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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ή ελ ζπληνκία EPS (Expanded 
Polystyrene), θαη ν γεσαθξφο είλαη απφ ηα πιένλ γλσζηά δηεζλψο δνκηθά 
πιηθά ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα. ηε ρψξα καο ην EPS είλαη γλσζηφ 
θπξίσο γηα ηηο κνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη 
ζαλ πιηθφ ζπζθεπαζίαο. χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε δηεζλή εκπεηξία, εηδηθά 
ζηνλ γεσαθξφ, κε εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο θαη κε εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ πιήξσο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, 
θαιείηαη ζήκεξα λα παίμεη θπξίαξρν ξφιν ζε έξγα Πνιηηηθνχ & Αξρηηέθηνλα 
Μεραληθνχ θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη ζε έξγα Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ. 
Σα πξντφληα  EPS παξάγνληαη ζηελ Διιάδα απφ Διιεληθέο βηνκεραλίεο. 

1. ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΧΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) – ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΥΡΟΝΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ή ελ ζπληνκία EPS (Expanded Polystyrene), 
είλαη έλα ειαθξχ, άθακπην, πιαζηηθφ θαη αθξψδεο, πιηθφ πνπ παξάγεηαη 
απφ ζπκπαγείο ζηαγφλεο πνιπζηπξνιίνπ θαη απνηειείηαη θαηά 98% απφ 
αέξα. Η κέζε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ είλαη ιd = 0.035 W/(m.K.), ζε 
ππθλφηεηα 19 gr/lt θαη κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο 
αγσγηκφηεηαο ιd = 0.031 W/(m.K.).   

Δίλαη έλα νηθνλνκηθφ, εχρξεζην θαη επέιηθην πιηθφ, αλζεθηηθφ ζηελ 
πγξαζία, αλαθπθιψζηκν θαη πεξηβαιινληνινγηθά αζθαιέο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ παληνχ. 

Η δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη απεξηφξηζηε, αθνχ δελ πθίζηαηαη γήξαλζε, 
απνδφκεζε ή απψιεηα δηαζηάζεσλ, φπσο άιια ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. Η 
δηεζλήο εκπεηξία ζε έξγα ππνδνκήο, αιιά επίζεο ζρεηηθέο κειέηεο ειέγρνπ 
γήξαλζεο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
Πάηξαο θαη ζε άιια δηεζλή εξεπλεηηθά θέληξα, κε βάζε ηελ αξρή 
επαιιειίαο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο, έδσζαλ εξγαζηεξηαθά 
απνηειέζκαηα ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ 



παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο κεηά απφ 100 ρξφληα ζπλερνχο θαηαπφλεζεο ζε 
έξγα ππνδνκήο. 

Η ζηαζεξφηεηα ηνπ φγθνπ ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο είλαη δεδνκέλε 
θαη κνλαδηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πιηθφ ζεκειίσζεο 
ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζε έξγα νδνπνηίαο, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα 
αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη πιήξε απνξξφθεζε ησλ δηαθνξηθψλ 
θαζηδήζεσλ. 

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 13163 

Σα πξντφληα EPS παξάγνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 
Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13163, ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 
ζεκαίλνληαη κε ήκαλζε CЄ πξηλ θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά.  

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία μεθηλά απφ ηελ παξαγσγή ηεο πξψηεο χιεο 
απφ ηε δηάιπζε πεληαλίνπ ζε έλα πιηθφ πνπ έρεη σο βάζε ηελ πνιπζηεξίλε 
θαη ην νπνίν φηαλ ζεξκαλζεί κε αηκφ, παξάγεη ηέιεηα θιεηζηέο  ζθαηξηθέο 
θπςέιιεο EPS. Η δηαζηνιή επηηπγράλεηαη ιφγσ ησλ κηθξψλ πνζνηήησλ 
πεληαλίνπ αεξίνπ πνπ απειεπζεξψλνληαη κέζα ζην πνιπζηπξφιην θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο.  

