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ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

Ποιότητα, Αισθητική, Λειτουργικότητα και Εξοικονόµηση Ενέργειας 
 
 

Τα κουφώµατα από αλουµίνιο ξεπερνούν το 75% της εγχώριας αγοράς καθώς 
είναι συνώνυµα της υψηλής ποιότητας και υπερτερούν σηµαντικά σε 
σύγκριση µε τα άλλα υλικά. 
 
Επιλέγοντας ελληνικά, επώνυµα κουφώµατα αλουµινίου µπορούµε να είµαστε 
σίγουροι  για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα, την άψογη λειτουργικότητα, 
τις εξαιρετικές ιδιότητες ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης και την ιδιαίτερα 
µεγάλη αντοχή. Οι πόρτες και τα παράθυρα αλουµινίου αντέχουν σε όλες τις 
κλιµατολογικές συνθήκες: από το υπερβολικό κρύο και την υγρασία έως τη 
µεγάλη ζέστη. Είναι ελαφριά, ανθεκτικά στη διάβρωση (ιδιότητα που τα 
καθιστά ιδανικά σε παραθαλάσσιες περιοχές), συντηρούνται εύκολα και είναι 
ανακυκλώσιµα. 
 
Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα των κουφωµάτων αλουµινίου συγκαταλέγεται, 
επίσης, η συµβολή τους στην εξοικονόµηση ενέργειας της κατοικίας ή του 
γραφείου µας. Ανάλογα µε τη θέση τους στο κτίσµα, αλλά και τα διπλά τζάµια 
τα οποία τοποθετούνται απαραιτήτως στα παράθυρα από αλουµίνιο, 
µπορούµε να είµαστε σίγουροι για τα ηχοµονωτικά τους χαρακτηριστικά αλλά 
και την αποφυγή απώλειας θερµότητας. 
 
Τα κουφώµατα αλουµινίου δίνουν λύσεις τόσο στις περιπτώσεις κατασκευής 
µοντέρνων κτιρίων όσο και στις περιπτώσεις ανακαίνισης ή συντήρησης 
παλαιών κτιρίων µε ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
σε συνδυασµό µε την ιδιότητα των κουφωµάτων αλουµινίου να παίρνουν 
οποιαδήποτε µορφή και σχήµα επιθυµούµε (ορθογώνια, τοξωτά, στρογγυλά 
για ανοιγόµενα, συρόµενα, ανακλινόµενα,  µε ή χωρίς ρολά, κ.ο.κ.) να 
συνδυάζονται µε άλλα υλικά (π.χ. µε το ξύλο) και να διατίθενται σε 
απεριόριστη ποικιλία χρωµάτων, τα καθιστούν ιδανικά για κάθε κατασκευή, 
ακόµη και γι’αυτές που έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ελληνικές βιοµηχανίες του κλάδου αλουµινίου είναι 
πιστοποιηµένες από διεθνώς αναγνωρισµένους οργανισµούς και διαθέτουν τα 
αντίστοιχα διεθνή πιστοποιητικά. Έτσι όλοι µας µπορούµε να είµαστε σίγουροι 
για την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων που επιλέγουµε να 
τοποθετήσουµε. 
 
Επιπλέον, τα κουφώµατα αλουµινίου ανακυκλώνονται, συµβάλλοντας στην 
προστασία του περιβάλλοντος και βοηθώντας µας να υιοθετήσουµε έναν πιο 
οικολογικό τρόπο ζωής. 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 
PVC  (ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΙΛΙΟΥ) 

 
Αντοχή (στον εφελκυσµό) 
 

Πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες Χαµηλές µηχανικές ιδιότητες 

Πυκνότητα (σχέση βάρους 
προς όγκο) 

Ελαφρύ (περίπου 1/3 του χαλκού ή του 
χάλυβα 

Πολύ ελαφρύ (περίπου το 60% της 
πυκνότητας του αλουµινίου) 

Ανθεκτικότητα στην 
διάβρωση 

Άριστη και µπορεί να ενισχύεται µε την 
αλλαγή της εµφάνισης µέσω ανοδίωσης 
ή άλλων επιφανειακών κατεργασιών 
 

Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό και 
άλατα αλλά προσβάλλεται από 
οργανικούς διαλύτες και οργανικά 
οξέα 

Λόγος αντίστασης/βάρους Πολύ καλή 
 

Χαµηλή προς καλή 

 
∆ιαµορφωτική ικανότητα 
 

Μορφοποιείται εύκολα και 
µορφοποιείται µε διέλαση σε τεράστια 
ποικιλία διατοµών και µε πολλαπλές 
κάµερες. Η µέθοδος της διέλασης 
προσφέρει το πλεονέκτηµα της 
τοποθέτησης του µετάλλου ακριβώς 
εκεί που χρειάζεται. 
 

Μορφοποιείται ή χυτεύεται εύκολα 
ακόµη και µε περίπλοκες διατοµές 

 
Ηλεκτρική αγωγιµότητα 

 
Άριστη αγωγιµότητα 

Φτωχή έχει µονωτικά 
χαρακτηριστικά στον ηλεκτρισµό και 
την θέρµανση 
 

Θερµική αγωγιµότητα Άριστη, ιδανικό υλικό για εναλλάκτες 
θερµότητας 

Φτωχή 
 

Εξοικονόµηση 
ενέργειας/θερµική 
ανακλαστικότητα 

Άριστη ανακλαστικότητα. Το αλουµίνιο 
µπορεί να προσφέρει εξοικονόµηση 
ενέργειας για θέρµανση και ψύξη. 

