
 
 

 
 

Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 
10 Φεβρουaρίου 2014 

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, XM, MSc,mΒΑ 

Διευθυντής Περιβάλλοντος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Αντιπρόεδρος ΕΕΔΣΑ 



2 

 3.000 

Εργαζόμενοι  
(άμεση απασχόληση) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, AMECO (2005-2012) 

Βιομηχανία :περιλαμβάνει μεταποίηση, ενέργεια και εξόρυξη 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

  

40 εκEUR/έτος 

 

Προστιθέμενη αξία  

0,5 δισ.EUR/έτος 

 

Εξαγωγές 

>150εκ EUR/έτος  



Τι είναι λύση βιώσιμης ανάπτυξης;  

Βιώσιμη ανάπτυξη 

Οικονομία  

Κοινωνία 

Περιβάλλον 



Πρόληψη 

Ελαχιστοποίηση 

Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση ενέργειας και 
υλικών στην βιομηχανία 

π.χ. τσιμέντου 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

(WtE) 

Τελική 
διάθεση 

Πρόκληση για την Ελλάδα η ορθολογική διαχείριση 
των αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008 ΕΕ 

Η αξιοποίηση αποβλήτων στην 
τσιμεντοβιομηχανία (co-processing) 

αναγνωρίζεται ως  
μέθοδος ανάκτησης (R1) και  

Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για τη 
παραγωγή τσιμέντου  4 
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ταφή  ανακύκλωση ενεργειακή 
αξιοποίηση  

κομποστοποίηση 

82% 

17% 

1% 

38% 

25% 
22% 

15% 

Μέδοδοι διαχείρισης αποβλήτων σε Ελλάδα και ΕΕ (27) 

Ελλάδα 

ΕΕ (27) 

πηγή: Eurostat 

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση αποτελεί 
συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική τεχνολογία 
της ανακύκλωσης στα ανεπτυγμένα κράτη της ΕΕ 



ΕU average 30% in 2010 

Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια τόνοι επεξεργασμένων 
αποβλήτων αξιοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία  
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Ο κλίβανος της τσιμεντοβιομηχανίας προσφέρει ασφαλή λύση Αποτεφρωτής 

Θερμοκρασία υλικού 1.500°C 900°C 

Θερμοκρασία αερίων Τ>1.800°C με περίσσεια αέρα: Πλήρης καύση οργανικών συστατικών 1200° C 

Χρόνος παραμονής T>1200°C για Δt>12-15 sec  2 sec 

Τέφρας Δεν παράγεται τέφρα. Δέσμευση βαρέων μετάλλων στο κλίνκερ. Απόθεση σε ΧΥΤΑ 

Όξινα αέρια (π.χ.SO2) Δέσμευση λόγω αλκαλικού περιβάλλοντος Πλυντρίδες για δέσμευση 

►Αξιόπιστη λύση από το 1970 

►Πάνω από 8.0 εκ τν αξιοποιούνται ενεργειακά στη παραγωγή τσιμέντου 

►Εξοικονόμηση ~ 4.0εκ τν ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα 

Ε
U

 2
0

1
0
 



Διαδικασία αποδοχής, 

Σχεδιασμός εγκατάστασης, 

Οδηγίες Λειτουργίας & Ποιοτικού Ελέγχου 

Ποιότητα/ 
Παραγωγικότητα 

Περιβάλλον 
Υγεία & 

Ασφάλεια 
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 Conventional fuels Alternative fuels 

Emission 
(mg/Nm3),dry, 10%O2 

Limit 

(Environmental Permit) 

Limit (2000/76) (2010/75) 

Dust 50 30 

NOx as NO2 1,200 800 

SO2 400 50 

TOC - 10 

HCl - 10 

HF - 1 

PCDD/PCDFs ng/Nm3 - 0.1 

Hg - 0.05 

Cd+Tl - 0.05 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V 

- 0.5 

 

