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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute for 
Management Development (IMD) της 
Ελβετίας, η ανταγωνιστική θέση της 

Ελλάδας ενισχύεται, εν μέσω μάλιστα 
της πανδημίας COVID-19

(Πηγή ΣΒΕ)

Βελτίωση του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας



Ελληνικές Εισαγωγές / Εξαγωγές Δομικών Υλικών ανά κατηγορία (εκατ. €)

Πηγή: International Trade Center, Επεξεργασία: ΕΕΤΥ ΕΜΠ



Κατάσταση Κλάδου Δομικών Υλικών στην Ελλάδα

Εταιρείες Δομικών Υλικών με κύκλο εργασιών 100+ εκ.

Πηγή: Forbes100+: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις

Επωνυμία (Ομίλου/Εταιρείας)
Κύκλος 

εργασιών
Κύκλος 

εργασιών
Κέρδη/Ζημίες Κέρδη/Ζημίες

2020 2019
προ φόρων 

2020
προ φόρων

2019

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2.028.588 2.044.606 38.969 58.179

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1.898.623 2.256.091 170.888 177.082

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

309.825 378.730 535 2.321

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 304.649 288.792 59.386 48.204

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 291.244 344.969 -12.001 -6.292

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 241.063 241.525 10.957 3.530

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 222.185 242.180 139.287 -12.914

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 188.519 188.789 16.795 7.377

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 184.520 187.577 -12.775 -14.722

ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

133.254 133.721 -804 -1.918

ΦΙΜΠΡΑΝ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 132.739 137.541 20.083 14.408

ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 106.416 118.285 5.590 7.134

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 104.048 111.449 2.064 -1.221

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 101.460 121.719 33.812 62.854

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 100.318 111.253 388 30.078

6.347.451 6.907.227

Σημ. Πολλές ελληνικές εταιρείες είναι 
μέλη διεθνών ομίλων και ο εγχώριος 
κύκλος εργασιών τους δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα την 
δυναμική τους (π.χ. βλ. ΤΙΤΑΝ)



Διεθνής ανταγωνιστικότητα Ελληνικής Βιομηχανίας Δομικών Υλικών

Διεθνώς: Εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες
παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες 

Ελλάδα: 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, μονάδα άλεσης κλίνκερ
και μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων, 4 σταθμούς 
διανομής, 25 λατομεία και 28 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος

Διεθνώς: 5 εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, 
Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία και 
Σλοβενία, εξαγωγές σε 80+ χώρες

Ελλάδας: 3 μονάδες παραγωγής, σε Ελλάδα, 
Σερβία και Ρουμανία.

Μέσω ενός παγκόσμιου εμπορικού δικτύου, σε 21 
χώρες, ο όμιλος Elval εξάγει το 80% περίπου της 
παραγωγής της, σε περισσότερες από 60 χώρες

ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ A.B.E.E

Διεθνώς: Διάθεση προϊόντων μέσω του 
δικτύου της μητρικής εταιρείας

Ελλάδας: 2 μονάδες παραγωγής

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Διεθνώς: Εξαγωγική δραστηριότητα στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

Ελλάδα: 2 εργοστάσια παραγωγής 
τσιμέντου, λιμενικές εγκαταστάσεις 
μεταφόρτωσης, 11 ενεργά 
λατομεία, 6 κέντρα διανομής, 

Διεθνώς: Εξαγωγική δραστηριότητα στην 
Ευρώπη, Β. Αμερική, Β. Αφρική, Ασία 

Ελλάδα: 6 κύριες παραγωγικές μονάδες στην 
Ελλάδα, Βουλγαρία, Δημ. Βόρειας 
Μακεδονίας, Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις 
logistics, 3 λιμάνια

Διεθνώς: Δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες 
από 60 χώρες παγκοσμίως, με 32 
θυγατρικές σε όλο τον κόσμο

Ελλάδα: 12 εργοστάσια σε 6 χώρες

Μοναδικός καθετοποιημένος 
παραγωγός βωξίτη, αλουμίνας
και αλουμινίου στην Ευρώπη

Διεθνώς: εξαγωγές σε 45 
χώρες

Ελλάδας: 4 γραμμές 
παραγωγής, 
λιμενικές 
εγκαταστάσεις



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Τεχνολογίες
Τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ, ανάλυση 
μεγάλου όγκου δεδομένων, επαυξημένη 
και εικονική πραγματικότητα, διαδίκτυο 
των μηχανών (ΙοΤ), 3D εκτυπώσεις, cyber-
physical συστήματα με αισθητήρες, 
φορητές συσκευές (wearables), κ.α.

