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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν κείμενο παρουσιάζοντα ι τα σημαντικότερα αποτελέσματα των εργασιων κατα
γραφής μονάδων και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης στο διάστημα της εκπόνησης της μελέτης :

"Εκτίμηση των Επιπτώσεων από την Εφαρμογή της Σχεδιαζόμενης Οδηγίας Ε.Ε για την μείωση
των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων που προέρχονται από την χρήση Οργανικών
Διαλυτών σε ορισμένες Διαδικασίες και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις στους αντίστοιχους κλά
δους που περιλαμβάνονται στην Οδηγία και εκπόνηση Σχεδίου Μείωσης Πτητικών Οργανικών
Ενώσεων

VOC"

που αυτή ανατέθη από την Διεύθυνση ΕΑΡΘ της Γενικής Διεύθυνσης Περι

βάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ , και πραγματοποιήθηκε από το γραφείο Ιωάννης Κ. Παναγόπουλος

&

Συνεργάτες.

CONSEQUENCES OF ΤΗΕ IMPLEMENTATION OF ΤΗΕ
FUTURE EU VOC DIRECTIVE
I.K.Panagopoulos, D. Brillaki, O.Karvela , Α.Ν . Karayannis1
A.Karavanas, A.Gryllia2
1SYBILLA LTD, 16 lpsilantou Str, Athens. GR 151 22
2Ministry of Environmental Planning and Public Works, Patission 147, Athens. GR 11 2 51

ABSTRACT
The ρresent paper presents the most important resυlts of the indυstrial units registration
works and the technoeconomic analysis of the study 'Έstim ation of the consequences from the
implementation of the EU Solνents directiνe for the reduction of the νolatile organic emissions
which come from the use of Organic Solνents into certain lndustrial Processes and Plants in the
relatiνe industrial branches which are included in the Directiνe and the elaboration of a National
Reduction Plan of Volatile Organic Compounds (VOCs) Emissions" that has been assigned by
the Ministry of Enνironmental Planning and Pυblic Works to the consulting office loannis
Panagopoulos Consultancy firm.
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1.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

I ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι οργανικοί διαλύτες χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες βιομηχανικές διεργασίες . Σε πολλές

από τις διεργασίες αυτές, λόγω της πτητικότητάς τους, εκλύονται στον ατμοσφαιρικό αέρα κατ'
ευθείαν ή έ μμεσα

- συνήθως

υπό μορφή οργανικών ενώσεων

- μετά από φυσική ή χημική

μετατρο

πή . Ορισμένες οργανικές ενώσεις βλάπτουν άμεσα την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον,
όπως π.χ. οι καρκινογόνες , οι μεταλλα ξιογόνες ή ο ι τοξικές για την αναπαραγωγή. Εκθεση σε δια
λύτες αυτού του είδους παρατηρείται κυρίως σε ορισμένες β ιομηχανικ ές και αστικές περιοχές .

Επιπροσθέτως , πολλοί διαλύτες λαμβάνουν μέρος στην ατμόσφαιρα σε χημικές αντιδράσεις, οι
οποίες έχουν ορισμένες έμμεσες επιδράσεις, ειδικότερα το σχηματισμό φωτοχημικών οξειδωτι 
κών παραγόντων και του κύριου συστατικού τους , του όζοντος.
Η ΕΕ έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών

VOC

από σταθερές πηγές και στα πλαίσ ια τη ς ανάγκη ς αυτή ς έχει πρόσφατα αναλάβει αρκετές παρού

σες πρωτοβουλίες μια εκ των οποίων είναι το προτεινόμενο Σχέδιο οδηγίας σαν μόνον από μία
σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η προτεινόμενη οδηγία για τους διαλύτες εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του 5ου
προγράμματος δράση ς για το περ ιβ άλλον και μίας σειράς μέτρων που αποσκοπ ού ν στη συνολική

μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
περιορισμού κατά

30% την

περίοδο

(VOC)

στην Ευρωπαϊκή Ενωση πέραν του

1990-1999 για το οποίο η Επιτροπή
VOC της Σύμβαση ς τη ς Γενεύης.