Αυστηρές προδιαγραφές και έλεγχοι εξασφαλίζουν 
την τήρηση τους 



►Κλειστά συστήματα παραλαβής,        
αποθήκευσης και τροφοδοσίας στον κλίβανο 

► Αναβάθμιση εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου 

►Αντικατάσταση των παλαιών 
ηλεκτροστατικών φίλτρων με σακκόφιλτρα για 
τη μείωση της σκόνης 

►Εγκατάσταση συστήματος μη καταλυτικής 
αναγωγής (SNCR) για τη μείωση των NOx  

►Σύστημα συνεχούς καταγραφής και ελέγχου 
των εκπομπών (CEMS) 

 

 

 

8 

Απαιτούμενες επενδύσεις για την αξιοποίηση 
δευτερογενών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία 
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Σήμερα σχεδόν 1εκ τν αποβλήτων/έτος  
αξιοποιούνται ως εναλλακτικές α΄ ύλες  
(10% των συνολικών α΄υλών) 

απόβλητα από 
εκσκαφή ορυκτών 01 

01 02 
3% ερυθρά ιλύς 01 03 09 

1% 

απόβλητα από  
επεξεργασία ορυκτών 

01 04 08 
22% 

ιπτάμενη τέφρα 10 01 
02 

16% 

υγρή ιπτάμενη 
τέφρα 10 01 02 

13% 

σιδηρούχες 
σκωρίες 10 02 02 

15% 
περίσσεια 

σκυροδέματος 10 13 14 
4% 

ΑΕΚΚ 17 01 02 
1% 

αργιλόχωμα εκσκαφών 
17 05 04 

23% 

Rawcem  19 03 06* 
2% 

Στόχος 20%  
υποκατάσταση των  

μη ανανεώσιμων  
ορυκτών α΄υλών 

Ενδεικτική χρήση εναλλακτικών α΄υλών (%) 
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ελληνική τσιμεντοβιομηχανία  

69 

  

• Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων 

• Ιλύς διυλιστηρίων/πριονίδι 

• Αποξηραμένη Ιλύς Βιολογικού Καθαρισμού 

• Γεωργικά απόβλητα π.χ. ορυζοφλοιός 

• SRF/RDF από συσκευασίες  

Πάνω από 60.000τν δευτερογενών καυσίμων  
αξιοποιούνται (υλικό και ενέργεια) στη 
παραγωγή τσιμέντου 

 Εκτροπή 60.000 τν 
αποβλήτων/έτος από τη ταφή 

 Εξοικονόμηση ~65.000τν CO2 
από βιομάζα 
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Εθελοντική συμφωνία συνεργασίας με σκοπό τον καθορισμό του 
πλαισίου για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων 

11 

SRF Classification 

Property 
Statistical Measure 

Classes  (EN 15359:2011) 

1 2 3 4 5 

Net Calorific Value 
(MJ/kg) 

Mean ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Chlorine (%) Mean ≤ 0.2 ≤ 0.6 ≤ 1.0 ≤ 1.5 ≤ 3.0 

Mercury (mg/MJ) 
Median ≤ 0.02 ≤ 0.03 ≤ 0.08 ≤ 0.15 ≤ 0.50 

80th Percentile ≤ 0.04 ≤ 0.06 ≤ 0.16 ≤ 0.30 ≤ 1.00 

2012: 1η κλαδική εθελοντική 

συμφωνία συνεργασίας στην 

Ελλάδα μεταξύ ΥΠΕΚΑ - EΤE 
 

 20% υποκατάσταση το 2013 και  

40% το 2016 

 Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος 

 Εφαρμογή ΒΔΤ 

 Συνεχής μέτρηση και ενημέρωση 

των εμπλεκομένων 

 

 Επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων 

 Συντονισμός και ενημέρωση τοπικών 

κοινωνιών 

 Οργάνωση επιτροπής παρακολούθησης 

 Δημιουργία σελίδας πληροφόρησης 

κοινού 

 

 

 



Ανεξάρτητος Ελεγκτικός Μηχανισμός  
για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων 

Κύριο έργο:  

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Εθελοντικής Συμφωνίας σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και  προδιαγραφές, την 
Ελληνική Νομοθεσία και τους 
περιβαλλοντικούς όρους των εργοστασίων 
τσιμέντου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
ακολουθούμενη διαδικασία, αφού 
εφαρμόζεται σωστά και με αυστηρότητα, 
είναι προς το κοινό συμφέρον. 