• Βελτιστοποίηση της παραγωγής

• Διεύρυνση των πηγών εσόδων

• Μεγαλύτερα μερίδια αγοράς

• Υψηλή ποιότητα προϊόντων 

• Βελτιωμένη εμπειρία πελατών

• Μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής

• Λειτουργική ευελιξία

• Βελτιστοποιημένη απόδοση

Δραστηριότητες
Διαχείρισης υλικών και εφοδιασμού, 
συντονισμού πόρων παραγωγής, διάθεσης 
προϊόντων και διαχείρισης πελατών

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΦΕΛΗ

Πηγή: ΣΕΒ, Special Report “Βιομηχανία 4.0: Οι συμπράξεις και μια ολοκληρωμένη στρατηγική είναι τα κλειδιά της επιτυχίας” (2019)



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Παράγοντες για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ
• Οργανωτική ευελιξία
• Δεξιότητες προσωπικού
• Ανεμπόδιστη ροή της πληροφορίας
• Ανοικτή συνεργασία μεταξύ οργανωτικών 

μονάδων
• Διαρκής μάθηση 
• Προσαρμογή στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών

• Καινοτομία
• Συνεργασίες με Ερευνητικά Κέντρα και 

Ερευνητικές Υποδομές
• Προτυποποίηση
• Υιοθέτηση κουλτούρας διαρκούς εξέλιξης
• Επενδυτικά κίνητρα
• Πλαίσιο προστασίας της πνευματικής 

ιδιοκτησίας

Οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες καθιστούν δυνατή την 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πηγή: ΣΕΒ, Special Report “Βιομηχανία 4.0: Οι συμπράξεις και μια ολοκληρωμένη στρατηγική είναι τα κλειδιά της επιτυχίας” (2019)



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• Real-time, in-situ έλεγχος ποιότητας με έξυπνους και πολυφασματικούς αισθητήρες
• Τεχνολογίες ψηφιακού «αντιτύπου» της παραγωγικής διαδικασίας (digital twin)
• Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας
• Προτυποποίηση προϊόντων
• Έλεγχος αγοράς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
• Ψηφιακός σχεδιασμός προϊόντων
• Ανάπτυξη πρωτοτύπων μέσω 3D Printing

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Αισθητήρες IoT για απομακρυσμένη παρακολούθηση μηχανημάτων και συλλογή δεδομένων
• Μη-καταστροφικός έλεγχος και παρακολούθηση
• Δείκτες / κατώφλια συναγερμού και συστήματα διαχείρισης σημάτων

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
• Συστήματα οπτικής παρακολούθησης
• Αισθητήρες αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
• Ρομποτικά συστήματα στην παραγωγή, 
• Συνεργατικά ρομπότ στις εργασίες εφοδιασμού 
• Augmented Reality στις εργασίες συναρμολόγησης / συντήρησης 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Προηγμένα μοντέλα και προσομοιώσεις για τον προγραμματισμό της παραγωγής και των αποθεμάτων βάσει ρεαλιστικών προβλέψεων πωλήσεων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: 
• Χρήση αισθητήρων και Geo-fencing για την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού από επικίνδυνο εξοπλισμό
• Wearables για την άμεση βιομετρική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών εντός του εργοστασίου

ΕΞΥΠΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πηγή: ΣΕΒ, Special Report “Βιομηχανία 4.0: Οι συμπράξεις 
και μια ολοκληρωμένη στρατηγική είναι τα 

κλειδιά της επιτυχίας” (2019)
Επεξεργασία: ΕΕΤΥ ΕΜΠ



SPOTLIGHT: Πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της ΤΙΤΑΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ MADE IN GREECE

2013

2016

2017

2020

Υλοποίηση επιλεγμένων πιλοτικών projects
Διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

2022

Πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού «unΙΤe» του Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 
Νέα συστήματα σε τρεις άξονες έργων 
(Επιχειρησιακές εφαρμογές, Υποδομές και Λειτουργικό Μοντέλο Πληροφορικής) 