Σν αέξην δηαζηέιιεηαη κε ηελ ελέξγεηα ηεο ζεξκφηεηαο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κνξθή αηκνχ, θαη ζρεκαηίδεη εξκεηηθά θιεηζηέο 
θπςέιεο EPS. Απηέο νη θπςέιεο θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ 40 θνξέο ηνλ φγθν 
ηεο αξρηθήο ζηαγφλαο ηεο πνιπζηεξίλεο. ηε ζπλέρεηα νη θπςέιεο EPS 
ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε θαηάιιειεο θφξκεο (θαινχπηα), πνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα παξάγνπλ δηάθνξα πξντφληα, φπσο 
κνλσηηθέο πιάθεο, πξίζκαηα πνηθίισλ δηαζηάζεσλ, θνξλίδεο ή ζε δηάθνξεο 
άιιεο κνξθέο γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη ηελ βηνκεραλία ζπζθεπαζίαο. 

3. ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΗΜΑΝΗ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ EPS, ΤΜΦΧΝΑ 
ΜΔ  ΣΗΝ 89/106/ΔΟΚ 

Ο Παλειιήληνο χλδεζκνο Παξαγσγψλ EPS, ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο καο κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη ζεβφκελνο 
ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή γηα 
Πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, έζεζε ζε εθαξκνγή ππνρξεσηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 
πηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ EPS 
πξνο ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο. 

 Παξάιιεια, κέζα απφ απηνρξεκαηνδνηνχκελα ζεκηλάξηα, ηνπο 
ελεκέξσζε θαη ηνπο εθπαίδεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ 89/106/ΔΟΚ. 

Σέινο, έζεζε ζε εθαξκνγή ην εηδηθφ ζήκα πνηφηεηαο dipol γηα ηα 
πξντφληα EPS πνπ παξάγνληαη, ειέγρνληαη θαη ζεκαίλνληαη κε ήκαλζε 



CЄ. Σν ζήκα απηφ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ πλδέζκνπ θαη απνλέκεηαη κε ηηο 
απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο.  

4. ΥΡΗΔΙ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ EPS Δ ΔΡΓΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΝ  

Σν EPS, κε βάζε ηηο κνλαδηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη ην ρακειφ ηνπ θφζηνο, 
απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα φια ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

4.1 Θεπμομόνωζη ηοίσων και δομικών ζηοισείων ζε κηίπια, ΔΛΟΤ ΔΝ 13163 

χκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ13163, ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε είλαη 
έλα πιηθφ κε εμαηξεηηθέο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 
ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία, απφ ηα ζεκέιηα σο ηελ νξνθή. 

Δλδεηθηηθέο ρξήζεηο ζε ζπλήζε νηθνδνκηθά έξγα είλαη νη εμήο: 
πεξηκεηξηθή πγξνκφλσζε θαη πξνζηαζία ηνηρίσλ ζηα ππφγεηα ησλ θηηξίσλ, 
ζεξκνκφλσζε δηπιήο ηνηρνπνηίαο, κε ηνπνζέηεζε ηνπ αλάκεζα ζηα ηνχβια, 
ζεξκνκφλσζε ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα (θνιψλεο, δνθάξηα), ζεξκνκφλσζε 
νξνθψλ θηηξίσλ, θαηαζθεπή αλεζηξακκέλσλ κνλψζεσλ ζε νξνθέο θηηξίσλ, 
ζεξκνκφλσζε ζηεγψλ θηηξίσλ πάζεο κνξθήο ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα 
πιηθά επηθάιπςεο, ζπζηήκαηα ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο, πιάθεο κε δνθίδεο.  

Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζηα 
θαινχπηα θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε, φπνπ ε πηζαλφηεηα  αζηνρηψλ (θσιηέο - 
αθάιππηνη νπιηζκνί) είλαη πνιχ κεγάιε. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη άιιεο θαηεξγαζίαο πιηθά πνπ έρνπλ κεησκέλε ή αλχπαξθηε 
δπλαηφηεηα αλαπλνήο, δεκηνπξγείηαη επηπιένλ θίλδπλνο απφ ηελ εκθάληζε 
ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο 
κεηαμχ ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ 
ηαρεία δηάβξσζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζηα δνκηθά ζηνηρεία. Δμάιινπ, 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο ησλ πιαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 
επηθάλεηα ή ε επηινγή ηεο ιχζεο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο.  

