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Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για:

 Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28% ζηην 

Δσρώπη)

 Σο 10% ηων εκπομπών CO2(*) (13% ζηην 

Δσρώπη)

 Σο 13% ηης παραγωγής αποβλήηων (ηο 15% 

ζηην Δσρώπη)

Πεγή: Eurostat 2006

(*) Δθηόο παξαγωγήο ελέξγεηαο
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ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ   ΠΡΟΛΗΦΗ   ΚΑΙ   ΔΛΔΓΥΟ   ΣΗ 

ΡΤΠΑΝΗ

 H ππνρξέσζε ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ξύπαλζεο από ηε βηνκεραλία
ζεζπίζηεθε ην 1996 κε ηελ γλσζηή σο IPPC Directive θαη
αλαλεώζεθε ην 2008.

 Αθνξά ζρεδόλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο.

 ηεξίδεηαη ζε 2 θύξηεο αξρέο:

1) Σελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε ζπλδπαζκέλε πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, πνπ εμεηάδεη:
ην ζύλνιν ησλ εθπνκπώλ ηεο κνλάδαο, ηελ παξαγσγή
απνβιήησλ, ηελ ρξήζε πξώησλ πιώλ, ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε,
ην ζόξπβν, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ, θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά από παύζε ιεηηνπξγίαο.

2) Σηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο.
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ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΒΔΛΣΗΣΔ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΣΔΥΝΗΚΔ;

Οη Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο ππνδεηθλύνπλ ηηο

θαιύηεξεο δηεζλείο πξαθηηθέο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο

πεξηβάιινληνο, ζπιιέγνληαη θαη θνηλνπνηνύληαη ζε

Δπξωπαϊθό Δπίπεδν.

Γηα ηε Βηνκεραλία, πξέπεη λα εθιακβάλνληαη ωο έλα

πνιύηηκν εξγαιείν θαζνδήγεζεο. Ζ δηαξθήο ελεκέξωζε

γηα ηηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Πξαθηηθέο θαη ε πξώηκε

εζεινληηθή ελζωκάηωζή ηνπο ζηηο δηεξγαζίεο ηεο θάζε

κνλάδαο, είλαη πξάμε Δηαηξηθήο Κνηλωληθήο Δπζύλεο.
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ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ.;

 Οξακαηίζηεθε από αλζξώπνπο πνπ ήζειαλ λα δώζνπλ ιύζε ζην ζέκα ηεο
δηάζεζεο βηνκεραληθώλ απνβιήηωλ αιιά θαη ηεο ζπαηάιεο α’ πιώλ, κε ηε
κεηαηξνπή ηωλ απνβιήηωλ ζε ρξήζηκα πξνϊόληα.

 Ξεθίλεζε ηελ δξαζηεξηόηεηά ηεο ην 2001 ωο ζπγαηξηθή ηεο ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ.

 θνπόο ηεο είλαη ε αλαθύθιωζε όλων ηωλ παξαπξνϊόληωλ πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ παξαγωγηθή δξαζηεξηόηεηα ηωλ βηνκεραληώλ ηνπ
Οκίινπ θαη ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήηωλ άιιωλ βηνκεραληώλ.

 Παξάγεη έλα επξύ θάζκα ζθιεξώλ αδξαλώλ πιηθώλ γηα ηελ νδνπνηία θαη
ηε βηνκεραλία δνκηθώλ πιηθώλ, θαζώο θαη κε ζηδεξνύρα κέηαιια γηα ηε
βηνκεραλία επεμεξγαζίαο κεηάιιωλ.

 Λεηηνπξγεί αληαγωληζηηθά ζηελ αγνξά, κε ηελ πξνώζεζε ηωλ πξνϊόληωλ
ηεο ζηελ αγνξά θαη είλαη θεξδνθόξα.
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ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ.

Γηα νηθνλνκηθνύο αιιά θαη πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο, ε ΑΔΙΦΟΡΟ ιεηηνπξγεί 
κνλάδεο αλαθύθισζεο παξαπξντόλησλ δίπια από θάζε θύξην παξαγσγό πνπ 
ζπλεξγαδόκαζηε (ΟΒΔΛ, ΙΓΔΝΟΡ, STOMANA)
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Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΑ Δ ΑΡΙΘΜΟΤ

ΔΣΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ            

(ΣΝ)

ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ 

ΑΠΌ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 

(ΣΝ)

2002 143.523                     50.972                       

2003 207.109                     172.610                     

2004 214.780                     170.888                     

2005 245.216                     133.520                     

2006 222.143                     130.008                     

2007 222.564                     220.655                     

2008 250.000                     300.000                     

ΤΝΟΛΟ 1.505.335                  1.178.653                  

78%ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 2002-2008
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ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΤΡΤ ΦΑΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ

 θιεξά αδξαλή (αληηνιηζζεξή ζθωξία) γηα ηελ θαηαζθεπή 
αληηνιηζζεηηθώλ ηαπήηωλ ζηελ νδνπνηία, πηζηνπνηεκέλα 
θαηά CE 13043.

 Άκκνο γηα βηνκεραληθά δάπεδα, πξνϊόληα ηζηκέληνπ 
(θπβόιηζνη, πιάθεο πεδνδξνκίνπ), βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο 
θαη ακκνβνιή. 

 Κνλία γηα θνληάκαηα θαη θόιιεο, ιεπηόθνθθε άκκνο ρακεινύ 
εηδηθνύ βάξνπο θαη ακκνράιηθα.

 Ομείδην ηνπ ζηδήξνπ γηα ηε βηνκεραλία ηζηκέληνπ.

 ηδεξνύρα θαη κε ζηδεξνύρα κέηαιια ωο πξώηε ύιε γηα 
ραιπβνπξγεία θαη ρπηήξηα, θπξίωο από ΟΣΚΕ & ΑΖΖΔ.
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Οη δξαζηεξηόηεηεο καο ζε εηθόλεο
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ΟΦΔΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΣΧΝ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ

Μείσζε όγθνπ απνβιήησλ πξνο ελαπόζεζε ζε ΥΤΣΑ.

Δμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξσλ. 

Μείσζε ηεο κνξθνινγηθήο αιινίσζεο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ 
από ηελ εμόξπμε θπζηθώλ αδξαλώλ.

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (από εμόξπμε, κεηαθνξέο, θιπ).

Μείσζε εθπνκπώλ CO2.

Παξαγσγή αλαθπθισκέλσλ πιηθώλ κε θαιύηεξεο ηδηόηεηεο 
από ηα θπζηθά αδξαλή.

Οηθνλνκηθό όθεινο γηα ηνλ παξαγσγό.

Βειηίσζε ηεο δεκόζηαο εηθόλαο ησλ παξαγσγώλ απνβιήησλ.
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ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ

Η χρήζη προϊόνηων από ανακυκλωμένα υλικά δεν ζυνεπάγεηαι 
ζυμβιβαζμό ζηην  ποιόηηηα

 Σα αδξαλή νδνπνηίαο παξαγωγήο καο ήηαλ ηα πξώηα αδξαλή πνπ 

πηζηνπνηεζήθαλ θαηά CE 13043 ζηελ Διιάδα.

 Υξεκαηνδνηνύκε έξεπλεο γηα λέεο ρξήζεηο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο

 Γηαζέηνπκε ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο & πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001:2000 θαη ISO 14000:2004

 Σν 2006 νη πξνζπάζεηεο  καο επηβξαβεύηεθαλ
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1ν ΒΡΑΒΔΗΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 2006
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Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α


