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Το σκυρόδεμα προκαλεί έως και 
το 8% των παγκόσμιων 
εκπομπών CO2. 

• Το δομημένο περιβάλλον παράγει 

το 40% των ετήσιων παγκόσμιων 

εκπομπών CO2. Από αυτές τις

συνολικές εκπομπές, οι κτιριακές 

εργασίες είναι υπεύθυνες για το 27% 

ετησίως, ενώ τα κτιριακά υλικά και τα 

υλικά υποδομής και οι κατασκευές 

(που συνήθως αναφέρονται ως 

ενσωματωμένος άνθρακας) 

ευθύνονται για ένα επιπλέον 13% 

ετησίως. 

TODAY



1.Ο συνδυασμός οικονομικότητας & 

ανθεκτικότητας της    κατασκευής.

2. Η διάρκεια ζωής μιας τυπικής κατασκευής 

από σκυρόδεμα είναι τουλάχιστον 50 ετών 

ενώ οι σύγχρονες κατασκευές σχεδιάζονται 

με στόχο πέραν των 100 ετών.

3. Το σκυρόδεμα είναι πλάσιμο και μπορεί να 

πάρει οποιοδήποτε σχήμα και αναπτύσσει 

ανάλογα με το σχεδιασμό του έως και πολύ 

υψηλές θλιπτικές αντοχές (που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε λεπτές διατομές κ.α. 

αρχιτεκτονικά στοιχεία)

4. Εχει καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες 

από τον χάλυβα και το γυαλί ενώ η τελική 

του επιφάνεια μπορεί να είναι από λεία ως 

τραχιά ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

πελάτη.

5. Καλύτερο υλικό από την άποψη της 

συμπεριφοράς σε πυρκαγιά.

WHY 
CONCRETE
IS SO 
POPULAR?
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REDUCE _ REUSE 
_RECYCLE



BUILD GREEN 
TODAY_
NET ZERO 
CONSTRUCTION  



RETHINK 
_REFURBISH_
REPAIR_
REPURPOSE_
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REFUSE



WASTE

Το σκυρόδεμα στο τέλος του κύκλου ζωής των
κατασκευών μετατρέπεται σε ΑΕΚΚ (απόβλητα
εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων).

Η αξιοποίηση των ΑΕΚΚ έχει να κάνει με την παραγωγή
αδρανών για βάσεις και υποβάσεις δρόμων, για χρήση
στο σκυρόδεμα (δεν υφίσταται στην ελληνική αγορά
γιατί δεν περιγράφεται στον ΚΤΣ 2016 ενώ
επιτρέπεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες) όπως
επίσης για αποκαταστάσεις λατομείων κ.α.



TOMORROW
IT’S A 
BEAUTIFUL DAY



‘BUILDINGS OF 
TOMORROW’ _

A PROJECT BY 

AGET HERAKLES GROUP, 

PIERIS.ARCHITECTS & 

UNIVERSITY OF PATRAS  


