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Η νέα έκθεση της Greenpeace ‘Smoke & Mirrors’ αποκαλύπτει με στοιχεία τις 

παρασκηνιακές δράσεις της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων στη Σεβίλλη όπου διεξάγονται 

οι τεχνικές συζητήσεις για τις βέλτιστες τεχνολογίες περιορισμού της ρύπανσης στις 

μεγάλες μονάδες της Ευρώπης. Η διείσδυση της βιομηχανίας στις αντιπροσωπείες των 

κρατών μελών φτάνει  σε τέτοιο βαθμό που τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά: Το σχέδιο 

που θα υποβληθεί σύντομα θα προτείνει την κατασκευή εργοστασίων άνθρακα και λιγνίτη 

το 2019, τα οποία ρυπαίνουν έως και 5 φορές (!) περισσότερο σε σχέση με τη σημερινή 

βέλτιστη τεχνολογία και ως 80% περισσότερο σε σχέση με τα ανώτατα όρια στην Κίνα! 

Μεγάλο το μερίδιο ευθύνης έχει η ελληνική αντιπροσωπεία που αποδείχτηκε πρωταθλητής 

στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, υπονομεύοντας σχεδόν όλες τις διαδικασίες 

βελτίωσης! 

Εισαγωγή 

Τον Σεπτέμβριο η Greenpeace είχε ενημερώσει δημόσια για την ελληνική αντιπροσωπεία, η 

οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη της ΔΕΗ και των Ελληνικών Πετρελαίων και  με τις 

δράσεις της υπονόμευε την αξιοπιστία της χώρας και των θεσμών, απευθύνοντας παράλληλα 

σχετική έκκληση στον τότε υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Μανιάτη. Μοναδικός στόχος 

της ελληνικής αντιπροσωπείας δεν ήταν η βελτίωση, αλλά η υπονόμευση της διαδικασίας, 

ώστε να παραταθεί η λειτουργία εξαιρετικά παλιών και ρυπογόνων μονάδων λιγνίτη και 

πετρελαίου, εις βάρος της υγείας εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών. 

Με τη νέα πανευρωπαϊκή έκθεση η Greenpeace επανέρχεται με στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι η βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων – με σημαντική βοήθεια από την Ελλάδα – βρίσκεται 

πολύ κοντά στο να ακυρώσει τον βασικό στόχο της διαδικασίας της Σεβίλλης: τη 

συμμόρφωση των παλιών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και την κατασκευή νέων με βάση 

τις νέες βέλτιστες τεχνολογίες περιορισμού της ρύπανσης.  

Με βάση τις έως τώρα συζητήσεις, η Ευρωπαϊκή πρόταση, σε περίπτωση που εγκριθεί, θα 

επιτρέπει στις εταιρίες να κατασκευάσουν το 2019 νέα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που 

θα εκπέμπουν: 

- 5 φορές περισσότερο Διοξείδιο του Θείου (SO2) 

- 2,5 φορές περισσότερα Οξείδια του Αζώτου (NOx) 

- 2 φορές περισσότερα μικροσωματίδια (PM)   

- 5 φορές περισσότερο υδράργυρο (Hg) 

συγκριτικά με εργοστάσια ανά τον κόσμο που ήδη εφαρμόζουν τις βέλτιστες τεχνολογίες!   

Συνεπώς, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τα όρια ρύπων είναι τόσο ελαστικά που τα 

νέα εργοστάσια θα μπορούν να εκπέμπουν:  

- 30% περισσότερο SO2 

- 80% περισσότερα NOx 

από ό,τι επιτρέπουν τα ανώτατα όρια ρύπων στην Κίνα! 

http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2015/Smoke-and-Mirrors-How-Europes-biggest-polluters-became-their-own-regulators/
http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118523/seville/


 

Τα ανώτατα όρια ρύπων που προτείνει η Ε.Ε. να τεθούν σε ισχύ το 2019 είναι έως και 80% 
υψηλότερα από ό,τι ήδη ισχύει σήμερα στην Κίνα! 

 

Τους επόμενους μήνες τα κράτη-μέλη θα 

κληθούν να ψηφίσουν τις προτάσεις που θα 

προκύψουν από τη διαδικασία της Σεβίλλης. Η 

τελική απόφαση θα έχει τεράστια σημασία για 

την υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων 

ευρωπαίων πολιτών που είναι εκτεθειμένοι 

στους θανατηφόρους ρύπους μίας βρώμικης 

βιομηχανίας, που δεν θέλει να αλλάξει και να 

εκσυγχρονιστεί.  

