεηαλφ ημοξ ηαεχξ ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηοιαίκμκηαζ απυ minimum ηζιή (ημ 

2009) 322*103 ton  ζε maximum ηζιή ( 2005) 826*103 tn εκχ μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ 

βζα ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ είκαζ minimum (2009) 348*103tn ηαζ maximum 

(2005) 1287*103ton. 

   ζμ αθμνά ηα απυαθδηα εηζηαθχκ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηα πήιαηα 30, 31 ηαζ 

32, πανυηζ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ αημθμοεείηαζ δ ίδζα δζαηφιακζδ ηςκ ηζιχκ 

ηςκ απμαθήηςκ ακά έημξ, παναηδνμφιε υηζ μζ πμζυηδηεξ ηςκ απμαθήηςκ 

εηζηαθχκ είκαζ μζ ιεβαθφηενεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ ηαηδβμνίεξ, 

ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ ηαεχξ πανμοζζάγμοκ minimum (2009) 8373*103 

ton (26 θμνέξ παναπάκς απυ ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ 24 θμνέξ απυ αοηά 

ηςκ ηαηεδαθίζεςκ) ηαζ maximum (2005) 16216*103tn (20 θμνέξ παναπάκς απυ 

ηα απυαθδηα ηαηαζηεοχκ ηαζ 12,5 θμνέξ απυ αοηά ηςκ ηαηεδαθίζεςκ). Αοηυ 

είκαζ θμβζηυ κα ζοιααίκεζ θυβς ημο υηζ ηυζμ ηαηά ηδκ ηαηεδάθζζδ οθζζηάιεκςκ 

ηηδνίςκ υζμ ηαζ ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ακέβενζδ κέαξ μζημδμιήξ έπμοιε ηδκ 

απμιάηνοκζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ πχιαημξ ηαζ πεηνχκ. 
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   Λυβς ηδξ πνυζθαηδξ παβηυζιζαξ ηνίζδξ, δ μπμία έπεζ άιεζεξ επζπηχζεζξ 

ζηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα, δεκ εα επζπεζνήζμοιε κα ηάκμοιε πνυαθερδ ζε 

υηζ αθμνά ηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα βζα ηδκ πεκηαεηία 2010 – 2014.  

   φιθςκα ιε ημ Σεπκζηυ Δπζιεθδηήνζμ ηδξ Δθθάδμξ82 ιε αιείςημ νοειυ 

ζοκεπίγεηαζ δ πηχζδ ζηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ 

είκαζ υηζ μζ κέεξ άδεζεξ πμο εηδίδμκηαζ αθμνμφκ, ζοβηνζηζηά ιε ημ πανεθευκ, 

ηηίνζα ιε ιζηνυηενμ ειααδυ ηαζ υβημ. πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ζημζπεία πμο 

έδςζε ζηδκ δδιμζζυηδηα δ Δεκζηή ηαηζζηζηή Ανπή βζα ημκ Ημφθζμ ημο 2010, 

ζπεηζηά ιε ηδκ ζδζςηζηή μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα, δ πηχζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

επζθάκεζα ηςκ ηηζνίςκ θηάκεζ ζημ 30,5% ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ ακηίζημζπμ ιήκα ημο 

2009, ιε αάζδ ημκ υβημ δ πηχζδ ακένπεηαζ ζημ 29,1%, εκχ ζπεηζηά ιζηνυηενδ 

είκαζ ιε αάζδ ημκ ανζειυ ηςκ κέςκ αδεζχκ, αθμφ ακένπεηαζ ζημ 20,1%. Γζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιήκα δ ιεβαθφηενδ πηχζδ εκημπίγεηαζ ζηδκ Γοηζηή Μαηεδμκία ιε 

48,7%, ζηδκ Αηηζηή ιε 47,6%, ζημ Νυηζμ Αζβαίμ ιε 40,80% ηαζ ζηα Ηυκζα Νδζζά ιε 

38,6%. Καιζά πενζμπή δεκ ανέεδηε ιε εεηζηυ πνυζδιμ, ιε ηδκ ιζηνυηενδ ςζηυζμ 

πηχζδ κα εκημπίγεηαζ ζηδκ Ήπεζνμ, ιε 4,9% ηαζ ζηδκ Θεζζαθία ιε 5,3%. 

   ημ δςδεηάιδκμ δδθαδή απυ ημκ Αφβμοζημ ημο 2009 έςξ ημκ Ημφθζμ ημο 2010, 

δ ζδζςηζηή μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ειθακίγεζ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ ιείςζδ 

ηαηά 10% ζημκ ανζειυ ηςκ εηδμεεζζχκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηαηά 20,8% ζηδκ 

επζθάκεζα ηαζ ηαηά 25,2% ζημκ υβημ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ πενίμδμ 

Αοβμφζημο 2008-Ημοθίμο 2009. Ζ ιεβαθφηενδ πηχζδ ιε ηνζηήνζμ ηδκ επζθάκεζα 

εκημπίγεηαζ ζε Θεζζαθία ηαζ Γοηζηή Μαηεδμκία ιε 29,5% ηαζ 29,3% ακηίζημζπα. 

   Σμ επηάιδκμ Ηακμοανίμο-Ημοθίμο δ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ειθακίγεζ ζημ 

ζφκμθμ ηδξ πχναξ ιείςζδ ηαηά 10,6% ζημκ ανζειυ ηςκ εηδμεείζςκ 

μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηαηά 20,4% ζηδκ επζθάκεζα ηαζ ηαηά 24,8% ζημκ υβημ, ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ πενίμδμ Ηακμοανίμο-Ημοθίμο 2009. Ζ ιεβαθφηενδ 

πηχζδ ιε αάζδ ηδκ επζθάκεζα ηςκ ηηζνίςκ εκημπίγεηαζ ζηδκ Αηηζηή ηαζ ηενεά 

Δθθάδα, ιε 34% ηαζ 25,2% ακηίζημζπα. 

   Πανάθθδθα, βζα ηδκ ΔΔ ζζπφεζ ιζα ακηίζημζπδ ιεζςηζηή ηάζδ ζημκ 

ηαηαζηεοαζηζηυ ηθάδμ. Οζ ιεβαθφηενεξ ιεζχζεζξ ηαηαβνάθδηακ ζηδκ Ηζπακία    

(-34,1%), ηδ θμαεκία (-17,6%) ηαζ ηδ Βμοθβανία (-10,7%).83 



 127 

9. ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΔΚΚ ΣΟΝ                   

Ν. ΑΣΣΗΚΖ84,85 

 

   Έκα πζθμηζηυ ένβμ ακαηφηθςζδξ πμο έπεζ πναβιαημπμζδεεί ζημκ κμιυ Αηηζηήξ 

αθμνά ημ Γήιμ Άκς Λζμζίςκ Αεδκχκ, ζηα πθαίζζα ημο ένβμο LIFE 00 

ENV/GR/000739 ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ ζοκενβαζία ηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ 

εηαζνίαξ ΣΟΜΖ ΑΣΔ, ηδκ αοζηνζαηή ηαηαζηεοαζηζηή εηαζνία BILFINGER 

BERGER Baugesellschaft m.b.H., ηαζ ηδκ Σεπκζηή Τπδνεζία ημο Γήιμο Άκς 

Λζμζίςκ. Σμ πνυβναιια εηπμκήεδηε ζε πνμκζηή πενίμδμ 6 ιδκχκ, απυ 1/1/2003 

έςξ 30/6/2003, ιε δοκαιζηυηδηα ιμκάδαξ 300ton/διένα ηαζ επελενβαγυιεκμ 

ζοκμθζηά 30.000 ηυκμοξ ΑΔΚΚ.  

   Σμ ένβμ αοηυ, ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 2.403.685 €, είπε ημοξ παναηάης 

ααζζημφξ ζηυπμοξ: 

• Σδκ επίδεζλδ απμδεηηχκ ιεευδςκ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ. 

• Σδκ ακάπηολδ ζοζηδιάηςκ επελενβαζίαξ μζημδμιζηχκ οθζηχκ οζμεεηχκηαξ 

ηεπκμθμβίεξ αζπιήξ πμο εθανιυγμκηαζ ζε πενζααθθμκηζηά πνμδβιέκεξ πχνεξ ηδξ 

Δ.Δ. 

• Σδκ εθαπζζημπμίδζδ πνήζδξ ιδ ακακεχζζιςκ οθζηχκ υπςξ είκαζ ηα θαημιζηά 

πνμσυκηα. 

• Σδκ αλζμθυβδζδ ηςκ οπμρήθζςκ αβμνχκ δζάεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ. 

• Σδκ αλζμπμίδζδ ηςκ αδνακχκ οθζηχκ ιε ηνυπμ χζηε κα απμαεί ζε ςθέθεζα ημο 

ημζκςκζημφ ζοκυθμο. 

• Σδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ ακελέθεβηηδξ απυννζρδξ ΑΔΚΚ. 

   Οζ πμζυηδηεξ ζοθθέπεδηακ απυ ζοκενβεία μζημδμιχκ ζε ημπμεεζίεξ 

ηαηεδαθίζεςκ, υπμο οθμπμζείηαζ έκα ιεβάθμ ένβμ ηηζνζαηχκ ηαηαζηεοχκ, ιε ηδκ 

ηαηεδάθζζδ ηαηεζηναιιέκςκ ηηζνίςκ (θυβς ημο ζεζζιμφ ζηδκ Β.Γ. Αηηζηή ημ 

επηέιανζμ 1999) ηαζ ηδ ηαηαζηεοή 1000 κέςκ. Σμ έκαοζια βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ αοημφ ημο ένβμο απμηέθεζε μ ζεζζιυξ πμο έπθδλε ημοξ 

Γήιμοξ Άκς Λζμζίςκ ηαζ Μεκζδίμο ημ επηέιανζμ ημο 1999 ηαζ μδήβδζε ζηδκ 

ηαηεδάθζζδ ανηεηχκ ηηζνίςκ ηαζ ηδκ παναβςβή ζδιακηζηήξ πμζυηδηαξ αδνακχκ 

οθζηχκ. 
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9.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

   Ζ πνυηοπδ ιμκάδα δζαπείνζζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ αδνακχκ οθζηχκ, δ μπμία 

πςνμεεηήεδηε εκηυξ ημο ΥΤΣΑ Άκς Λζμζίςκ, έπεζ πνμδζαβναθέξ επελενβαζίαξ 

ΑΔΚΚ ηαζ ηονίςξ ηςκ «αανέςκ» οθζηχκ (ζηονυδεια, ημφαθα), αθμφ ηα 

«εθαθνά» οθζηά (ημοθχιαηα, ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ, η.θπ.) ζοκήεςξ 

αθαζνμφκηαζ πνμ ηδξ ηαηεδάθζζδξ.  

   Ζ δοκαιζηυηδηα ηδξ ιμκάδαξ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ένβμο ηαεμνίζεδηε ζημοξ 300 

t/διένα. Ζ ιμκάδα απμηεθείηαζ απυ ηα αηυθμοεα παναβςβζηά ηιήιαηα: 

 Σιήια πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ ηδξ πνμζημιζγυιεκδξ πνχηδξ φθδξ, 

πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ ιία ζπεηζηή επάνηεζα ζηδκ ηνμθμδμζία ηδξ 

ιμκάδαξ, ςξ δζηθείδα αζθαθείαξ έκακηζ πζεακχκ δοζθεζημονβζχκ ζημ 

δίηηομ ζοθθμβήξ.  

 Σιήια δζαπςνζζιμφ, εθυζμκ ηα οθζηά ένπμκηαζ ακάιζηηα (ζηονυδεια, 

ημφαθα, ακαηοηθχζζια), ιε πεζνμδζαθμβή ηαζ εναφζδ ηςκ μβηςδχκ 

ηιδιάηςκ ζε ιζηνυηενα ιε πνήζδ οδναοθζημφ ραθζδζμφ.  

 Γζάηαλδ ιδπακδιάηςκ απμηεθμφιεκδ απυ εναοζηήνα, ιαβκδηζηυ 

δζαπςνζζηή, ηυζηζκμ ηαζ ιεηαθμνζηέξ ηαζκίεξ.  

 Σιήια απμεήηεοζδξ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ, πνζκ ηδ δζάεεζδ ζημοξ 

ηεθζημφξ απμδέηηεξ.  

 Σιήια απμεήηεοζδξ ηςκ ακαηηχιεκςκ ζζδδνχκ μπθζζιχκ ηαζ θμζπχκ 

ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ.  

 Δπζπθέμκ, δ ιμκάδα δζαεέηεζ μζηήιαηα - container βζα ημ πνμζςπζηυ ηαζ 

ημ εάθαιμ εθέβπμο ηδξ, υπςξ επίζδξ απμεήηδ ακηαθθαηηζηχκ ηαζ 

ζοκενβείμ. 

 Σμ δζάβναιια νμήξ ηαεχξ ηαζ ιία άπμρδ ηδξ ιμκάδαξ ηαηά ηδκ θεζημονβία ηδξ 

πανμοζζάγεηαζ ζηα πήιαηα 34 ηαζ 35.  
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πήια 34: Γζάβναιια νμήξ ηδξ ιμκάδαξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ ζημκ ΥΤΣΑ Α. Λζμζίςκ 

 

 

 
πήια 35 :  Άπμρδ ηδξ επζδεζηηζηήξ ιμκάδαξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ ημο ένβμο 

 

   Οζ πμζυηδηεξ ηςκ εζζενπυιεκςκ ΑΔΚΚ, υπςξ πνμέηορακ απυ ημ ααζζηυ 

δζαπςνζζιυ ηαζ ηδκ πεζνμδζαθμβή, απμηοπχκμκηαζ ζημκ Πίκαηα 23, υπμο 

επζπθέμκ ακαθένμκηαζ ηαζ μνζζιέκεξ ααζζηέξ ζηαηζζηζηέξ ημοξ πανάιεηνμζ. 
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Πίκαηαξ 23: Δζζενπυιεκεξ πμζυηδηεξ ΑΔΚΚ ζηδ ιμκάδα ηαζ ζηαηζζηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά 

 

   Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο πθήνμοξ θεζημονβίαξ ηδξ, ζηδ ιμκάδα 

οπέζηδζακ επελενβαζία (πςνίξ πνέςζδ ζημοξ πνμιδεεοηέξ ηςκ μζημδμιζηχκ 

απμννζιιάηςκ) πενί ημοξ 30.000 t ακάιζηηςκ AEKK ιε ηδκ αηυθμοεδ ηαηά ιέζμ 

υνμ ζφζηαζδ:  

 

 Οπθζζιέκμ ηαζ ιδ ζηονυδεια (~75%). 

 Σμφαθα ηαζ επζπνίζιαηα (~20%). 

 Ακαηοηθχζζια (ηονίςξ λφθμ μζημδμιχκ) ηαζ πνμζιίλεζξ (~5%).  
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πήια 36: φζηαζδ ΑΔΚΚ ιμκάδαξ  

 

   Γζα ημκ Πίκαηα 22 ηδξ παναβνάθμο 8.4, πμο οπμθμβίζηδηε δ ζφζηαζδ ηςκ 

ΑΔΚΚ ζημκ κ. Αηηζηήξ, πνδζζιμπμζήεδηακ πμζμζηά ζφζηαζδξ ΑΔΚΚ απυ ηδκ 

εονςπασηή έκςζδ, ηα μπμία είκαζ θίβμ δζαθμνεηζηά απυ αοηά πμο πνμέηορακ 

απυ ηδκ ιμκάδαξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ ζημκ ΥΤΣΑ Α. Λζμζίςκ (πήια 36), ηάηζ ημ 

μπμίμ δζηαζμθμβείηαζ ηαεχξ δ παναπάκς ιμκάδα, υπςξ ακαθένεδηε,  αθμνμφζε 

ηονίςξ πμζυηδηεξ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ζοκενβεία μζημδμιχκ ζε ημπμεεζίεξ 

ηαηεδαθίζεςκ, ιε ηδκ ηαηεδάθζζδ ηαηεζηναιιέκςκ ηηζνίςκ (θυβς ημο ζεζζιμφ 

ζηδκ Β.Γ. Αηηζηή ημ επηέιανζμ 1999).  

   Γζα ηδ αέθηζζηδ παναημθμφεδζδ ηδξ πζθμηζηήξ ιμκάδαξ ζπεδζάζεδηε αάζεζ ηςκ 

πνμδζαβναθχκ ημο Δονςπασημφ Καηαθυβμο Απμαθήηςκ86 πνςηυηοπμ 

θμβζζµζηυ, ημο μπμίμο δ θζθμζμθία ζηδνίγεηαζ ζημ  δζάβναιια ημο πήιαημξ 37: 
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πήια 37:  Πνυβναιια ζηαηζζηζηήξ παναημθμφεδζδξ πζθμηζηήξ ιμκάδαξ 

 

   Οζ εκδείλεζξ ηςκ γοβίζεςκ ηςκ εζζενπμιέκςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ελενπυιεκςκ 

ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηαηαβνάθμκηαζ ζε πνυβναιια Ζ/Τ, ημ μπμίμ ζπεδζάζεδηε 

εζδζηά βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιμκάδα ηαζ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα άιεζμο εθέβπμο 

ηςκ πμζμηήηςκ (input, output), ηαεχξ ηαζ ηδ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηαζ 

ακάθοζδ υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ ημο ζοζηήιαημξ. Σμ πνυβναιια, επίζδξ, πανέπεζ 

ηδ δοκαηυηδηα δζαζφκδεζδξ ιέζς δζηηφμο ιε ηα ηεκηνζηά βναθεία ημο θμνέα 

δζαπείνζζδξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

δζαπείνζζδξ. Μεηά ηδ γφβζζδ, ηα οθζηά ιεηαθένμκηαζ ηαζ απμηίεεκηαζ ζημ πχνμ 

πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ, υπμο βίκεηαζ έκα πνχημ ζηάδζμ δζαθμβήξ δζα πεζνυξ, 

εκχ ηα μβηχδδ ηειάπζα μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ δζαθφμκηαζ ιε οδναοθζηυ 

ραθίδζ ζε ιζηνυηενα πνμηεζιέκμο κα ηνμθμδμηδεμφκ ζημ εναοζηήνα.  

   Μεηά ηδκ ηνμθμδμζία ημο εναοζηήνα ηαζ ηα δζαδμπζηά ζηάδζα εναφζδξ ηαζ 

απμιάηνοκζδξ ζημζπείςκ υπςξ πθαζηζηά, ζίδενα, ηθπ., ημ ηειαπζζιέκμ οθζηυ 

δζένπεηαζ απυ ηυζηζκμ, ημ μπμίμ δζαπςνίγεζ ημ πζμ θεπηυημηημ ηθάζια (0-16 

mm). Σμ ηθάζια αοηυ ηαηαθήβεζ ζε ιεηαθμνζηή ηαζκία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε 

ζςνμφξ. Σμ οπυθμζπμ οθζηυ είκαζ δοκαηυ κα απμθένεζ ηαηά έκα ιένμξ ηθάζια 

ιεζαίαξ ημηημιεηνίαξ (16-32 mm), εκχ ημ οπυθμζπμ ιεηαθένεηαζ ηαζ πάθζ βζα 

εναφζδ ιέζς ιεηαθμνζηήξ ηαζκίαξ πνμξ παναβςβή οθζημφ ιζηνυηενδξ 
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ημηημιεηνίαξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο γδηείηαζ οθζηυ ιεβάθδξ ημηημιεηνίαξ (>32 

mm), δ παναβςβή ημο είκαζ εθζηηή.   

   ημκ Πίκαηα 24 πανμοζζάγμκηαζ ηα επζιένμοξ ηθάζιαηα πμο πνμέηορακ απυ 

ηδκ υθδ επελενβαζία, ιαγί ιε μνζζιέκεξ ααζζηέξ ζηαηζζηζηέξ ημοξ παναιέηνμοξ. 

 

 

Πίκαηαξ 24: Δπζιένμοξ ηθάζιαηα ελενπυιεκμο οθζημφ απυ ηδκ ιμκάδα 

 

   Ζ ηαηά ιέζμ υνμ παναβςβή ηδξ ιμκάδαξ, ζηδ πενίμδμ πθήνμοξ θεζημονβίαξ, 

ήηακ δ αηυθμοεδ : 

 Ακαηηχιεκμξ ζίδδνμξ (7%) πμο δζαηέεδηε πςνίξ πνέςζδ ζε 

ακελάνηδημοξ ακαηοηθςηέξ. 

 Ακαηηχιεκμ λφθμ (2%) πμο δζαηέεδηε πςνίξ πνέςζδ ζε ακελάνηδημοξ 

ακαηοηθςηέξ. 
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 Κθάζια 0-16 mm (34%) πμο, ηαηυπζκ ακάιζλδξ ιε ημ ηθάζια ηςκ 16-32 

mm, δζαηέεδηε πςνίξ πνέςζδ ςξ αδνακέξ οθζηυ βζα ηαηαζηεοή 

πνμζςνζκήξ μδμπμζίαξ, επί ημο απμννζιιαηζημφ ακάβθοθμο, ζημκ 

παναηείιεκμ ΥΤΣΑ. 

 Κθάζια 16-32 mm (22%) πμο ηαηυπζκ ακάιζλδξ ιε αοηυ ηςκ 0-16 mm 

δζαηέεδηε πςνίξ πνέςζδ ςξ αδνακέξ οθζηυ βζα ηαηαζηεοή πνμζςνζκήξ 

μδμπμζίαξ, επί ημο απμννζιιαηζημφ ακάβθοθμο, ζημκ παναηείιεκμ ΥΤΣΑ. 

 Κθάζια <50 mm (35%), ηονίςξ εδαθζηυ οθζηυ, πνμζιίλεζξ ηαζ εναοζιέκα 

ηειάπζα ημφαθμο, ηα μπμία δζαηέεδηακ πςνίξ πνέςζδ ςξ οθζηυ διενήζζαξ 

ηάθορδξ ημο παναηείιεκμο ΥΤΣΑ. 