 

 

Αρμοδιότητες:  

 η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων από τις 
εταιρείες στοιχείων σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο,  

 η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή 
της Συμφωνίας,  

 η παροχή τεχνικής βοήθειας σε κάθε 
ενδιαφερόμενο φορέα της αυτοδιοίκησης και 
της κοινωνίας καθώς και  

 η εξέταση πιθανών καταγγελιών ή παραπόνων 
και γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες αρχές 

Σύνθεση της επιτροπής (2014): 
 Α.Ανδρεόπουλος (Πρόεδρος), Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ 

 Ν.Μανάλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΑΡΘ ΥΠΕΚΑ 

 Ν.Μουσιόπουλος, Καθηγητής  ΑΠΘ 

 Ν.Ανδρίτσος, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας 

 Β.Λιόγκας, συνεργάτης Υπουργού ΠΕΚΑ 

 Στελέχη Περιφέρειας κατά περίπτωση 
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Κυριότερες προτάσεις της ΕΤΕ για τον  
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων  

1. Επέκταση της ανακύκλωσης, βελτιστοποίηση της διαλογής στην πηγή αλλά και 
λειτουργία περισσότερων ΚΔΑΥ και Μονάδων ΜΒΕ προκειμένου να εξασφαλίζονται η 
αξιοποίηση των βιοαποβλήτων για παραγωγή compost και η ανάκτηση υλικών.  

2. Aνάκτηση υλικών και ενέργειας από τα μη ανακυκλώσιμα υλικά στις υφιστάμενες 
μονάδες της τσιμεντοβιομηχανίας.  

3. Στους διαγωνισμούς για τη διαχείριση των ΑΣΑ να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές 
της τσιμεντοβιομηχανίας, ώστε τα δευτερογενή καύσιμα να αξιοποιηθούν. 

4. Βελτίωση ποιότητας RDF ΕΜΑΚ Λιοσίων (ξήρανση, διαστάσεις) ώστε ~100.000τν να 
μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά αντί να οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. 

5. Αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων ή χαρακτηρισμός τους ως υποπροϊόντα που 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 2008/98/ΕΕ με βάση αυστηρά κριτήρια. 

6. Άμεση αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εφαρμογή ειδικού τέλους ταφής. 

7. Ευελιξία στα συλλογικά συστήματα ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους 
αποτελεσματικά χωρίς να δημιουργούν διοικητικό και οικονομικό βάρος π.χ. εξαίρεση 
της περίσσειας σκυροδέματος από την υποχρέωση των ΑΕΚΚ εφόσον ανακτώνται ως 
α΄ύλες χωρίς να απαιτείται η προ-επεξεργασία τους. 
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Βιομηχανία 
• Μείωση κόστους 

καυσίμου 

• Εξοικονόμηση 
CO2 

 

Περιβάλλον 
• Εξοικονόμηση ορυκτών 

πόρων 

• Αντιμετώπιση κλιματικής 
αλλαγής 

• Βελτίωση ποιότητας 
ατμόσφαιρας 

• Μείωση ταφής 

• Δεν παράγεται τέφρα 

Κοινωνία 
•Ασφαλής &    
οικονομική λύση 

•Θέσεις εργασίας  

•Οικονομική 
ανάπτυξη 

Η ανάκτηση αποβλήτων στην τσιμεντοβιομηχανία 
αποτελεί λύση βιώσιμης ανάπτυξης 





Τα 6 εργοστάσια της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας 
μπορούν να  δώσουν λύσεις σε όλη την Ελλάδα   