έχει δεσμευτεί βάσει του

πρωτοκόλλου για τον περιορισμό των

Οπως προκύπτει από τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, για να περιοριστεί η σοβαρότητα και
η συχνότητα των επεισοδίων ρύπανσης από όζον, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα
σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών

VOC, της

τάξεως του

70-80%. Ας

σημειωθεί ότι το

μερίδιο τη ς χρήσης οργανικών διαλυτών στο σύνολο των aνθρωπογενών εκ πομπών

τάξης

30%,

από το ο ποίο το

20%

VOC

είναι της

περίπου καταλαμβάνει η χρήση διαλυτών στη βιομηχανία . Η εν

λόγω βιομηχανική χρήση ευθύνεται για το μισό περίπου των εκπομπών

VOC

από τη βιο μηχανία, με

αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές πηγές εκπομπών.
Εχουν ήδη ληφθεί ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπ ών οργανικών ενώσεω ν στο
επίπεδο της ΕΕ. Ορισμένες οδηγίες του Συμβουλίου , για παράδε ιγμα, επιβάλλουν τον έλεγχο των
εκπομπών υδρογονανθράκων από τα επιβατικά αυτοκίνητα καθώς και από τα ελαφρά και βαρέα
φορτηγά οχήματα. Με τα εφαρμοζόμενα μέτρα θα μειωθούν κατά
(συνυπολογιζόμενης της οικονομική ς ανάπτυξης) οι εκπομπές

44% περίπου μέχρι το 2010
VOC από τις οδικές μεταφορές,

που πρ οέρχονται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και την εξάτμιση καυσίμου , ενώ όπως προα
ναφέρθηκε, το πρόγραμμα
μπών

2.

Auto-Oil θα οδηγήσει μεταξύ
VOC από τον ίδιο κλάδο κατά 24%μέχρι το201 0 .

άλλων, σε επιπλέον μείωση των εκπο

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τα βασικά σημεία του Σχεδίου είναι η πρόληψη ιVκαι ελαχιστοποίηση των άμεσων και έμμεσων

επιmώσεων των πτητικών οργανικών ενώσεων. (Αρθρο

γησης αδείας των νέων εγκαταστάσεων (Αρθρο
(Αρθρο

4), ο

3),

1), ο καθορισμός των υποχρεώσεων χορή

καθώς και των υφισταμένων εγκαταστάσεων

καθορισμός των πλαισίων στα οποία πρέπει να κινηθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίη 

ση ενός διαχειριστικού σχεδίου διαλυτών (Αρθρο

5),

ο καθορισμός των μέτρων που πρέπει να

λάβουν τα κράτη-μέλη για τον περιορισμό και την π αρακολούθηση του περιορ ισμού των εκπομπών
(Αpθpα

6, 7) , ο προσδιορισμός της

μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των εκ πομπών και των ενερ-
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γειών που πρέπει να γίνουν σε περίmωση μη συμμόρφωσης (Αρθρα

8, 9)

CONFERENCE PROCEEDINGS

καθώς και ο καθορι

σμός συστήματος καταγραφή ς των εκπομπών από τις παραγωγικές διαδικασίες και δημιουργία
εθνικών σχεδίων για τη μείωση των εκπομπών (Αρθρα 1Ο , 11 ).
Σκοπός και στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να προλάβει ή να ελαχιστοποιήσει τις άμεσες
και έμμεσες επιπτώσεις των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον και ιδι

αίτερα στην ατμόσφαιρα και τους κινδύνους στη δημόσια υγεία, ενεργοποιώντας μέτρα και διαδι
κασίες για τις βιομηχανικές δραστηριότητες που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας και
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ

1, εφόσον

λειτουργούν μέσα στα όρια που αναφέρονται στο Παράρ

τημα 111 του σχεδίου Οδηγίας.

3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ . ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ τJΣ ΜΟΝΑ 
ΔΕΣ ΑΥΤΕΣ
Καταγράφηκαν

42

κλάδοι της Ελληνικής Βιομηχανίας/Βιοτεχνίας οι οποίοι εμπίmουν στις δια

τάξεις της Πρότασης Οδηγίας. Σημειώνεται ότι στην Πρόταση Οδηγίας αναφέρονται δραστηριότη
τες πον εμπίπτουν στις διατάξεις της Πρότασης Οδηγίας και όχι κλάδοι.
Για την εξέταση των Κατωφλίων και των Ορίων πον περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Οδηγίας σε
σχέση με τα Ελληνικά Δεδομένα η ομάδα επισκέφθηκε, και επικοινώνησε με μεγάλο αριθμό Μονά
δων

(> 400),

Κλαδικές Οργανώσεις , Βιομηχανικούς Συνδέσμους, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και

Οργανισμούς Δημοσίου . Η πρώτη άποψη εκπροσώπων ορισμένων βιομηχανιών είναι ότι τα ανωτέ
ρω όρια δεν φαίνεται δημιουργούν σοβαρό προβλήματα στην βιωσιμότητα των μονάδων τους . Επί

σης η πρώτη άποψη κλαδικών εκπροσώπων Στεγνοκαθαριστηρίων
και Βαφείων Αυτοκινήτων

(1500 - 1700 μονό δες

(3000 μονάδες

εντασσόμενες)

εντασσόμενες) είναι ότι οι κλάδοι με Τεχνική και

Οικονομική βοήθεια από την Π ολιτεία δεν θα α ντιμετωπίσο υ ν προβλήματα βιωσιμότητας από την

εφαρμογή της Οδηγίας.
Οι μονάδε ς των κλάδων οι οποίες εντάσσονται στην Πρόταση Οδηγίας και καταγράφηκαν
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ

1.