ημ πήια 38 πανμοζζάγεηαζ δ ηαηά ιέζμ υνμ παναβςβή ηδξ ιμκάδαξ βζα ημ 

δζάζηδια θεζημονβίαξ ηδξ. 

 

<50mm

 35%

16-32mm

 22%

0-16mm

 34%

Ξφθμ 2%

Ακαηηχιεκμξ 

ζίδδνμξ 7%

 
πήια 38: Ζ ηαηά ιέζμ υνμ παναβςβή ηδξ ιμκάδαξ απυ 1/1/2003 έςξ 30/6/2003 

 

   Με ημκ ηνυπμ αοηυ επζηεφπεδηε έκαξ ζοκηεθεζηήξ ακαηφηθςζδξ 65%, εάκ 

θάαεζ ηακείξ οπυρδ υηζ ημ πνμδζαθεβιέκμ ηθάζια (< 50mm) δεκ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ ακαηοηθχζζιμ, οπυ ηδκ έκκμζα υηζ ηεθζηά δζαηίεεηαζ ζε ΥΤΣΑ (αηυιδ 

ηαζ εάκ ηεθζηά πνδζζιμπμζείηαζ ςξ οθζηυ ηαεδιενζκήξ ηάθορδξ). ημ ζδιείμ αοηυ 

εα πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ δ ηαεδιενζκή θεζημονβία ηςκ ΥΤΣΑ απαζηεί ζδιακηζηέξ 

πμζυηδηεξ ακάιζηημο εδαθζημφ οθζημφ βζα ηδκ διενήζζα ηάθορδ ηςκ 

απμηζεέιεκςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ. Τπυ ηδκ έκκμζα αοηή θμζπυκ, δ πνήζδ ηαζ 

ημο ηθάζιαημξ αοημφ εηηζιάηαζ υηζ δεκ εα απμηεθέζεζ πνυαθδια ηαηά ημ ιέθθμκ.       
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   ημ πήια 39 θαίκεηαζ δ δζαδμπζηή ζεζνά παναβςβήξ ημο ακαηηχιεκμο οθζημφ 

απυ ηδκ ιμκάδα ακαηφηθςζδξ:        
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πήια 39: Γζαδμπζηή ζεζνά παναβςβήξ ημο ακαηηχιεκμο οθζημφ απυ ηδκ ιμκάδα ακαηφηθςζδξ
87
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9.2.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ  

 

   Σα ηεπκζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμκάδαξ είκαζ πμθθαπθά: 

 Αοημκμιία θεζημονβίαξ. 

 Πθήνδξ δζαπεζνζζηζηυξ έθεβπμξ ιέζς θμβζζιζημφ εζδζηά ζπεδζαζιέκμο βζα 

ηδκ εθανιμβή αοηή (πμζυηδηεξ, είδδ, ζηαηζζηζηή ακάθοζδ, δζαβνάιιαηα, 

ιδηνχμ ιεηαθμνέςκ). 

 Πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκδ θεζημονβία ιε δοκαηυηδηα επέιααζδξ ημο 

πεζνζζηή ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ. 

 Κζκδηή ιμκάδα εναφζδξ/ημζηίκζζδξ. 

 Δοεθζλία ζηδ δοκαιζηυηδηα ηαζ ημ ηεθζηυ ιέβεεμξ πνμσυκηςκ. 

 Παναβςβή πνμσυκηςκ μιμζυιμνθμο ζπήιαημξ. 

   Οζ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ ιμκάδαξ ήηακ πμθθαπθέξ:  

- Υνήζδ ςξ αδνακχκ ζε παναβςβή ζηονμδέιαημξ ηαζ αζθάθημο.  

- Υνήζδ ζε αάζεζξ ηαζ οπμαάζεζξ ένβςκ μδμπμζίαξ.  

- Υνήζδ ζε πνμζςνζκή μδμπμζία ηαζ πςιαηυδνμιμοξ ή ηαζ δαζζημφξ δνυιμοξ.  

- Υνήζδ ςξ οθζηυ επζπχζεςκ ζε μζημδμιζηά ένβα.  

- Υνήζδ ςξ οθζηυ διενήζζαξ ηάθορδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ ΥΤΣΑ.  

- Υνήζδ ζε ακηζηαηάζηαζδ ημο παθζηζμφ.  

 Έθεβπμζ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα οθμπμίδζδξ ημο ένβμο 

απέδεζλακ υηζ ηα πνμσυκηα ήηακ απμδεηηήξ πμζυηδηαξ βζα εθανιμβέξ 

ακαηφηθςζδξ.  

   Σα πενζααθθμκηζηά μθέθδ απυ ηδκ ακάπηολδ ηαζ θεζημονβία ιμκάδςκ 

δζαπείνζζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ, υπςξ αοηή ημο πανυκημξ πζθμηζημφ ένβμο, 

είκαζ πμθθαπθά: 

- Πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ δζαηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ιε ηδ ιείςζδ 

πνήζδξ θαημιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζή ημοξ απυ ακαηοηθςιέκα 

αδνακή. 
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- Δπακαζπεδζαζιυξ ηαζ ελοβίακζδ ημο δζηηφμο ζοθθμβήξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ 

μζημδμιζηχκ απμννζιιάηςκ πνμξ υθεθμξ ημο πενζαάθθμκημξ ιε ηδ πνήζδ 

αοζηδνχκ ηνζηδνίςκ – πνμδζαβναθχκ. 

- διακηζηή ιείςζδ ηαζ ζηαδζαηή ελάθεζρδ ηςκ θαζκμιέκςκ ακελέθεβηηδξ 

απυννζρδξ ζε εοαίζεδημοξ απμδέηηεξ (νέιαηα, πενζμπέξ ζδζαζηένμο θοζζημφ 

ηάθθμοξ, η.θπ.). 

- διακηζηή αφλδζδ ημο πνυκμο γςήξ ηςκ ηεθζηχκ πχνςκ δζάεεζδξ 

απμννζιιάηςκ ηαζ πθήνδξ αλζμπμίδζδ ημο δζαεέζζιμο υβημο ημοξ πνμξ δζάεεζδ 

ιδ αλζμπμζήζζιςκ απμαθήηςκ. 

- οιαμθή ζηδκ ακάπθαζδ ακεκενβχκ θαημιείςκ ιε ηδκ πθήνδ επακέκηαλή ημοξ 

ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ιέζς αλζμπμίδζδξ πνμσυκηςκ ηαζ οπμθεζιιάηςκ ηςκ 

ιμκάδςκ αοηχκ ζφιθςκα ιε ηαηάθθδθεξ πνμδζαβναθέξ. 

 διεζχκεηαζ υηζ δ ιμκάδα ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ δεκ έπεζ θεζημονβήζεζ απυ ηυηε.  
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10. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΔΚΚ ΣΖΝ Δ.Δ 

 

   ημ πθαίζζμ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ πνςημβεκχκ πδβχκ, 

ημ Δονςπασηυ Θειαηζηυ Κέκηνμ (ΔΣC) πναβιαημπμζεί ιεθέηεξ βζα ηδκ ηνέπμοζα 

πνήζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ζηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ Δ.Δ., ηαζ ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ 

ημοξ. ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ζημζπεία απυ ηδκ ηεθεοηαία ιεθέηδ 

πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ παναπάκς πθαίζζμ ηαζ δδιμζζεφεδηε ημκ Μάζμ ημο 

2010 απυ ηδκ Δ.Δ. ιε ημκ ηίηθμ: A project under the Framework contract 

ENV.G.4/FRA/2008/0112, SERVICE CONTRACT ON MANAGEMENT OF 

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE – SR1, Draft Final Report Task 2 

May 2010. Ζ παναπάκς ιεθέηδ ααζίζηδηε ζε δζάθμνεξ πδβέξ μζ μπμίεξ 

πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ζηδ ζοκέπεζα. 

   ημκ Πίκαηα 25 πανμοζζάγμκηαζ μζ ηνεζξ ααζζηυηενεξ πδβέξ ζηζξ μπμίεξ 

ααζίζηδηε δ παναπάκς ιεθέηδ, ηαζ μζ πμζυηδηεξ ηςκ ΑΔΚΚ πμο έπεζ οπμθμβίζεζ 

δ ηάεε ιζα. 

 

Πεγή 
Πνζόηεηεο ΑΔΚΚ 

ρηι. (t) 
AEKK t αλά 

θάηνηθν 

WBCSD 2009 (ζημζπεία 2002) 510 1,1 

ETC/RWM 2009 (ζημζπεία 2004) 866 1,8 

EUROSTAT 2010 (ζημζπεία 2006) 970 2,0 

Πίνακας 25: εκηιμήζεις ΑΕΚΚ Ε.Ε.
88,89,90 

 

   Eπεζδή εηηζιήεδηε υηζ ηα δεδμιέκα πμζηίθθμοκ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ 

απυ ημκ Πίκαηα 25, έβζκε πνμζπάεεζα ζηα πθαίζζα ηδξ παναπάκς ιεθέηδξ κα 

εηηζιδεεί ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα δ παναβςβή ΑΔΚΚ, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα. 
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10.1. ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΔΚΚ ΑΝΑ ΥΧΡΑ 

 
  Ο Πίκαηαξ 26 δίκεζ ιζα ζοβηεκηνςηζηή εζηυκα βζα ηδκ ηαηά ηεθαθή παναβςβή 

ΑΔΚΚ ζηδκ ΔΔ απυ ημ 1999 έςξ ημ 2006. 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

(ηυκμζ ακά ηάημζημ) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Αοζηνία      0,81  0,81 

Βέθβζμ 0,84 0,95 0,81 0,8 1,11 1,06 1,22 1,18 

Βμοθβανία      0,39   

Κφπνμξ      0,58   

Γδιμηναηία Σζεπίαξ 0,78 0,91 0,85 0,85 1 1,44 1,2 1,15 

Γακία      3,99   

Δζεμκία 0,57 0,74 0,64 0,94 0,93 1,12 1,61 0,54 

Φζκθακδία      3,99   

Γαθθία      5,50   

Γενιακία 3,15 3,17 3,05 2,92 2,71 2,33 2,24  

Διιάδα 0,17 0,19 0,41 0,38 0,37 0,37   

Οοββανία  0,29 0,49 0,59 0,51 0,43 0,49 0,54 

Ηνθακδία   1,7   2,74 3,6 3,95 

Ηηαθία  0,48 0,54 0,65 0,74 0,80 0,78  

Λεημκία    0,06 0,03 0,04 0,07 0,05 

Λζεμοακία      0,10  0,18 

Λμολειαμφνβμ      5,90   

Μάθηα      1,95   

Οθθακδία 1,14 1,49 1,48 1,47 1,467 1,47 1,58  

Νμναδβία 0,24 0,25 0,27 0,28 0,27 0,70 0,32  

Πμθςκία      0,11 0,14 0,44 

Πμνημβαθία      1,09   

Ρμοιακία 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01  0,02  

θμααηία     0,07 0,26   

θμαεκία         

Ηζπακία   0,59 0,58 0,66 0,74 0,8 0,88 

μοδία      1,14   

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ   1,74 0,74 0,75 1,66 1,9 1,89 
Πίκαηαξ 26: Καηά  ηεθαθή παναβςβή απμαθήηςκ 1999-2006 

89   

 

    Καεχξ βζα ημ έημξ 2004 οπάνπμοκ ηα πενζζζυηενα ζημζπεία-εηηζιήζεζξ βζα ηδκ  

ηαηά ηεθαθή παναβςβή ΑΔΚΚ ζε υθα ηα ηνάηδ ιέθδ, ιε ελαίνεζδ ηδ Ρμοιακία 

ηαζ ηδ θμαεκία, πνδζζιμπμζήεδηε απυ ηδκ Δ.Δ. βζα πενεηαίνς ιεθέηδ αοηή δ 

πνμκμθμβία (Πίκαηαξ 27). 
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ΥΧΡΑ 
ΑΔΚΚ                       

(ηυκμζ ακά ηάημζημ) 

Αοζηνία 0,81 

Βέθβζμ 1,06 

Βμοθβανία 0,39 

Κφπνμξ 0,58 

Γδιμηναηία Σζεπίαξ 1,44 

Γακία 3,99 

Δζεμκία 1,12 

Φζκθακδία 3,99 

Γαθθία 5,50 

Γενιακία 2,33 

Δθθάδα 0,37 

Οοββανία 0,43 

Ηνθακδία 2,74 

Ηηαθία 0,80 

Λεημκία 0,04 

Λζεμοακία 0,10 

Λμολειαμφνβμ 5,90 

Μάθηα 1,95 

Οθθακδία 1,47 

Νμναδβία 0,70 

Πμθςκία 0,11 

Πμνημβαθία 1,09 

Ρμοιακία - 

θμααηία 0,26 

θμαεκία - 

Ηζπακία 0,74 

μοδία 1,14 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 1,66 

Δονςπαζηή Έκςζδ 
(27) 

1,74 

Πίκαηαξ 27: ΑΔΚΚ πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηεθαθή (2004)
89

 

 Σημείυζη: Οι αναθεπόμενερ ποζόηηηερ πος διαθέποςν πολύ από ηο μέζο όπο επιζημαίνονηαι με 

κίηπινο σπώμα. 

 

   Αοηά ηα ζημζπεία δείπκμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηα ΑΔΚΚ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ 

ιεθχκ: Ζ παναβςβή ηοιαίκεηαζ απυ 0,04 ηυκμοξ ακά ηάημζημ (Λεημκία) ζε 5,9 

ηυκμοξ ακά ηάημζημ (Γαθθία). 

   Έλζ πχνεξ (Γακία, Φζκθακδία, Γαθθία, Γενιακία, Ηνθακδία ηαζ Λμολειαμφνβμ) 

πανμοζζάγμοκ ορδθέξ πμζυηδηεξ παναβςβήξ ΑΔΚΚ (πάκς απυ 2 ηυκμοξ ηαη 

'έημξ ηαηά ηεθαθήκ). 
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   Δπηά πχνεξ (Βμοθβανία, Δθθάδα, Οοββανία, Λεημκία, Λζεμοακία, Πμθςκία ηαζ 

θμααηία), πανμοζζάγμοκ πμθφ παιδθά επίπεδα παναβςβήξ ΑΔΚΚ, (ηάης ηςκ 

500kg ακά έημξ ακά ηάημζημ). 

   Ζ εονςπασηή επζηνμπή εεςνεί πςξ αοηέξ μζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

πςνχκ, δεκ ακηακαηθμφκ ηδκ πναβιαηζηή εζηυκα βζα ηδκ παναβςβή ηςκ ΑΔΚΚ 

ηαεχξ πζζηεφμοκ υηζ μζ ηονζυηενμζ θυβμζ βζα αοηέξ ηζξ δζαθμνέξ είκαζ ηα άκζζα 

επίπεδα ημο εθέβπμο ηαζ ακαθμνάξ ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ ζηα ηνάηδ ιέθδ, 

ηαεχξ ηαζ μζ δζαθμνέξ ζημοξ ιδπακζζιμφξ οπμαμθήξ εηεέζεςκ ηαζ ημοξ 

μνζζιμφξ αοηχκ ηςκ απμαθήηςκ. Ζ πμζυηδηα ηςκ δζαεέζζιςκ ζημζπείςκ είκαζ, 

ζοκεπχξ, ημ ηφνζμ γήηδια ηαηά ηδκ εηηίιδζδ ηςκ παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ 

ΑΔΚΚ.  

   Έηζζ έβζκακ κέεξ εηηζιήζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ παναηάης ιε αάζδ ηζξ ελήξ 

οπμεέζεζξ:  

α) Εξαιπούνηαι ηα απόβληηα εκζκαθήρ από ηιρ δηλωθείζερ ποζόηηηερ: 

   Οζ έλζ πχνεξ ιε ορδθή παναβςβή ακά ηάημζημ πανάβμοκ ζπεδυκ ημ 70% ηςκ 

ΑΔΚΚ πμο ακαθένεδηακ ζηδκ ΔΔ-27, εκχ θζθμλεκμφκ ιυκμ ημ 32% ημο 

πθδεοζιμφ. 

   Ζ ακάθοζδ ηςκ εεκζηχκ εηεέζεςκ βζα ηζξ παναπάκς πχνεξ δείπκεζ υηζ μζ 

πμζυηδηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ παναπάκς πίκαηα πενζθαιαάκμοκ ορδθά 

πμζά οθζηχκ εηζηαθήξ, ηα μπμία δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ μνζζιυ ηςκ ΑΔΚΚ 

βζα ημ ζηυπμ ημο 70% πμο μνίγεζ δ ΔΔ. 

   Γζα ηδκ ηαθφηενδ εηηίιδζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζηδκ Δονχπδ, ηα δεδμιέκα βζα ηζξ έλζ 

αοηέξ πχνεξ δζμνεχεδηακ απυ ημ ETC ιε ηδκ παναδμπή υηζ υπμο δεκ οπάνπμοκ 

αηνζαή δεδμιέκα, ημ οθζηυ εηζηαθήξ ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ 75% ημο 

παναπάκς ζοκμθζημφ πμζμφ. Ζ οπυεεζδ ημο 75% ααζίγεηαζ ζηδκ παναηήνδζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ πμο είπε ζηδκ δζάεεζδ ηδξ ημ ETC βζα ηζξ 6 πχνεξ πμο βίκεηαζ δ 

δζάηνζζδ υζμ αθμνά ηα απυαθδηα εηζηαθχκ. 

   Γζα αοηέξ ηζξ 6 πχνεξ ηα ηεθζηά απμηεθέζιαηα είκαζ ηα ελήξ: 
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ΥΧΡΑ  
ΠΟΟΣΖΣΔ  
(t ακά ηάημζημ) 

ΠΟΟΣΖΣΔ                      
  (t ακά ηάημζημ),αθαζνχκηαξ ηα 

οθζηά εηζηαθχκ 

Γακία 3.99 0.98 

Φζκθακδία 3.99 1.00 

Γαθθία 5.50 1.38 

Γενιακία 2.33 0.88 

Ηνθακδία 2.74 0.63 

Λμολειαμφνβμ 5.90 1.48 
Πίκαηαξ 28: Απμηθεζζιυξ ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθήξ βζα πχνεξ ιε ορδθή παναβςβή ΑΔΚΚ ακά 

ηεθαθήκ 

 

Οζ πνμηφπημοζεξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ πμζμηήηςκ ΑΔΚΚ  είκαζ μζ ελήξ: 

 ΑΔΚΚ (ελαζνμοιέκςκ ηςκ οθζηχκ εηζηαθήξ): 0,63 - 1,48 ηυκμοξ ακά 

ηάημζημ ηαζ ακά έημξ. 

 ΑΔΚΚ + απυαθδηα εηζηαθήξ: 2,74 έςξ 5,9 ηυκμοξ ηαηά ηεθαθήκ ακά 

έημξ. 

β) Μη ολοκληπωμένη αναθοπά 

   Σα πμθφ παιδθά επίπεδα ηδξ παναβςβήξ πμο ακαθένεδηακ ζε μνζζιέκα 

ηνάηδ ιέθδ ηαηά πάζα πζεακυηδηα ακηζηαημπηνίγμοκ ηδκ έθθεζρδ εθέβπμο απυ ηζξ 

δδιυζζεξ ανπέξ ηαζ, επμιέκςξ, ιζα πμθφ εθθζπή έηεεζδ ηςκ παναβυιεκςκ 

ΑΔΚΚ. Χξ απμηέθεζια, μζ πμζυηδηεξ αοηέξ εεςνμφκηαζ οπμεηηζιδιέκεξ, ηαζ 

εηηζιάηαζ ιζα ακαθμβία ΑΔΚΚ 1 ηυκμο ακά ηάημζημ ηαζ ακά έημξ. 

   Οζ πχνεξ ζηζξ μπμίεξ έβζκε δ δζυνεςζδ αοηή πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 29: 

 

ΥΧΡΑ 
ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΔ 

ΠΟΟΣΖΣΔ  
(Συκμζ ακά ηάημζημ) 

ΤΠΟΘΔΔΗ 
(Συκμζ ακά ηάημζημ) 

Βμοθβανία 0,39 1,00 

Κφπνμξ 0,58 1,00 

Διιάδα 0,37 1,00 

Οοββανία 0,43 1,00 

Λεημκία 0,04 1,00 

Λζεμοακία 0,10 1,00 

Πμθςκία 0,11 1,00 

Ρμοιακία 0,00 1,00 

θμααηία 0,26 1,00 

θμαεκία 0,00 1,00 

Πίκαηαξ 29: Πθήνςζδ ηςκ ηεκχκ ζημζπείςκ βζα πχνεξ ιε παιδθή έηεεζδ  
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   Με αάζδ ηα πθέμκ πνυζθαηα ζοβηεκηνςηζηά ζημζπεία89 ηαζ 

ηδκ εθανιμβή ηςκ δζμνεχζεςκ πμο ακαθένμκηαζ παναπάκς, βίκεηαζ εηηίιδζδ 

ηςκ 1,09 ηυκςκ ακά ηάημζημ (ελαζνμοιέκςκ ηςκ οθζηχκ εηζηαθήξ).   ε ακηίεεζδ 

βζα ηζξ 6 πχνεξ πμο έπμοκ ακαθένεζ ηα ορδθυηενα πμζμζηά ηαηά ηεθαθήκ 

εεςνείηαζ πζεακυ κα έπμοκ ηα πζμ ακηζπνμζςπεοηζηά δεδμιέκα ηαζ βζα ημ θυβμ 

αοηυ πανμοζζάγμκηαζ ςξ μζ πζμ αλζυπζζηεξ πδβέξ. Απυ ηζξ παναπάκς οπμεέζεζξ 

πνμέηορακ μζ αηυθμοεεξ δζαηοιάκζεζξ (Πίκαηαξ 30).  