Εταιρεία  Εργοστάσιο 
Δυναμικότητα  
κλίνκερ (τν έτος) 

ΑΓΕΤ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΟΛΟΣ 3.250.000 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ ΜΥΛΑΚΙ 1.500.000 

ΤΙΤΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.300.000 

ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΑ 1.250.000 

ΤΙΤΑΝ ΚΑΜΑΡΙ 2.250.000 

ΧΑΛΥΨ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 600.000 

Σύνολο     10.150.000 
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RDF τώρα RDF από μελέτη ΕΣΔΑ Δυνατότητα 
απορρόφησης RDF 

από Τ/Β για 30% 

Εκτιμώμενη δυνατότητα απορρόφησης 
RDF/SRF από τη τσιμεντοβιομηχανία 
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Αποτύπωση του προβλήματος σήμερα ή αλλιώς οι 
δύο όψεις της ίδιας χώρας 



  

18 

Αποτύπωση του προβλήματος σήμερα ή αλλιώς οι δύο 
όψεις της ίδιας χώρας 

Είναι ανάγκη να περάσουμε από την ανεξέλεγκτη 
διάθεση αποβλήτων στην ορθολογική διαχείριση τους 



Στόχος η υποκατάσταση των μη ανανεώσιμων 
συμβατικών μας καυσίμων κατά 40% μέχρι το 2016 ή  
και 60% μέχρι το 2020 με σημαντικές επενδύσεις 
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GHG 

 

GHG 

 

GHG 

1. Μείωση κατά τις 

εκπομπές της 

αποτέφρωσης 

Εκπομπές  

Αποτέφρωση/ 

ΧΥΤΑ Τσιμεντοβιομηχανία 

Τσιμεντοβιομηχανία 

 

Αποτέφρωση ή ταφή αποβλήτου + 

παραγωγή τσιμέντου με συμβατικά 

καύσιμα 

Εναλλακτική πρόταση: η 

ενεργειακή αξιοποίηση του 

αποβλήτου στη παραγωγή 

τσιμέντου  

απόβλητο ορυκτά καύσιμα 

(π.χ. άνθρακας) 
απόβλητο 

ορυκτά 

καύσιμα Καύσιμα  

Τσιμέντο Τσιμέντο 

3. Ενσωμάτωση της 

τέφρας του αποβλήτου  

Προϊόντα 

2 

GHG: αέρια που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (π.χ. CO2) 

Περιβαλλοντικά οφέλη συγκριτικά  

με την ταφή ή την αποτέφρωση 



Το παραγωγικό δυναμικό της Ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας 
είναι 6 φορές μεγαλύτερο από τη σημερινή εγχώρια ζήτηση  
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*Το παραγωγικό δυναμικό θεωρείται ίσο με τις πωλήσεις του έτους ακμής (2006) 
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Πωλήσεις Εσωτ. Ελλάδος Εξαγωγές Πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό

16,1          16,1           16,1          16,1        16,1            16,1         16,1          16,1 

Παραγωγικό δυναμικό και πωλήσεις (εκ. τν.) της Ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας*  

Η ζήτηση εσωτερικού θα 
μπορούσε να καλυφθεί 
από μόνο ένα ελληνικό 

εργοστάσιο! 

Οικονομική ύφεση 
 

H επιβίωση 
του κλάδου 
εξαρτάται 
από την 

ανταγωνι- 
στικότητα 

των 
εξαγωγών 
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Συνεχής αύξηση των τιμών ενέργειας και 
α΄υλών 
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 Συνεχής αυστηροποίηση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στην Ευρώπη 

• Οι μονομερείς δράσεις της Ε.Ε. επιφέρουν 
μείωση της ανταγωνιστικότητας της 
εγχώριας παραγωγής συγκριτικά με χώρες 
εκτός ΕΕ  

2.078 

1.657 

1600

1800

2000

2200

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

EU CO2 CAP (2013-2020) 
 allowances (million tn) 