Φτωχή θερµική ανακλαστικότητα 

 
Φινίρισµα 

Απεριόριστες δυνατότητες επιφανειακού 
φινιρίσµατος, συµπεριλαµβανοµένων 
µηχανικών και χηµικών προεργασιών, 
ανοδίωση, βαφή και ηλεκτρολυτική 
επιµετάλλωση 
 

Το χρώµα µπορεί να ενσωµατωθεί 
στο υλικό 

 
Ανακύκλωση 

Υψηλή αξία scrap. Επαναχυτεύεται 
δίνοντας ίδια   προϊόντα 

Χαµηλή αξία scrap. Συνήθως 
επανεπεξεργάζεται 

 
Κόστος εργαλείων 

Τα εργαλεία που απαιτούνται έχουν 
σχετικά µικρό κόστος και απαιτούν 
µικρό χρόνο κατασκευής 

Σχετικά χαµηλού κόστους 

 
∆υνατότητα καύσης 

∆εν καίγεται. ∆εν εκπέµπει τοξικά αέρια 
όταν εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες 

Καίγεται  και υπάρχει η πιθανότητα 
εκποµπής τοξικών αερίων όταν 
εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες 

 
Πηγή : Aluminium Federation of South Africa 
 



                                                    ∆ΙΑΦΟΡΕΣ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥΣ 
 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΞΥΛΟ  PVC ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΧΑΛΥΒΑ 
(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
ΜΕΤΡΙΟ 

 
ΜΕΓΑΛΟ 

 
ΜΕΓΑΛΟ 

 
ΜΙΚΡΟ 

 
ΜΙΚΡΟ-ΜΕΤΡΙΟ 

 
Η Α' ΥΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΗ ; 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α' ΥΛΩΝ; 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΓΩΝ; 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
AΝΑΓΚΑΙΑ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ; 

 
ΝΑΙ 

 
ΑΙ 

 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΑΝ Ο ΧΑΛΥΒΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 

 
ΝΑΙ 

(ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑ) 

 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ SCRAP  
(ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ;) 

 
AΡΙΣΤΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ/ΚΑΚΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ SCRAP ΣΕ Α' ΥΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ; 

 
ΝΑΙ ΕΥΡΥΤΑΤΑ 

 
ΟΧΙ 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ (ΣΗΜΕΡΑ)

 
ΝΑΙ - ΕΥΡΥΤΑΤΑ 

 
ΝΑΙ  

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ SCRAP ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ Α' ΥΛΕΣ; 

ΝΑΙ                   
ΧΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΠ) 

 
ΝΑΙ               

ΝΟΒΟΠΑΝ ΚΛΠ 

 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
AΛΛΑ ∆ΕΝ 

ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ 

ΝΑΙ 
ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ 



 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΞΥΛΟ  PVC ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΧΑΛΥΒΑ 
(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
ΑΦΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ;  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 
ΜΙΚΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ (ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ) 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ / ΚΑΚΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 
ΜΙΚΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ 
(ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ) 

 
∆ΕΝ ΑΦΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ 
ΕΥΚΟΛΑ (ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ) 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΚΑΛΗ/ΠΟΛΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΜΗΣΗ ΚΑΛΗ/ΠΟΛΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΠΤΙΚΟ Η ΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Kgr/dm3 2.7     0.65 1.5 7.8 7.9
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (ΣΕ W/M2C)     201 0.1-0.2 0.16-0.18 55 56

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ oC + 250oC +100oC +70oC +550oC +600oC 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      -200οC -50oC -15oc -50oC -50oC

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV) ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
(ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ) 

ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ 

ΡΩΓΜΑΤΩΝΕΤΑΙ; ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΙΩ∆ΕΙΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ Α' ΥΛΗΣ; 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 



 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΞΥΛΟ  PVC ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΧΑΛΥΒΑ 
(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (ΜΕ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΒΑΦΗ Η ΑΝΟ∆ΙΩΣΗ) 

ΜΕΤΡΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΡΙΑ (ΜΕ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ; ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 
∆ΙΟΓΚΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ; 

 
ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ (ΛΙΓΟ) 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

(∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, 
∆ΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ)

 
ΚΑΚΗ 

 
ΑΛΗ 

∆ΕΝ ΑΠΟΣΑΘΡΟΥΤΑΙ 
(ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΕΤΑΙ) 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

(∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, 
∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ) 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

(∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ) 

 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΕΤΑΙ (ΑΛΛΑΖΕΙ ∆ΗΛΑ∆Η Η ΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ 
ΤΟΥ) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΤΟΥ ; 

 
ΟΧΙ 

 
∆ΕΝ 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΛΛΑ ΣΗΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΑΘΡΟΥΤΑΙ 
 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
Η Α' ΥΛΗ ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΤΑΙ ; 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

(ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ) 

 
ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ 

 
ΜΙΚΡΗ  

 
ΜΕΤΡΙΑ/ΜΙΚΡΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ 

 
ΜΙΚΡΗ 

 
ΜΙΚΡΗ 

 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΚΑΚΗ 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
(ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ Α' ΥΛΕΣ)

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 



 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΞΥΛΟ  PVC ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΧΑΛΥΒΑ 
(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
ΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΚΑΛΗ 

 
ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 

 
∆ΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 
ΚΑΠΝΟΣ 

 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 
ΚΑΠΝΟΣ (CO2 ΚΛΠ) 

 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 
ΜΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ  
ΕΝΩΣΕΙΣ CO2, CO, 
NO. SO,C,S 

 
∆ΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 
ΚΑΠΝΟΣ 

 
∆ΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ/ΚΑΚΗ  ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 
ΣΥΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ; 

 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
(Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) 

ΝΑΙ 
 (ΛΙΓΟ) 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ 10 ΕΤΗ ; 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

  
ΚΑΚΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ/ΚΑΚΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ 10 ΕΤΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ/ΚΑΚΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ; 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΕΩΣ ΑΡΚΕΤΗ 

 
ΑΡΚΕΤΗ 

 
ΑΡΚΕΤΗ ΕΩΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

 
ΑΡΕΚΤH ΕΩΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, Η 
ΑΥΤΟΦΕΡΕΤΑΙ ; 