4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝτJΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Α Π Ο
OIKONOMIKH, ΛΕJτΟΥΡΓΙΚΗ , ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ . ΕΞΑΓΩ ΓΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ .
Για την κάλυψη των απαιτήσεων του αντικειμένου αυτού μια αναλυτική περιγραφή των διεργα
σιών παραγωγής των κλάδων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην Πρόταση Οδηγίας αλλά
και των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν, οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι οι πλέον δόκ ιμες τεχνολογίες aντιρρύ πανσης που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν είνα ι η
Συμπύκνωση με Ψύξη, η Προσρόφηση σε Κλίνη Ενεργού Ανθρακα, η χρήση Αποστακτικής Στήλης
για ανάκτηση διαλύτη αφού προηγηθεί Συμπύκνωση , η Απορρόφηση σε Scrυbber και η Μετάκαυση
(Θερμική ή Καταλυτική) μ ε προτιμούμενες πάντοτε τις τεχνολογίες που επιτρέπουν ανάκτηση και
όχι καταστροφή .

Παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τεχνολογίες που επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση
της χρήσης διαλυτών (π.χ. πιστόλια ψεκασμού

HVLP)

καθώς και καλές τεχνικές διαχείρισης (περι

βαλλοντικό "νοικοκύρεμα" των μονάδων) . Κάποιες ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή των ανωτέρω
τεχνικών εντοπίστηκαν στους κλαδους των εκτυπώσεων , όπου στην περίπτωση που γίνονται
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περισσότερες της μίας διεργασίες (π.χ . φλεξογραφία και βαθυτυπία) και παρόγοvται ατμοί διαφό
ρων διαλυτών η ανόκτησή τους είναι αδύνατη κα ι συνιστόται η μετόκαυση .
Στην παρούσα εργασία ελήφθησαν πολλό αποτελέσματα αλλό λόγω προβλημότων χώρου
παρουσιόζεται ένας μικρό ς αριθμός από τα αποτελέσματα αυτό. Οι οικονομικές επιπτώσεις από
την Μελλοντική Εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ στην λειτουργία των μονόδων των Κλόδων που περι
λαμβόνοvται στην Πρόταση Οδηγίας, λαμβόνοvτας υπόψη εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για περαι
τέρω μείωση των εκπομπών , καθώς και η συνοπτική περιγραφή της τεχνικοοικονομικής μεθοδ ολο

γίας που ακολουθήθηκε παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ

ΣΧΗ ΜΑ

1 και στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στη συνέχεια .
1.

Περιγραφή τεχνικοοικονομικής μεθοδολογiας.
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1

Αριθμός Μονάδων που Εμπίπτουν στην Πρόταση Οδηγίας και Κόστος Εφαρμογής.

Α/Α Κλάδος

1

ΠΕΡΙΠΡΟΦΙΚΗ ΟΦΦΣΕτ

Αριθμός Μονάδων

Κόστος Εφαρμογής

που Εμπίmουν στην

ια τον Κλάδο*

Πρόταση Οδηγίας

[ ECU/tτ oς]

19

1916321

θΕΡΜ ΟΗΕΡΕΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΜΝΗΣ

Παρατηρ ήσεις

Αρκετές Εντασσόμενες
Μονάδες . Δεν φαίνεται νο

παρουσιtΚετοι σ~αρό πρόβλημα .

2
3

ΕΚΔΟτιΚΗ ΒΑΘΥΊΥΠΙΑ
ΑΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ο

ο

30

5273229

5
5
12
8

265725
496900
1754676
2755928

7

301399

8
1500-1700

23841 1

ΒΑΘΥΊΥΠΙΑΣ,ΦΛΕΞ ΟΓΡΑΦΙΑΣ
3α

Μεγέθους

1

3β

Βαθυτυπία

3γ

Φλεξογραφία

3δ

Βαθυτυπία και Φλεξογραφία

4

ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΊΥΞΗΣ

ΕΠ ΙΦΑΝ ΕΙΑΚΟΣ ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ

Οργανικοί Δ/τες Παραρτ.

5

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ ΜΕΓΜΟ

11

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Οργαν ικοί Δ/τες που δεν ανήκουν
στο Παpαρτ.