4.2 Δξωηεπική θεπμομόνωζη ηοίσων ζε νέα και παλαιά κηίπια, prEN 13499 
και ΠΔΤΔΠ 03-06-02-04. 

Σν ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ηνίρσλ κε EPS (ETICS) 
ζεξκνκνλψλεη θαη ζηεγαλνπνηεί, κε εθαξκνγή ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ηνηρνπνηίαο. Η εθαξκνγή είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή 
πνπ παξαηεξείηαη εμνηθνλφκεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζε πνζνζηφ άλσ 
ηνπ 50%, κε αληίζηνηρε κείσζε ζην θφζηνο θιηκαηηζκνχ. 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμσηεξηθήο 
ζεξκνκφλσζεο θαηαζθεπψλ κε EPS είλαη ηα εμήο: 

 Οη κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο εηαηξείεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζηελ 
αγνξά ζπζηήκαηα ιεπηφηνηρσλ ζνβάδσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ εθαξκνγή 
πξνδηαγξάθνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε EPS. 



 Η εθαξκνγή κε EPS δηέπεηαη ηφζν απφ Δπξσπατθφ Πξφηππν φζν θαη 
απφ Διιεληθή Δζληθή πξνδηαγξαθή. 

 Η δηεζλήο πξαθηηθή θαη εκπεηξία βαζίδεηαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο κε 
EPS θαη θαιχπηεη πνζνζηφ 83 ~ 90% παγθνζκίσο. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ θαιιίηεξε δπλαηή αλαπλνή ηεο ηνηρνπνηίαο κε 
απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ζεκείνπ δξφζνπ, ηφζν κεηαμχ 
ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ. Με 
απηφ ηνλ ηξφπν απνθιείεη ηελ εκθάληζε κνχριαο ζηνπο ηνίρνπο αθφκε θαη 
έπεηηα απφ καθξνρξφληα παξακνλή ηεο θαηνηθίαο ρσξίο αεξηζκφ. 

 Πξνζηαηεχεη ην θηίξην θαη εηδηθφηεξα ηα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία απφ ηα 
ζεξκηθά ζνθ πνπ δεκηνπξγνχλ νη έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ζπλεπψο απμάλεη ην φξην δσήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ 
ηνπ θηηξίνπ.  

 Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο κε EPS πινπνηεί θάζε αξρηηεθηνληθφ 
ζρέδην, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο, θαηαζθεπάδνληαο ηελ 
φιε εμσηεξηθή φςε ηνπ θηηξίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξσκαηηζκψλ θαη 
ηνπ φινπ δηάθνζκνπ. 

4.3 Θεπμομόνωζη Γαπέδων, ΔΛΟΤ ΔΝ 13163 

Μηα απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο ηνπ EPS είλαη νη 
ζεξκνκνλψζεηο δαπέδσλ νη νπνίεο είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ ηφζν απφ ην άλσ 
κέξνο ησλ δαπέδσλ φζν θαη απφ ην θάησ κέξνο, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ 
πιηθνχ ζηελ πιάθα απφ ζθπξφδεκα ή ζηελ ςεπδνξνθή. 

Με ηελ επηθξάηεζε ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ην EPS απνηειεί πιένλ 
ηελ κνλαδηθή ιχζε ζηηο θαηαζθεπέο θαζφηη ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηα 
πιηθά θαη ηα ζπζηήκαηα απηά, πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα φιν ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ.  

4.4 Θεπμομόνωζη Οποθών, ΔΛΟΤ ΔΝ 13163  

ηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ ζεσξείηαη ε θιαζηθή ιχζε γηα άξηζηε 
ζεξκνκφλσζε, αλεμάξηεηα κε ηελ κνξθή ηεο νξνθήο (επίπεδε, θεθιηκέλε, 
θακπχιε, πνιπκνξθηθή) ή κε ηελ ηερληθή πνπ ζα αθνινπζεζεί (βαηέο 
νξνθέο, θεξακνζθεπέο, αλεζηξακκέλεο κνλψζεηο, πγξνκνλψζεηο κε 
αζθαιηηθέο ή πιαζηηθέο κεκβξάλεο, βηηνπκεληθά, αθξηιηθά, ζηιηθνλνχρα 
πιηθά ηφζν ζηηο επίπεδεο .  