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με έρευνα του 

Πανεπιστημίου της Στουτγκάρδης για 

λογαριασμό της Greenpeace, η ρύπανση από 

την καύση άνθρακα και λιγνίτη στα 

ευρωπαϊκά εργοστάσια προκαλεί 23.000 

πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, εκ των 

οποίων 1.200 στη χώρα μας από τη 

λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. 

 

Η διείσδυση της βιομηχανίας στις αντιπροσωπείες των χωρών  

Αν και οι αντιπροσωπείες των κρατών-μελών στις τεχνικές συναντήσεις της Σεβίλλης θα έπρεπε 

να αποτελούνται από ένα ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας (πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί 

φορείς), οι περισσότερες αντιπροσωπείες απαρτίζονται κυρίως από έμμισθους υπαλλήλους της 

άμεσα ενδιαφερόμενης βιομηχανίας. Με άλλα λόγια, οι ρυπαντές καλούνται να αποφασίσουν 

για τα μέτρα μείωσης της ρύπανσης που οι ίδιοι προκαλούν. 

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 αντιπροσωπίες των 

κρατών-μελών (τεχνικές ομάδες εργασίας), 

αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και να 

δημοσιευθεί το 2016. Οι χώρες θα έχουν 4 

χρόνια για να συμμορφωθούν.  

http://www.greenpeace.org/greece/el/campaigns/climate-change/vromiki-energeia/siopiloi-dolofonoi/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0001
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/about/more_information.html
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/about/more_information.html
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση όμως έχει προκαλέσει η ελληνική αντιπροσωπεία που 

αποτελείται εξ ολοκλήρου από εκπροσώπους της βρώμικης βιομηχανίας (6 μέλη από τη ΔΕΗ και 

1 από τα ΕΛΠΕ). Με άλλα 

λόγια, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος έχει 

αναθέσει εν λευκώ 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.  

Άλλα χαρακτηριστικά 

παραδείγματα 

αντιπροσωπειών είναι: 

- Ηνωμένο 

Βασίλειο. 9μελής 

επιτροπή εκ της 

οποίας τα 5 μέλη 

είναι εκπρόσωποι μεγάλων ρυπαντών, όπως είναι οι ανθρακικές RWE, EDF και E.ON και 

τα διυλιστήρια Stanlow 

- Ισπανία. 12μελής επιτροπή, 8 μέλη της οποίας είναι εκπρόσωποι των ανθρακικών 

Endesa και Iberdrola, καθώς και της Ένωσης Ηλεκτροπαραγωγών UNESA 

Η Ελλάδα, η Μ. Βρετανία και η Ισπανία, μαζί με την Πολωνία, την Τσεχία, τη Γαλλία και τη 

Γερμανία έχουν αναγνωριστεί από την Greenpeace ως οι 7 χειρότερες και πιο δραστήριες 

αντιπροσωπείες με μόνιμο στόχο την υπονόμευση των διαδικασιών. Στον αντίποδα, η Σουηδία, 

η Αυστρία και η Ολλανδία είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη προσπάθεια για ενδυνάμωση της 

νομοθεσίας. 

Ελλάδα 

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική αντιπροσωπεία: 

- Έχει αντιταχθεί σθεναρά στη μείωση των ορίων για εκπομπές SO2 σε όλο το φάσμα των 

εφαρμογών (μαζί με Γαλλία, Πολωνία και Τσεχία) 

- Διεκδικεί ακόμα πιο ελαστικά όρια εκπομπών SO2, συγκεκριμένα για τα πιο ‘βρώμικα’ 

καύσιμα, όπως ο λιγνίτης και το υψηλής περιεκτικότητας σε θείο πετρέλαιο (μαζούτ) 

(μαζί με Τσεχία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ισπανία και Εσθονία) 

- Έχει πρωτοστατήσει ενάντια στην εφαρμογή πιο αυστηρών ορίων για NOx στο λιγνίτη 

και μάλιστα έχει αιτηθεί εξαιρέσεων για την εγκατάσταση καταλυτών απονίτρωσης 

(SCR) από λιγνιτικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς  

- Όχι μόνο αντιτίθεται στη βελτίωση των ορίων για τις εκπομπές υδραργύρου, αλλά 

διεκδικεί και περεταίρω χαλάρωσή τους για τις υπάρχουσες αλλά και τις νέες λιγνιτικές 

μονάδες 

- Αντιτίθεται στην υποχρέωση διαρκών ελέγχων (monitoring) για τις εκπομπές 

υδραργύρου (μαζί με Τσεχία, Ισπανία, ΗΒ, Γαλλία και Πολώνια) 

Η ελληνική αντιπροσωπεία μαζί με την κροατική είναι οι μόνες που 
αποτελούνται αμιγώς από εκπροσώπους της βιομηχανίας. 