-20% 

Περαιτέρω μείωση των δικαιωμάτων 
κατά -40% έως το 2030 
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Οδικός χάρτης τεχνολογιών τσιμεντοβιομηχανίας, CSI - IEA 
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1. Εξοικονόμηση ενέργειας  
2. Υποκατάσταση του κλίνκερ στο τσιμέντο 
3. Δέσμευση του CO2 

4. Υποκατάσταση των συμβατικών από δευτερογενή καύσιμα 
(βιομηχανικά επεξεργασμένα απόβλητα) 

 
 

-34% 
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Εμπόδια στην ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα 

• Η περιβαλλοντική συνείδηση στην Ελλάδα μόλις αρχίζει να αναπτύσσεται.  

• Είναι πιο εύκολο για τις τοπικές κοινωνίες να πούνε ΟΧΙ αντί για ΝΑΙ 
(ΝΙΜBY). 

• Τα πλεονεκτήματα δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς στη κοινωνία. 

• Καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση – εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών 

• Η υποδομή διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένη στον 
επιθυμητό από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία βαθμό. 

• Ελαστική αντιμετώπιση των παράνομων χωματερών. 

• Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων επενδύσεων. 

• Μείωση της παραγωγικότητας των μονάδων που αξιοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα. 

• Απαιτούνται επενδύσεις και χρόνος για την ανάπτυξη των απαραίτητων 
ικανοτήτων. 
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1) Εξόρυξη και προετοιμασία α΄υλών 

2) Παραγωγή κλίνκερ με έψηση α΄υλών 

3) Παραγωγή τσιμέντου με άλεση κλίνκερ, γύψου και άλλων α΄υλών 

Εναλλακτικά καύσιμα 

Παραγωγική διαδικασία τσιμέντου 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα πλήρους εφαρμογής 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποβλήτων έως το 2020 

-48% 

72% 

118% 

Πηγή: Implementing EU waste legislation for green growth,  

EC, DG ENV, bio Intelligence Service, 2011  

Αύξηση τζίρου κλάδου διαχείρισης αποβλήτων – ανακύκλωσης 42bn Euros 
Μείωση συνολικού κόστους διαχείρισης -72bn Euros (συμπεριλαμβανομένου του CO2) 
Αύξηση θέσεων εργασίας 400.000 
Μείωση GHG 215 Mt CO2eq 



Αποτύπωση της κατάστασης σήμερα 

• ΧΑΔΑ  Κουρουπητού, Χανιά (Υπόθεση C-112/2006): Πρόστιμο 4,7 εκ €. 

• Εθνικός Σχεδιασμός: κλείσιμο όλων των ΧΑΔΑ μέχρι τις 21/12/2008, (λήξη  
προθεσμίας  καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου).    
O στόχος δεν επετεύχθη.  

• Το Δεκέμβριο του 2010 οι ελληνικές αρχές προσκόμισαν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ μέχρι 
τον Ιούνιο του 2011.  

• 2011 (ΥΠΕΚΑ):  395 καταγεγραμμένοι ΧΑΔΑ εκ των οποίων 90 ενεργοί.  

• Για καθένα από αυτούς τους ΧΑΔΑ εκκρεμεί από 1η Ιανουαρίου 2012 η 
επιβολή ημερήσιου προστίμου 34.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 544.000 
ευρώ την ημέρα. Έλλειψη συμμόρφωσης θα σημάνει επιβολή 
προστίμου αναδρομικά και για τους 90. 
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 Σπίτια  

 Γραφεία  

 Αθλητικές υποδομές  

 Σχολεία και πανεπιστήμια  

 Έργα μεταφορών  

 Ενεργειακές υποδομές  

 Εγκαταστάσεις νερού 

  Εγκαταστάσεις βιολογικών 
καθαρισμών  

Το τσιμέντο χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 
αναγκών σε… 

Το σκυρόδεμα είναι το δεύτερο 

χρησιμοποιούμενο υλικό στο 

κόσμο μετά το νερό! 