 
AΥΤΟΦΕΡΕΤΑΙ 

 
ΑΥΤΟΦΕΡΕΤΑΙ 

 
ΧΡΕIΑΖΕΤΑΙ 
(ΕΣΩΤ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ -
ΣΥΝΗΘΩΣ - ΧΑΛΥΒΑ) 

 
ΑΥΤΟΦΕΡΕΤΑΙ 

 
ΑΥΤΟΦΕΡΕΤΑΙ 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ/ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 
: ΟΧΙ ΠΕΤΑΣΜΑ 

 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ - 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΧΙ 
ΠΕΤΑΣΜΑ 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

 



 

 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 
ΞΥΛΟ 

 
PVC 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΧΑΛΥΒΑ 

(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΙΘΡΙΑ ; 

 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΩΝ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
∆ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΟΜΩΣ 

ΝΑΙ 
(∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΣΗΜΕΡΑ) 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
(ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ-ΓΡΙΛΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ κλπ) 

 
ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΕΤΡΙΑ ΕΩΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

 
ΜΙΚΡΗ ∆ΕΝ 
ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ 

 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ 
∆ΕΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ 

 
Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗ/ΜΕΛΕΤΗΤΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΗ ΝΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ Ή ΟΧΙ ; 

 
ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ ΜΙΑ 
ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

 
ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

 
 

ΜΙΚΡΗ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 

 
ΒΑΡΟΣ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 

 
ΕΛΑΦΡΥ 

 
ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΑΦΡΥ 

 
ΕΛΑΦΡΥ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΣΩΤ. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 
(PVC + Fe) 

 
ΜΕΤΡΙΑ ΒΑΡΥ 

 
ΜΕΤΡΙΑ ΒΑΡΥ 

 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ Α' ΥΛΗ 

 
ΟΡΥΚΤΟ ΒΩΞΙΤΗΣ 

 
ΞΥΛΟ 

 
ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΑΠΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) + 
ΧΛΩΡΙΟ (ΑΠΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ)

 
ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ 
ΟΡΥΚΤΟ 

 
ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ + 
ΟΡΥΚΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ 
ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ 
ΝΙΚΕΛΙΟΥ 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ/ΚΑΛΗ 

 
ΚΑΛΗ 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΗΝ 
Η/Β, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΟ∆ΙΩΣΗ 

 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞ 
ΑΡΧΗΣ (∆ΥΣΚΟΛΟ) 

 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ 

 _  



 

 

 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 
ΞΥΛΟ 

 
PVC 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΧΑΛΥΒΑ 

(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ Η∆Η ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ) 

 
ΟΧΙ 

 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

 
ΟΧΙ 

 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

_ 

 
ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ 

 
ΝΑΙ 

(ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ) 

   
ΝΑΙ 

ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΠΟ... ΠΡΟΣ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΖΕΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ; 

 
ΟΧΙ... ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ, 

ΤΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ

 
AΡΙΣΤΑ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ) 

 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 
(Η/Β - ΑΝΟ∆ΙΩΣΗ) 

 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
(ΚΑΛΗ ΣΕ ΣΚΙΕΡΑ 
ΜΕΡΗ) 

 
ΜΙΚΡΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

_ 

 
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ) 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΚΑΛΗ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ / ΚΑΚΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ  

 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (χωρίς πολυαµίδια) 

 
ΜΕΤΡΙΑ / ΚΑΚΗ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ / ΚΑΚΗ 

 
ΜΕΤΡΙΑ / ΚΑΚΗ 

 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΑ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

_    _ _ _

 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 

 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 
ΚΑΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 
ΜΕΤΡΙΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 
ΚΑΚΗ 

 
ΑΡΙΣΤΗ 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Α' ΥΛΗΣ 

 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

(ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ) 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ) 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ) 

 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

(ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ) 

 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

(ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ) 



 

 

 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 
ΞΥΛΟ 

 
PVC 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΧΑΛΥΒΑ 

(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΑ∆Α) 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ; 
(ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΑ) 

 
ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΗ 

 
ΟΧΙ 

ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ 
ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ 
ΞΕΘΩΡΙΑΖΕΙ 

 
ΜΕΤΡΙΩΣ 
ΕΩΣ ΠΟΛΥ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

 
ΟΧΙ 

ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ 

_ 

 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ Η Α' ΥΛΗ 

 
ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ Α' ΥΛΗ) 

 
ΝΑΙ 

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ Α' ΥΛΗ)

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 
ΚΑΜΜΙΑ 

 
ΚΑΜΜΙΑ 

 
PVC ? 

(ΤΟ VC =ΝΑΙ) 

 
ΚΑΜΜΙΑ 

 
ΚΑΜΜΙΑ 

 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ, 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
(ΚΑΠΝΟΣ) 

 
ΟΧΙ, 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (ΚΑΠΝΟΣ) 

 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ 

 
ΚΑΜΜΙΑ 

 
ΑΙΘΑΛΗ/ΚΑΠΝΟΣ 
ΚΑΙ ∆ΥΣΠΝΟΙΑ 

 
ΕΚΛΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΩΣΕΩΝ 

 
ΚΑΜΜΙΑ 

 
ΚΑΜΜΙΑ 

 
EΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ 

_    
ΚΑΠΝΟΣ ΕΚΛΥΣΗ 
CO2ΚΛΠ (ΦΑΙΝ/ΝΟ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ) 

 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
(ΦΑΙΝ/ΝΟ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΚΛΠ) 

_ _

 
 



 

 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 
ΞΥΛΟ 

 
PVC 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΧΑΛΥΒΑ 

(ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ) 

 
ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
ΟΧΙ 

(ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΟΧΙ 

(ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

 
ΟΧΙ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣ/ΥΗΣ 

 
ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ 
(ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ) 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

(ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ) 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ (ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ) 

 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ; (ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / 
ΓΝΩΣΗ) 

 
ΜΙΚΡΗ 

(100 ΕΤΗ ΜΟΝΟ) 

 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

(ΑΝΩ ΤΩΝ 8000 
ΕΤΩΝ) 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

(40 - 50 ΕΤΗ ΜΟΝΟ)