- Αντιτίθεται σε πιο αυστηρές προδιαγραφές για την ενεργειακή απόδοση στους 

λιγνιτικούς σταθμούς (μαζί με Πολωνία και Γερμανία)  

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε: 

- 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 επιζήμιες  

για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία 

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

 

Συνοπτικός πίνακας με τις θέσεις των αντιπροσωπειών των κρατών μελών 
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Ηνωμένο 
Βασίλειο         

 
  

 
  

Ιταλία         
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Πορτογαλία         
 

  
 

  

 

  Εναντίωση / Υπονόμευση 

  Υπονόμευση  
  Ενδυνάμωση 

 

Πόσο χειρότερα είναι τα προτεινόμενα ευρωπαϊκά όρια σε σύγκριση με 

την ήδη διαθέσιμη βέλτιστη τεχνολογία;  

Παρακάτω, παρέχονται ενδεικτικά συγκρίσεις για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου και τα 

μικροσωματίδια.  

 

http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/image/2014/climate/Rainbow%20Warrior/aftoparagogi/Comments_Greece.xls
http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/image/2014/climate/Rainbow%20Warrior/aftoparagogi/LCP_TWG_BREF_members.xlsx


Διοξείδιο του Θείου (SO2) 

Αν και οι μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής με 

καύσιμο του άνθρακα 

αποτελούν τη μεγαλύτερη 

πηγή SO2 στην Ευρώπη, τα 

προτεινόμενα όρια 

επιτρέπουν πολύ 

υψηλότερες εκπομπές από 

ό,τι είναι εφικτό. Το 

ανώτατο όριο (για λόγους 

σύγκρισης μεταφρασμένο 

σε ωριαίες εκπομπές όπως 

ισχύει στην Κίνα) 

προτείνεται στα 200 mg/m3 

για παλιά εργοστάσια. Η 

Κίνα πρόσφατα πέρασε 

νομοθεσία σύμφωνα με την 

οποία όλα τα εργοστάσια 

συνολικής ισχύος 700GW – 

πολλαπλάσια 

εγκατεστημένη ισχύ 

συγκριτικά με την Ευρώπη 

– θα πρέπει να πετύχουν 

τον στόχο των 100 mg/m3. 

Όσο αφορά τα νέα 

εργοστάσια, οι κινεζικές 

αρχές έχουν επιβάλει το 

όριο στα 35mg/m3. 

Ήδη στην Ευρώπη 

λειτουργούν μονάδες με 

εκπομπές λιγότερες από τις 

μισές από ό,τι προτείνεται. 

Παρομοίως, πολλές ανθρακικές 

μονάδες στην Κίνα ήδη 

εκπέμπουν κατά πολύ λιγότερο από ό,τι προτείνει η πρόταση. 

 

Μικροσωματίδια 

Ένα άλλο παράδειγμα νουθεσίας της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η μη υποχρεωτική χρήση 

της βέλτιστης τεχνολογίας για τον περιορισμό των μικροσωματιδίων, δηλαδή φίλτρων από 

ύφασμα (baghouses). Τα baghouses απαιτούνται σε πολλές χώρες, όπως στις ΗΠΑ και την 

Ιαπωνία, ενώ επιπλέον συνεισφέρουν και στον περιορισμό των εκπομπών υδραργύρου.  

Παραδείγματα εργοστασίων στην Κίνα με εκπομπές SO2 κατά πολύ μικρότερες σε σχέση 
με τα προτεινόμενα ευρωπαϊκά όρια 

 

Παραδείγματα ευρωπαϊκών εργοστασίων με εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2) 
κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με τη νέα προτεινόμενη νομοθεσία 



Αρκετά εργοστάσια στην 

Ευρώπη επιτυγχάνουν 

περισσότερο από 75% 

χαμηλότερες εκπομπές 

μικροσωματιδίων από 

ό,τι προβλέπουν τα 

προτεινόμενα όρια, 

εκθέτοντας ως ψευδή τον 

ισχυρισμό ότι η 

ευρωπαϊκή πρόταση 

αποτελεί τη βέλτιστη 

διαθέσιμη τεχνολογία.  

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα ευρωπαϊκών εργοστασίων με εκπομπές μικροσωματιδίων κατά πολύ 
μικρότερες σε σχέση με τη νέα προτεινόμενη νομοθεσία 