 

 
ΥΑΜΖΛΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ 
ΤΦΖΛΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 
ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ  

(t ακά ηάημζημ) 
0.63 1.48 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΔΚΚ  
(t ακά ηάημζημ) 

2.74 5.9 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ 

(εηαημιιφνζα ηυκμζ )-2005 
309 727 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΔΚΚ  
(εηαημιιφνζα ηυκμζ )-2005 

1.35 2.898 

Πίκαηαξ 30: Δηηζιχιεκμ εφνμξ ηζιχκ βζα ηδ ιέζδ παναβςβή ΑΔΚΚ ζηδκ ΔΔ, ιε αάζδ ηζξ 

ακςηένς οπμεέζεζξ 

 

   οκεπχξ δ πμζυηδηα ηςκ ΑΔΚΚ είκαζ πζεακυκ κα ηοιακεεί ιεηαλφ ζοκμθζηά 

310 ηαζ 730 εηαημιιφνζα ηυκμοξ εηδζίςξ ζηδκ ΔΔ (0,63 - 1,48 ηυκμοξ ηαηά 

ηεθαθήκ ακά έημξ). Ζ ζοζηδιαηζηή ζοιπενίθδρδ ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθήξ εα 

ζήιαζκε αφλδζδ ηςκ πμζχκ αοηχκ, ιεηαλφ 1350-2900 εηαη. ηυκμοξ απμαθήηςκ 

εηδζίςξ (2,74 έςξ 5,9 ηυκμοξ ακά ηάημζημ ηαζ ακά έημξ). Ζ πμζυηδηα ηαζ δ 

αλζμπζζηία ηςκ ζημζπείςκ πμο είκαζ ζήιενα δζαεέζζια δεκ επζηνέπμοκ ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ πμζμηήηςκ ΑΔΚΚ ιε ιζηνυηενμ εφνμξ δζαηφιακζδξ. 

   ηδ αάζδ ημο παναπάκς ζηεπηζημφ ημο ETC, ακ απυ ημκ Πίκαηα 21, υπμο 

οπμθμβίζηδηε δ ζοκμθζηή παναβςβή ΑΔΚΚ βζα ημ κ. Αηηζηήξ αθαζνεεμφκ ηα 

απυαθδηα απυ ηζξ εηζηαθέξ, πνμηφπηεζ μ Πίκαηαξ 31: 
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ΔΣΟ 
ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ (t) 
ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (t) 
ΤΝΟΛΗΚΑ (t) 

2000 555294 487149 1042442 

2001 639358 577377 1216735 

2002 806658 651806 1458464 

2003 705803 596303 1302105 

2004 627846 522199 1150045 

2005 1287148 825963 2113111 

2006 810592 622874 1433467 

2007 633884 535570 1169453 

2008 476340 395603 871943 

2009 348034 321835 669869 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ (t/έημξ)   1242764 

MΔΖ 
ΣΗΜΖ(t/ηεθαθή/έημξ)   

0.31 

Πίκαηαξ 31: οκμθζηή παναβςβή ΑΔΚΚ ζημ Ν. Αηηζηήξ (ιε απμηθεζζιυ ηςκ απμαθήηςκ 

εηζηαθήξ) 

 

   Άπα η ςπολογιζμένη ποζόηηηα είναι πεπίπος ίζη με αςηήν πος ήηαν 

καηαγεγπαμμένη ζηην Ε.Ε. (Πίνακαρ 26). Αν πάλι σπηζιμοποιήζοςμε ηην 

ζςνολική ποζόηηηα ΑΕΚΚ (ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ςλικών εκζκαθήρ), πος 

από ηον Πίνακα 21, ανέπσονηαι ζε 3,41t/κεθαλή/έηορ είναι μέζα ζηο εύπορ πος 

δίνει η Ε.Ε.( ΑΕΚΚ + απόβληηα εκζκαθήρ: 2,74 έυρ 5,9 ηόνοςρ καηά κεθαλήν ανά 

έηορ). 

 

10.2. ΤΝΘΔΖ ΑΔΚΚ ΣΖΝ ΔΔ 

 
   ημκ Πίκαηα 32 πανμοζζάγμκηαζ ηα δζαεέζζια ζημζπεία βζα 9 ηνάηδ ιέθδ. Ζ 

ζφκεεζδ ηςκ ΑΔΚΚ δζαθένεζ ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ εκ θυβς πςνχκ.  
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ΥΧΡΑ Οιιαλδία Φιάλδξα Γαλία Δζζνλία Φηλιαλδία 
Γεκνθξαηία 

Σζερίαο 
Ηξιαλδία Ηζπαλία Γεξκαλία 

ΔΣΟ 2001 2000 2003 2006 2006 2006 1996 2005 2007 

ηονυδεια 40% 41% 25% 
8% 33% 

33% 
39% 

12% 
70% 

Σμζπμπμζία 25% 43% 6% 35% 54% 

Άθθα 

μνοηηά 
απυαθδηα 

2%   22% 53%     51% 9%   

Οθζηά 

μνοηηά 
απυαθδηα 

67% 84% 53% 61% 33% 68% 90% 75% 70% 

Άζθαθημξ 26% 12% 19% 4%     2% 5% 27% 

Ξφθμ 2% 2%     41%     4%   

Μέηαθθμ 1% 0%   19% 14%   2% 3%   

Γφρμξ   0%           0% 0% 

Πθαζηζηά   0%           2%   

Γζάθμνα 7% 2% 28% 16% 12% 32% 6% 12% 3% 

Πίκαηαξ 32: Ακάθοζδ ζφκεεζδξ ΑΔΚΚ βζα μνζζιέκεξ εονςπασηέξ πχνεξ
91

  

Σημείυζη : Τα κίηπινα κελιά πεπιλαμβάνοςν μεγάλερ ποζόηηηερ ςλικών εκζκαθήρ    

 
   πςξ ζοκέαδ ηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ΑΔΚΚ έηζζ ηζ 

εδχ ηνίεδηε απαναίηδημ κα δζμνεςεμφκ μζ παναπάκς ηζιέξ ιε ημκ απμηθεζζιυ 

ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ ηαζ έηζζ μ παναηάης πίκαηαξ πανμοζζάγεζ ηζξ 

δζμνεςιέκεξ ηζιέξ βζα ηδκ Δζεμκία, Γακία ηαζ Ηνθακδία. 

 

ΥΧΡΑ Οιιαλδία Φιάλδξα Γαλία Δζζνλία Φηλιαλδία 
Γεκνθξαηία 

Σζερίαο 
Ηξιαλδία Ηζπαλία Γεξκαλία 

ΔΣΟ 2001 2000 2003 2006 2006 2006 1996 2005 2007 

ηονυδεια 40% 41% 32% 
17% 33% 

33% 
80% 

12% 
70% 

Σμζπμπμζία 25% 43% 8% 35% 54% 

Άθθα 

μνοηηά 
απυαθδηα 

2%   0% 0%     0% 9%   

Οθζηά 

μνοηηά 
απυαθδηα 

67% 84% 40% 17% 33% 68% 80% 75% 70% 

Άζθαθημξ 26% 12% 24% 9%     4% 5% 27% 

Ξφθμ 2% 2%     41%     4%   

Μέηαθθμ 1% 0.20%   40% 14%   4% 3%   

Γφρμξ   0.30%           0.2% 0.4% 

Πθαζηζηά   0,10%           2%   

Γζάθμνα 7% 2% 36% 34% 12% 32% 12% 12% 3% 

Πίκαηαξ 33: Ακάθοζδ ζφκεεζδξ ΑΔΚΚ βζα μνζζιέκεξ εονςπασηέξ πχνεξ δζμνεςιέκδ ςξ πνμξ ηα 

οθζηά εηζηαθήξ (ηα ηίηνζκα ηεθζά είκαζ ηα δζμνεςιέκα)  

 

   ημκ Πίκαηα 34 πανμοζζάγμκηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ΑΔΚΚ βζα ηα 

παναπάκς ηνάηδ ιέθδ (εηηυξ Δζεμκίαξ ηαζ Φζκθακδίαξ πμο ελαζνμφκηαζ επεζδή 
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δείπκμοκ πμθφ ζοβηεηνζιέκδ ζφκεεζδ ιε ακηίζημζπα ορδθά πμζμζηά απυ 

ιέηαθθμ ηαζ λφθμ). 

 

ΔΤΡΟ % ΔΛΑΥΗΣΟ % ΜΔΓΗΣΟ 
ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ 

ΣΟΝΟΗ-ΔΛΑΥΗΣΟ 
ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ 
ΣΟΝΟΗ-ΜΔΓΗΣΟ 

Οθζηυ ηονυδεια 
ηαζ ημζπμπμζία 

40% 84.0% 214 449 

ηονυδεια 12.0% 40.0% 64 214 

Σμζπμπμζία 8.0% 54.0% 43 289 

Άζθαθημξ 4.0% 26.0% 21 139 

Άθθα μνοηηά 
απυαθδηα 

2.0% 9.0% 11 48 

Ξφθμ 2.0% 4.0% 11 21 

Μέηαθθμ 0.2% 4.0% 1 21 

Γφρμξ 0.2% 0.4% 1 2 

Πθαζηζηά 0.1% 2.0% 1 11 

Γζάθμνα 2.0% 36.0% 11 191 

Πίκαηαξ 34: Γζαηοιάκζεζξ ζηδκ ζφκεεζδ ηςκ ΑΔΚΚ βζα ηα πνμακαθενεέκηα ηνάηδ ιέθδ (εηηυξ 

απυ Δζεμκία ηαζ Φζκθακδία) 

 

10.3. ΑΝΑΚΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΧΝ AEKK ΣΖΝ ΔΔ. 

 
   Δπί ημο πανυκημξ δεκ οπάνπμοκ αλζυπζζηα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηα πμζμζηά 

ακάηηδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. 

   Γφμ πνυζθαηεξ πδβέξ92,89 πνμαθέπμοκ ηδκ ακαηφηθςζδ ηαζ ηδκ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ΑΔΚΚ ζε μνζζιέκα ηνάηδ ιέθδ. Τπάνπμοκ ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ πδβχκ, ηυζμ ζε πμζυηδηεξ ΑΔΚΚ πμο 

πνμηφπημοκ υζμ ηαζ ζε  πμζμζηά ακαηφηθςζδξ. Ζ αζηία είκαζ βζαηί μνζζιέκα 

ζημζπεία πενζθαιαάκμοκ οθζηά εηζηαθήξ, εκχ μνζζιέκα άθθα υπζ (βζα 

πανάδεζβια, δ Γενιακία πανάβεζ 73 εηαημιιφνζα ηυκμοξ ΑΔΚΚ πςνίξ πχια 

εηζηαθήξ91 ηαζ 192 εηαη. ηυκμοξ ιε εηζηαθή ημο εδάθμοξ89). Οιμίςξ, μνζζιέκα 

ζημζπεία πενζθαιαάκμοκ ηα απυαθδηα δδιμζίςκ ένβςκ, εκχ ηάπμζα άθθα υπζ (βζα 

πανάδεζβια, ζηδ Γαθθία πανάβμκηαζ 47,9 εηαημιιφνζα ηυκμζ ΑΔΚΚ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηα ηηίνζα, ηαζ αοηυ ημ πμζμζηυ ακένπεηαζ ζε 343 εηαημιιφνζα 

ηυκμοξ υηακ ζοιπενζθδθεμφκ ηα απυαθδηα απυ δδιυζζα ένβα - ηα μπμία επίζδξ 

πενζθαιαάκμοκ ιζα ιεβάθδ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ εηζηαθήξ)91.  
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ΠΖΓΖ UBA 2009
92 

ETC/RWM 2009
89 

ΥΧΡΑ ΔΣΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΑΔΚΚ 

(εηαημι. 
ηυκμζ) 

ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΔΣΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΑΔΚΚ 

(εηαημι. 
ηυκμζ) 

ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

Αοζηνία 2004 6.6 76% 2006 6,7 60% 

Βέθβζμ  12.3 86% 2004 11 68% 

Βέθβζμ-

Βνολέθθεξ 
2000 1.2 59%    

Βέθβζμ-

Φθάκδνα 
2006 9 92%    

Βέθβζμ-
Βαθθμκία 

1995 2.1 74%    

Βμοθβανία    2004 3  

Κφπνμξ    2004 0 1% 

Γδιμηναηία 
Σζεπίαξ 

2006 8.4 30% 2006 11,8 23% 

Γακία 2003 3.8 93% 2004 21,07 94% 

Δζεμκία 2006 2.4 73% 2006 0,7 92% 

Φζκθακδία 2004 1.6 54% 2004 20,8 26% 

Γαθθία 2004 47.9 25% 2004 342,60 62% 

Γενιακία 2002 73 91% 2006 192,30 86% 

Διιάδα 1999 2 5% 2004 4,1  

Οοββανία    2006 5,4 16% 

Ηνθακδία 2005 2.3 43% 2006 16,6 80% 

Ηηαθία 2004 46.5  2004 46,3  

Λεημκία  0.6  2006 0,1 46% 

Λζεμοακία 2006 7.8  2006 0,6 60% 

Λμολειαμφνβμ 2005  46% 2004 2,7  

Μάθηα    2004 0,8  

Οθθακδία 2005 25.8 95% 2005 25,8 98% 

Πμθςκία 2000 2.2 75% 2006 16,8 28% 

Πμνημβαθία 1999 3 5% 2004 11,4  

Ρμοιακία    2005 0,4  

θμααηία    2004 11,4  

θμαεκία 2005 1.1 53%    

Ηζπακία 2005 35  2006 38,5 14% 

μοδδία 2006 11  2004 10,2  

Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ 
 100.4 82% 2006 114,2 65% 

Ζ.Β.-Αββθία 2005 89.6 80%    

Ζ.Β.-ηςηία 2003 10.8 96%    

Μέζδ ηζιή βζα πχνεξ ιε 

δζαεέζζια δεδμιέκα 
 86%   66% 

οκμθζηή παναβςβή 
ΑΔΚΚ βζα πχνεξ ιε 

δζαεέζζια δεδμιέκα 

 
 

252,70 

 

  820 

Πίκαηαξ 35: φβηνζζδ ηςκ ακαθενυιεκςκ πμζμζηά ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηζξ δφμ πνυζθαηεξ πδβέξ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς 
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Έηζζ, υπςξ ηαζ παναπάκς:  

 Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ δζμνεςιέκεξ πμζυηδηεξ πμο πνμηφπημοκ βζα ηδκ 

απμθοβή ηδξ οπενεηηίιδζδξ ηςκ ακαηοηθςιέκςκ πμζμηήηςκ ζηζξ πχνεξ 

πμο πενζθαιαάκμοκ απυαθδηα εηζηαθήξ ζηδκ ακαθμνά ημοξ, ηαεχξ ηαζ 

βζα κα δζμνεςεεί δ πζεακή οπμηίιδζδ ζηζξ πμζυηδηεξ ζε πχνεξ ιε εθθζπή 

οπμαμθή ζημζπείςκ, 

 οπμεέημκηαξ ημ πεζνυηενμ ζεκάνζμ βζα ηζξ πχνεξ υπμο ηα δεδμιέκα 

θείπμοκ ηαζ ζηζξ δφμ ιεθέηεξ (ήημζ 0% πμζμζηά ακαηφηθςζδξ): πχνεξ ιε 

εθθζπή ακαθμνά οπμηίεεηαζ υηζ έπμοκ επίζδξ παιδθυ έθεβπμ, ηαζ ζοκεπχξ 

έπμοκ ιζηνά πμζμζηά ακαηφηθςζδξ ηαζ 

 ζοκδοάγμκηαξ ζημζπεία ηαζ απυ ηζξ δομ ιεθέηεξ, πνμηφπηεζ μ Πίκαηαξ 36: 

ΥΧΡΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΔΚΚ            

(εηαημι. ηυκμζ) 
 ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ     

Ή ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

Αοζηνία 6.60 60% 

Βέθβζμ 11.02 68% 

Βμοθβανία 7.80 0% 

Κφπνμξ 0.73 1% 

Γδιμηναηία Σζεπίαξ 14.70 23% 

Γακία 5.27 94% 

Δζεμκία 1.51 92% 

Φζκθακδία 5.21 26% 

Γαθθία 85.65 62% 

Γενιακία 72.40 86% 

Διιάδα 11.04 5% 

Οοββανία 10.12 16% 

Ηνθακδία 2.54 80% 

Ηηαθία 46.31 0% 

Λεημκία 2.32 46% 

Λζεμοακία 3.45 60% 

Λμολειαμφνβμ 0.67 46% 

Μάθηα 0.80 0% 

Οθθακδία 23.90 98% 

Πμθςκία 38.19 28% 

Πμνημβαθία 11.42 5% 

Ρμοιακία 21.71 0% 

θμααηία 5.38 0% 

θμαεκία 2.00 53% 

Ηζπακία 31.34 14% 

μοδδία 10.23 0% 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 99.10 65% 

ΔΔ 27 531.38 47% 
Πίκαηαξ 36: Τπμθμβζζιυξ ημο ιέζμο πμζμζημφ ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ ζηδκ ΔΔ 
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   Αοηυξ μ ιέζμξ υνμξ ημο πμζμζημφ ακαηφηθςζδξ 47% βζα ηδκ ΔΔ-27 είκαζ ιζα 

εονεία εηηίιδζδ ιε ορδθυ πμζμζηυ ααεααζυηδηαξ. Χζηυζμ, θαίκεηαζ ιάθθμκ 

εφθμβμ, ηαζ εκηυξ ημο εφνμοξ ηςκ εηηζιήζεςκ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ηδ 

αζαθζμβναθία: 30% 91- 60%93. 

   ε εεκζηυ επίπεδμ, δ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ έπεζ ςξ ελήξ: 

 5 πχνεξ ακαθένμοκ πμζμζηά ακαηφηθςζδξ πμο ήδδ πθδνμφκ ηδκ Οδδβία 

ηδξ ΔΔ 2008/98/EC βζα ακαηφηθςζδ έςξ 70% (Γακία, Δζεμκία, Γενιακία,  

Ηνθακδία ηαζ  Οθθακδία).  

 ε πενζθενεζαηυ επίπεδμ, ζηδ Φθάκδνα (βεςβναθζηή πενζμπή ζηα αυνεζα 

ημο Βεθβίμο, ακηζζημζπχκηαξ ζηδ Φθαιακδζηή Πενζμπή, ζοκζζηχζα ημο 

μιυζπμκδμο Βεθβζημφ ηνάημοξ), έπεζ επζηεοπεεί μ ζηυπμξ αοηυξ, ιε 

πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ πάκς απυ 90%. 

 5 πχνεξ πανμοζζάγμοκ πμζμζηά ακαηφηθςζδξ ιεηαλφ 60% ηαζ 70% 

(Αοζηνία, Βέθβζμ,  Γαθθία,  Λζεμοακία ηαζ  Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ). 

 3 πχνεξ (Λεημκία, Λμολειαμφνβμ ηαζ θμαεκία), πανμοζζάγμοκ πμζμζηά 

ακαηφηθςζδξ ιεηαλφ 40% ηαζ 60%.  

 8 πχνεξ ακαθένμοκ πμζμζηά ακαηφηθςζδξ παιδθυηενα ημο 40% 

(Κφπνμξ, Σζεπία, Φζκθακδία, Δθθάδα, Οοββανία, Πμθςκία, Πμνημβαθία ηαζ 

Ηζπακία). 

 Γζα 6 πχνεξ, δεκ οπήνπακ δζαεέζζια ζημζπεία βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ 

πμζμζηχκ ακαηφηθςζδξ (Βμοθβανία, Ηηαθία, Μάθηα, Ρμοιακία, θμααηία 

ηαζ μοδδία). 

 

 

10.4. ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟ ΣΟΥΟ ΣΟΤ 70% (WASTE FRAMEWORK DIRECTIVE 

2008/98/EC) 

  
  φιθςκα ιε ημοξ πμζμηζημφξ ζηυπμοξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ 

ηαηαζηεοέξ, εηζηαθέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, πμο εέηεζ δ Δ.Δ. ιε ηδκ κμιμεεζία 

2008/98/EC,  ζηαδζαηά δ επακαπνδζζιμπμίδζδ, ακαηφηθςζδ, ακάηηδζδ οθζηχκ 

ηαζ αλζμπμίδζδ εα πνέπεζ κα ακέθεεζ ζημ 70% ημ 2020, επί ημο ζοκμθζημφ 

αάνμοξ ηςκ παναβμιέκςκ ΑΔΚΚ.     
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   πςξ πανμοζζάγεηαζ παναπάκς, είκαζ πμθφ δφζημθμ κα εηηζιδεεί δ πανμφζα 

ηαηάζηαζδ ζηδκ Δονχπδ, θυβς έθθεζρδξ μιμζμβεκχκ ζημζπείςκ ηαζ εηεέζεςκ 

ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, πςνίξ ιζα αηνζαή πμζμηζηή 

αλζμθυβδζδ ηδξ ηνέπμοζαξ ηαηάζηαζδξ, δεκ είκαζ εφημθμ κα πνμαθεθεμφκ μζ 

ηάζεζξ ζημ ιέθθμκ. Παν‟ υθα αοηά οπάνπεζ ιζα εκδεζηηζηή ιεθθμκηζηή ηάζδ πμο 

ααζίγεηαζ ζηα ελήξ: 

 Ζ πμζυηδηα ηςκ ΑΔΚΚ ηείκεζ κα αολάκεηαζ ζοκεπχξ. 

 Σα ιέηνα πμο έπμοκ πανεεί ζηδκ ΔΔ ζε εεκζηυ επίπεδμ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ 

ΑΔΚΚ είκαζ ζπεδυκ απίεακμ κα απμδχζμοκ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ 

δζάζηδια. 