 
ΜΕΤΡΙΑ 

(1000 ΕΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ)

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

(30 - 40 ΕΤΗ ΜΟΝΟ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC 
 

(∆ιάφορες πηγές) 
 
 
 
 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Πηγή  :  Απόσπασµα  οµ ι λ ίας  κ .  Α .  Τσιάρα  στο  7ο  Πανελλήν ιο  Συνέδριο   «Αλουµ ί ν ιο   
           κατασκευές  &  προϊόντα» 

 
Σαφώς όταν αναφερόµαστε στη σύγκριση των κουφωµάτων αλουµινίου µε συναφή 
υλικά ,εννοούµε τη σύγκριση του µε τα πλαστικά και τα ξύλινα κουφώµατα.  
Το γεγονός ότι το αλουµίνιο έχει χαρακτηριστεί ως το υλικό του 20ου αιώνα και ίσως 
και του αιώνα που διανύουµε  σαν ένα από τα πιο πολύτιµα υλικά, δεν είναι τυχαίο, 
αφού διαθέτει ιδιότητες που το καθιστούν  ως το ιδανικό υλικό για τις κατασκευές στις 
οποίες προσδίδει αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα.  
Είναι δύσκολο να απαριθµήσεις τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατα ενός 
υλικού, δεδοµένου ότι η εξέλιξη  της τεχνολογίας της επιστήµης και η συνεχή χρήση 
του προσθέτουν καινούργια θετικά στοιχεία στο προϊόν. 
Θεωρώ ότι όλοι που βρισκόµαστε εδώ πιστεύουµε, ότι το αλουµίνιο  συγκρινόµενο µε 
τα ανταγωνιστικά υλικά έχει σαφώς περισσότερα πλεονεκτήµατα  και υπερτερεί 
έναντι των άλλων λαµβάνοντας βέβαια σοβαρά υπόψιν τις κλιµατολογικές 
ιδιαιτερότητες της χώρας µας. 
 Αρκεί να µπορούµε να το αποδεικνύουµε και να επιχειρηµατολογούµε όταν έχουµε 
απέναντί µας ένα υποψήφιο πελάτη. 
Θα αναφέροµαι συχνότερα στη σύγκριση αλουµινίου PVC αφού πιστεύω ότι για τα 
ξύλινα κουφώµατα υπάρχει µερίδα ανθρώπων που τα προτιµάει και είναι 
διατεθειµένοι να πληρώσουν ακριβότερα για πολυτελείς κατασκευές και να 
επιβαρυνθούν και το κόστος συντήρησης.  
 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Οι µηχανικές ιδιότητες αφορούν στην αντίσταση που ένα υλικό παρουσιάζει όταν 
υπόκειται σε εξωτερικές πιέσεις. 
Είναι πολύ σηµαντικές γιατί µπορεί να προκαλέσουν παραµορφώσεις τέτοιου 
βαθµού ,ώστε να τροποποιηθεί η αρχική φόρµα του στοιχείου  
Το αλουµίνιο σαν µέταλλο έχει µεγαλύτερες αντοχές σε σχέση µε το πλαστικό.   
Τα προφίλ του αλουµινίου παρουσιάζουν µεγάλη ακρίβεια  διαστάσεων  και έτσι 
επιτυγχάνεται στεγανότητα των στοιχείων κουφωµάτων που εφάπτονται µεταξύ τους. 
Η ακρίβεια των διαστάσεων παραµένει αναλλοίωτη µε την πάροδο του χρόνου. 
Χαρακτηριστικά η κάµψη ενός προφίλ από PVC σε όµοιες συνθήκες είναι 23 φορές 
µεγαλύτερη από εκείνη του προφίλ αλουµινίου και γι αυτό το λόγο προσφεύγουν  σε 
εσωτερικές µεταλλικές ενισχύσεις. 
 Παρατηρούµε λοιπόν ότι σε µεγάλα κατασκευαστικά έργα µε υψηλές προδιαγραφές 
δεν προτιµάται το πλαστικό ως υλικό.  
Η αντοχή των ξύλινων κουφωµάτων είναι ικανοποιητική. 



ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΣΗ-∆ΙΑΒΡΩΣΗ 
 
Όπως είναι γνωστό το συνθετικό υλικό είναι κακός αγωγός της θερµότητας και 
γι΄αυτό το λόγο  είναι θερµοµονωτικό υλικό σε αντίθεση µε το αλουµίνιο που είναι 
πολύ καλός αγωγός της θερµότητας. 
Τον τελευταίο καιρό η τεχνολογία του αλουµινίου έχει προχωρήσει αρκετά σε ότι 
αφορά τα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα παρέχοντας άριστα αποτελέσµατα 
θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης. 
Αυτό που πρέπει να πούµε όµως είναι ότι η θερµοηχοµόνωση  ενός κουφώµατος 
εξαρτάται βασικά από τον  τύπο του τζαµιού, αφού το γυαλί αντιπροσωπεύει το 
µεγαλύτερο µέρος  ενός κουφώµατος.  
Πολύ σηµαντικό ρόλο έχει και η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται – όπως 
περιµετρικά λάστιχα, βουρτσάκια, νεροχύτες κ.λ.π-. 
Αλουµίνιο και PVC έχουν εξαιρετική αντοχή στην ατµοσφαιρική διάβρωση.  
Ιδιαίτερα στο αλουµίνιο η καλή ποιότητα βαφής  αυστηρών προδιαγραφών 
προσδίδουν επιπλέον προστασία λόγω της αδράνειας.   
Η αντοχή του ξύλου στην υγρασία κρίνεται µέτρια. 
 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 
Τα πρώτα συστήµατα αλουµινίου  της δεκαετίας 60 και 70 αποτελούνταν από απλές 
διατοµές µε µικρές ποιοτικές απαιτήσεις. 
Όµως η φύση και οι  χαρακτηριστικές ιδιότητες του αλουµινίου έδωσαν την ευχέρεια 
στους κατασκευαστές  να δηµιουργήσουν όµορφα και έξυπνα συστήµατα.  
Στον τοµέα αυτό οι έλληνες σχεδιαστές  µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
πρωτοπόροι και έδωσαν τη δυνατότητα στις εταιρίες να προσφέρουν εξίσου 
ανταγωνιστικά προϊόντα µε τις επιχειρήσεις του εξωτερικού και πολλές φορές 
καλύτερα.  
Τα προφίλ αλουµινίου έχουν 2 τρόπους φινιρίσµατος, την Ανοδίωση και την 
Ηλεκτροστατική βαφή.  
Ειδικότερα η Η/Β δίνει το πλεονέκτηµα επιλογής εκατοντάδων χρωµατισµών και της 
ποικιλίας σε επίπεδο γυαλάδας και υφής του χρώµατος (σαγρέ, µεταλλικό). 
 Παράλληλα οι νέες βαφές αλουµινίου σε αποµίµηση ξύλου εξασφαλίζουν µια ακόµη 
επιλογή  αισθητικής προσφέροντας πιστή απόδοση του ξύλου και εµφάνιση οξιάς , 
καρυδιάς, µαονιού, κ.λ.π.   
Από την άλλη τα συνθετικά κουφώµατα έχουν το χρωµατισµό εξαρχής στη µορφή  
της πρώτης ύλης του πλαστικού σε κόκκους πριν τη διέλαση  τους. Έτσι αποκλείεται 
η επέµβαση στο χρωµατισµό µετά τη διέλαση τους και γιαυτό το λόγο  εξηγείται η 
πολύ περιορισµένη γκάµα χρωµάτων  των συνθετικών κουφωµάτων . 
Το πλεονέκτηµα των ξύλινων κουφωµάτων είναι ότι προσδίδει την αίσθηση της 
ζεστασιάς στο χώρο, αλλά συνδέεται από αρκετά µειονεκτήµατα αφού είναι ένα 
οργανικό υλικό που χρειάζεται συνεχή συντήρηση. 
 Στη εποχή που διανύουµε τα ειδικά χρώµατα παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση στη 
ζήτηση τους, πράγµα που ισχυροποιεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του αλουµινίου 
έναντι του πλαστικού,  φυσικά δυνατότητα ανοδίωσης στο πλαστικό δεν υπάρχει. 
 Να θυµίσω ότι πριν από µερικά χρόνια η αναλογία λευκού µε ειδικά χρώµατα ήταν 
95% µε 5% και τώρα έχει φτάσει 70% 30% και µε τάσεις για 50 – 50. 



∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
Το αλουµίνιο προσφέρει στους µηχανικούς και αρχιτέκτονες µεγάλη ευελιξία 
σχεδιασµού και τη δυνατότητα να το χρησιµοποιούν   σε οποιαδήποτε ανοίγµατα 
χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισµός σχήµατος και  λειτουργίας. 
Η υψηλή µηχανική αντίσταση που χαρακτηρίζει το αλουµίνιο επιτρέπει την κατασκευή 
υαλοπετασµάτων σε κτίρια υψηλών προδιαγραφών , κάτι που δεν ισχύει µε το PVC , 
όπου οι αντοχές του δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία τέτοιου τύπου κατασκευών. 
Όπως επίσης και τη κατασκευή συρόµενων κουφωµάτων που είναι αρκετά 
διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά. 
 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ) 
 
Τα σηµερινά συστήµατα κουφωµάτων  θα πρέπει να είναι ανθεκτικά  στο χρόνο και 
να θέλουν όσο το δυνατόν λιγότερη συντήρηση.  
Είναι γνωστό πως τα πλαστικά  είχαν περιορισµένη αντοχή στην επίδραση της 
ηλιακής ακτινοβολίας και ιδιαίτερα  στο φάσµα των υπεριωδών ακτινών (UV) και είναι 
πολύ πιθανόν να κιτρινίσει σε περιοχές µε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. 
 Στη χώρα µας και γενικότερα  στις µεσογειακές χώρες ,όπου η ηλιοφάνεια  είναι 
µεγάλη και  η θερµοκρασία υψηλή µε έντονες  διακυµάνσεις , η χρήση συνθετικών 
κουφωµάτων προβληµατίζει τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς , µε αποτέλεσµα 
το αλουµίνιο να αναδεικνύεται  ως η καλύτερη περίπτωση για τα κουφώµατα. 
Τα δε ξύλινα κουφώµατα από τη φύση τους φθείρονται εύκολα και χρειάζεται 
περιοδική συντήρηση, σχεδόν κάθε χρόνο απαιτείται λείανση  και βάψιµο , 
διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες και κοπιαστικές. 
 
ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 
 
Είναι προφανές ότι το αλουµίνιο υπερτερεί στον τοµέα αυτό αφού το PVC όπως οι 
περισσότερες πλαστικές ύλες είναι εύφλεκτες και καίγονται παράγοντας τοξικούς 
καπνούς. 
Τα κράµατα αλουµινίου έχουν σηµείο τήξης µεταξύ 600 και 660 βαθµούς Κελσίου .  
Όταν λοιπόν το αλουµίνιο βρεθεί σε περιβάλλον φωτιάς που διαρκεί , τότε εφόσον η 
θερµοκρασία του  µετάλλου ξεπεράσει το σηµείο τήξεως το αλουµίνιο θα αρχίσει να 
λειώνει (και όχι να καίγεται). 
Επίσης όταν το αλουµίνιο βρεθεί σε φωτιά η µεγάλη του θερµική αγωγιµότητα 
βοηθάει στη γρήγορη αποµάκρυνση µεγάλων ποσών θερµότητας από τη φλόγα 
κρυώνοντας το περιβάλλον και περιορίζοντας τα πολύ ζεστά σηµεία.   
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Σε µια εποχή που θεωρώ ότι όλοι µας είµαστε ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα υγείας, 
τα πλαστικά κουφώµατα περιέχουν την τοξική ουσία µόλυβδο, που θεωρείται 
επικίνδυνη για την δηµόσια υγεία . 
∆εν σας κρύβω ότι υπάρχουν χώρες όπως η ∆ανία που απαγορεύουν µε νόµο την 
χρησιµοποίηση  των πλαστικών κουφωµάτων στις οικοδοµές αφού θεωρούνται 
επικίνδυνα προϊόντα για την υγεία των πολιτών και για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Αντίθετα το αλουµίνιο χαρακτηρίζεται ως πράσινο µέταλλο που σέβεται το 
περιβάλλον ,αφού ανακυκλώνεται 100% µε αποτέλεσµα να µην ενέχει κινδύνους για 
την υγεία του πλανήτη. 
Βέβαια το συγκεκριµένο πλεονέκτηµα χρησιµοποιείται  και σαν πλεονέκτηµα στα 
πλαστικά κουφώµατα σε µια πρόσφατη καµπάνια ενηµέρωσης. 
 