4.5 Ανηιζειζμική θωπάκιζη καηαζκεςών, ςπό ένηαξη Ππόηςπο prEN 
14933:2006  

Η ρξήζε ηνπ γεσαθξνχ EPS ζε γεσηερληθέο εθαξκνγέο, ζε ζπλεξγαζία κε 
εδαθηθά πιηθά, μεθίλεζε ζε Δπξψπε, ΗΠΑ θαη Ιαπσλία ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αθξψλ δηνγθσκέλεο 
πνιπζηεξίλεο κε ηε κνξθή επηκεθψλ πξηζκάησλ, επεηδή ην πιηθφ 



ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ κηθξφ εηδηθφ βάξνο θαη απφ πνιχ πςειφ ιφγν 
αληνρήο πξνο ππθλφηεηα. 

Η κεζνδνινγία ηνπ ζπκπηεζηνχ παξεκβιήκαηνο γεσαθξνχ EPS, έρεη ήδε 
αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα γηα ηε κείσζε ησλ ζηαηηθψλ 
σζήζεσλ πνπ αζθνχληαη ζε θαηαζθεπέο εδαθηθήο αληηζηήξημεο (θαη ζε 
αθξφβαζξα γεθπξψλ κνλνιηζηθήο ζχλδεζεο), νη νπνίεο κάιηζηα ζε 
πεξίπησζε ζεηζκνχ κέηξηαο έληαζεο, ηξηπιαζηάδνληαη. 

Ο Παλειιήληνο χλδεζκνο Παξαγσγψλ Γηνγθσκέλεο Πνιπζηεξίλεο 
αλέζεζε ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ έξεπλα γηα ηελ ζεηζκηθή κφλσζε ησλ 
θαηαζθεπψλ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη EPS. Η έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξψλ βαζίζηεθε ζηελ αξηζκεηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ζπκβαηηθψλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο θάησ απφ ηε δξάζε νξηδφληηαο ζεηζκηθήο 
δηέγεξζεο βάζεο. Οη αλαιχζεηο δηεμήρζεζαλ ηφζν γηα κε κνλσκέλνπο 
ηνίρνπο φζν θαη γηα ηνίρνπο ζεηζκηθά κνλσκέλνπο κε παξέκβιεκα 
γεσαθξνχ δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο. Σν παξέκβιεκα έρεη ηε κνξθή 
θαηαθφξπθνπ θχιινπ, κηθξνχο ζρεηηθά πάρνπο, πνπ ηνπνζεηείηαη ζε επαθή 
κε ηελ πίζσ φςε ηνπ ηνίρνπ, παξεκβαιιφκελν κεηαμχ ηνίρνπ θαη 
επηρψκαηνο. Σν πξνηεηλφκελν πάρνο θπκαίλεηαη απφ 5~8% ηνπ χςνπο ηνπ 
επηρψκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη είλαη δπλαηή ε επίηεπμε 
ησλ ηηκψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεηζκηθήο κφλσζεο: Ar>50%. 

4.6 Σκςποδέηηζη θεμελίων και δαπέδος ςπογείος σωπίρ ηη σπήζη ξςλοηύπων, 
Ππόηςπο prEN 14933:2006  

χκθσλα κε πξφζθαηε εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ έγηλε απφ ην Δξγαζηήξην 
Αληηζεηζκηθήο Μεραληθήο ηνπ ΔΜΠ, απνδεηθλχεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ 
γαησαθξνχ EPS ζηελ δηακφξθσζε θαη πιήξσζε ησλ ζεκειίσλ θηηξίνπ, φρη 
κφλν κεηψλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζεκειίσζεο ηεο 
θαηαζθεπήο, αιιά παξάιιεια είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ πάρνπο θαη ηνπ 
νπιηζκνχ ηεο πιάθαο ππνγείνπ ζηα ειάρηζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
θαλνληζκφ. Παξάιιεια, κεηψλεη δξακαηηθά ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο θαη 
ζθπξνδέηεζεο ησλ ζεκειίσλ, θαηαξγεί ηελ ρξήζε μπινηχπνπ ζηελ 
κφξθσζε ησλ πεδίισλ – πεδηινδνθψλ θαη ζπλδεηεξίσλ δνθψλ θαη 
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ πιάθαο ππνγείνπ θαη ζηνηρείσλ 
ζεκειίσζεο, επηηξέπνληαο ηελ εληαία ζθπξνδέηεζή ηνπο. 