 ζμκ αθμνά ηδ ζφκεεζδ ηςκ ΑΔΚΚ, είκαζ πζεακυ κα είκαζ πανυιμζα ηαηά 

ηα πνμζεπή έηδ: ημ ηθάζια αδνακχκ οθζηχκ (ζηονυδεια ηαζ ημζπμπμζία 

ζδζαίηενα) ακηζπνμζςπεφεζ ηδ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ΑΔΚΚ (ιέπνζ 85%), 

ηαζ, ιε ελαίνεζδ ηζξ πχνεξ υπμο ημ λφθμ είκαζ έκα ζδιακηζηυ δμιζηυ οθζηυ, 

εα ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ηφνζα ζοιαμθή ζημ ζηυπμ ημο 70%. 

   πςξ 5 ηνάηδ ιέθδ (Γακία, Δζεμκία, Γενιακία, Ηνθακδία ηαζ  Οθθακδία) ήδδ 

θεάκμοκ ημ 70% ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ ιενζηά απυ ηα μπμία ιε πμζμζηά 

ακαηφηθςζδξ άκς ημο 80%, θαίκεηαζ υηζ μ ζηυπμξ αοηυξ είκαζ εθζηηυξ. 

   Χζηυζμ, μζ πχνεξ ιε πμθφ παιδθά πμζμζηά ακαηφηθςζδξ (θζβυηενμ απυ 40%) 

εα ακηζιεηςπίζμοκ ζίβμονα ιζα πνυηθδζδ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο, 

δεδμιέκμο υηζ εα είκαζ ακαβηαίμ κα ακαπηφλμοκ ηαηάθθδθεξ οπμδμιέξ.  

 

 

10.5. ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ (CASE STUDIES) 

    
   Παναηάης παναηίεεκηαζ εκδεζηηζηά ηέζζενζξ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ, υπςξ 

πναβιαημπμζήεδηακ απυ ημ ETC βζα ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ ςξ πνμξ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ, ζηζξ δομ απυ ηζξ μπμίεξ (Γενιακία, Φθάκδνα) έπεζ ήδδ 

επζηεοπεεί μ ζηυπμξ 70% ηδξ ΔΔ ηαζ ζε δφμ (Ηζπακία, Φζκθακδία) υπμο μ ζηυπμξ 

δεκ έπεζ επζηεοπεεί αηυιδ.   
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Α. ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνζόηεηεο 
ΑΔΚΚ 

72,4 εηαημιιφνζα ηυκμζ μνοηηχκ απμαθήηςκ ημ 2004 (ιε 883 kg ακά ηάημζημ) 
αθαζνχκηαξ οθζηά εηζηαθήξ 

Παξάκεηξνη 
m

3
 ΑΔΚΚ ακά m

2
 ηαημζηήζζιμο πχνμο 1.17m

3
/m

2
 

ποηκυηδηα ΑΔΚΚ 2t/m 

ύλζεζε 
πιηθώλ 
ξεύκαηνο 
ΑΔΚΚ 

Οζημδμιζηά απυαθδηα ηαηεδάθζζδξ δδθ. 
ζηονυδεια,ημφαθα,πθαηάηζα ή ιίβια αοηχκ 69.80% 

Οδμπμζίαξ 27,2% 

Απυαθδηα ηαηαζηεοχκ υπςξ 
λφθμ,βοαθί,πθαζηζηά,ιέηαθθα,ιμκςηζηά,ιίβια αοηχκ 2.60% 

Απυαθδηα βφρμο 0.40% 
ύλνιν 100% 

Δπηινγέο 
κεηά ην 
ηέινο ηεο 
δσήο ηνπο 

Αλαθύθισζε 
Δπαλαρξ/ζε θαη πξνεξγαζία 

γηα επαλαρξ/ζε 
Απόξξηςε 

Δύξνο 68.50% 22.90% Σαθή:8.6% 

Παιηέο 
ηάζεηο 

Πνςημεθανιυζηδηε πθαίζζμ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ημ 1994 (Act for Promoting 
Closed Substance Cycle Waste Management and Ensuring Environmentally 
Compatible Waste Disposal), μδδβχκηαξ ζε αφλδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ-
επακαπν/ζδξ. 

Αλάιπζε 
ηξέρνπζαο 
θαηάζηαζεο 

Μεβάθα πμζμζηά ακαηφηθςζδξ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδξ. Υαιδθά πμζμζηά 
ηαθήξ. 

Κνηηάδνληαο 
ην ζηόρν 
ηνπ 70% 

Ήδδ ακαηοηθχκεηαζ-επακαπνδζζιμπμζείηαζ πάκς απυ ημ 80% ηςκ ΑΔΚΚ 
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Β. ΦΛΑΝΓΡΑ 

 

 

Πνζόηεηεο ΑΔΚΚ 
Απυ 9.2 εηαη.ηυκμζ ημ 2005 (ιε 1853 kg ακά ηάημζημ) ιεζχεδηακ ζε 
8.5 εηαη. ηυκμοξ ημ 2007 (ιε 1385 kg ακά ηάημζημ). Μέβζζηδ ηζιή ημ 
2006 ιε 1772kg ακά ηάημζημ) 

πληειεζηέο 
Γεκ οπάνπμοκ, ηαεχξ ηα ΑΔΚΚ δεκ ααζίγμκηαζ ζε οπμεέζεζξ ηαζ 
ιμκηέθα, αθθά πνμηφπημοκ απυ άιεζδ ηαηαβναθή ημοξ. 

ύλζεζε πιηθώλ 
ξεύκαηνο 
ΑΔΚΚ(έηνο 
αλαθνξάο 2000) 

ηονυδεια 41% 

Σμζπμπμίαξ 40% 

Κεναιζηά 3% 

Αζθαθημξ 12% 

Ξφθμ 1.80% 

Γφρμξ 0.30% 

Μέηαθθα 0.20% 
Πθαζηζηά 0.10% 

Αζθαθημφπα οθζηά 0.10% 

Άθθα 1.60% 

Δπηινγέο κεηά ην 
ηέινο ηεο δσήο ηνπο 

Αλαθύθισζε Απόξξηςε 

Δύξνο 89.20% Σαθή: 10.8% 

Παιηέο ηάζεηο 

Πνςημεθανιυζηδηε πθαίζζμ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ημ 1981 μδδβχκηαξ 
ήδδ απυ ημ 1992 ζε ακαηφηθςζδ 48%, πνμενβαζίεξ υπςξ 
ηειαπζζιυξ, δζαθμβή ηαζ ηαλζκυιδζδ 18% ηαζ ηαθή 33%, ιε 
αιεθδηέμ πμζμζηυ ηαφζδξ. 

Αλάιπζε ηξέρνπζαο 
θαηάζηαζεο 

Μεβάθα πμζμζηά ακαηφηθςζδξ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδξ. 
Υαιδθά πμζμζηά ηαθήξ-Μδ εθηοζηζηυξ ηνυπμξ απυννζρδξ, 
ιεβάθα πνυζηζια βζα ΥΤΣΑ, απαβυνεοζδ απυννζρδξ ηςκ 
ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ ηαζ ζδιακηζηή εέζδ ζηδκ αβμνά ηςκ 
ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ. 

Κνηηάδνληαο ην 
ζηόρν ηνπ 70% 

Ήδδ ακαηοηθχκεηαζ-επακαπνδζζιμπμζείηαζ ημ 89% ηςκ ΑΔΚΚ 
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Γ. ΗΠΑΝΗΑ 

 
 
Πνζόηεηεο ΑΔΚΚ 810 kg ακά ηάημζηo ημ 2005  

πληειεζηέο 

Απυαθδηα ηαηαζηεοχκ 120Kg/m
2
 

Απυαθδηα ακαηαζκίζεςκ 338.7Kg/m
2
 

Απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ 1129Kg/m
2
 

Απυαθδηα ιενζηήξ ηαηεδάθζζδξ 903.2Kg/m
2
 

ύλζεζε πιηθώλ 
ξεύκαηνο ΑΔΚΚ 

Πέηνα      5.00% 

ηονυδεια   12.00% 

Υανηί     0.30% 

Κεναιζηά     54.00% 

Αζθαθημξ     5.00% 

Ξφθμ     4.00% 

Γφρμξ     0.20% 

Μέηαθθα 2.50% 

Γοαθί     0.50% 

Άθθα μνοηηά   4.00% 

Πθαζηζηά     1.50% 

Άθθα 11.00% 

Δπηινγέο κεηά ην ηέινο 
ηεο δσήο ηνπο 

Αλαθύθισζε Απόξξηςε 

Δύξνο 

7.50% 
ιδ εθεβπυιεκδ ηαθή-Γεκ 
οπάνπμοκ ζημζπεία ηαζ 

δεδμιέκα 

Αλάιπζε ηξέρνπζαο 
θαηάζηαζεο 

Έθθεζρδ πμθζηζηήξ βζα δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ, εοημθυηενδ δ 
απυννζρδ ζε ΥΤΣΑ 

Κνηηάδνληαο ην ζηόρν ηνπ 
70% 

ηυπμξ βζα ακαηφηθςζδ 10% έςξ ημ 2012 ηαζ 20% έςξ ημ 
2015 
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Γ. ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

 

 

Πνζόηεηεο ΑΔΚΚ 

Σμ 2006 πενίπμο 23 εηαη.ηυκμζ (ιε οθζηά εηζηαθήξ) ζοκ 410000 
ηυκμζ επζηίκδοκα οθζηά ιε 57% απυ ακαηαίκζζδ,27% απυ 
ηαηεδαθίζεζξ ηαζ 16% απυ κέεξ ηαηαζηεοέξ. 1,6 Μt ημ 2007 ιε ηα 
ίδζα πμζμζηά ΑΔΚΚ 

πληειεζηέο 

Απυαθδηα ηαηαζηεοχκ 1-17 Kg/m
3
 

Απυαθδηα ακαηαζκίζεςκ 5-15 Kg/m
3
 

Απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ 
ιεζαίςκ 50 Kg/m

3
 

Απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ ιεβάθεξ 200 Kg/m
3
 

Απυαθδηα επζηίκδοκα 2gr ακά Kg/m
3
 

ύλζεζε πιηθώλ ξεύκαηνο 
ΑΔΚΚ 

Ξφθμ 40% 

Ονοηηά 31% 

Ξφθμ 14% 

Άθθα 15% 

Δπηινγέο κεηά ην ηέινο ηεο 
δσήο ηνπο 

Απυαθδηα ηαηαζηεοχκ:   

Ακαηφηθςζδ 33% 

Ακάηηδζδ εκένβεζαξ 27% 

Σαθή 40% 

Ακάηηδζδ απυ απυαθδηα 
ηαηεδαθίζεςκ 

50% 

Αλάιπζε ηξέρνπζαο 
θαηάζηαζεο 

Υαιδθή ακάηηδζδ οθζηχκ ηαζ Τρδθή ακάηηδζδ εκένβεζαξ ελαζηίαξ 
ηςκ απμαθήηςκ λφθμο 

Κνηηάδνληαο ην ζηόρν ηνπ 
70% 

ηυπμξ δ ακηζηαηάζηαζδ ηαζκμφνζςκ ηαηαζηεοχκ απυ 
ακαηαζκίζεζξ ιέπνζ ημ 2016 ηαζ ακαηφηθςζδ-
επακαπνδζζιμπμίδζδ-ακάηηδζδ εκένβεζαξ ζε πμζμζηυ 70%,    
έςξ ηυηε 

 
 
 

   ηζξ παναπάκς ιεθέηεξ πενίπηςζδξ (Case Studies) πανμοζζάγμκηαζ ηέζζενζξ 

πχνεξ ηδξ Δ.Δ. πμο δζαθένμοκ ζδιακηζηά ζηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ. ε υηζ 

αθμνά ηδκ Γενιακία, δ παναβςβή ηςκ απμαθήηςκ ηδξ ημ 2004 έθηακε ηα 883 kg 

ακά ηάημζημ ιε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αοηχκ ηα απυαθδηα ηαηεδάθζζδξ. Καεχξ ημ 

πθαίζζμ δζαπείνζζδξ βζα ηα ΑΔΚΚ έπεζ ήδδ εεζπζζηεί απυ ημ 1994, ημ πμζμζηυ 

ακαηφηθςζδξ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδξ έπεζ ήδδ λεπενάζεζ ζε ζφκμθμ ημ 80%, 

έπμκηαξ ήδδ ελαζθαθίζεζ ημ γδημφιεκμ απυ ηδκ Δ.Δ. 70% ιέπνζ ημ 2020. 

   Ζ αέθηζζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ βζα ηδκ Δ.Δ. εθανιυγεηαζ ζηδκ Φθάκδνα. Σμ 

ζδιακηζηυηενμ ημιιάηζ ηδξ δζαπείνζζδξ είκαζ υηζ δεκ πνεζάγεηαζ δ ακάπηολδ 

ηάπμζμο ιμκηέθμο βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ ΑΔΚΚ, αθθά 
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βίκεηαζ ηαηεοεείακ ηαηαβναθή ηςκ απμαθήηςκ. Δπζπθέμκ, ημ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα 

ηδκ δζαπείνζζδ ημοξ έπεζ λεηζκήζεζ απυ 1981 μδδβχκηαξ ήδδ απυ ημ 1992 ζε 

ακαηφηθςζδ 48%. ζμκ αθμνά ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ ημ πμζμζηυ 

ακαηφηθςζδξ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδξ έπεζ θηάζεζ ζπεδυκ ζημ 90% ηςκ ΑΔΚΚ, 

ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ ζηδκ Δ.Δ. Σα παιδθά πμζμζηά ηαθήξ 

μθείθμκηαζ αθεκυξ ζηα ιεβάθα ηέθδ βζα ΥΤΣΑ ηαζ ζηδκ απαβυνεοζδ απυννζρδξ 

ηςκ ακαηοηθμφιεκςκ οθζηχκ ηαζ αθεηένμο ζηδ ζδιακηζηή εέζδ ηςκ 

ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ ζηδκ αβμνά.  

   ζμκ αθμνά ηδκ Φζκθακδία, οπάνπεζ δ ζδζαζηενυηδηα υηζ ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ επμιέκςξ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ απμαθήηςκ είκαζ ημ λφθμ. Δπμιέκςξ ιπμνεί δ 

ακάηηδζδ ηςκ  οθζηχκ κα είκαζ παιδθή αθθά δ ακάηηδζδ εκένβεζαξ είκαζ ορδθή 

ελαζηίαξ ηςκ απμαθήηςκ λφθμο. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ημο 70% πμο εέηεζ δ 

Δ.Δ. βίκεηαζ πνμζπάεεζα βζα ακηζηαηάζηαζδ ηαζκμφνζςκ ηαηαζηεοχκ απυ 

ακαηαζκίζεζξ ιέπνζ ημ 2016 ηαζ ακαηφηθςζδ-επακαπνδζζιμπμίδζδ-ακάηηδζδ 

εκένβεζαξ ζε πμζμζηυ 70% έςξ ηυηε.  

   Σέθμξ ζηδκ Ηζπακία, πανμοζζάγμκηαζ ηα παιδθυηενα πμζμζηά ακαηφηθςζδξ 

ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ ηνεζξ πχνεξ ιε ιυθζξ 7,5% ακαηφηθςζδ ηαζ ιεβάθμ 

πμζμζηυ απυννζρδξ ζε ΥΤΣΑ ηαζ ζε πανάκμιεξ πςιαηενέξ. Σμ πνυαθδια 

έβηεζηαζ ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπεζ μνβακςιέκμ δίηηομ ζοβηέκηνςζδξ 

δεδμιέκςκ ηαζ  ζημζπείςκ. 
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11. ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΔΚΚ ΣΟΝ         

Ν. ΑΣΣΗΚΖ 

   πςξ ήδδ ακαθένεδηε παναπάκς, ζημκ κ. Αηηζηήξ, δεκ οπάνπεζ μνβακςιέκμ 

δίηηομ ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ ΑΔΚΚ. Έηζζ μζ δοκαηυηδηεξ επελενβαζίαξ 

ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ ζημκ κ. Αηηζηήξ είκαζ μζ ελήξ: 

 Υξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ γηα αλάπιαζε ηνπ ιαηνκείνπ Εσίηζα, 

ζηελ Αγία Μαξίλα Κνξσπίνπ.  

Σμ θαημιείμ Εςίηζα είκαζ οπυ ακάπθαζδ, ιε πνςηυημθθμ πμο οπεβνάθδ 

ακάιεζα ζημκ Ονβακζζιυ Ροειζζηζημφ πεδίμο Αεήκαξ, ημκ δήιμ Κνςπίαξ 

ηαζ ημκ Δκζαίμ φκδεζιμ Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ Αηηζηήξ (ΔΓΚΝΑ)  ζηζξ 5 

επηειανίμο 2005. Ζ ακάπθαζδ έπεζ ακαηεεεί ζε ζδζςηζηή εηαζνεία ηαζ μ 

πχνμξ είκαζ οπυ ηδκ επίαθερδ ημο ζδζχηδ, ημο ημπζημφ δήιμο ηαζ ημο 

ΔΓΚΝΑ.  Πνμαθέπεηαζ επίζδξ υηζ έςξ ημ ηέθμξ ημο 2011, δ ακάπθαζδ ημο 

θαημιείμο Εςίηζα εα έπεζ μθμηθδνςεεί. Απυ ζημζπεία ηδξ Οιμζπμκδίαξ 

ςιαηείςκ Ηδζμηηδηχκ Μδπακδιάηςκ Ένβςκ Δθθάδμξ ηαζ ημο ΔΓΚΝΑ βζα 

ημ 2009 ζημ θαημιείμ Εςίηζα, λεθμνηχκμκηαζ πενίπμο 300 θμνηδβά πχια 

ηδκ διένα ιε 20ton/θμνηδβυ/διένα βζα 6 διένεξ ηδξ εαδμιάδαξ. Έηζζ 

ζοκμθζηά εηδζίςξ δ εκαπυεεζδ ζημ θαημιείμ είκαζ:  

 

έt

έάάέόtά

/000.900.1

/52/6//20300
 

 

   ζμκ αθμνά ημ ηυζημξ ηδξ εκαπυεεζδξ ζημ θαημιείμ Εςίηζα, βζα 30m3 

οθζηά ΑΔΚΚ, ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζε 12-13 ηυκμοξ/θμνηδβυ δ πνέςζδ είκαζ 

15€, εκχ βζα 50 m3 ΑΔΚΚ , δδθαδή 21-22 ηυκμοξ/θμνηδβυ, δ πνέςζδ είκαζ 

22€. Άνα, δ πνέςζδ ηοιαίκεηαζ πενίπμο ζημ 1,0€/ηυκμ. Δπμιέκςξ βζα ηδκ 

ζοκμθζηή εκαπυεεζδ ζημ θαημιείμ ημ 2009 δ πνέςζδ είκαζ πενίπμο 2 εηαη. €. 
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  Μόλν γηα ηα πιηθά εθζθαθώλ: Απεπζείαο δηάζεζε ζηνλ ΥΤΣΑ ησλ 

Άλσ Ληνζίσλ ή πξνεπεμεξγαζία γηα κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ 

απνβιήησλ θαη δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ.  

    Γζα πανάδεζβια, δ ζδζςηζηή εηαζνία «ΝΔΗΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ», πμο 

αζπμθείηαζ ιε ηδ ζοθθμβή, ιεηαθμνά ηαζ επελενβαζία ζηενεχκ απμαθήηςκ 

ακαθαιαάκεζ ηδ δζαπείνζζδ απυ ημ ζδιείμ απμημιζδήξ ηςκ ΑΔΚΚ (π.π. απυ ημ 

ενβμηάλζμ) έςξ ημ ζδιείμ δζάεεζδξ ημοξ δζαεέημκηαξ υθα ηα απαναίηδηα 

ιδπακήιαηα ιείςζδξ ημο υβημο ηςκ απμαθήηςκ αοηχκ, ηα μπμία ζηδ ζοκέπεζα 

μδδβμφκηαζ πνμξ απυννζρδ ζημ ΥΤΣΑ. Τπάνπμοκ ηαζ άθθεξ ιζηνυηενεξ εηαζνίεξ 

ή ζδζχηεξ πμο πναβιαημπμζμφκ ηάηζ ακηίζημζπμ, αθθά δοζηοπχξ, ζοκμθζηή 

εηηίιδζδ δφζημθα εα ιπμνμφζε κα βίκεζ, ηαεχξ εθάπζζηα απυ αοηά ηα θμνηία 

γοβίγμκηαζ ηαζ δεκ οπάνπεζ μνβακςιέκμ ζφζηδια ηαηαβναθήξ ηςκ απμαθήηςκ. 

   Απυ ζημζπεία ημο ΔΓΚΝΑ, μ μπμίμξ είκαζ επίζδξ μ θμνέαξ πμο δζαπεζνίγεηαζ 

ηζξ εβηαηαζηάζεζξ απμαθήηςκ ζηα Άκς Λζυζζα, βζα ημ 2009 μ XYTA δέπεηαζ 

πενίπμο 280 δνμιμθυβζα θμνηδβχκ ιε οθζηά εηζηαθχκ ιε 20ton/θμνηδβυ/διένα 

βζα 6 διένεξ ηδξ εαδμιάδαξ, βζα ηάθορδ ηςκ  αζηζηχκ απμννζιιάηςκ. Έηζζ 

ζοκμθζηά εηδζίςξ ηα πχιαηα πμο απμννίπημκηαζ ζημκ ΥΤΣΑ είκαζ: 

έt

έάάέόtά

/000.750.1

/52/6//20280
 

   φιθςκα ιε ηδκ εηαζνία «ΝΔΗΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ», ημ 2009 

ζοβηέκηνςζακ πενίπμο 110.000t ΑΔΚΚ. Αοηέξ μζ πμζυηδηεξ πενζθαιαάκμκηαζ 

ζηζξ πμζυηδηεξ πμο μδδβμφκηαζ ζε ΥΤΣΑ, υπςξ οπμθμβίζηδηακ παναπάκς. Ζ 

πνέςζδ βζα ηδκ απυννζρδ ζημ ΥΤΣΑ άκς Λζμζίςκ είκαζ ιδδεκζηή  βζα ηα οθζηά 

εηζηαθχκ, δδθαδή ηα πχιαηα, ηαεχξ υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς είκαζ 

απαναίηδηα βζα ηδκ επζηάθορδ ηςκ αζηζηχκ απμννζιιάηςκ.  