Αυτό που δεν αναφέρεται όµως είναι ότι σήµερα το ποσοστό του PVC που 
ανακυκλώνεται είναι µικρότερο του 1% αφού δεν αποτελεί συµφέρουσα οικονοµική 
λύση . 
Επιπρόσθετα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον οικολογικό χαρακτήρα του αλουµινίου 
είναι η χαµηλή τοξικότητα. 
∆εν έχει αρνητικές επιδράσεις στο εργασιακό περιβάλλον όπου παράγεται το 
κούφωµα. 
Οι οδηγίες της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχουν αρκετά ξεκάθαρους 
στόχους, περιλαµβάνουν νέες αντιλήψεις και θα έχουν θετική επίδραση στον κλάδο 
καθώς το αλουµίνιο µπορεί να πετύχει µείωση στην κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια 
έως 30% 
 
TIMH – ΚΟΣΤΟΣ 
 
Η τιµή αποτελεί το βασικό παράγοντα απειλής της κυριαρχίας του αλουµινίου έναντι 
του PVC.  
Πρόκειται όπως προείπα για δύο διαφορετικά υλικά µε διαφορετικές τιµές µε το 
πλεονέκτηµα αυτή τη φορά να γέρνει υπέρ του πλαστικού. Θεωρώ ότι η συντριπτική 
µερίδα των ανθρώπων επιλέγουν το πλαστικό λόγω καλύτερης τιµής ή λόγω 
άγνοιας. 
 Αντίθετα τα ξύλινα κουφώµατα επιλέγονται λόγω του γεγονότος ,ότι πολλοί 
πιστεύουν ότι προσφέρουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα και µερικές φορές οι 
κάτοικοι κάποιων παραδοσιακών οικισµών  και νησιών είναι υποχρεωµένοι να 
χρησιµοποιούν ξύλινα κουφώµατα. 
 Πάντως η διαφορά τιµής του καλού ευρωπαϊκού  πλαστικού κουφώµατος και του 
αλουµινίου δεν είναι µεγάλη.  
Απλά η ελληνική αγορά έχει κατακλυστεί µε αρκετά χαµηλής ποιότητας PVC που δεν 
θα αργήσουν να δείξουν ξανά τα προβλήµατά τους. Επίσης θα πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψιν και το κόστος συντήρησης και η αντοχή του προϊόντος. 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Εκτός της τιµής, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του τύπου κουφώµατος έχει η 
ποιότητα κατασκευής, και παρόλο που έχει αποδειχτεί ότι το αλουµίνιο είναι πλέον 
κατάλληλο υλικό για εξωτερικά κουφώµατα  στις κλιµατολογικές συνθήκες  στην 
Ελλάδα µερικές φορές η ποιότητα κατασκευής και η τοποθέτηση του κουφώµατος να 
µην είναι οι πλέον κατάλληλες και αποτελεί δυσφήµηση για το προϊόν. 
Τελικά τι πρέπει να κάνουµε για να γίνουµε πιο ανταγωνιστικοί …. 
 
Μια εύκολη λύση θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση να λάβει αντίστοιχη απόφαση µε 
αυτή της ∆ανίας  για κατάργηση των PVC στις οικοδοµές. Επειδή όµως σήµερα µε 
ευχές και ελπίδες δεν επιβιώνουν οι επιχειρήσεις ας δούµε  τι µπορούµε να κάνουµε 
πιο άµεσα για να διατηρήσουµε την ηγετική θέση του αλουµινίου  στην ελληνική 
αγορά . 
 



 
ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ PVC 

 
Πηγή : Ιστοσελίδα Greenpeace 

 

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) είναι θερµοπλαστικό υλικό που 
παράγεται µε βάση το πετρέλαιο και το χλώριο και είναι το πλέον χρησιµοποιούµενο 
συνθετικό υλικό. Οι µεγαλύτερες ποσότητες PVC που παράγονται καταλήγουν τελικά 
ως δοµικό υλικό στον κτιριακό τοµέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά µέσο όρο, το 
53% των συνολικών χρήσεων PVC αφορά στη δόµηση, ενώ ένα 9% χρησιµοποιείται 
σε καλώδια και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το PVC χρησιµοποιείται σε 
κατασκευές για πλαίσια παραθύρων, πόρτες, σωλήνες και υδρορροές, σε δάπεδα, 
ταπετσαρίες, παντζούρια, µονώσεις συρµάτων και καλωδίων, κ.λ.π.  