4.7 Οδοποιία – γεθςποποιία, Γεπμανικοί Κανονιζμοί 1995, Ππόηςπο prEN 
14933:2006, Αμεπικανικά Ππόηςπα: (2004) “Geofoam Applications in the 
design and Construction of Highway Embankments” Transportation 
Research Board, Ολλανδικοί κανονιζμοί: Duškov, M., (1999) “Dutch 
Design Manual for Light-Weight Pavements with EPS Geofoam.” 

Η ρξήζε ηνπ γαησαθξνχ ζε έξγα νδνπνηίαο θαη γεθπξνπνηίαο είλαη 
επξχηαηα γλσζηή ηφζν ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο φζν θαη ζηηο Η.Π.Α. Πην 
ζπγθεθξηκέλα έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκφδνληαη απφ 20εηίαο εηδηθνί 



θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ κειέηε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
θαηαζθεπή επηρσκάησλ ζε απηνθηλεηνδξφκνπο θαη κεηαβαηηθψλ 
επηρσκάησλ ζε γέθπξεο κε ηελ ρξήζε γαησαθξνχ EPS.  

4.8 Δλαθπά γεμίζμαηα ζηιρ καηαζκεςέρ, ςπό έκδοζη Ππόηςπο Bound EPS 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε είλαη εηδηθή γηα ειαθξφ, ζεξκνκνλσηηθφ θη 
ερνκνλσηηθφ ζθπξφδεκα, ην γλσζηφ ειαθξνκπεηφλ. Σν ειαθξνκπεηφλ 
απνηειείηαη απφ ηζηκέλην, θφθθνπο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο (παξζέλν 
πιηθφ ή αλαθπθισκέλν) θαη εηδηθά πξφζκηθηα. Πξνζθέξεη νηθνλνκία, 
εγγπεκέλε πνηφηεηα θαη ηαρχηεηα θαηαζθεπήο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 
δηακφξθσζε θιίζεσλ – κφλσζε – ζηεγαλνπνίεζε δψκαηνο, γεκίζκαηα 
δαπέδσλ, εμνκάιπλζε ζθεπήο θαζψο θαη γηα γεκίζκαηα κεηαιιηθνχ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ. 

4.9 Απσιηεκηονική διακόζμηζη, Αναπαλαιώζειρ κηιπίων  

Οη ζχγρξνλνη αξρηηέθηνλεο, δηαθνζκεηέο θαη βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο 
έρνπλ βξεη ζηε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε έλα λέν, νηθνλνκηθφ θαη εχρξεζην 
πιηθφ, κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ζηε δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε 
ζρήκαηνο θαη ζε νπνηνδήπνηε κέγεζνο. 

Δλδεηθηηθά, νη θαηεγνξίεο πιηθψλ θαη εθαξκνγψλ δηαθφζκεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα επξέσο είλαη: θνξλίδεο, αεηψκαηα, αλάγιπθεο 
παξαζηάζεηο, θνπξνχζηα κπαιθνληψλ, κεηψπεο, θίνλεο, βάζεηο, θηνλφθξαλα, 
ηφμα, ηξνχινη, ζθεληθά, βηηξίλεο θ.η.ι.. Οπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα ή κέγεζνο 
επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν αξρηηέθηνλαο θαη δηαθνζκεηήο, είλαη εθηθηφ, 
είηε κε ηα εηδηθά κεραλήκαηα ηξηζδηάζηαηεο θνπήο θαη ηξηψλ βαζκψλ 
ειεπζεξίαο (παληνγξάθνπο) είηε κε ηε ρξήζε εηδηθψλ θαινππηψλ, πνπ 
δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί. 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε έλα 
κεγάιν πιήζνο πιηθψλ επηθάιπςεο, φπσο ζνβάδεο, πιαζηηθά πιηθά θαη 
ρξψκαηα, ηα νπνία ζε απφιπηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, δίλνπλ έλα 
ζηαζεξφ, πςειήο αληνρήο θαη ειάρηζηνπ βάξνπο πξντφλ.  