 ηελ νπζία δελ γίλεηαη αλαθύθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε, απυ 

ηδ ιενζά ηςκ ενβμθάαςκ πμο έπμοκ ακαθάαεζ ηα ακηίζημζπα ένβα, ηαζ μζ 

μπμίμζ έπμοκ ςξ ηφνζμ ιέθδια κα απμιαηνφκμοκ ηα απυαθδηά ημοξ ιε 

μπμζμδήπμηε ηνυπμ, ιε ζηυπμ κα επζαανφκμκηαζ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ απυ 
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ηζξ εηαζνίεξ απμημιζδήξ, πμο ημοξ δζαεέημοκ ημοξ άδεζμοξ ηάδμοξ βζα ηδκ 

ζοθθμβή ηςκ ΑΔΚΚ. Μζα εηαζνεία ζοθθμβήξ ΑΔΚΚ, πνεχκεζ πενίπμο 120€ 

ακά ηάδμ απμημιζδήξ πςνδηζηυηδηαξ πενίπμο 7m3. 

   Ζ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ ΑΔΚΚ (πνμσυκηα εηζηαθήξ)  πμο 

αλζμπμζήεδηε ζημκ Ν. Αηηζηήξ ημ 2009 είκαζ 1.900.000 + 1.750.000 = 

3.650.000 t.  

   Με αάζδ ημκ Πίκαηα 20 (Κεθάθαζμ 8.3) δ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ 

εηζηαθήξ πμο οπμθμβίζηδηε βζα ημ 2009 είκαζ 8.373.000t. Δπμιέκςξ, δ 

ακελέθεβηηα απμννζπηυιεκδ πμζυηδηα είκαζ πενίπμο 4.700.000t. 

   Με δεδμιέκμ ημ υηζ ακαηοηθχκεηαζ ημ 5% ηςκ ΑΔΚΚ (εηηυξ ηςκ οθζηχκ 

εηζηαθήξ) ζηδκ Δθθάδα (ζημζπεία Δ.Δ., Πίκαηαξ 36, πανάβναθμξ 10.3) ηαζ 

ηδκ παναδμπή υηζ ακηίζημζπμ εα είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ ζημκ       

κ. Αηηζηήξ, δεκ αλζμπμζείηαζ ημ 95% ημο ζοκυθμο ηςκ ηαηεδαθίζεςκ ηαζ 

ηαηαζηεοχκ. Γδθαδή υζμκ αθμνά ημ 2009, ημ 
100

95
 700.000=665.000t 

εεςνείηαζ υηζ δζαηέεδηακ ζε πανάκμιεξ πςιαηενέξ. 
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12. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 

   ηδκ πανμφζα εκυηδηα βίκεηαζ ιζα εηηίιδζδ ημο ηυζημοξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ιμκάδςκ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ. ημ Κεθάθαζμ 9, πανμοζζάζηδηε δ θεζημονβία ηδξ 

πζθμηζηήξ ιμκάδαξ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ ζηα άκς Λζυζζα, ένβμ ζοκμθζημφ 

πνμτπμθμβζζιμφ 2.403.685€ ιε δοκαιζηυηδηα 300 t/διένα. Με ηδ θήλδ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ πζθμηζηήξ ιμκάδαξ πνμέηορε υηζ δ αζςζζιυηδηα ιίαξ ιμκάδαξ 

δζαπείνζζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ΑΔΚΚ ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεευξ ηδξ (αζχζζιδ 

δοκαιζηυηδηα ιμκάδαξ εεςνείηαζ αοηή πένακ ηςκ 350.000 t/έημξ) ηαζ απυ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηέθμοξ επελενβαζίαξ (εηηζιάηαζ ζε 1,8-2,0€/t εζζενπμιέκςκ 

απμαθήηςκ) πένακ ηςκ ηοπυκ εζυδςκ πμο εα πνμηφρμοκ απυ ηδκ πχθδζδ ηςκ 

αδνακχκ πνμσυκηςκ ζηα ηθάζιαηα 0-16 mm ηαζ 16-32 mm.  

   Μζα ακάθμβδ ιεθέηδ ιε εέια: «πεδζαζιυξ Γζαπείνζζδξ Απμαθήηςκ Δηζηαθχκ 

Καηαζηεοχκ ηαζ Καηεδαθίζεςκ Ν. Ρμδυπδξ» εηπμκήεδηε ιε πνςημαμοθία ηδξ 

ΣΔΓΚ (Σμπζηή Έκςζδ Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ) Ν. Ρμδυπδξ ηαζ ημο Γήιμο 

Κμιμηδκήξ. Ζ ιεθέηδ εηπμκήεδηε ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ημο Ν.2939/01 ηαζ 

ηδ ζπεηζηή κμιμεεζία πενζαάθθμκημξ ηαζ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ.  

   Ζ εηπυκδζδ ηδξ είπε ςξ ζηυπμ ημ ζπεδζαζιυ εκυξ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ 

δζαπείνζζδξ, αλζμπμίδζδξ ηαζ δζάεεζδξ αδνακχκ απμαθήηςκ βζα ηδκ εονφηενδ 

πενζμπή ημο Νμιμφ Ρμδυπδξ. (μζ οπμθμβζζιμί έβζκακ βζα ιζα έηηαζδ πενίπμο 50 

ζηνειιάηςκ). Ζ ιεθέηδ ακαηέεδηε απυ ηδκ Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Ρμδυπδξ ηαζ ημ Γήιμ 

Κμιμηδκήξ ζηδκ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ., Ακαπηολζαηή Δηαζνεία  Ακαημθζηήξ 

Θεζζαθμκίηδξ, ηαζ εηπμκήεδηε ηδκ πενίμδμ 15/11/2007 έςξ 15/04/2008.  

   Βάζεζ ηδξ ιεθέηδξ ηα επζιένμοξ ηιήιαηα ηδξ ιμκάδαξ εα πνέπεζ κα είκαζ: 

1. Σιήια πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ,  

2. Σιήια πνμδζαθμβήξ (πνχημ ζηάδζμ δζαθμβήξ) ηαζ πνμεπελενβαζία, 

3. Σιήια δζαθμβήξ,  

4. Σιήια επελενβαζίαξ. Θναοζηήνεξ – Κυζηζκα - Μεηαθμνζηέξ ηαζκίεξ, 

5. Σιήια απμεήηεοζδξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ ακαηηχιεκςκ 

οθζηχκ.  
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   Ζ δοκαιζηυηδηα ηδξ ιμκάδαξ, εηηζιήεδηε ζε 80 ηυκμοξ/χνα. Θεςνχκηαξ υηζ μ 

ιέβζζημξ ανζειυξ ηςκ ςνχκ  πμο ιπμνεί διενδζίςξ κα θεζημονβήζεζ είκαζ πέκηε 

(5), χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ ζςζηή θεζημονβία ηδξ ιμκάδαξ ηαζ κα 

εθαπζζημπμζδεμφκ μζ θεμνέξ, ημ ζφκμθμ ηδξ πμζυηδηαξ πμο εα επελενβάγεηαζ δ 

ιμκάδα είκαζ 400 ηυκμζ/ιένα. Ζ ζοκμθζηή εηήζζα πμζυηδηα επελενβαζίαξ είκαζ 

ιζηνυηενδ απυ ηδκ εηηζιχιεκδ παναβυιεκδ πμζυηδηα ΑΔΚΚ βζα ημ κμιυ 

(250.000 ηυκμοξ/έημξ). Ο θυβμξ πμο επζθέπεδηε δ δοκαιζηυηδηα αοηή είκαζ 

ελαζθάθζζδ ηδξ αζςζζιυηδηα ηδξ ιμκάδαξ, ηαεχξ οπάνπμοκ δζαηοιάκζεζξ ζηζξ 

πμζυηδηεξ πμο πανάβμκηαζ. 

   Έηζζ, βζα ιζα πθήνδ ιμκάδα, ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ  επέκδοζδξ οπμθμβίζηδηε: 

                                                                                                   
 Κυζημξ (€) 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ &  ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 64.000 
ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 68.000 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝ. ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  1.800.000  

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ      670.000 - 920.000 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 97.000 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 400.000 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΖ  3.100.000 - 3.350.000  

 

   Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ παναπάκς ιεθέηδ έιεζκε ζηα πανηζά ηαζ δεκ έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί αηυια ημ ένβμ, θυβς πνμαθδιάηςκ ζηδκ εφνεζδ ημο 

ηαηάθθδθμο πχνμο. 

   οκδοάγμκηαξ ηα παναπάκς ηαζ βζα ηδκ επελενβαζία πενίπμο 700.000t ΑΔΚΚ 

(ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, παναβςβή 2009), ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα 

βίκεηαζ δζαθμβή/δζαπςνζζιυξ ζηδκ πδβή (ενβμηάλζμ) ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ 

ζε ζπέζδ ιε αοηά ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηαηεδαθίζεςκ, πνεζάγμκηαζ πενίπμο 5-6 

ηέημζεξ ιμκάδεξ ζοκμθζημφ ηυζημοξ 15-18.000.000€.. 
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  13. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 Πμθθά απυ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή, ηδκ ακαηαίκζζδ ηαζ 

ηδκ ζοκηήνδζδ ιζαξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (λφθμ, ηζζιέκημ-ζηονυδεια, 

ημκζάιαηα ηαζ επζπνίζιαηα, πάθοααξ, παθηυξ, αθμοιίκζμ, ηεπκδημί θίεμζ-ηεναιζηά 

οθζηά, πθαζηζηά, βοαθί ηαζ πνχιαηα) πενζέπμοκ ημλζηέξ μοζίεξ πμο νοπαίκμοκ 

ημκ αένα ηαζ ηα κενά ηαζ πνμηαθμφκ αθάαεξ ζηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ ηαζ ζηα 

θοζζηά μζημζοζηήιαηα. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ ηηζνίμο 

πανάβμκηαζ απμννίιιαηα, ηα μπμία ςξ ηονίανπμ παναηηδνζζηζηυ έπμοκ ηδκ 

έκημκδ δζαθμνμπμίδζδ ηυζμ ζηδ ζφζηαζή ημοξ, υζμ ηαζ ζηζξ ηεθζηέξ πνμξ 

δζάεεζδ πμζυηδηεξ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ απμννζιιάηςκ πνμένπεηαζ 

ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηαηεδάθζζδ ημο ηηζνίμο. Έηζζ μνίζηδηακ ηα ΑΔΚΚ, 

δδθαδή ηα Τθζηά Δηζηαθχκ, ηα Τθζηά Οδμπμζίαξ, ηα Τθζηά Καηεδαθίζεςκ-

Μπάγα ηαζ ηα Απυαθδηα απυ ηα Δνβμηάλζα, ηα μπμία ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ 

ζε δομ εονείεξ ηαηδβμνίεξ, ηα αδνακή ηαζ ηα επζηίκδοκα απυαθδηα.  

   Σα ΑΔΔΚ πνεζάγμκηαζ επελενβαζία βζα ηνεζξ ααζζημφξ ηφνζμοξ θυβμοξ:  

(α) Δίκαζ δοκαηή δ μνεμθμβζηή πνήζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ θοζζηχκ πυνςκ, πμο 

εα δζαθμνεηζηά εα έπνεπε κα ελμνοπημφκ. 

(α)οιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ απμννζιιάηςκ πμο ηαηαθήβμοκ 

ζημοξ πχνμοξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ ηαζ παναηείκεζ ημ πνυκμ γςήξ ημοξ ηαζ 

(β) ιεζχκεζ ηζξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ απυ ηδκ ηαθή ημοξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί 

κα είκαζ άιεζεξ υπςξ ιυθοκζδ ημο εδάθμοξ ή αηυια ηαζ ημο οδνμθυνμο 

μνίγμκηα, ή έιιεζεξ ζηδκ οβεία ζημκ ακενχπςκ. 

   Σα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαηεδάθζζδ ηηζνίςκ ειθακίγμοκ 

ιεβαθφηενμ ααειυ δοζημθίαξ υζμκ αθμνά ζηδ δζαπείνζζή ημοξ, εκ ζοβηνίζεζ ιε 

ηα απυαθδηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ακεβένζεζξ ηηζνίςκ θυβς έθθεζρδξ 

βκχζδξ εη ηςκ πνμηένςκ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ άπνδζηςκ οθζηχκ πμο εα 

πνμηφρμοκ. 

   ζμκ αθμνά ηα απυαθδηα ηςκ ηαηεδαθίζεςκ δ αεζθυνμξ ακάπηολδ ααζίγεηαζ 

ζηα θεβυιεκα 2R (reuse, recycle), δδθαδή ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ 

ακαηφηθςζδ. Ακηίζημζπα βζα ηα απυαθδηα ηςκ ηαηαζηεοχκ οζμεεηείηαζ δ θμβζηή 

ηςκ 3R (reduce, reuse, recycle), δδθαδή ιείςζδ, επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ 
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ακαηφηθςζδ. Ονζζιέκα οθζηά πμο οπάνπμοκ ζηα απυαθδηα απυ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ιε απμιάηνοκζδ ηςκ οθζηχκ 

πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ηαηεδάθζζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ, δζαδζηαζία πζμ επίπμκδ άθθα 

ηαζ ιε ορδθυηενμ ηυζημξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ ζοιααηζηή ηαηεδάθζζδ. Δπζπθέμκ 

είκαζ απαναίηδημξ μ πνμζεηηζηυξ δζαπςνζζιυξ, δ ηαοημπμίδζδ ηαεχξ ηαζ μ 

έθεβπμξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμηφπημοκ. 

   Ζ ακαηφηθςζδ ηςκ οθζηχκ ζηδ ηαηαζηεοή δζαπςνίγεηαζ ζε δφμ είδδ, αάζεζ δφμ 

δζαθμνεηζηχκ ηνζηδνίςκ: ε πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή - ακάθμβα ιε ημκ ημιέα 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά - ηαζ ζε άιεζδ ηαζ έιιεζδ - 

ακάθμβα ιε ημ πυζδ επελενβαζία πνεζάγμκηαζ ηα οθζηά βζα κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ. Σα μθέθδ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδξ 

ηςκ οθζηχκ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηά υπςξ ηαζ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ ημιέα ή 

δναζηδνζυηδηα. 

   ηδκ Δθθάδα δεκ οπάνπεζ μνβακςιέκμ πθαίζζμ δζαπείνζζδξ ηςκ ΑΔΚΚ. Πανυηζ 

έπεζ εηδμεεί απυ ημ 2001 μ Ν.2939/2001, πμο ακαθένεηαζ ζηδκ δζαπείνζζδ ημοξ, 

αθθά ηαζ έπεζ ειπθμοηζζηεί ιε ηδκ έηδμζδ δζάθμνςκ Π.Γ (ιε ηεθεοηαία ηδκ Τ.Α. 

36259/1757/Δ103/2010 ιε εέια: «Μέηνα, υνμζ ηαζ πνυβναιια βζα ηδκ 

εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ)», αηυια μφηε μζ πμζμηζημί ζηυπμζ πμο επζαάθθμκηαζ έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί, αθθά μφηε έπεζ ζοζηαεεί μ οπεφεοκμξ μνβακζζιυξ  ΔΟΔΓΑΠ, 

μ μπμίμξ εα είκαζ δ ανιυδζα ανπή βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ. 

   Δπίζδξ δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ μδδβία 1999/31/ΔΔ βζα ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ 

απμννζιιάηςκ επζηνέπεζ ηδκ απυννζρδ ζημοξ ΥΤΣΑ ζηονμδέιαημξ, ημφαθςκ, 

ηεναιζηχκ, πμο είκαζ βκςζηυ απυ πμφ πνμένπμκηαζ ηαζ ζηα μπμία πενζέπμκηαζ 

παιδθέξ πμζυηδηεξ άθθςκ οθζηχκ (υπςξ ιέηαθθα, πθαζηζηά, πχια, μνβακζηά, 

λφθμ, εθαζηζηά η.α.) ηαζ δεκ επζηνέπεηαζ δ απυννζρδ ζε ΥΤΣΑ ΑΔΚΚ πμο έπμοκ 

νοπακεεί απυ μνβακζηέξ ή ακυνβακεξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ ηαζ πμο ζηα μπμία έπεζ 

βίκεζ επελενβαζία, ηάθορδ ή ααθή ιε οθζηά πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ. 

   Γζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ ηηζνίμο ζε υθδ 

ηδκ δζάνηεζα γςήξ ημο είκαζ πνήζζιμ κα πνμζδζμνζζηεί δ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα 
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(embodied energy) ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ οθζηχκ, δ μπμία είκαζ ιζα απυ ηζξ 

παναιέηνμοξ ηδξ ακάθοζδξ ηφηθμο γςήξ εκυξ οθζημφ. 

   φιθςκα ιε ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηάεε οθζημφ ζηδκ ηαηαζηεοή πνμηφπηεζ 

δ ζοκμθζηή εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηςκ οθζηχκ ημο ηηζνίμο. Έηζζ δ ιείςζδ ηδξ 

εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ιείςζδ ηςκ 

πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ ή ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημοξ απυ ακαηοηθςιέκα οθζηά. 

   Βάζεζ ημο οπμθμβζζηζημφ ιμκηέθμο βζα ηα ΑΔΚΚ ηδξ Μμκάδαξ Πενζααθθμκηζηήξ 

Δπζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ ηδξ πμθήξ Υδιζηχκ Μδπακζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε,  πνμζδζμνίζηδηακ μζ παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ βζα ηα 

απυαθδηα ηαηαζηεοχκ, ηα απυαθδηα ηαηεδαθίζεςκ ηαζ ηα απυαθδηα εηζηαθχκ, 

λεπςνζζηά βζα ημκ Ν. Αηηζηήξ ηαζ βζα πνμκζηή δζάνηεζα απυ ημ 2000-2009. 

   Έηζζ δ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηςκ ΑΔΚΚ βζα ημ κμιυ Αηηζηήξ βζα ηα έηδ 2000-

2009,υπςξ εηηζιήεδηε, ηοιαίκεηαζ απυ 9 εηαη. ηυκμοξ/ έημξ έςξ 18 εηαη. ηυκμοξ/ 

έημξ, πανμοζζάγμκηαξ απυ ημ 2000 ιζα αφλδζδ ιέπνζ ημ 2005 ιε  ιέβζζηδ ηζιή ηα 

18 εηαη. ηυκμοξ ημ 2005 ηαζ έηημηε αηθμοεχκηαξ ιζα ζοκεπχξ ιεζςηζηή πμνεία ιε 

εθάπζζημ ημ 2009 ζηα  9 εηαη. ηυκμοξ, ιζηνυηενδ υθδξ ηδξ δεηαεηίαξ. 

   Λυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ είκαζ δφζημθμ κα βίκεζ ιζα πενεηαίνς εηηίιδζδ 

βζα ηα επυιεκα πνυκζα, υιςξ Ημφθζμ ημο 2010 ζφιθςκα ιε ημ ΣΔΔ ακαθένεηαζ υηζ 

ιε ζοκεπίγεηαζ δ πηχζδ ζηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα αιείςημ νοειυ ηαζ ηφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ μζ κέεξ άδεζεξ πμο εηδίδμκηαζ αθμνμφκ, ζοβηνζηζηά ιε ημ 

πανεθευκ, ηηίνζα ιε ιζηνυηενμ ειααδυ ηαζ υβημ. 

   Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ βζα ημκ Ημφθζμ ημο 2010 δ ιεβαθφηενδ πηχζδ 

εκημπίγεηαζ ζηδκ Γοηζηή Μαηεδμκία ιε 48,7%, ζηδκ Αηηζηή ιε 47,6%, ζημ Νυηζμ 

Αζβαίμ ιε 40,80% ηαζ ζηα Ηυκζα Νδζζά ιε 38,6%. 

   To πζθμηζηυ ένβμ ακαηφηθςζδξ, ζημ Γήιμ Άκς Λζμζίςκ Αεδκχκ, ζηα πθαίζζα 

ημο ένβμο πμο εηπμκήεδηε ημ 2003 ηαζ επελενβάζηδηε ζοκμθζηά 30.000 ηυκμοξ 

ΑΔΚΚ, ηαηεδάθζζδξ ηονίςξ αμήεδζε ζδιακηζηά ζηδκ ιείςζδ ηςκ απμαθήηςκ 

αοηχκ βζα εηείκμ ημ πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ ιμκάδα αοηή ιεηά ημοξ 6 ιήκεξ 

θεζημονβίαξ ηδξ ζηαιάηδζε κα δμοθεφεζ. 

   Βάζεζ ζημζπείςκ ηδξ Δ.Δ, δ ακαηφηθςζδ ηςκ ΑΔΚΚ βζα ηδκ Δθθάδα ακηζζημζπεί 

ιυκμ ζημ 5%, εκχ ακηίζημζπα οπάνπμοκ πχνεξ, υπςξ Λεημκία, Λμολειαμφνβμ 
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ηαζ θμαεκία ιε πμζμζηά ακαηφηθςζδξ 40-60%, αθθά ηαζ πχνεξ (Γακία, 

Δζεμκία, Γενιακία,  Ηνθακδία ηαζ  Οθθακδία) πμο έπμοκ λεπενάζεζ ημ 70% . 