Θεωρείται το χειρότερο απ’ όλα τα πλαστικά σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις του. Το PVC δηµιουργεί περιβαλλοντικά προβλήµατα σε όλο τον 
κύκλο της ζωής του. Η παραγωγή PVC απαιτεί τη µεταφορά επικίνδυνων 
εκρηκτικών ουσιών και συνεπάγεται τη δηµιουργία τοξικών αποβλήτων. Κατόπιν, 
επειδή το PVC από µόνο του είναι σχεδόν άχρηστο ως πλαστικό, πρέπει να 
αναµιχθεί µε µια σειρά από χηµικές ουσίες για να γίνει µαλακό και εύκαµπτο, µε 
βαρέα µέταλλα για να γίνει σκληρό ή να αποκτήσει χρώµα και µε µυκητοκτόνα που το 
προστατεύουν από αδηφάγα βακτήρια. Έτσι η παραγωγή του PVC δηµιουργεί 
επιπλέον µια παράλληλη τοξική βιοµηχανία. Το ίδιο το προϊόν, όταν αγοραστεί από 
τον καταναλωτή, µπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Για παράδειγµα, ορισµένα 
επικίνδυνα πρόσθετα, όπως αυτά που χρησιµοποιούνται στα δάπεδα από PVC, 
εξατµίζονται στον αέρα και καταλήγουν εισπνεόµενα στον άνθρωπο. Η απόρριψη του 
PVC δηµιουργεί νέα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Όταν καίγεται, απελευθερώνει ένα 
όξινο αέριο, καθώς και διοξίνες και άλλες οργανοχλωριωµένες ενώσεις, εξαιτίας του 
περιεχοµένου του σε χλώριο. ∆εδοµένου ότι προϊόντα PVC βρίσκονται πλέον σε 
όλα σχεδόν τα κτίρια, κάθε φορά που καίγεται ένα κτίριο παράγονται διοξίνες. 

Οι χρήσεις του PVC ως δοµικού υλικού µπορούν να κατανεµηθούν στις εξής 
κατηγορίες: 

• Αγωγοί διαφόρων χρήσεων  
• Πόρτες και παράθυρα  
• Ηλεκτρικά καλώδια  
• Κάλυψη πατωµάτων  
• Κάλυψη ξύλων και άλλων επιφανειών  

Ευτυχώς για όλες αυτές τις χρήσεις παρέχονται σήµερα εναλλακτικές λύσεις µε 
ασφαλέστερα για το περιβάλλον και την υγεία υλικά. ∆ίνουµε κάποια παραδείγµατα 
αποφυγής του PVC στην κατοικία. 



 
 
 

 

Εναλλακτικά ως προς το PVC υλικά 

 

 
 
 

Χρήση 

 

 

Προτεινόµενα υλικά 

   
   

Αγωγοί - σωληνώσεις 

   

   

Πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), 
πολυβουτυλένιο     

   
   

Πόρτες και παράθυρα 

   

   

Ξύλο, αλουµίνιο ή και συνδυασµός τους     

   
   

Ηλεκτρικά καλώδια 

     

   

Πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), 
καουτσούκ 

     
   

Κάλυψη πατωµάτων 

   

   

Λινόλαιο, φελλός, ξύλο, κεραµικά πλακάκια     

   
   

Κάλυψη επιφανειών 
(µεµβράνες) 

   

   

Άµµος, κόκκοι φυσητής αργίλου ή µεµβράνες 
πολυαιθυλενίου   

 



ΤΟ PVC  : ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ  
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ 

 
Πηγή : Κ.  Τσίπηρας, Αρχιτέκτονας, «Οικολογική αρχιτεκτονική» 

 
 
Μπουκάλια µεταλλικού  νερού, κουτιά και ζελατίνες περιτυλίγµατος, πιστωτικές 
κάρτες, δίσκοι, ή παιχνίδια κατασκευές για πλαίσια παραθύρων, πόρτες, τοίχων, 
επιφανειών, σωλήνων και υδρορροών δάπεδα, ταπετσαρίες, παντζούρια και 
κουρτίνες µπάνιου :   το PVC είναι ευρύτατα διαδεδοµένο. 
 
Ήδη από το 1913, το PVC ήταν το πρώτο συνθετικό προϊόν ευρείας κυκλοφορίας. 
Στη δεκαετία του 1930, µεγάλες ποσότητες χλωρίου διατέθηκαν στη ναζιστική  
Γερµανία, στο πλαίσιο ενός προγράµµατος για την ανεξαρτοποίηση της Γερµανίας 
από την εισαγωγή βάµβακος σε περίπτωση πολέµου. Το πρόγραµµα εστιαζόταν 
στην παραγωγή ρεγιόν (υφαντκών ινών) και για το σκοπό αυτό απαιτούνταν 
µεγαλύτερες ποσότητες καυστικής σόδας από τη βιοµηχανία χλωρίου-αλκαλίων. 
 
Μετά από πολύχρονα πειράµατα µε σταθεροποιητές, λιπαντικά και µαλακτικά 
βρέθηκε ότι µπορούσαν να κατασκευαστούν ίνες από PVC. Έτσι, αυτό που πριν 
ήταν ένα τοξικό, άχρηστο υποπροϊόν της βιοµηχανικής παρασκευής καυστικής 
σόδας, γινόταν πλέον ένα εµπορεύσιµο αγαθό. Μέσα σε λίγα χρόνια, το PVC είχε 
γίνει το πιο σηµαντικό, µαζικά παραγόµενο, συνθετικό υλικό στη Γερµανία, µε 
εξαίρεση το πολυαιθυλένιο. 
 
α) Μα τόσο βλαβερό είναι αυτό το πλαστικό ; 
 
Η απάντηση είναι ότι το υποτιθέµενο αβλαβές κοµµάτι σωλήνα από PVC είναι προϊόν 
µιας ιδιαίτερα επικίνδυνης βιοµηχανίας υλικών, καθώς συνδέεται µε το χλώριο όσο 
κανένα άλλο υλικό. Ύστερα από 40 χρόνια (το 1990) το γερµανικό συµβούλιο 
εµπειρογνωµόνων για περιβαλλοντικά θέµατα εξηγούσε «Χηµικοί και µηχανικοί στη 
βιοµηχανία και στα πανεπιστήµια δέχονται όλο και περισσότερο ότι η δυναµική 
ανάπτυξη των χλωριωµένων ενώσεων στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 αποτέλεσε 
ένα αποφασιστικής σηµασίας λάθος στη βιοµηχανική ανάπτυξη του 20ου αιώνα, που 
δεν θα είχε συµβεί, αν υπήρχε η γνώση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και των 
κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται στο χλώριο». 
 