• Σύστημα Αυτοματισμού 
βασισμένου στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη

• Σύστημα παρακολούθησης 
λειτουργιών και ανίχνευσης 
ανωμαλιών στα δεδομένα του 
εξοπλισμού με δυνατότητες 
μηχανικής μάθησης

«Ψηφιακή Πρωτοβουλία» (Digital Initiative) 

Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
(Digital Center of Competence) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Έχει συγκεντρώσει τα ψηφιακά εργαλεία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της 
τελευταίας δεκαετίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της 

παραγωγής και της ανταγωνιστικότητάς του

1η – 3η ReGeneration Academy for Digital Acceleration
Πηγή: ΤΙΤΑΝ



Ωστόσο, 
περίπου 70 χρόνια μετά, ΜΕΓΑΛΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ιδιαίτερα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΕΙ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

Το σύγχρονο δομημένο περιβάλλον είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα 
οικοδομικής δραστηριότητας που ξεκίνησε την περίοδο του μεσοπολέμου, ενώ η 
δόμηση εντατικοποιήθηκε μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν επήλθε 
η αστική, βιομηχανική και τεχνολογική μεταμόρφωση της Ελληνικής Κοινωνίας. 



Περίπου το 40% των κατασκευαστικών έργων 
στην Ευρώπη αφορούν 

σε ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ,
ενώ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ  

Η κρίση του τέλους του χρόνου ζωής του δομημένου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων ιστορικών και σύγχρονων κατασκευών και υποδομών, 
έχει σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη



• Μηχανισμοί και μέσα έλεγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος
Παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, 
Συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων, κ.α.

• Πλαίσιο δόμησης
Διαδικασίες έκδοσης και έλεγχου οικοδομικών αδειών, ηλεκτρονική ταυτότητα 
κτιρίου, κ.α. 

• Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι και 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο
Μεταφορά συντελεστή δόμησης, περιβαλλοντική εξισορρόπηση κ.α.

• Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495/2017
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
• 3 Μνημόνια
• Έλλειμμα Ανάπτυξης
• Ενεργειακή κρίση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
• Υποβάθμιση Ποιότητας Ζώης
• Επιδείνωση Σχέσεων Πολίτη - Κράτους

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ



Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

η Παραγωγή, η Εφαρμογή και η Διάθεση 

των Δομικών Υλικών



Ενεργειακό κόστος
Αύξηση των τιμών στα τιμολόγια ενέργειας

Τιμές πρώτων 
υλών

Τιμές ενδιαμέσων 
προϊόντων

Κόστος παραγωγής της 
Βιομηχανίας

Κόστος 
μεταφοράς

Σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 40%

Κίνδυνος απώλειας σημαντικών 
αγορών του εξωτερικού

Αρνητικές συνέπειες στη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Κίνδυνος απώλειας θέσεων 
εργασίας

Μείωση 
εξαγωγών

Πηγή: Έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος ΣΒΕ για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία (2022)
Επιπτώσεις στην Κατασκευή



Άνοδος τιμών Δομικών Υλικών

• Περιορισμένη παραγωγικότητα στην βιομηχανία Δομικών Υλικών
• Μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα

Το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί σημαντικότατα σε σχέση με τις πρόσφατα περιορισμένα 
αναθεωρημένες τιμές μονάδων στα Δημόσια Έργα, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος για
την ολοκλήρωση των έργων, 
• τη βιωσιμότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
• τη σταθερότητα του κλάδου γενικότερα, 
• την απώλεια κονδυλίων και 
• τη διακοπή υλοποίησης των έργων. 

Η κατάσταση αυτή επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ανεργία , την απορρόφηση χρημάτων από 
προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Tαμείου Ανάκαμψης και γενικότερα στην Οικονομία

Πηγή: ΤΕΕ



Για την αντιμετώπιση αυτών η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ζητάει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την 
Κυβέρνηση:
• Να αναγνωριστεί ότι βρισκόμαστε υπό καθεστώς ανωτέρας βίας.
• Να προχωρήσει στην αναθεώρηση τιμών για όλες τις εργασίες, με όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερος και ταχύτερος.
• Να εκδώσει συντελεστές αναθεώρησης που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις του κόστους κατασκευής 

Δημοσίων Έργων καθώς και συμπληρωματική έκδοση συντελεστών που αφορούν σε εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στην πρόσφατα εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση.