   Βάζεζ ζημζπείςκ ημο ΔΓΚΝΑ βζα ημ έημξ 2009, μ ΥΤΣΑ άκς Λζμζίςκ δέπηδηε 

πενίπμο 1.750.000ημκμοξ, ημ θαημιείμ Εςίηζα 1.900.000ημκμοξ, έηζζ ηα 

πανακυιςξ απμννζπηυιεκα ζημκ Ν. Αηηζηήξ οπμθμβίγμκηαζ ζημοξ 

4.700.000ηυκμοξ. Με δεδμιέκμ ημ υηζ ακαηοηθχκεηαζ ημ 5% ηςκ ΑΔΚΚ (εηηυξ 

ηςκ οθζηχκ εηζηαθήξ) ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ παναδμπή υηζ ακηίζημζπμ εα είκαζ ηαζ 

ημ πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ ζημκ κ. Αηηζηήξ, δεκ αλζμπμζείηαζ ημ 95% ημο ζοκυθμο 

ηςκ ηαηεδαθίζεςκ ηαζ ηαηαζηεοχκ. Γδθαδή υζμ αθμνά ημ 2009, ημ 

(95/100)*700.000=665.000t εεςνείηαζ υηζ δζαηέεδηακ ζε πανάκμιεξ πςιαηενέξ. 

   Σέθμξ ζφιθςκα ιε ιζα ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημκ κ. Ρμδυπδξ ηαζ 

αάζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηή, βζα ηδκ 

επελενβαζία πενίπμο 700.000t ΑΔΚΚ (ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ, παναβςβή 

2009), ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα βίκεηαζ δζαθμβή/δζαπςνζζιυξ ζηδκ πδβή 

(ενβμηάλζμ) ηςκ απμαθήηςκ εηζηαθχκ ζε ζπέζδ ιε αοηά ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ηαηεδαθίζεςκ, πνεζάγμκηαζ πενίπμο 5-6 ηέημζεξ ιμκάδεξ ζοκμθζημφ ηυζημοξ 15-

18.000.000€. 
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14. ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
 
   Ζ μδδβία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ πνμδζαβνάθεζ πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ απυ 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ ιέπνζ ημ 2020 ηδξ ηάλεςξ ημο 70%. Κάηζ ηέημζμ 

επζηάζζεζ ηδκ άιεζδ δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ ημζκςκίαξ  ιε ηδκ θήρδ ιέηνςκ. 

Ξένμοιε υηζ βζα κα ιπμνέζμοιε κα αθθάλμοιε ηάηζ πνέπεζ πνχηα κα ανμφιε 

ηνυπμοξ κα ημ πμζμηζημπμζήζμοιε ηαζ κα ημ ιεηνήζμοιε. 

   Γζα κα πεηφπμοιε ηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ, εα πνέπεζ πνζκ απυ ηδκ 

ηαηαζηεοή εκυξ ένβμο, βζα πανάδεζβια ηηζνίμο, ζηδ θάζδ ηδξ ιεθέηδξ, κα 

ηαηαβνάθμκηαζ ηα δμιζηά οθζηά πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ (πμζυηδηεξ-

είδμξ), ηαζ κα οπμθμβίγεηαζ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ εηζηαθχκ πμο εα απαζηδεεί. 

ηδκ μοζία, πνεζάγεηαζ κα βίκεζ ιζα «αηηζκμβναθία» ημο ένβμο, δ μπμία εα 

ανίζηεηαζ ζημκ θάηεθμ ημο ένβμο ηαζ εα μνίγεζ ανπζηά πμο εα εκαπμεέζεζ μ 

ενβμθάαμξ ηα πνχηα απυαθδηα πμο εα ακηζιεηςπίζεζ (ακ δεκ έπεζ κςνίηενα 

ηαηεδάθζζδ), δδθαδή ηα απυαθδηα εηζηαθχκ, ηαζ κα δεζιεφεηαζ πζζημπμζχκηαξ 

ημ.  

    οκεπίγμκηαξ, ζημ ζηάδζμ ηδξ ηαηαζηεοήξ, εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ 

ζοβηεηνζιέκμζ πχνμζ, ζημοξ μπμίμοξ εα βίκεηαζ δζαθμβή ζηδκ πδβή ηαζ εα 

ηαλζκμιμφκηαζ ηα οθζηά πμο είκαζ πνμξ απυννζρδ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημοξ.  

   ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαηεδάθζζδξ, ηαζ πνμημφ αοηή λεηζκήζεζ, ακ αημθμοεείηαζ 

δ παναπάκς «αηηζκμβναθία» ημο ένβμο, απυ ηα ζημζπεία πμο εα ανίζημκηαζ 

ζημκ θάηεθμ ημο ένβμο, εα ιπμνεί μ ενβμθάαμξ κα λένεζ εη ηςκ πνμηένςκ ηζ εα 

ακηζιεηςπίζεζ, ηζξ πμζυηδηεξ πμο εα πνμηφρμοκ απυ ημ ηάεε είδμξ ηαζ ζοκεπχξ 

εα ιπμνεί κα θηζάλεζ έκα ακηίζημζπμ ζπέδζμ δζαπείνζζδξ ημο. Έηζζ ηζ αθθζχξ, εα 

πνέπεζ κα αημθμοεείηαζ πάκηα επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ, υπςξ ζζπφεζ ηαζ ζε πχνεξ 

υπμο δ ακαηφηθςζδ ΑΔΚΚ απμηεθεί ηαεδιενζκή πναηηζηή εδχ ηαζ πμθθά έηδ 

(π.π. Γενιακία, Φθάκδνα), άνα πμθθά απυ ηα οθζηά εα ιπμνμφκ κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ή κα ακαηοηθςεμφκ πνζκ ηδκ μθζηή ηαηεδάθζζδ. 

Πεναζηένς, υπςξ ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή, ηα οθζηά πμο εα απμιαηνφκμκηαζ, εα 

πνέπεζ κα λεπςνίγμκηαζ ζηδκ πδβή, ακάθμβα ημ είδμξ ημοξ ηαζ ημ ακ είκαζ 

ηαεανά, επζηίκδοκα ή ιδ. 
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   Δκδεζηηζηά ζηδκ κμιμεεζία ακαθένεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ κ.3854/2010 υηζ ηάεε 

ηνία πνυκζα πνέπεζ κα δζεκενβείηαζ έθεβπμξ απυ ημκ Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π. φζηενα απυ 

αίηδζδ ημο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ή αοηεπαββέθηςξ, πνμηεζιέκμο 

κα δζαπζζηςεεί υηζ ηαηά ημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια εθανιυγμκηαζ μζ ιέεμδμζ 

εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ επζηοβπάκμκηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ημο άνενμο 7. Ακ απυ ημκ έθεβπμ δζαπζζηςεεί υηζ εθανιυγμκηαζ μζ 

ιέεμδμζ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ επζηοβπάκμκηαζ μζ ζηυπμζ, μ Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π. 

εηδίδεζ ημ Πζζημπμζδηζηυ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ (Π.Δ.Γ.) βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζφζηδια ζημ υκμια ημο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ.  Ακ υιςξ δεκ 

εθανιυγμκηαζ ηα παναπάκς, δίκεζ έκα πενζεχνζμ 20 διενχκ πνμζανιμβήξ, 

δζαθμνεηζηά εα οπάνλμοκ ηονχζεζξ. 

  Κάπμζα επζπθέμκ ιέηνα πμο εα ιπμνμφζακ κα μδδβήζμοκ ζηδκ ηαθφηενδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ΑΔΚΚ είκαζ: 

Οζημκμιζηά Μέηνα: 

 Υνδιαημδυηδζδ πζθμηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζε ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ 

ΑΔΚΚ.  

 Υνδιαημδυηδζδ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ακάπηολδ ηεπκζηχκ 

πνυθδρδξ μζημδμιζηχκ απμαθήηςκ.  

 Πνμχεδζδ αβμνάξ δεοηενμβεκχκ οθζηχκ ιέζς πζζημπμίδζδξ ημοξ. ηδκ 

Γενιακία (ιεθέηδ πενίπηςζδξ) ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά πζζημπμζμφκηαζ 

απυ ημ Γενιακζηυ Ηκζηζημφημ Πζζημπμίδζδξ (German Institute for Quality 

Assurance and Labelling(RAL)), ηάηζ πμο ηα ηάκεζ ακηαβςκζζηζηά ζηδκ 

αβμνά. 

 Καηααμθή εζδζημφ ηέθμοξ ΑΔΚΚ βζα απυννζρδ ζε πχνμοξ δζάεεζδξ. Ζ 

πανμφζα κμιμεεζία, υπςξ ακαθένεδηε ζημ Κεθάθαζμ 5.3, δεκ επζηνέπεζ 

ηδκ απυννζρδ ΑΔΚΚ ζε ΥΤΣΑ, πανά ιυκμ ημο πχιαημξ, ηονίςξ απυ ηζξ 

ενβαζίεξ εηζηαθχκ. ιςξ πανυθα αοηά, ζηδκ Ηζπακία, ιζα απυ ηζξ 

ιεθέηεξ πενίπηςζδξ δ απυεεζδ απμαθήηςκ απυ ηαηεδαθίζεζξ ηαζ 

ηαηαζηεοέξ βίκεηαζ ζημοξ ΥΤΣΑ ηαζ ιάθζζηα ιε ανηεηά παιδθυ ηυζημξ 

απυ 1€/ηυκμ ζηδκ  Παιπθυκα ιέπνζ ηαζ 25€/ηυκμ ζηδκ Μαδνίηδ, ηάηζ ημ 
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μπμίμ έπεζ θεζημονβήζεζ εζξ αάνμξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

απμαθήηςκ αοηχκ. 

Δηπαζδεοηζηά Μέηνα: 

 Πανμπή ζε εεςνδηζηυ αθθά ηαζ ζε πναηηζηυ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ 

ενβμθάαςκ ζηδκ κμιμεεζία βζα επζθεηηζηή ηαηεδάθζζδ ηαζ ζδιαζία ηδξ 

ακαηφηθςζδξ ηςκ ΑΔΚΚ. 

 ςζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ εκδιένςζδ ημο ηυζιμο δζυηζ πμθφ θίβμζ 

βκςνίγμοκ υηζ ιζα μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηυζμ 

ηδκ πμζυηδηα γςήξ ημοξ, υζμ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο ελςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ. 

 Τπμπνεςηζηή δδιμζζμπμίδζδ ηαζ ζοκεπή πθδνμθυνδζδ ηςκ πμθζηχκ βζα 

ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ ηείιεκδ 

κμιμεεζία (Ν. 3854/2010, πέδζμ Π.Γ.) ζπεηζηά ιε ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 

ΑΔΚΚ. 

Νμιμεεηζηά Μέηνα: 

 Πνμχεδζδ πνήζδξ ηοπμπμζδιέκςκ οθζηχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιε ζημπυ 

ηδκ εφημθδ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημοξ. 

 Πζζημπμίδζδ επζπεζνήζεςκ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ 

(ΔΚ) ανζε. 761/2001 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο, 

ηδξ 19δξ Μανηίμο 2001, βζα ηδκ εημφζζα ζοιιεημπή μνβακζζιχκ ζε 

ημζκμηζηυ ζφζηδια μζημθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ μζημθμβζημφ εθέβπμο 

(ΔΜΑS). 

 Σήνδζδ ιδηνχμο απυ υθμοξ ημοξ θμνείξ δζαπείνζζδξ ΑΔΚΚ βζα ηδκ 

πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ παναβυιεκςκ απμαθήηςκ ηαζ 

ηςκ πναηηζηχκ δζαπείνζζδξ. 

 Να εκηάζζεηαζ δ ΑΚΕ ζε υθεξ ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή αζμιδπακία έηζζ χζηε 

κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ υθεξ μζ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζε υθμ ημ ηφηθμ γςήξ ηάεε οθζημφ πμο επζθέβεηαζ ηαζ κα 

επζθέβεηαζ δ αέθηζζηδ επζθμβή ςξ απμηέθεζια ηδξ ΑΚΕ. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8483
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   Σέθμξ, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ πθήνδξ ζοιααηυηδηα ημο ένβμο µε ημ κμµζηυ 

πθαίζζμ ηδξ ΔΔ ηαζ ηδκ εκανιυκζζδ ημο ζηδκ εθθδκζηή ιμκμεεζία µέζς ηςκ 

Ν.2939/2001 ηαζ Ν. 3854/2010 μζ μπμίμζ πνμςεμφκ ηδκ αηυθμοεδ ζενανπία 

ακαθμνζηά µε ηδκ δζαπείνζζδ ζηενεχκ απμαθήηςκ: 

1) Δπακαπνδζζιμπμίδζδ 

2) Ακαηφηθςζδ 

3) Δκενβεζαηή αλζμπμίδζδ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8483


 171 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
                                                
1  http://www.industry2020.gr/docs/domika/TZIRITIS.ppt 

 
2 http://users.auth.gr/~jbarb/Dimosieyseis/Domiko.pdf 

 
3 ΔΛΟΣ ΔΝ 196-1  Μέεμδμζ δμηζιχκ ηζζιέκημο – Μένμξ 1 : Πνμζδζμνζζιυξ 

ακημπχκ 

 
4 http://el.wikipedia.org 

 
5 ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΑΗΜ. Γ., ΑΡΓΔΝΣΖ ΦΟΗΒΟ, Δεκζηυ Μεηζυαζμ Πμθοηεπκείμ,  

ζπμθή ανπζηεηηυκςκ, ενβαζηήνζμ ηεπκζηχκ οθζηχκ, Μάεδια: ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ηαζ 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ, Αεήκα 2005, ζεθ 40-70 

 
6 ΜΠΟΣΑΡΖ Π.Ν., ΠΑΡΖ Π.Γ. , ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, 

ΞΑΝΘΖ 2008, ζεθ 21-22 

 
7 ΑΗΜ. Γ. ΚΟΡΧΝΑΗΟ ,Γ. Η. ΠΟΤΛΑΚΟ,ΣΔΥΝΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΜΟ 4, Αεήκα 

2006, ζεθ20 

 
8 http://eur-lex.europa.eu, Οδδβία 89/106/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 21δξ 

Γεηειανίμο 1988 βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ, ηακμκζζηζηχκ ηαζ 

δζμζηδηζηχκ δζαηάλεςκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ υζμκ αθμνά ηα πνμσυκηα ημο ημιέα 

ηςκ δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ 

 
9 Moussiopoulos N., Papadopoulos A., Iakovou E., Achillas H., Aidonis D., 

Anastaselos D. and Banias G., 2007. Legislative framework on Construction and 

Demolition waste management. 1st International Conference on Environmental 

Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, pp.1569-1575 

 

10 Δθθδκζηή Δηαζνεία Γζαπείνζζδξ ηενεχκ Απμαθήηςκ (ΔΔΓΑ), 

http://www.eedsa.gr/ 

 

http://www.industry2020.gr/docs/domika/TZIRITIS.ppt
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.eedsa.gr/


 172 

                                                                                                                                            
11European Topic Centre On Waste, 

http://scp.eionet.europa.eu/themes/waste/#4 

 
12 Symonds Group Ltd, ARGUS, Consulting Engineers and Planners and PRC 

Bouwcentrum, “Report to DGXI: Construction and Demolition Management 

Practices and their Economic Impacts”, Brussels, Belgium, 1999 

 

13 Δβπεζνίδζμ Σεπκμθμβίαξ ηονμδέιαημξ Sika, http://www.sika.gr/  

 

14 ΣΔΓΚΑ Α., «Ο ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖΝ ΕΧΖ ΜΑ», έηδμζδ Δθθήκςκ 

ηαηακαθςηχκ δ πμζυηδηα ηδξ γςήξ (Δ.Κ.ΠΟΗ.ΕΧ), Αεήκα 1992, ζεθ:14-15 

 
15 Cooke, W. E. (1927). "Pulmonary Asbestosis". BMJ 2: 1024. 

doi:10.1136/bmj.2.3491.1024 

 
16 Finkelstein M., Kusiak R., Suranyi G., 1981: Mortality among workers receiving 

compensation for asbestosis in Ontario. Can. Med. Assoc. J. 125:259–262, 

Cookson W.O., Musk A.W., Glancy J.J., de Klerk N.H., Yin R., Mele R., Carr 

N.G., Armstrong B.K., Hobbs M.S., 1985: Compensation, radiographic changes, 

and survival in applicants for asbestosis compensation. Br. J. Ind. Med. 42:461–

468 

 

17 Wood WB, Gloyne SR. Pulmonary asbestosis: A review of 100 cases. Lancet 

1934;17:10 

 
18 Vacek P.M., 1998: Effects of the intensity and timing of asbestos exposure on 

lung cancer risk at two mining areas in Quebec. J Occup Environ Med 40:821–

828 

 
19 www.ibasecretariat.org/chron_ban_list.php 

 

http://scp.eionet.europa.eu/themes/waste/#4
http://www.sika.gr/PDF/Concrete%20Handbook.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.2.3491.1024
http://www.ibasecretariat.org/chron_ban_list.php


 173 

                                                                                                                                            
20 http://www.vechro.gr/ColoursInfoDetails.asp?ITMID=240&LANG=GR, vechro 

αζμιδπακία πνςιάηςκ 

 
21 http://www.nyc.gov/, Σζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ μζ μζημδυιμζ ζπεηζηά ιε ηδ 

ιμθοαδίαζδ 

 
22 Γζεπζζηδιμκζηυ Ηκζηζημφημ Πενζααθθμκηζηχκ Δνεοκχκ, ΤΠΔΥΧΓΔ ΓΝΖ 

Πμθζηζηήξ Καζ Καημζηίαξ, «Οζημθμβζηή Γυιδζδ», οκημκζζηήξ Ζθίαξ 

Δοεοιζυπμοθμξ, Δηδυζεζξ Δθθδκζηά Γνάιιαηα, Αεήκα 2000, εθ:162 

 
23 ΓΡΗΣΟ .Ζ, ΔΝΗΥΤΔΗ/ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑ” , ΠΑΣΡΑ 2005  

 
24 Ochiai, E. I. 1977. Bioinorganic Chemistry: An Introduction. Allyn and Bacon, 

Inc., Boston. 

 
25Γζεπζζηδιμκζηυ Ηκζηζημφημ Πενζααθθμκηζηχκ Δνεοκχκ, ΤΠΔΥΧΓΔ ΓΝΖ 

Πμθζηζηήξ Καζ Καημζηίαξ, «Οζημθμβζηή Γυιδζδ», οκημκζζηήξ Ζθίαξ 

Δοεοιζυπμοθμξ, Δηδυζεζξ Δθθδκζηά Γνάιιαηα, Αεήκα 2000, εθ:165 

 
26 http://www.pvc.org/What-is-PVC/How-is-PVC-made/PVC-Additives/Cadmium-

Stabilisers 

 
27 Gypsum Association, an organization of manufacturers of gypsum board in the 

U.S. and Canada, http://www.gypsum.org/mediaguide.html  

 

28 Johnson, B. Gypsum Wallboard Creates Landfill Odor Problem; World Waste 

1986, 7, 53-54., Musick, M. Recycling Gypsum from C & D Debris. Biocycle 

1992, 3, 34-36. 

 
29 Flynn, B. Invisible Threat: Odors & Landfill Gas from C & D Waste; Waste Age. 

1998, 29, 91-97 

 

http://www.vechro.gr/ColoursInfoDetails.asp?ITMID=240&LANG=GR
http://www.nyc.gov/


 174 

                                                                                                                                            
30 Godish, T. Air Quality, 2nd ed.; Lewis Publishers: Chelsea, MI, 1991; p 37 

 
31 Campagna, D.; Kathman, S.J.; Pierson, R.; Inserra, S.G.; Phifer, B.L.; 

Middleton, D.C.; Zarus, G.M.; White, M.C. Ambient Hydrogen Sulfide, Total 

Reduced Sulfur, and Hospital Visits for Respiratory Disease in Northeast 

Nebraska, 1998-2000; J. Expo. Anal. Env. Epid. 2004, 14, 180-187 

 
32 APVMA (2003a), The Reconsideration Of Registrations Of Arsenic Timber 

Treatment Products (CCA And Arsenic Trioxide) And Their Associated Labels 

(Review Summary), Australian Pesticides And Veterinary Medicines Authority, 

Canberra. http://www.apvma.gov.au/chemrev/arsenic_draft_review.pdf 

 
33 Dickey, P., 2003. Guidelines for selecting wood preservatives. Washington 

Toxics Coalition, Seattle, WA. Pp.8-21,  Δπίζδιδ Δθδιενίδα ηςκ Δονςπασηχκ 

Κμζκμηήηςκ, 2001. Οδδβία 2001/90/ΔΚ ηδξ επζηνμπήξ ηδξ 26δξ Οηηςανίμο 2001. 

L 283(27.10.2001 

 
34 Thomasson, G., Capizzi, J., Dost, F., Morrell, J., Miller, D., Wood Preservation 

and Wood Products treatment. Training manual, EM8403, Oregon State 

University 

 
35 Milton, F. T., 1995. The Preservation of Wood-A self study Manual for wood 

treaters. Minnesota Extension Service, University of Minnesota, College of 

Natural resources. BU-6413-S  

 
36 „Questions & Answers: What You Need to Know About Wood Pressure 

Treated with Chromated Copper Arsenate (CCA).‟ US Environmental Protection 

Agency (EPA). 12 February. http://www.epa.gov/pesticides/citizens/cca_qa.htm 

 
37 http://www.buildings.gr/greek/eksoplismos/oikologika_ilika/thermomonosi.htm,  

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 

81: Man-made Vitreous Fibres. Chapter 5. International Agency for Research on 

Cancer (IARC), 2002, 418 pages. ISBN 92 832 1281 9 

http://www.apvma.gov.au/chemrev/arsenic_draft_review.pdf
http://www.epa.gov/pesticides/citizens/cca_qa.htm
http://www.buildings.gr/greek/eksoplismos/oikologika_ilika/thermomonosi.htm


 175 

                                                                                                                                            

 
38B. Kourmpanis, A. Papadopoulos, K. Moustakas, M. Stylianou, K.J. 