Το PVC στη φυσιολογική του κατάσταση είναι σκληρό και εύθραυστο και είναι 
αναγκαία η χρήση πλαστικοποιητών. Στην Αυστρία, το DEHP (πρόσθετο στη 
σύνθεση του πλαστικοποιητή) απαγορεύεται σε ανάλογες συσκευασίες. Στην 
Ελβετία, η χρήση του προϊόντος για την κατασκευή παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 
κάτω των 3 χρόνων απαγορεύτηκε το 1986. Στη Γερµανία, η χρήση του σε 
οδοντιατρικούς δακτυλίους «δεν συνιστάται» πλέον, ενώ στην Ολλανδία, όπου η 
οικοτοξική του δράση αναγνωρίζεται ευρύτερα, θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες 
για το περιβάλλον ουσίες. Το DEHP είναι διαλυτό στο  λίπος και απορροφάται από 
λιπαρά προϊόντα µε τα οποία έρχεται σε επαφή. 
 
Το PVC ανιχνεύεται έτσι στο αίµα, που φυλάσσεται σε νοσοκοµεία και , κατά 
συνέπεια, στο αίµα ασθενών που έχουν δεχθεί µεταγγίσεις, σε ασθενείς µε αιµόλυση. 
Οι ασθενείς αυτοί υποφέρουν από έναν µακρύ κατάλογο παθήσεων, όπως 
ερεθισµούς του δέρµατος και του ήπατος, καθώς και καρδιοπάθειες και ασθένειες του 
κυκλοφορικού συστήµατος. Παρ’όλο που οι ιατρικές εφαρµογές του PVC δεν 



αποτελούν πάνω από το 3% της συνολικής παραγωγής PVC, συνιστούν έναν 
σηµαντικό τοµέα για τις δηµόσιες σχέσεις της βιοµηχανίας που υποστηρίζει ότι είναι 
απαραίτητο για τα νοσοκοµεία. 
 
Το δυσάρεστο είναι ότι το PVC δεν είναι µόνο υλικό. Για  να αποκτήσει ιδιότητες που 
το καθιστούν εύχρηστο, πρέπει να εµπλουτιστεί µε πολλές πρόσθετες χηµικές 
ουσίες. Χιλιάδες διαφορετικοί συνδυασµοί χρησιµοποιούνται για διαφορετικά 
προϊόντα. Ποιος θα ήθελε, λόγου χάριν, ένα παιδικό παιχνίδι που περιέχει ένα 
κοκτέιλ «σταθεροποιητικών» καδµίου, πολυβρωµιοµένων επιβραδυντών και 
πλαστικοποιητών; 
 
Πέρα από τις χρήσεις του PVC που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και τοµείς όπου 
δεν είναι ευρύτερα γνωστή η χρήση του, όπως, µεταξύ άλλων, οι οικοδοµικές 
εργασίες, και η κατασκευή οχηµάτων. Τα προϊόντα αυτού του είδους έχουν ωφέλιµο 
χρόνο ζωής 10 έως 20 χρόνια, πριν απορριφθούν. 
 
Για όλα αυτά τα προϊόντα (µεγάλης διάρκειας ζωής), το θέµα της ταφής των 
απορριµµάτων έχει πάρει διαστάσεις κρίσης. Παρ’όλο που µεγάλο τµήµα από τα 
µπάζα θάβεται σε ξεχωριστές χωµατερές – όπου  υπάρχουν τέτοιες -, πράγµα που 
δεν ισχύει βέβαια στην Ελλάδα, τα απορρίµµατα  που προέρχονται από επισκευές 
και διακοσµήσεις καταλήγουν σε δηµόσιες χωµατερές, όπου τα πρόσθετα µπορούν 
να εκπλυθούν και να διαρρεύσουν στο περιβάλλον. 
 
Η διεθνής οικολογική οργάνωση Greenpeace συγκέντρωσε τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία για τις µονάδες διχλωροαιθανίου (EDC) και βινυλοχλωριδίου (VCM), που 
αποτελούν ενδιάµεσες πρώτες ύλες για την παραγωγή πλαστικών PVC. Τα στοιχεία 
αφορούν στην περίοδο 1988-1993 και προέρχονται από την ίδια βιοµηχανία χλωρίου 
και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. 
 
Στην Ελλάδα, η παραγωγή PVC γίνεται από την ΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Πέραν της 
ετήσιας παραγωγής 75.000t PVC, η ΕΚΟ εξαγόρασε τις µονάδες EDC/VCM της 
ΕΘΥΛ, όταν η τελευταία έκλεισε το εργοστάσιο της πριν από µερικά χρόνια. Η ΕΚΟ 
εξάγει 20.000-40.000 t EDC και εισάγει 70.000 t VCM το χρόνο. Η ΕΚΟ έχει εντάξει 
στο επενδυτικό της πρόγραµµα, ανάµεσα στα άλλα, και τη δηµιουργία νέας 
παραγωγής VCM δυναµικότητας 100.000t ετησίως. 
 
Τόσο οι υφιστάµενες όσο και οι προγραµµατιζόµενες µονάδες EDC/VCM αποτελούν 
µια πραγµατική «βόµβα» για τη Θεσσαλονίκη και απειλούν µε καρκίνους και 
αναπαραγωγικά προβλήµατα χιλιάδες κατοίκους της. 
 
Συµβουλή : Μη χρησιµοποιείτε πλαστικά κουφώµατα στα κτίριά σας! 
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