4.10 Σςζκεςαζίερ, πποζηαζία πολύηιμων αγαθών, ζςζκεςαζία ηποθίμων  

Οη πξαγκαηηθά κνλαδηθέο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ αθφκε θαη ζε 
αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχ πςειή 
απνξξνθεηηθφηεηα ζε θξαδαζκνχο πνπ έρεη, ην θαζηζηνχλ έλα απφ ηα πιένλ 
δεκνθηιή πιηθά παγθνζκίσο γηα ηελ κεηαθνξά πνιπηίκσλ θαη επαίζζεησλ 
αγαζψλ, λσπψλ, ζεξκψλ θαη θαηαςπγκέλσλ ηξνθίκσλ .  

5. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 



Άξηζηε Θεξκνκφλσζε: Σν EPS απνηειείηαη απφ 98 ηνηο εθαηφ αέξα, θάηη 
πνπ ην θάλεη έλα άξηζην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ.  

Απνδεδεηγκέλε Αθνπζηηθή Μφλσζε: Σν EPS απνξξνθά ηνλ ήρν, ηφζν 
ηνλ ήρν πξνζθξνχζεσο ζηα πισηά δάπεδα φζν θαη ηνλ ήρν ησλ ηνίρσλ πνπ 
κεηαθέξεηαη δη‟ αέξνο.  

Αλζεθηηθφ ζηελ πγξαζία: Σν EPS αληηζηέθεηαη ζηελ θζνξά πνπ κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη ην λεξφ. 

Γηάξθεηα εθ‟ φξνπ δσήο: Σν EPS δελ απνζπληίζεηαη, θαη θαηά ζπλέπεηα 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πάληα. 

Δπέιηθηεο κεραληθέο ηδηφηεηεο: Η επέιηθηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θάλεη 
ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ EPS εχθνια πξνζαξκφζηκεο ζε νπνηαδήπνηε 
ηδηάδνπζα εθαξκνγή. 

Πνιιαπιή ρξεζηκφηεηα: Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζε νπνηνδήπνηε 
ζρήκα ή κέγεζνο θαη είλαη ζπκβεβιεκέλν κε κία επξεία πνηθηιία πιηθψλ. 

Οηθνλνκηθά ζπκθέξνλ: Πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε αλαινγία ηηκήο 
απφδνζεο ζπγθξηλφκελν κε νπνηνδήπνηε άιιν κνλσηηθφ πιηθφ. 

Δχθνιε κεηαθνξά: Δίλαη εμίζνπ ειαθξχ φζν θη ν αέξαο θη άξα 
ρξεηάδεηαη ιηγφηεξα θαχζηκα κεηαθνξάο. 

Δχθνιε εγθαηάζηαζε: Δίλαη ειαθξχ, πξαθηηθφ θη εχθνιν ζηνλ ρεηξηζκφ 
θαη ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Δπηβξάδπλζε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Τπάξρνπλ δχν εηδψλ: ην 
«θιαζηθφ» θαη ην «απηνζβελχκελν»,ην νπνίν θαη πεξηέρεη επηβξαδπληηθά 
ζηνηρεία ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 

6. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα κνλσηηθά πιηθά ζε 
φηη αθνξά ην ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ηα 
εμήο: 

Γελ είλαη ηνμηθή θη είλαη εληειψο αδξαλήο.  Γελ πεξηέρεη 
ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) ή πδξνθζνξάλζξαθεο (HCFCs) θαζ΄ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο. Δπίζεο, δελ πεξηέρεη θακία δηαηξνθηθή αμία θαη 
ζπλεπψο δελ ππάξρεη θίλδπλνο κπθεηηάζεσλ ε κηθξννξγαληζκψλ. 