“Getting the Numbers Right” (GNR): Διαρκής προσπάθεια 
για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2 

“Getting the Numbers 
Right” (GNR) 

1990 2008 2009 2010 
2010 vs. 
1990 

Gross CO2 
kgCO2/tn 
Clinker 

916 860 853 855 -6,7% 

Gross CO2  
kgCO2/tn 
cementitious 

764 665 653 652 -14,7% 

Θερμική κατανάλωση 
κλιβάνων 

MJ/tn Cli 4.267 3.658 3.586 3.583 -16% 

Δευτερογενή καύσιμα 
(% thermal 
substitution) 

2 11 12 14,2 610% 

Clinker/cement % 83,0 76,1 75,6 75,3 -9% 

 930 εργοστάσια 

 827 M tn cement (30% της παγκόσμιας παραγωγής) 

 79% των δεδομένων επαληθευμένα από φορείς πιστοποίησης  
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Οδικός χάρτης τσιμεντοβιομηχανίας, CSI - IEA 

1. Εξοικονόμηση ενέργειας  
2. Υποκατάσταση του κλίνκερ στο τσιμέντο 
3. Δέσμευση του CO2 

4. Υποκατάσταση των συμβατικών από δευτερογενή καύσιμα 
 
 

-34% 



Η τσιμεντοβιομηχανία πρωτοπορεί στη χώρα στην ενεργειακή αξιοποίηση 
αποβλήτων και έχει ακόμη πολλές δυνατότητες 
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Συνεχής μείωση της ταφής με τη χρήση οικονομικών 
εργαλείων 

Πηγή EE, Impact Assesment,2012 

%
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ή
ς 

Α
ΣΑ

 

Τυπικές τιμές χρέωσης ταφής (€/τν) 
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To τσιμέντο προσφέρει ευκαιρίες για εξοικονόμηση πρώτων υλών & 
ενέργειας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του (“cradle to grave”) 

Εξόρυξη 
α΄υλών 

Μεταφορά 
α΄υλών & 
καυσίμων 

Παραγωγή 
τσιμέντου 

Μεταφορά 
τσιμέντου 

Παραγωγή 
σκυροδέματος 

& λοιπών 
προϊόντων 

Κατασκευή Χρήση 

Κατε-
δάφιση 

& 
ανακύ-
κλωση 
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25 μεγάλες βιομηχανίες τσιμέντου,  

παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες,  

30% της παγκόσμιας παραγωγής τα 2/3 εκτός Κίνας 

με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης  

Τα μέλη της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας έχουν ενσωματώσει τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική τους στρατηγική ως 
ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κλιματική αλλαγή 

Υγεία & ασφάλεια 

Εξοικονόμηση νερού 

Εκπομπές  

Βιοποικιλότητα 

Αξιοποίηση αποβλήτων 



 
 

Cement  Plant  
(Plant Picture) 

Water quality   

(WtFD 2000/60) 

Environmental 

Liability arising from 

Biodiversity, Ground 

and Water Damage  
(2004/35/EC) 

Waste Categorization & 

Listing  

(EWL 2000/532) 

EU Emissions  

Trading System 

(EU-ETS)  

KYOTO Protocol 

National 
Legislation 

Renewable  
Energy Directive 

(2009/28/EC) 

Ν.4014/2011 
αδειοδότηση 
ΥΑ1958/2012 

κατηγοριοποίηση 

Energy 

Efficiency 

Directive 

2006/32/EC, 

COM(2010)2020 

Waste Framework 

Directive 

(2008/98/EC, Ν.4042/2012) 

Industrial Emissions 

Directive 

(IED 2010/75)  

Transboundary air 

pollution Directives 

2008/50/EC 

Chemicals Regulations: 

REACH  

1997/2006/EC 

Control of Waste 

Shipments  

(SW 2006/1013) 
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