Haralambous and M. Loizidou, Preliminary study for the management of 

construction and demolition waste, Waste Manag Res 2008; 26; 267 

 
39  Development of best management systems for high priority waste streams in 

Cyprus, LIFE Third Countries Project Number LIFE03 TCY/CY/000018, 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2005 

 
40 Construction & Demolition Waste Manual, Prepared for NYC Department of 

Design & Construction by Gruzen Samton LLP with City Green Inc.May 2003,p.1 

 
41Πενζμδζηυ «ημοπίδζα ηαζ Ακαηφηθςζδ», ηνίιδκδ έηδμζδ ηδξ Οζημθμβζηήξ 

εηαζνίαξ ακαηφηθςζδξ, ηεφπμξ 44, 10-12/2002, ζεθ 7-20 

 

42Eco Efficiency Σεπκζηή & οιαμοθεοηζηή ΔΠΔ., Δκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ 

απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ), 15/10/2009, 

Αεήκα  

 
43 ΔΑΠ, Γζαπείνζζδ ηενεχκ Απμαθήηςκ, ηυιμξ Β, Δπζηίκδοκα Απυαθδηα, Πάηνα 

2004, ζεθ:127-142 

 
44http://www.uncrd.or.jp/env/spc/docs/1st_3r_forum_presentation/Session2-

1c_Spies.pdf 

 
45Construction Industry Research and Information Association, 

http://www.ciria.org/ 

 

46 http://www.arch.auth.gr/uploads/media/10_materials-recycling.pdf 

 
47 Δοχκοιμξ Οζημθμβζηή Βζαθζμεήηδ (http://www.evonymos.org/greek/index.html, 

Υνδζζιμπμζμφιεκδ εκένβεζα ζηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ ακαηφηθςζδ επζθεβιέκςκ 

μζημδμιζηχκ οθζηχκ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ  

http://www.uncrd.or.jp/env/spc/docs/1st_3r_forum_presentation/Session2-1c_Spies.pdf
http://www.uncrd.or.jp/env/spc/docs/1st_3r_forum_presentation/Session2-1c_Spies.pdf
http://www.ciria.org/
http://www.arch.auth.gr/uploads/media/10_materials-recycling.pdf
http://www.evonymos.org/greek/index.html


 176 

                                                                                                                                            

 
48 http://www.aluminium.org.gr/ 
 
49 ΚΟΛΛΗΑ Π.., Απμννίιιαηα, Λφπκμξ Δ.Π.Δ.-Γναθζηέξ Σέπκεξ, Αεήκα 2004 

 
50 HOW SUSTAINABLE IS CONCRETE? Leslie Struble and Jonathan Godfrey, 

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, International Workshop on 

Sustainable Development and Concrete Technology, Held in Beijing, China, May 

20–21, 2004 

 
51 Α project under the Framework contract ENV.G.4/FRA/2008/0112 SERVICE 

CONTRACT ON MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION 

WASTE – SR1 Draft Final Report Task 2 May 2010 

 
52 ΔΦΡΑΗΜΗΓΖ Υανάθαιπμξ. Η., «ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΠΑΛΑΗΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ», 1ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο 

Δομικών Υλικών και Σηοισείυν, ΤΕΕ, Αθήνα, 21-23 Μαΐος, 2008 

 

53 www.shelman.gr 
 
54 Joint Research Centre, 2009, Study on the selection of waste streams for the 

End of Waste assessment, Final Report, p 123 

55 WRAP, 2009, Wood Waste Market in the UK 
 

56 Ν. Μμοζζυπμοθμξ, Δ. Ηαηχαμο, Α. Παπαδυπμοθμξ, Υ. Απίθθαξ, Γ. Αδδυκδξ, Γ. 

Ακαζηαζέθμξ, Γ. Μπακζάξ, «Αλζμπμίδζδ Απμαθήηςκ Δηζηαθχκ Καηαζηεοχκ ηαζ 

Καηεδαθίζεςκ», ΤΓΡΟΓΑΗΑ. Σζιδηζηυξ Συιμξ ζημκ Καεδβδηή Υνήζημ 

Σγζιυπμοθμ, ζεθ 414-420. 

 

57Δηπυκδζδ Δκκέα (9) Κθαδζηχκ Μεθεηχκ Γζα Σζξ Μζηνμιεζαίεξ Δπζπεζνήζεζξ 

Κθάδμξ Καηαζηεοήξ Γοαθζμφ Καζ Πνμσυκηςκ Απυ Γοαθί, 

http://observatory.eommex.gr/eommex/105_ELL_HTML.aspx 

http://www.aluminium.org.gr/
http://www.shelman.gr/


 177 

                                                                                                                                            

 
58 www.staywithclay.com 

 

59 gamlemursten.dk/images/stories/pdfdokumenter/Old_Clean_Bricks.pdf 

 
60 Μμοζζζυπμοθμξ Ν., Ηαηχαμο Δ., Παπαδυπμοθμξ Α., Απίθθαξ Υ., Αδδυκδξ Γ., 

Ακαζηαζέθμξ Γ., Μπακζάξ Γ., «Δθανιμβέξ επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ 

ακαηφηθςζδξ δμιζηχκ οθζηχκ ζημ ηέθμξ ηδξ ςθέθζιδξ ημοξ γςήξ», 1μ 

πακεθθήκζμ ζοκέδνζμ δμιζηχκ οθζηχκ ηαζ ζημζπείςκ,  ΣΔΔ, Αεήκα, 21-23 Μαΐμο 

2008 

 
61 www.fibran.gr 
 
62  http://www.recyclingsympraxis.gr/page/technologies/cdw 

 
63 Μ. Καηζάημο, . Κυθζαξ, «Μδπακζηά παναηηδνζζηζηά ακαηοηθςµέκςκ µε 

ηζζµέκημ µζβµάηςκ εναοζημφ αµµμπάθζημο ηαζ θνεγανζζµέκμο 

αζθαθημµίβµαημξ», Eco Efficiency Σεπκζηή & οιαμοθεοηζηή ΔΠΔ., Δκαθθαηηζηή 

δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ), 

Αεήκα, 2009  

 
64 Λμΐγμξ Α., Παπαααζζθείμο Β., Απμηαηάζηαζδ Οδζηχκ Σιδιάηςκ 

Αοημηζκδημδνυιςκ ιε Υνήζδ ηδξ Σεπκζηήξ ηδξ Ακαηφηθςζδξ ιε Αθνχδδ 

Άζθαθημ, 2o Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Οδμπμζίαξ, Βυθμξ, 18-20 Μαΐμο 2005 

 

65 ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ Γ.Υ., «ΒΗΧΗΜΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΗΚΧΝ ΣΔΡΔΧΝ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ», Β΄ έηδμζδ, εηδυζεζξ Εοβυξ, Θεζζαθμκίηδ 2007, ζεθ 100-120. 

 
66 P U B L I C  T E C H N O L O G Y . I N C, US Green Building Council, 

Sustainable Building Technical Manual, Green Building Design, Construction, 

and Operations, 1996 

 

67 http://www.iso.org  

http://www.staywithclay.com/
http://www.fibran.gr/
http://www.recyclingsympraxis.gr/page/technologies/cdw
http://www.iso.org/


 178 

                                                                                                                                            

 
68 .Κ Μοθςκάξ, ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ 

ΕΧΖ ΓΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΣΟΝ ΚΣΗΡΗΟΓΟΜΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ, Ηκζηζημφημ Ζθζαηήξ Σεπκζηήξ, Έαδμιμ Δεκζηυ οκέδνζμ βζα ηζξ 

Ήπζεξ Μμνθέξ Δκένβεζαξ (Πάηνα 2002)  

 
69 SUSCON, LIFE05 ENV/GR/000235, Sustainable Construction in Public and 

Private Works through IPP, 29 March 2007 

 
70 Graham Treloar, Roger Fay, Benedict Ilozor, Peter Love, (2001) "Building 

materials selection: greenhouse strategies for built facilities", Facilities, Vol. 19 

Iss: 3/4, pp.139 – 150 

 
71INVENTORY OF CARBON & ENERGY (ICE), Version 1.6a, Prof. Geoff 

Hammond & Craig Jones Sustainable Energy Research Team (SERT) 

Department of Mechanical Engineering University of Bath, UK, 2008 

 
72 M. Asif, T. Muneera and R. Kelley, «Life cycle assessment: A case study of a 

dwelling home in Scotland», Building and Environment, Volume 42, Issue 3, 

March 2007, Pages 1391-1394 

 
73 CSIRO Built Environment – Online Brochure. www.dbce. csiro.au/ind-

serv/brochures/embodied/embodied.htm 

 
74 Roberta Forsell Stauffer of National Technical Assistance Service (NATAS), 

published in Resource Recycling, Jan/Feb 1989 

 
75 Pinto, T.P., Agopyan, V., 1994. Construction waste as raw materials for low-

cost construction products. In: Kibert, C.J. (Ed.), Proceedings of the First 

Conference of CIB TG 16 on Sustainable Construction. Tampa, Florida, pp. 335–

342 



 179 

                                                                                                                                            
76 Bossink, B.A.G., Brouwers, H.J.H., 1996. Construction waste: quantification 

and source evaluation. Journal of Construction Engineering and Management 

ASCE 122, p. 55–60 

 

77 Fatta D., Papadopoulos A., Avramikos E., Sgourou E., Moustakas K., 

Kourmoussis F., Mentzis A. and Loizidou M., “Generation and management of 

Construction and Demolition waste in Greece-An existing challenge”, Resources, 

Conservation and Recycling, Volume 40, pp81-91, 2003. 

 
78 Fatta D., Papadopoulos A., Kourmoussis F., Mentzis A., Sgourou E., 

Moustakas K., and Loizidou M., “Estimation Methods for the Generation of 

Construction and Demolition Waste in Greece”, Proceedings of the International 

Conference: Sustainable Waste Management and Recycling: Challenges and 

Opportunities, Vol. 2, pp. 25-34, London, 2004. 

 

79 SMARTWasteTM, 2008. Building Research Establishment (BRE) Ltd., 

Watford, United Kingdom. www.smartwaste.co.uk 

 
80 Jaime Solís-Guzmán , Madelyn Marrero, Maria Victoria Montes-Delgado, 

Antonio Ramírez-de-Arellano, A Spanish model for quantification and 

management of construction waste, Waste Management 29 (2009) 2542–2548 

 
81 http://ec.europa.eu/environment/life/countries/documents/greece_gr_oct06.pdf 

 

82 ΣΔΔ, εκδιενςηζηυ δεθηίμ, ηεφπμξ 2607, 8 Νμειανίμο 2010, ζεθ 18 

 

83 http://ec.europa.eu/eurostat 

 

84 Πνυβναιια LIFE ηδξ ΔΔ (LIFE 00 ENV/GR/000739), M. Εοβμφναξ ηαζ Α. 

Καναβζακκίδδξ, «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟ ΜΗΑ ΠΗΛΟΣΗΚΖ 

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/documents/greece_gr_oct06.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat


 180 

                                                                                                                                            

ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ», Heleco ‟05, ΣΔΔ, Αεήκα, 3-6 Φεανμοανίμο 2005 

 
85 ΟΗΚΟΝΟMΟΤ Ν., ΕΤΓΟΤΡΑ M., «ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Δ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑTΑ», 15μ 

οκέδνζμ ηονμδέιαημξ, ΣΔΔ, ΔΣΔΚ, Αθελακδνμφπμθδ, 25-27 Οηηςανίμο, 2006 

 

86 Δονςπασηυξ Καηάθμβμξ Απμαθήηςκ (ΔΚΑ): Καηάθμβμξ Απμαθήηςκ ζφιθςκα 

ιε ημ Πανάνηδια ηδξ Απυθαζδξ 2000/532/ΔΚ, υπςξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί ιε ηζξ 

Απμθάζεζξ 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ ηαζ 2001/573/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ Δ.Κ. 

 

87 Πναηηζηά πνμβνάιιαημξ LIFE 00 ENV/GR/000739, Ακαηφηθςζδ αδνακχκ 

οθζηχκ απυ ηαηεδαθίζεζξ 

 

88 WBCSD (Word Business Council for Sustainable Development ), June 2009, 

The Cement Sustainability Initiative, Recycling concrete 

 
89 European Topic Center on Resource and Waste Management, 2009, EU as a 

Recycling Society - Present Recycling Levels of Municipal Waste and C&D 

Waste in the EU 

 
90 EUROSTAT Statistics, accessed between February and April 2010 

 
91 Umweltbundesamt, 2008, Aggregates Case Study - Final Report 

 

92Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) and 

Umweltbundestamt (UBA) (2009) Umweltwirtschaftsbericht 2009, Berlin 

 
93 European Concrete Platform ASBL, February 2009, Sustainable benefits of 

Concrete Structures 

 
 
 



 181 

                                                                                                                                            

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΑΜΔΑ Ζ 

ΔΜΜΔΑ ΣΑ ΑΔΚΚ 

 

Α. ΔΘΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 
 Νυιμξ 1428/1984 (ΦΔΚ Α' 43/11.4.84) «Δηιεηάθθεοζδ θαημιείςκ 

αδνακχκ οθζηχκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ»  

 Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ Α 160/16.10.86) «Γζα ηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ» υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ Ν.3010/02. 

 Π.Γ. 334/1994 (ΦΔΚ 176/Α`/25.10.1994) Πνμσυκηα δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ 

 ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΔΚ B 1016/17.11.97) «Καηάνηζζδ πθαζζίμο 

Πνμδζαβναθχκ ηαζ βεκζηχκ πνμβναιιάηςκ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ 

απμαθήηςκ» 

 Τ.Α. 7589/731/2000 (ΦΔΚ 514/Β`/11.4.2000) Καεμνζζιυξ ιέηνςκ ηαζ 

υνςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πμθοπθςνμδζθαζκοθίςκ ηαζ ηςκ 

πμθοπθςνμηνζθαζκοθίςκ (PCB/PCT)  

 Τ.Α. μζη. 14312/1302/2000 - οιπθήνςζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ ηδξ οπ ανζε 

113944/1944/97 ημζκήξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ ιε εέια: «Δεκζηυξ 

πεδζαζιυξ δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ (Γεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ 

πμθζηζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ) (1016/Β/97) 

 Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α`/6.8.2001) οζηεοαζίεξ ηαζ εκαθθαηηζηή 

δζαπείνζζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ - Ίδνοζδ Δεκζημφ 

Ονβακζζιμφ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ οζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ 

πνμσυκηςκ (ΔΟΔΓΑΠ) ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ 

 ΚΤΑ 15393/2332/2002 (ΦΔΚ B 1022/5.8.02) «Καηάηαλδ δδιμζίςκ ηαζ 

ζδζςηζηχκ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζε ηαηδβμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 

3 ημο Ν. 1650/1986 υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 1 ημο 

Ν.3010/2002 «Δκανιυκζζδ ημο Ν.1650/86 ιε ηζξ μδδβίεξ 97/11/ΔΔ ηαζ 

96/61/ΔΔ η.ά (Α‟ 91)» 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3005
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=3718
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2109
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 ΚΤΑ 25535/3281/02 (ΦΔΚ Β 1463/20.11.02) «Έβηνζζδ πενζααθθμκηζηχκ 

υνςκ απυ ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα ηδξ Πενζθένεζαξ ηςκ ένβςκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ οπμηαηδβμνία 2 ηδξ Α‟ 

ηαηδβμνίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ οπ΄ αν. ΖΠ 15393/2332/2002 ΚΤΑ 

«Καηάηαλδ δδιμζίςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ένβςκ ζε ηαηδβμνίεξ η.θ.π.»(Β΄1022)» 

 Τ.Α. Ζ.Π. 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572/Β`/16.12.2002) Μέηνα ηαζ υνμζ βζα 

ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ απμαθήηςκ  

 ΚΤΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΚ B 332/20.3.03) «Γζαδζηαζία 

Πνμηαηανηηζηήξ Πενζααθθμκηζηήξ Δηηίιδζδξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ (ΠΠΔΑ) ηαζ 

Έβηνζζδ Πενζααθθμκηζηχκ νςκ (ΔΠΟ) ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 4 ημο 

Ν.1650/1986 (Α‟ 160) υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 2 ημο 

Ν.3010/2002 «Δκανιυκζζδ ημο Ν. 1650/86 ιε ηζξ Οδδβίεξ 97/11/ΔΔ. ηαζ 

96/61/ΔΔ...ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (Α‟ 91)» 

 ΚΤΑ 18083/1098 Δ.103/ 2003 (ΦΔΚ Β 606/15.5.03) «πέδζα δζάεεζδξ 

/απμθφιακζδξ ζοζηεοχκ πμο πενζέπμοκ PCΒ – Γεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ βζα 

ηδ ζοθθμβή ηαζ ιεηέπεζηα δζάεεζδ ζοζηεοχκ ηαζ απμαθήηςκ ιε PCΒ, 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 7 ηδξ ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ 7589/731/2000 

(Β‟ 514)» 

 ΚΤΑ 37111/2021/2003 (ΦΔΚ B 1391/29.9.03) «Καεμνζζιυξ ηνυπμο 

εκδιένςζδξ ηαζ ζοιιεημπήξ ημο ημζκμφ ηαηά ηδ δζαδζηαζία έβηνζζδξ 

πενζααθθμκηζηχκ υνςκ ηςκ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ 

πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 5 ημο Ν.1650/1986 υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε 

ηζξ παναβνάθμοξ 2 ηαζ 3 ημο άνενμο 3 ημο Ν.3010/2002» 

 ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ B 1909/22.12.2003) «Μέηνα ηαζ νμζ βζα ηδ 

Γζαπείνζζδ ηενεχκ Απμαθήηςκ. Δεκζηυξ ηαζ Πενζθενεζαηυξ πεδζαζιυξ 

Γζαπείνζζδξ» 

 Τ.Α. μζη. 105857/2003 (ΦΔΚ 391/Β`/4.4.2003) Έβηνζζδ ημο ζοθθμβζημφ 

ζοζηήιαημξ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ οζηεοαζζχκ «ΚΔΝΣΡΟ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ»  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2911
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=5556


 183 

                                                                                                                                            

 ΚΤΑ 22912/1117/2005 (ΦΔΚ B 759/06.06.2005) «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδκ 

πνυθδρδ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηδκ 

απμηέθνςζδ ηςκ απμαθήηςκ» 

 KYA μζη.145799/2005 (ΦΔΚ B 1002/18.07.05) «οιπθήνςζδ ηδξ οπ‟ 

ανζει. Ζ.Π. 15393/2332/2002 (ΦΔΚ 1022/Β/5.8.2002) ημζκήξ οπμονβζηήξ 

απυθαζδξ, Καηάηαλδ δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ 

ζε ηαηδβμνίεξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3 ημο κ. 1650/1986 (Α΄ 160) υπςξ 

ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 1 ημο κ. 3010/2002 «Δκανιυκζζδ ημο κ. 

1650/1986 ιε ηζξ μδδβίεξ 97/11/ΔΔ ηαζ 96/61/ΔΔ η.α. (Α΄91)» 

 Τ.Α. 437/2005/2006 - Δκανιυκζζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ πνμξ ηδκ 

μδδβία 2004/42/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο 

ηδξ 21δξ Απνζθίμο 2004 υζμκ αθμνά ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ 

πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ πμο μθείθμκηαζ ζηδ πνήζδ μνβακζηχκ 

δζαθοηχκ ζε πνχιαηα δζαηυζιδζδξ ηαζ αενκίηζα ηαζ ζε πνμσυκηα 

επακαααθήξ (επζζηεοαζηζηήξ ααθήξ) αοημηζκήηςκ ηαζ βζα ηδκ 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ μδδβίαξ 1999/13/ΔΚ 

 KYA 4641/232/2006 (ΦΔΚ Β 168/13-02-06) «Καεμνζζιυξ ηεπκζηχκ 

πνμδζαβναθχκ ιζηνχκ πχνςκ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ απμαθήηςκ ζε κδζζά 

ηαζ απμιμκςιέκμοξ μζηζζιμφξ, ηαη‟ εθανιμβή ημο άνενμο 3 (παν.4) ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ άνενμ 20 (πανάνηδια Η) ηδξ οπ‟ ανζει. 

29407/3508/2002 ΚΤΑ «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ 

απμαθήηςκ» (Β‟ 1572)» 

 Τ.Α. Ζ.Π. 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β`/28.3.2006) Μέηνα υνμζ ηαζ 

πενζμνζζιμί βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ ζε ζοιιυνθςζδ ιε 

ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 91/689/ΔΟΚ «βζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα» ημο 

οιαμοθίμο ηδξ 12δξ Γεηειανίμο 1991. Ακηζηαηάζηαζδ ηδξ οπ ανζε. 

19396/1546/1997 ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ «Μέηνα ηαζ υνμζ βζα ηδ 

δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ» (604 Β)  

 Τ.Α. Ζ.Π. 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β`/30.6.2006) Έβηνζζδ Γεκζηχκ 

Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6537
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6538
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ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 5 (παν. Β) ηδξ οπ ανζει. 13588/725 ημζκή 

οπμονβζηή απυθαζδ «Μέηνα υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί βζα ηδ δζαπείνζζδ 

επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ η.θπ» (383 Β) ηαζ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο άνενμο 7 (παν. 1) ηδξ μδδβίαξ 91/156/ΔΚ ημο οιαμοθίμο 

ηδξ 18δξ Μανηίμο 1991»  

 Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ‟ ανζει.13588/725/2006 ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ 

«Μέηνα υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί βζα ηδκ δζαπείνζζδ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ 

… η.θπ.»‟ (Β΄ 383) ηαζ ηδξ οπ‟ ανζει. 24944/1159/206 ημζκή οπμονβζηή 

απυθαζδ «Έβηνζζδ Γεκζηχκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ δζαπείνζζδ 

επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ … η.θπ.» (Β΄ 791).” 