Μπνξεί λα αλαθπθισζεί κε πνιινχο ηξφπνπο φηαλ δελ κπνξεί πιένλ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο είλαη ε απεπζείαο 
αλαθχθισζή ηεο ζε λέα θαηαζθεπαζηηθά πξντφληα θαη ε απνηέθξσζή ηεο 
κε ζθνπφ λα αλαθηήζεη ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελφ ηεο. Η επηινγή ηεο 
κεζφδνπ αλαθχθισζεο βαζίδεηαη ζε ηερληθέο, πεξηβαιινληνινγηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο κειέηεο. 

Γελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηφζν ζηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Σν EPS δε γξαηδνπλά ηα ρέξηα, νχηε εξεζίδεη ην δέξκα 
ή ηηο βιελλνγφλνπο. Οη θαλφλεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο δελ απαηηνχλ ηε 
ρξήζε γαληηψλ ή κάζθαο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηφζν απαιφ θαη 
ζπκπαγέο πιηθφ. Σν EPS είλαη βηνινγηθά αδξαλέο θαη δελ παξάγεη θακία 



παζνγελή ζθφλε, αθφκα θαη καθξνπξφζεζκα.  Καη‟ επέθηαζε, ην EPS είλαη 
εμίζνπ αζθαιέο γηα απηνχο πνπ ην εγθαζηζηνχλ θαη γηα απηνχο πνπ ην 
ρξεζηκνπνηνχλ. 

Όιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο εθαξκνγέο ηνπ EPS, φπσο πξνσζνχληαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή βηνκεραλία ηνπ EPS, ηεξνχλ ηνπο ηνπηθνχο 
θαηαζθεπαζηηθνχο θαλνληζκνχο ζε θάζε επξσπατθή ρψξα.  

7. ΠΧ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΘΔΙ ΣΟ EPS 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS) κπνξεί λα αλαθπθισζεί αλ αλαθηεζεί, 
ρσξίο κνιχλζεηο, απφ άιια πιηθά.  

Σα απνξξίκκαηα ηνπ EPS κπνξνχλ λα αιεζζνχλ θαη λα αλακεηρζνχλ κε 
λέα EPS θαη λα παξάγνπλ λέα αθξψδε πξντφληα. 

Δλαιιαθηηθά, ην EPS κπνξεί λα ιησζεί θαη λα ζπκπηεζηεί κε ζθνπφ λα 
δεκηνπξγεζεί ζπκπαγήο πνιπζηεξίλε, γηα είδε φπσο γιάζηξεο γηα θπηά, 
θξεκάζηξεο γηα παιηά θαη ππνθαηάζηαηα ηνπ μχινπ ή κεηξίαο αληνρήο 
πνιπζηεξίλε, γηα πξντφληα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ ραξηί ή 
ζεξκφκνξθα αληηθείκελα, φπσο νη δίζθνη. 

Χο κέξνο ελφο κηθηνχ πιαζηηθνχ απνξξίκκαηνο, ην EPS κπνξεί λα 
αλαθπθισζεί γηα λα θηηαρηνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζηχινη γηα θξάρηεο θαη 
ηακπέιεο νδνπνηίαο, εμαζθαιίδνληαο κία καθξά θαη ρξήζηκε λέα δσή γηα ην 
πιαζηηθφ απφξξηκκα. 

Παγθνζκίσο, ε παξαγσγή δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο θαη ε νιηθή 
αλαθχθισζε θαηαλαιψλνπλ πνιχ ιίγε ελέξγεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα 
ππφινηπα κνλσηηθά πιηθά. 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε είλαη 100% αλαθπθιψζηκε θαη ζηε Μεγάιε 
Βξεηαλία αλαθπθιψλεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην γπαιί ή ην 
αινπκίλην. 

8. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΝΔΔ & 
ΠΑΛΑΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΗ ΤΓΚΛΙΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ.  

Η ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ απφδνζε 
ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, άξα θαη ησλ δνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ 
ην απαξηίδνπλ. Η ζσζηή επηινγή δνκηθψλ πξντφλησλ γηα ρξήζε ζην 
θηηξηαθφ θέιπθνο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ηε 
ζέξκαλζε, ηε ςχμε θαη ην θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ.  