• Να εκδίδει άμεσα αναθεωρήσεις τιμών χωρίς καθυστέρηση, ακόμα και ανά μήνα.
• Να προχωρήσει στην απολογιστική αποζημίωση της αξίας της ασφάλτου.
• Να δοθεί παράταση, με νομοθετική ρύθμιση, των προθεσμιών, τμηματικών και συνολικών, όλων των συμβάσεων δημοσίων 

έργων.
• Να αναπροσαρμόσει το τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των υλικών και εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των 

ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
• Να παρέμβει ουσιαστικά στην αγορά για την αποφυγή φαινομένων κερδοσκοπίας.
• Να προχωρήσει στην ανακατανομή των κονδυλίων του ΠΔΕ, με διοχέτευση επιπλέον πόρων στον κλάδο των κατασκευών.
• Να αναπροσαρμόσει τους προϋπολογισμούς των υπό δημοπράτηση έργων.
• Να αναζητηθεί τρόπος αναπροσαρμογής του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω απρόοπτης μεταβολής συνθηκών.

Απόφαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. 02.04.2022 για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στη χώρα (αυξήσεις στο κόστος 
κατασκευής και παραγωγής έργων) και κατ’ επέκταση στο επάγγελμα του Μηχανικού

Άνοδος τιμών Δομικών Υλικών

Πηγή: ΤΕΕ



Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και άμεσα της ενεργειακής κατανάλωσης στην 
παραγωγή και εφαρμογή δομικών υλικών

Α. Τα παραδοσιακά δομικά υλικά έχουν χαμηλότερο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα (ασβέστης, πλίνθοι) και ενεργειακή κατανάλωση στην παραγωγή 
τους ενώ θωρακίζουν σύγχρονες κατασκευές από σκυρόδεμα από επιπτώσεις 
της ατμόσφαιρας

Β. Τα σύγχρονα δομικά υλικά, και κυρίως η παραγωγή τσιμέντου είναι 
ενεργοβόρα με υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες, πρώτες ύλες και πρόσμεικτα
που μπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις;



Οικολογική και περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή και χρήση του σκυροδέματος

• Διαδικασία παραγωγής και χρήσης του σκυροδέματος με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
✓ Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και αντικατάστασή τους με βιομηχανικά απόβλητα (λάδια, ελαστικά, πλαστικά κ.α.)
✓ Βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του τσιμέντου
✓ Αντικατάσταση του τσιμέντου με ιπτάμενη τέφρα, πυριτική παιπάλη, ποζολάνη (επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υλικών)
✓ Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος και επομένως αύξηση του ορίου ζωής του

• Διαδικασία παραγωγής του τσιμέντου με λιγότερη ρύπανση
✓ Τα τελευταία χρόνια οι τσιμεντοβιομηχανίες εργάζονται με σκοπό τη δημιουργία του “πράσινου σκυροδέματος”, εκείνου δηλαδή που 

θα εκπέμπει λιγότερο στην ατμόσφαιρα

• Παραγωγή σκυροδέματος από υλικά κατεδαφίσεων ή παραγωγών βιομηχανιών ως αδρανών 

Αύξηση του χρόνου ζωής των κατασκευών με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

• Με χρήση νανοϋλικών στη μάζα του σκυροδέματος
• Με προστασία του σιδηροπλισμού των κατασκευών από σκυρόδεμα

✓ Ηλεκτροχημικές μέθοδοι προστασίας
✓ Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης

• Με προστατευτικά μάζας σκυροδέματος και σιδηροπλισμού
✓ Επιστρώματα
✓ Συμβατικές επικαλύψεις

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και άμεσα της ενεργειακής κατανάλωσης στην 
παραγωγή και εφαρμογή δομικών υλικών



• Αποδοτικές Στρατηγικές μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
τα κατασκευαστικά υλικά στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής 
Προϊόντων, που θα λαμβάνουν υπόψη τις νέες γεωπολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες

• Ενίσχυση Καινοτομίας προς μία Κυκλική Οικονομία Άνθρακα για την 
Βιομηχανία

• Ενίσχυση του ρόλου της Τυποποίησης στο Περιβάλλον και στην 
Κυκλική Οικονομία

• Προτυποποίηση πράσινων τσιμέντων – Δυνατότητες και περιορισμοί

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και άμεσα της ενεργειακής κατανάλωσης στην 
παραγωγή και εφαρμογή δομικών υλικών



Γ. Σύμμεικτη χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων δομικών υλικών, 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική, εξοικονόμηση ενέργειας στα κελύφη

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και άμεσα της ενεργειακής κατανάλωσης στην 
παραγωγή και εφαρμογή δομικών υλικών



Η Καινοτομία αποτελεί πρόκληση και απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις

Πρόκληση: Γιατί η εισαγωγή καινοτομίας στην Βιομηχανία και τις Κατασκευές 
απαιτεί την ενημέρωση των παραγωγών και των καταναλωτών 
δομικών υλικών και κουλτούρα Έρευνας & Ανάπτυξης που αποτελεί 
επένδυση που προσδίδει προστιθέμενη αξία στα δομικά υλικά.

Απάντηση: Γιατί η Καινοτομία μπορεί να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων 
απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που πραγματευτήκαμε

Καινοτομία



❖ Ο Μη-Καταστροφικός Έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην αντιμετώπιση της 
κρίσης του δομημένου περιβάλλοντος που προσεγγίζει το τέλος του χρόνου ζωής 
καθώς παρέχει διαγνωστικά εργαλεία για τον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων 
επεμβάσεων συντήρησης και προστασίας

❖ Οι καινοτομίες στη ψηφιακή διαχείριση – σε ολιστικό πλαίσιο – των δεδομένων στην 
κλίμακα των κτιρίων και υποδομών (ΒΙΜ, ΗΒΙΜ) καθώς και τα σύγχρονα δυναμικά 
μοντέλα αποτίμησης της ακεραιότητας και τρωτότητας κατασκευών με βάση τις 
πραγματικές ιδιότητες των υλικών, αποτελούν μοναδικά εργαλεία σχεδιασμού και 
ανασχεδιασμού για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Μη-Καταστροφικός Έλεγχος για την διάγνωση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος και της 
συμπεριφοράς των υλικών και τη διασφάλιση συμβατότητας και επιτελεστικότητας και 
αύξηση του χρόνου ζωής τους



BIM, HBIM και Augmented Reality για την τεκμηρίωση σύγχρονων και ιστορικών κατασκευών

Συσχέτιση αποτελεσμάτων μη καταστρεπτικών τεχνικών 
και δεδομένων γεωμετρικής τεκμηρίωσης και διαχείριση 

αυτών σε τρισδιάστατο περιβάλλον 

ΕΜΠ - ΕΕΤΥ ΒΙΛΑ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ, ΑΘΗΝΑ

Content-Based Management through
Semantic Data Integration

ΕΜΠ – ΕΕΤΥ & ΕΦωτ.



Διεπιστημονική Ομάδα του ΕΜΠ
με επικεφαλής ως επιστημονικά υπεύθυνη την Ομοτ. Καθ Αντωνία Μοροπούλου (τ. Δ/ντρια Εργ. Επιστήμης και Τεχνικής 
των Υλικών), και με τη συμμετοχή του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ, Καθ. Ευ. 
Σαπουντζάκη (Εργ. Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών), του Καθ. Α. Γεωργόπουλου, (Δ/ντης Εργ. Φωτογραμμετρίας) του 
Αν. Καθ. Χ. Μουζάκη (Δ/ντής Εργ. Αντισεισμικής Τεχνολογίας), και του Επ. Καθ. Μ. Κατσαρού (Εργ. Οικοδομικής –
Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας), και άλλων επιστημόνων και συνεργατών, που έχει επεξεργαστεί:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ



Θέσπιση Σύγχρονων Προτύπων

Βελτίωση των απαιτούμενων 
ιδιοτήτων των δομικών υλικών, 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Έλεγχος Ποιότητας

Έλεγχος Αγοράς

Αειφορία και Ακεραιότητα του 
δομημένου περιβάλλοντος

Διασφάλιση της ελεγχόμενης και αναπαραγωγίσιμης ανάπτυξης της 
παραγωγής και εφαρμογής των δομικών υλικών και επομένως της 

βιωσιμότητας τους