 KYA 8668/2007 (ΦΔΚ Β 287/02.03.2007) “Έβηνζζδ Δεκζημφ πεδζαζιμφ 

Γζαπείνζζδξ Δπζηίκδοκςκ Απμαθήηςκ (ΔΓΔΑ), ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 5 

(παν. Α) ηδξ οπ‟ ανζει. 13588/725 ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ «Μέηνα, 

υνμζ ηαζ πενζμνζζιμί βζα ηδ δζαπείνζζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ η.θπ.» (Β΄ 

383) ηαζ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 7 (παν.1) ηδξ οπ‟ 

ανζει. 91/156/ΔΚ μδδβίαξ ημο οιαμοθίμο ηδξ 18δξ Μανηίμο 1991. 

 Τ.Α. 9268/469/2007 (ΦΔΚ 286/Β`/2.3.2007) Σνμπμπμίδζδ ηςκ πμζμηζηχκ 

ζηυπςκ βζα ηδκ ακάηηδζδ ηαζ ακαηφηθςζδ ηςκ απμαθήηςκ ηςκ 

ζοζηεοαζζχκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 10 (παν. Α1, ηεθεοηαίμ εδάθζμ) ημο κ. 

2939/01 (179/Α), ηαεχξ ηαζ άθθςκ δζαηάλεςκ ημο κυιμο αοημφ, ζε 

ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2004/12/ΔΚ βζα ηζξ ζοζηεοαζίεξ 

ηαζ ηα απμννίιιαηα ζοζηεοαζίαξ», ημο οιαμοθίμο ηδξ 11δξ 

Φεανμοανίμο 2004  

 Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312/Β`/24.8.2010) Μέηνα, υνμζ ηαζ 

πνμβνάιιαηα βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ απυ 

εηζηαθέξ, ηαηαζηεοέξ ηαζ ηαηεδαθίζεζξ (ΑΔΚΚ)  

 Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ 94/Α`/23.6.2010) Σνμπμπμίδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα 

ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ ηαζ 

ημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ Δκαθθαηηζηήξ Γζαπείνζζδξ οζηεοαζζχκ ηαζ Άθθςκ 

Πνμσυκηςκ (ΔΟΔΓΑΠ) ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ  

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=6995
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8571
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8483
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Β. ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

Καηάθμβμξ Απμθάζεςκ, Οδδβζχκ ηαζ Κακμκζζιχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

ζζπφμοζα Κμζκμηζηή κμιμεεζία ηαζ επδνεάγμοκ άιεζα ή έιιεζα ηδκ δζαπείνζζδ 

ηςκ ΑΔΚΚ. 

 Οδδβία 75/442/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 15δξ Ημοθίμο 1975 πενί ηςκ 

ζηενεχκ απμαθήηςκ 

 76/431/ΔΟΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 21δξ Απνζθίμο 1976 πενί 

ζοζηάζεςξ Δπζηνμπήξ Γζαπεζνίζεςκ Απμαθήηςκ 

 Οδδβία 76/403/ΔΟΚ:PCBs/PCTs 

 Οδδβία 91/156/ΔΟΚημο οιαμοθίμο ηδξ 18δξ Μανηίμο 1991 βζα ηδκ 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ Οδδβίαξ 75/442/ΔΟΚ πενί ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ 

 Οδδβία 91/689/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 12δξ Γεηειανίμο 1991 βζα ηα 

επζηίκδοκα απυαθδηα 

 94/3/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 20δξ Γεηειανίμο 1993 βζα ηδ 

εέζπζζδ ηαηαθυβμο απμαθήηςκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 1α) ηδξ Οδδβίαξ 

75/442/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο πενί ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ 

 94/741/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 24δξ Οηηςανίμο 1994 ζπεηζηά ιε 

ηα ενςηδιαημθυβζα ηςκ εηεέζεςκ ηςκ πςνχκ – ιεθχκ πμο αθμνμφκ ζηδκ 

εθανιμβή μνζζιέκςκ Οδδβζχκ ζημκ ημιέα ηςκ απμαθήηςκ (εθανιμβή ηδξ 

Οδδβίαξ 91/692/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο) 

 Οδδβία 94/55/ΔΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 21δξ Νμειανίμο 1994 βζα ηδκ 

πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεζζχκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηζξ μδζηέξ 

ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ ειπμνεοιάηςκ 

 Οδδβία 94/62/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 

20δξ Γεηειανίμο 1994 βζα ηζξ ζοζηεοαζίεξ ηαζ ηα απμννίιιαηα 

ζοζηεοαζίαξ 

 94/904/ΔΚ: Απυθαζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ 22αξ Γεηειανίμο 1994 βζα ηδκ 

ηαηάνηζζδ ηαηαθυβμο επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ ηαηά εθανιμβή ημο άνενμο 

1 πανάβναθμξ 4 ηδξ Οδδβίαξ 91/689/ΔΟΚ βζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα 
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 Οδδβία 95/50/ΔΚ: Οδζηέξ ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ 

 96/302/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 17δξ Απνζθίμο 1996, βζα ηδ 

εέζπζζδ ηδξ ιμνθήξ οπυ ηδκ μπμία πνέπεζ κα πανέπμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8 πανάβναθμξ 3 ηδξ Οδδβίαξ 91/689/ΔΟΚ ημο 

οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηα επζηίκδοκα απυαθδηα 

 Οδδβία 96/59/ΔΚ:PCBs/PCTs 

 Οδδβία 96/61/ΔΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 24δξ επηειανίμο 1996 ζπεηζηά ιε 

ηδκ μθμηθδνςιέκδ πνυθδρδ ηαζ έθεβπμ ηδξ νφπακζδξ 

 Οδδβία 96/82/ΔΚ: Κίκδοκμζ απυ αηοπήιαηα ζπεηζγυιεκα ιε επζηίκδοκεξ 

μοζίεξ 

 Οδδβία 96/86/ΔΚ: Οδζηέξ ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ 

 97/129/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 28δξ Ηακμοανίμο 1997 πμο 

ηαεζενχκεζ ημ ζφζηδια πνμζδζμνζζιμφ βζα ηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ 

ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 94/62/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 

οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηα απυαθδηα ζοζηεοαζίαξ 

 97/138/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 27δξ Μαΐμο 1997 υζμκ αθμνά ηα 

ενςηδιαημθυβζα βζα ηζξ εηεέζεζξ ηςκ πςνχκ – ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εθανιμβή μνζζιέκςκ Οδδβζχκ ζημκ ημιέα ηςκ απμαθήηςκ (εθανιμβή ηδξ 

Οδδβίαξ 91/692/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο) 

 Φήθζζια ημο οιαμοθίμο ηδξ 24δξ Φεανμοανίμο 1997 βζα ηδκ ημζκμηζηή 

ζηναηδβζηή  δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ 

 98/184/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 25δξ Φεανμοανίμο 1998 πενί 

ενςηδιαημθμβίμο βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ εηεέζεςκ ηςκ πςνχκ – ιεθχκ 

ζπεηζηά ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ Οδδβίαξ 94/67/ΔΚ ημο οιαμοθίμο βζα ηδκ 

απμηέθνςζδ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ (εθανιμβή ηδξ Οδδβίαξ 

91/692/ΔΚ ημο οιαμοθίμο) 

 Οδδβία 1999/31/ΔΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Απνζθίμο 1999 πενί 

οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ ηςκ απμαθήηςκ 

 1999/412/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 3δξ Ημοκίμο 1999 ζπεηζηά ιε 

έκα ενςηδιαημθυβζμ βζα ηδκ οπμπνέςζδ οπμαμθήξ εηεέζεςκ ηςκ ηναηχκ 
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ιεθχκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 41 πανάβναθμξ (2) ημο ηακμκζζιμφ (ΔΟΚ) 

ανζε. 259/93 ημο οιαμοθίμο (πμο δδθχκεηαζ οπυ ημκ ανζειυ εββνάθςκ 

β(1999)1456) 

 1999/652/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 15δξ επηειανίμο 1999 πμο 

επζαεααζχκεζ ηα ιέηνα πμο δδθχκμκηαζ απυ ημ Βέθβζμ ζφιθςκα ιε ημ 

άνενμ 6 πανάβναθμξ (6) ηδξ μδδβίαξ 94/62/ΔΚ ημο Δονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο βζα ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηα απυαθδηα 

ζοζηεοαζίαξ (πμο δδθχκμκηαζ ηάης απυ ημκ ανζειυ εββνάθςκ β 

(1999)3818) 

 1999/823/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 22αξ Νμειανίμο 1999 πμο 

επζαεααζχκεζ ηα ιέηνα πμο δδθχκμκηαζ απυ ηζξ Κάης Υχνεξ ζφιθςκα ιε 

ημ άνενμ 6 πανάβναθμξ (6) ηδξ μδδβίαξ 94/62/ΔΚ ημο Δονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο βζα ηδκ ζοζηεοαζία ηαζ ηα απυαθδηα 

ζοζηεοαζίαξ  

 2000/532/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 3δξ Μαΐμο 2000, βζα 

ακηζηαηάζηαζδ ηδξ Απυθαζδξ 94/3/ΔΚ βζα ηδ εέζπζζδ ηαηαθυβμο 

απμαθήηςκ 

 2000/738/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 17δξ Νμειανίμο 2000, πμο 

αθμνά ζημ ενςηδιαημθυβζμ ζπεηζηά ιε ηζξ εηεέζεζξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ 

πενί ηδξ εθανιμβήξ ηδξ Οδδβίαξ 1999/31/ΔΚ βζα ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή 

ηςκ απμαθήηςκ 

 Απυθαζδ 2001/68/ΔΚ: PCBs/pcts 

 2001/90/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ, ηδξ 26δξ Οηηςανίμο 2001, βζα έαδμιδ 

πνμζανιμβή ζηδκ ηεπκζηή πνυμδμ ημο πανανηήιαημξ Η ηδξ μδδβίαξ 

76/769/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ κμιμεεηζηχκ, 

ηακμκζζηζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ δζαηάλεςκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ πμο αθμνμφκ 

πενζμνζζιμφξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ αβμνά ηαζ πνήζδξ ιενζηχκ επζηίκδοκςκ 

μοζζχκ ηα παναζηεοαζιάηςκ (ηνευγςημ)  
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 2001/118/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 16δξ Ηακμοανίμο 2001, βζα 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ απυθαζδξ 2000/532/ΔΚ υζμκ αθμνά ζημκ ηαηάθμβμ 

απμαθήηςκ 

 2001/119/EK: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 22αξ Ηακμοανίμο 2001, βζα ηδκ 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ Απυθαζδξ 2000/523/ΔΚ πμο ακηζηαεζζηά ηδκ Απυθαζδ 

94/3/ΔΚ βζα ηδ εέζπζζδ ηαηαθυβμο απμαθήηςκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 1 

ζημζπείμ α) ηδξ Οδδβίαξ 75/442/ΔΟΚ πενί ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ ηδξ 

Απυθαζδξ 94/904/ΔΚ ημο οιαμοθίμο βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαηαθυβμο 

επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 1 πανάβναθμξ 4 ηδξ 

Οδδβίαξ 91/689/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο βζα ηα επζηίκδοκα απυαθδηα. 

 2001/524/ΔΚ : Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 28δξ Ημοκίμο 2001, ζπεηζηά ιε 

ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ ζημζπείςκ ακαθμνάξ ηςκ πνμηφπςκ ΔΝ 13428:2000, 

ΔΝ 13429:2000, ΔΝ 13430:2000, ΔΝ13431:2000 ηαζ ΔΝ 13432:2000 ζηδκ 

Δπίζδιδ Δθδιενίδα ηςκ Δονςπαζηχκ Κμζκμηήηςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

εθανιμβήξ ηδξ Οδδβίαξ 94/62/ΔΚ βζα ηζξ ζοζηεοαζίεξ ηαζ ηα απμννίιιαηα 

ζοζηεοαζίαξ. 

 2001/573/ΔΚ : Απυθαζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ 23δξ Ημοθίμο 2001, βζα ηδκ 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ Απυθαζδξ 2000/532/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ υζμκ αθμνά 

ζημκ ηαηάθμβμ απμαθήηςκ. 

 2003/33/ΔΚ : Απυθαζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ 19δξ Γεηειανίμο 2002 πμο 

ηαεζενχκεζ ηα ηνζηήνζα ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ απμδμπή ηςκ 

απμαθήηςκ ζηα οθζηά μδμπμζίαξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 16 ηαζ πανάνηδια 

ΗΗ ηδξ μδδβίαξ 1999/31/ΔΚ.  

 2003/82/ΔΚ : Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ 29 πμο επζαεααζχκεζ ηα ιέηνα ημο 

Ηακμοανίμο 2003 πμο δδθχκμκηαζ απυ ημ Βέθβζμ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 6 

πανάβναθμξ (6) ηδξ μδδβίαξ 94/62/ΔΚ ημο Δονςπαζημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ 

ημο οιαμοθίμο βζα ηα απυαθδηα ζοζηεοαζίαξ (πμο δδθχκεηαζ ηάης απυ 

ημκ ανζειυ εββνάθςκ β(2003) 361) 

 2005/270/ΔΚ: Απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 22αξ Μανηίμο 2005 πμο 

ηαεζενχκεζ ηα ζπήιαηα ζπεηζηά ιε ημ ζφζηδια αάζεςκ δεδμιέκςκ 
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ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 94/62/ΔΚ ημο Δονςπαζημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 

οιαμοθίμο βζα ηδ ζοζηεοαζία ηαζ ηα απυαθδηα ζοζηεοαζίαξ (πμο 

δδθχκμκηαζ ηάης απυ ημκ ανζειυ εββνάθςκ β(2005) 854). 

 Οδδβία 2006/12/EK  ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο, 

ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2006, πενί ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ (Κείιεκμ πμο 

πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ βζα ημκ ΔΟΥ) (L114 27.4.2006)  

 Oδδβία 2006/139/ΔΟΚ ηδξ επζηνμπήξ ηδξ 20ήξ Γεηειανίμο 2006 βζα ηδκ 

ηνμπμπμίδζδ ηδξ μδδβίαξ 76/769/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο υζμκ αθμνά ημοξ 

πενζμνζζιμφξ ηοηθμθμνίαξ ζηδκ αβμνά ηαζ πνήζδ εκχζεςκ ανζεκζημφ ιε 

ζημπυ ηδκ πνμζανιμβή ημο πανανηήιαημξ Η ηδξ μδδβίαξ ζηδκ ηεπκζηή 

πνυμδμ. 

 Οδδβία 2008/1/ΔΚ ημο εονςπασημφ ημζκμαμοθίμο ηαζ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ 

15δξ Ηακμοανίμο 2008 ζπεηζηά ιε ηδκ μθμηθδνςιέκδ πνυθδρδ ηαζ έθεβπμ 

ηδξ νφπακζδξ 

 Οδδβία 2008/98/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο, 

ηδξ 19δξ Νμειανίμο 2008, βζα ηα απυαθδηα ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ μνζζιέκςκ 

μδδβζχκ. 

 NLE 2010/0294, Πνυηαζδ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ βζα ηδ 

εέζπζζδ ηνζηδνίςκ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ πενζπηχζεςκ ζηζξ μπμίεξ 

μνζζιέκμζ ηφπμζ απμννζιιάηςκ ιεηάθθςκ (ζηναπ) παφμοκ κα απμηεθμφκ 

απυαθδηα ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 2008/98/ΔΚ ημο Δονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=102&item_id=6575


 190 

                                                                                                                                            

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 

Νέεξ μζημδμιέξ ηαζ πνμζεήηεξ ζημκ Ν. Αηηζηήξ αάζδ ηδξ Δεκζηήξ ηαηζζηζηήξ 

Τπδνεζίαξ Δθθάδμξ (ΔΤΔ), ηαηά πνμκμθμβζηή ζεζνά.  

Ο υβημξ εηθνάγεηαζ ζε m3 ηαζ δ επζθάκεζα ζε m2. 

 
 

Ν. 
Αηηζηήξ 

Νέεο Οηθνδνκέο Πξνζζήθεο 

Αξηζκόο Όξνθνη Όγθνο  Δπηθάλεηα Αξηζκόο Όξνθνη Όγθνο  Δπηθάλεηα 

2000 8,054 22,575 14,843,167 4,224,740 3,643 4,321 2,989,779 849,725 

2001 9,891 27,292 18,107,136 5,129,284 3,796 4,642 3,164,487 885,063 

2002 10,610 29,850 19,917,498 5,789,887 3,963 4,968 3,721,832 999,760 

2003 9,937 28,670 18,579,523 5,243,342 3,911 4,930 3,801,376 968,144 

2004 8,588 25,086 16,024,067 4,506,535 3,711 446 3,552,230 933,038 

2005 12,925 42,062 25,884,617 7,563,378 3,790 4,842 3,863,607 1,040,400 

2006 10,177 29,959 19,041,639 5,302,728 3,982 5,417 4,581,243 1,185,547 

2007 8,537 23,948 16,478,043 4,549,456 3,673 4,976 4,003,097 1,029,393 

2008 5,891 16,582 12,368,727 3,370,168 2,819 3,611 2,956,871 750,694 

2009 4,718 12,921 8,782,773 2,474,713 2,660 3,401 3,565,905 877,737 
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Δίδμξ μζημδμιζηχκ αδεζχκ ζημκ Ν. Αηηζηήξ αάζδ ηδξ ΔΤΔ βζα ηδκ πνμκζηή 

πενίμδμ 2000-2009. 

 

Ν. 
Αηηηθήο 

Αξηζκόο αδεηώλ θαηά είδνο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

ύλνιν 
Νέεο  

νηθνδνκέο  
Πξνζζήθεο Δπηζθεπέο Αλαπαιαηώζεηο 

2000 19,790 8,054 2,623 1,589 54 

2001 22,885 9,891 2,711 1,802 41 

2002 24,746 10,610 2,772 1,983 36 

2003 24,177 9,937 2,650 2,052 38 

2004 22,630 8,588 2,403 2,062 38 

2005 29,700 12,925 2,506 1,664 79 

2006 25,313 10,177 2,504 1,775 73 

2007 23,960 8,573 2,185 1,847 49 

2008 18,368 5,891 1,570 1,577 55 

2009 15,335 4,718 1,430 1,700 69 

      

      

Ν. 
Αηηζηήξ 

Αξηζκόο αδεηώλ θαηά είδνο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

Καηεδα- 
θίζεηο 

Πεξηηνηρήζεηο Ννκηκνπνηήζεηο Αλαζεσξήζεηο Σξνπνπνηήζεηο 

2000 2,707 200 418 3,868 277 

2001 3,041 188 392 4,444 375 

2002 3,675 212 423 4,822 413 

2003 3,434 175 381 4,926 584 

2004 3,265 148 428 5,166 532 

2005 5,554 124 414 5,929 505 
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2006 3,953 163 415 5,672 581 

2007 3,403 127 449 6,771 592 

2008 2,654 172 301 5,566 582 

2009 1,990 120 294 4,413 601 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
 

Γζα ηδκ επζθμβή ηδξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ ηαζ ηςκ ηζιχκ ημο άκεναηα βζα ηα 

δζάθμνα οθζηά πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ημο ICE εθανιυγμκηαζ 

πέκηε ηνζηήνζα: 

1. Ζ ζπκκόξθσζε κε εγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο / Πξόηππα: Πνμηίιδζδ 

δυεδηε ζε πδβέξ δεδμιέκςκ πμο ηδνμφκηαζ απμδεηηέξ ιεεμδμθμβίεξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ ζδακζηήξ ιεθέηδξ εα έπνεπε ηα δεδμιέκα κα είκαζ 

ζοιααηά ιε  ημ πνυηοπμ ISO 14040/44 (ημ δζεεκέξ πνυηοπμ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ημο πενζααθθμκηζημφ ηφηθμο γςήξ). Χζηυζμ, αηυιδ ηαζ 

ιεθέηεξ πμο ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηα πνυηοπα ISO ιπμνεί κα έπμοκ 

εονείεξ ηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηδ ιεεμδμθμβία, ςξ εη ημφημο 

πεναζηένς ηνζηήνζα επζθμβήξ ήηακ απαναίηδηα, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ηδ 

ζοκμπή ηςκ δεδμιέκςκ.  
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2. ύζηεκα νξίσλ: Ζ εκένβεζα ηςκ πνχηςκ οθχκ είπε ζοιπενζθδθεεί ιυκμκ 

εάκ εηπνμζςπμφκ ιυκζιδ απχθεζα πμθφηζιςκ πυνςκ, υπςξ δ πνήζδ 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Δπίζδξ, δ εενιμβυκμξ δφκαιδ ημο λφθμο έπεζ 

απμηθεζζηεί.  

3. Καηαγσγή (Υώξα) Γεδνκέλσλ: ηδκ πενίπηςζδ ηςκ πενζζζυηενςκ 

οθζηχκ δεκ ήηακ εθζηηυ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημζπεία ιυκμ απυ ημ 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ηαζ ηα ηαθφηενα δζαεέζζια ζημζπεία πμο αθμνμφκ 

εκζςιαηςιέκεξ εκένβεζεξ πνμένπμκηαζ απυ λέκεξ πδβέξ, 

(πνδζζιμπμζχκηαξ, βζα πανάδεζβια, εονςπασηή ηαζ παβηυζιζα ηθίιαηα -

ιέζμοξ υνμοξ). Μζα πμθφ ζζπονυηενδ πνμηίιδζδ δυεδηε ζε ζημζπεία πμο 

αθμνμφκ ημκ άκεναηα απυ πδβέξ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, θυβς ηςκ 

εεκζηχκ δζαθμνχκ ζηα ιείβιαηα ηαοζίιςκ ηαζ δθεηηνζζιμφ. 

4. Ζιηθία ησλ πεγώλ ησλ ζηνηρείσλ: Πνμηεναζυηδηα δυεδηε ζηζξ 

ζφβπνμκεξ πδβέξ ηςκ δεδμιέκςκ. 

5. Δλζσκαησκέλν άλζξαθα: Δηηζιήεδηε ιε αάζδ ημ ηοπζηυ δζαπςνζζιυ 

ηςκ ηαοζίιςκ βζα ημκ αζμιδπακζηυ ημιέα ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ.  
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