Με ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Κ.Ο. 91/2002 γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε 
ησλ Κηηξίσλ, έρνπλ ηεζεί λέεο απαηηήζεηο ηφζν ζε ηερληθφ επίπεδν γηα 
κεησκέλεο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο θηηξίσλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. ην πιαίζην δε ηεο Κ.Ο. 89/106, ηα 



επξσπατθά δνκηθά πξντφληα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαηά ηε 
ζήκαλζή ηνπο κε CE θαη ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο, παξάγνληαο πνπ 
ζπκβάιιεη ζηηο λέεο απαηηήζεηο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ GREEN-IT «Πξάζηλε 
Πξσηνβνπιία γηα ελεξγεηαθά απνδνηηθά νηθνινγηθά πξντφληα ζηε 
βηνκεραλία δφκεζεο», ν Παλειιήληνο χλδεζκνο Παξαγσγψλ Γηνγθσκέλεο 
Πνιπζηεξίλεο ελεκεξψλεη ηνλ Σερληθφ θαη Καηαζθεπαζηηθφ θιάδν αιιά 
θαη ην επξχηεξν θνηλφ, κε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη 
ζεκηλαξίσλ, κε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ θαη κε 
δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο, ψζηε λα απνθηήζνπκε ιηγφηεξν ελεξγνβφξα 
θηίξηα κε ηελ επηθξαηέζηεξε δηεζλψο κέζνδν εμσηεξηθήο κφλσζεο λέσλ θαη 
παιαηψλ θαηαζθεπψλ.  

8.1 Ππάζινο Έγγπαθο 2005, 93/76/ΔΟΚ, για πεπιοπιζμό ηων εκπομπών CO2. 

Υπ. Απιθμ. 21475/4707 Υπ. Απόθαζη και 2002/91/ΔΚ, για ηη βεληίωζη ηηρ 
ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηων κηιπίων και ηην έκδοζη Πιζηοποιηηικού 
Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ 

Η δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS) ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ ζεξκνκνλσηηθψλ 
ηεο ηδηνηήησλ, νη νπνίεο είλαη νη πςειφηεξεο ζηελ θαηεγνξία ησλ 
κνλσηηθψλ ι≤0.035, ηεο ηδηφηεηαο πνπ έρεη λα αλαπλέεη θαη λα κελ 
επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ, ηεο κνλαδηθήο ηθαλφηεηάο 
ηεο λα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηα ππφινηπα δνκηθά πιηθά, ηεο θιεηζηήο 
δνκήο ηεο ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν αηκνζθαηξηθφο 
αέξαο θαη ηεο πνιχ πςειήο κεραληθήο αληνρήο ηεο, πξνζθέξεηαη απφιπηα 
γηα εθαξκνγέο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ζε παιαηά θαη λέα θηίξηα. Απηφ 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφλ θφζηνο 
άξηζηε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπψλ, πεξηνξηζκφο ησλ ξχπσλ 
CO2 απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή 
πξνζηηζέκελε αμία ζην θηίξην ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο ηεο 
εξγαζηαθήο δσήο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ δηάξθεηα 
δσήο ηνπ θηηξίνπ. 

9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Όπσο αλαιχζεθε δηεμνδηθά αλσηέξσ, ε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε EPS δελ 
αμηνινγείηαη ζήκεξα κφλν ζαλ έλα ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ πςειήο 
απφδνζεο, αιιά κέζα απφ ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ηππνπνίεζεο πνπ 
έρεη, κε βάζε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13163 θαη ηηο κειέηεο ησλ 
Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί ζε δηάθνξνπο 
ηχπνπο, κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη ζπλεπψο λα πξνδηαγξαθεί γηα  
πιείζηεο φζεο εθαξκνγέο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Σέινο, 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ έλα άξηζην δνκηθφ πιηθφ κε εμαηξεηηθέο κνλσηηθέο 



ηδηφηεηεο, πνιχ πςειέο κεραληθέο αληνρέο, απεξηφξηζηε αληνρή ζην ρξφλν, 
θαη εμαηξεηηθέο αληηζεηζκηθέο ηδηφηεηεο. 
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