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Η Greenpeace δημοσιεύει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ΥΠΕΚΑ σε 

συνεργασία με την ΔΕΗ, υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές συζητήσεις που 

διεξάγονται στη Σεβίλλη για την εφαρμογή των πιο προηγμένων 

αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 

Εθνικές αντιπροσωπείες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συναντώνται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα στη Σεβίλλη προκειμένου να συζητήσουν τις τεχνολογικές 

εξελίξεις στις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και την συνεχή βελτίωση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας1. Αν και στις εθνικές αντιπροσωπίες κανονικά 

συμμετέχουν εκπρόσωποι από ένα ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας (πολιτικοί, 

οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς), η ελληνική αντιπροσωπία αποτελείται 

αποκλειστικά από μέλη του λόμπι των ορυκτών καυσίμων, συγκεκριμένα από τη 

ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Με άλλα λόγια, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος έχει αναθέσει στη ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια να 

εκπροσωπούν τη χώρα σε ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα για τη δημόσια 

υγεία, το περιβάλλον και την εθνική οικονομία! 

Δεν προκαλεί εντύπωση επομένως, ότι ο βασικός σκοπός της ελληνικής 

αντιπροσωπείας δεν είναι η περαιτέρω βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 

αλλά η ουσιαστική υπονόμευσή της. Όχι μόνο αντιτίθεται στην περαιτέρω 

βελτίωσή της, αλλά επιπλέον διεκδικεί συνεχώς εξαιρέσεις με σκοπό την 

παράταση λειτουργίας των εξαιρετικά ρυπογόνων – και επικίνδυνων για 

τη δημόσια υγεία – λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων της χώρας μας. 

Τι είναι η Διαδικασία της Σεβίλλης; 

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 96/61/ΕΚ για την ‘Ολοκληρωμένη Πρόληψη 

και Έλεγχο της Ρύπανσης’, πραγματοποιούνται συναντήσεις στη Σεβίλλη με 

σκοπό την επικαιροποίηση του Κανονισμού για τους Βιομηχανικούς Ρύπους, 

μέσω της αναγνώρισης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (Best Available 

Techniques - BAT) και της ένταξή τους στον Κανονισμό. Ο σημερινός 

Κανονισμός περιλαμβάνει τις βέλτιστες τεχνικές, όπως είχαν αναγνωριστεί με 

σχετικό κείμενο αναφοράς (BREF) το 2006. Η επικαιροποίηση του νέου BREF 

πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας, στις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ΜΚΟ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-

μελών.   

Η επικαιροποίηση του BREF με τις νέες διαθέσιμες τεχνικές ολοκληρώνεται 

σύντομα και θα δημοσιευθεί το 2015. Οι χώρες θα έχουν 4 χρόνια για να 

συμμορφωθούν. Οι χώρες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εξαιρέσεις από τον 

Κανονισμό εφόσον αποδείξουν ότι συντρέχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι για 

την αδυναμία συμμόρφωσης.  

                                           
1 http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ippc/summary.htm  
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Δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι η δράση των 7 μελών της ελληνικής 

αντιπροσωπείας (6 μέλη από τη ΔΕΗ και 1 από τα Ελληνικά Πετρέλαια) στις 

συνεδριάσεις της Σεβίλλης συχνά προκαλεί τον εκνευρισμό σε άλλους φορείς που 

βρίσκονται στη Σεβίλλη με σκοπό να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία με βάση τις 

τελευταίες εξελίξεις στην αντιρρυπαντική τεχνολογία. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ μάλιστα 

είχε ενημερωθεί προσωπικά από την Greenpeace τον Νοέμβριο του 2013 για 

το σημαντικό αυτό ζήτημα που υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας.2 Ωστόσο 

στους 10 περίπου μήνες που μεσολάβησαν δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. 

Αντίθετα, η Greenpeace έχει στην κατοχή της αλληλογραφία μεταξύ στελέχους του 

ΥΠΕΚΑ και μελών της Joint Research Center και της Επιτροπής, με την οποία 

επιχειρείται να δικαιολογηθεί το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για εξαίρεση των 

πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ στα νησιά από την υποχρέωση να εγκαταστήσουν 

καταλύτες απονίτρωσης (SCR) για τον περιορισμό των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. 

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα, είναι ότι «δεν προβλέπεται καμία νέα 

διασύνδεση μετά το 2020 για τα υπόλοιπα νησιά [σ.σ. πλην μερικών 

Κυκλάδων και Κρήτης]» καθώς επίσης και «δεδομένων των δυσχερών 

οικονομικών συνθηκών, η διασύνδεση όλων των νησιών είναι απίθανη, 

εξαιτίας του υψηλού επενδυτικού κόστους και των τεχνικών προκλήσεων». 

Πόσο μας στοιχίζει το πετρέλαιο για την ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά; 

Το πετρέλαιο για ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά του Αιγαίου επιβαρύνει τους 

καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα (μέσω των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς της 

ΔΕΗ) κατά 800 εκατ. € κάθε χρόνο. Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν από το 

ΥΠΕΚΑ οι συμβάσεις για την πρώτη φάση της (μερικής) διασύνδεσης των Κυκλάδων 

που θα πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών. Ακολουθεί η Κρήτη την περίοδο 2019-2024.  

Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει πότε θα διασυνδεθούν οι υπόλοιπες Κυκλάδες, τα 

Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μόνο η Ρόδος στοιχίζει περίπου 120 

εκατ. € κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η ΔΕΗ κάθε άλλο παρά σκοπεύει να 

εγκαταλείψει το πετρέλαιο στα νησιά, αφού σχεδιάζει να κατασκευάσει νέες 

πετρελαϊκές μονάδες (π.χ. Ρόδος) και μάλιστα έχει υποβάλει αίτημα για σχετικό δάνειο 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει μέριμνα για μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ το ΥΠΕΚΑ καθυστερεί στην προώθηση βιώσιμων 

λύσεων, όπως η αυτοπαραγωγή ηλιακή ενέργειας στον οικιακό τομέα και τις εμπορικές 

επιχειρήσεις των νησιών.  

 

Η Greenpeace τονίζει ότι η ανάδειξη των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT) 

στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και όχι στη 

μεγιστοποίηση του κέρδους ενεργειακών εταιριών που λειτουργούν απαρχαιωμένους 

σταθμούς παραγωγής ενέργειας.  

                                           
2 Αρχικά κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συνάντησης μεταξύ του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη 
και των Γενικών Διευθυντών του ελληνικού και ευρωπαϊκού γραφείου Νίκου Χαραλαμπίδη και 

Yorgo Riss στις 29 Νοεμβρίου 2013, και στη συνέχεια με επιστολή που έστειλε στον Έλληνα 
υπουργό ο κ. Riss στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
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Λιγνίτης και δημόσια υγεία 

Οι λιγνιτικές μονάδες της χώρας μας συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο ρυπογόνες της 

Ευρώπης, όχι μόνο λόγω παλαιότητας, αλλά και εξαιτίας της πολύ χαμηλής ποιότητας 

του ελληνικού λιγνίτη. Αποτελούν την υπ’ αριθμόν ένα  συμβολή της χώρας μας στις 

κλιματικές αλλαγές, με εκπομπές που ξεπερνούν τους 40 εκατ. τόνους CO2 ετησίως, 

ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν ευθύνεται για την επιβάρυνση της 

δημόσιας υγείας σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στα λιγνιτικά κέντρα της Δυτικής 

Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.  

Το 2013 η Greenpeace δημοσίευσε πανευρωπαϊκή μελέτη για τις συνέπειες στη 

δημόσια υγεία, εκτιμώντας ότι η καύση λιγνίτη στην Ελλάδα προκαλεί περίπου 1.200 

πρόωρους θανάτους ετησίως. Η νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας, αν κατασκευαστεί, θα 

προκαλεί 100 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος το 2011 εκτίμησε αυτό το κόστος της λιγνιτικής ρύπανσης 

σε 2,3 – 3,9 δις € ετησίως. 

 

Παραθέτουμε παρακάτω τρεις περιπτώσεις στις οποίες η ελληνική αντιπροσωπεία κατ’ 

επανάληψη έχει επιχειρήσει να υπονομεύσει το ρόλο και τη λειτουργία της διαδικασίας 

της Σεβίλλης, χωρίς κανέναν απολύτως σεβασμό για την προστασία του 

περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, του Έλληνα καταναλωτή αλλά και της 

γενικότερης προσπάθειας μετάβασης της Ελλάδας σε μια σύγχρονη οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα. Η ελληνική αντιπροσωπεία: 

- αντιτίθεται συστηματικά στην επιβολή πιο αυστηρών προδιαγραφών για τις 

λιγνιτικές μονάδες και τις βέλτιστες τεχνικές μείωσης των ρύπων (π.χ. ξήρανση 

λιγνίτη) μαζί με την τσέχικη εταιρία ηλεκτροπαραγωγής CEZ. 

- ζητεί επίμονα την εξαίρεση των πετρελαϊκών εργοστασίων των νησιών από τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ειδικότερα όσον αφορά την εγκατάσταση καταλυτών 

απονίτρωσης (SCR), με την γαλλική εταιρία EDF και το λόμπι-γκρουπ των 

ηλεκτροπαραγωγών EURELECTRIC.  

- ζητεί επίμονα την εξαίρεση της λιγνιτικής μονάδας του Αγίου Δημητρίου από τα 

αυστηρά όρια του Κανονισμού για τις εκπομπές τέφρας (20 mg / Nm3) και την 

επαναφορά των παλαίοτερων ορίων (100 mg / Nm3). Η τέφρα συσχετίζεται άμεσα 

με τις εκπομπές υδραργύρου. 

 

Βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: 

- Τις επίσημες παρατηρήσεις και προτεινόμενες τροπολογίες της ελληνικής 

αντιπροσωπείας, όπως αυτές έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη 

δημιουργία του νέου BREF. Με κόκκινο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που 

χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα κακές για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

- Τη λίστα με τις αντιπροσωπείες των χωρών. Με κόκκινο χρώμα η ελληνική 

αντιπροσωπεία. 

 

Το κείμενο αυτό συντάχτηκε από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, με τη χρήσιμη 

συνδρομή του Christian Schaible, υπεύθυνου για θέματα πολιτικής για την 

βιομηχανική παραγωγή και ειδικού σε θέματα αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στο 

European Environmental Bureau (EEB).  
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