6

11

ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΑΥrΟΚΙΝΗΤΩΝ

ο

1500-1700 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ
ΕΜ ΠΙΠΤΟΥΝ ΗΗΝ ΟΔΗΓΙΑ

7

ΠΡΟΕΠΙΗΡΩΣΗ ΜΠΑΜΩΝ

θα

ΕΠΙΧΡΙΣΗ Κ αινούρια Αυτοκίνητα

θβ

ΕΠΙΧΡΙΣΗ Φορτηγά

θγ

ΕΠΙΧΡΙΣΗ Λεωφορεία

θδ

ΕΠΙΧΡΙΣΗ Μεταλλικών και Πλαστικών Υλών

9 ΕΠαΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΟΝ
10 ΕΠΙΚΜΥΨΗ ΞΥΛΟΥ
11 ΠΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
12α ΕΜ ΠΟτιΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ Κpεωζώτο

13 ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΝ
14 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠ ΟΙΙΑ
15 ΠΟΛΥΗΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΜΠΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
16 ΕΠΙΧΡΙ ΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΟΜΗτιΚΕΣ ΥΛΕΣ
1 7β ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ε ΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, Β Ε ΡΝΙΚΙΩΝ,

1
1

8
1
2
3500
4
2
2
2

204000

Μόνο Μία Μονάδα εμπίmει
Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν

750000
31 0000
60000

Ελάχιστες Μονάδες Εμπίπτουν

ΕλQχ!στ~ Μονάδ~ Εμπίmουν
Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν
Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν

134720
7050000

Ελόχιστ~ Μονάδες Εμπίπτουν

3500 Μονάδες Εμπίmουν

ο

Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν

190000

Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν
Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν
Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν
Ελάχιστες Μονάδες Εμπιmουν

40

395000

ΜΕΜΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΗτιΚΟΝ ΥΛ ΟΝ

Αρκετές Μονάδες Εμπίmουν.

Δεν φαίνεται να παρουσιάζεται
ιδιαίτερο πρόβλημα.

18

Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν

ΜΠΑΠΟΙ ΗΣΗ ΚΑΟΥrΣΟΥΚ

Το κόστQS_ σχεδόν αμελητέο

19

ΠΑΡΑΜΒΗ ΦΥrΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩ Ν

1 9α Σόγια

19β Ελαιοπυρήνας

2
20

422780
4227800

Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν
Αρκετές Μονάδες Εμπίmουν.
Το υπολογιζόμενο κόστος είναι
μάλλον αρκετό υπερτιμημένο.

19γ Αλλοι Σπόροι
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥrΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

6
1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΗΟΥΣ

•

1268340
108000
22850000

Ελάχιστες Μονάδες Εμπίmουν

.

Ελάχιστες Μονάδ~ Εμπίmουν

Το Συνολικό Κόστος Εφαρμογής περιλαμβάνει και το κόστος για Σχέδιο Δ ιαχείρισης Διαλυτών

Παρατήρηση: Το Συνολικό Κόστος Εφαρμογής με την Οδηγία ενδέχεται να είναι υπερτιμημένο, ειδικά στον κλάδο
των Εκτυπώσεων. λόγω του ότι έχουν ήδη γίνει επενδύσεις για αντιρρύπαναη από πολλές μονάδες του κλάδου.
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟιΝΟΣΕιΣ I POSTERS

ΠΕΡιΒΑΛΛ Ο ΝτιΚΗ ΔιΑΧΕιΡιΣΗ

I

ENVι RONMENTAL

MANAGEMENT

Εξετόζοντας τον Π ΙΝΑΚΑ

1 καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπερόσματα.
- Η εφαρμογή της Οδηγίας στον Ελλαδικό Χώρο έχε ι ένα σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο .
- Οι όμεσα θιγόμενοι κλόδοι είναι οι κλόδοι των Στεγνοκαθαριστηρίων, Εκτυπώσεων αλλό

και

Εκχυλ!σεων Ελα!ων (σπορελαιουργία και βιομηχανίες σόγιας) .

-

Ο κλόδος της παραγωγής Χρω μότων αν και έχει σημαντικό αριθμό μονόδων που υπόγονται

στην οδηγία δεν θα έχει σημαντικό επιπρόσθετο κόστος από την εφαρμογή της.

-

Η προαναφερόμενη μεθοδολογία είναι πολλό υποσχόμενη ως προς την υιοθέτηση ορθολογι

κών λύσεων σε σημαντικό περιβαλλοντικό/βιομηχανικό προβλήματα .

5.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

"Εκτίμηση των Επιπτώσεων από την Εφαρμογή της Σχεδιαζόμενης Οδηyίας Ε . Ε για την μείωση των εκπομπών των

mητικών οργανι κών ενώσεων π ου προέρχονται από την χρήσ η Οργ ανικών Διαλ υτών σε ορ ισ μ έ νες Δια δι κα
σίες και Βι ο μηχαν ι κές Εγκ αταστάσε ις στους αντίστο ιχους κλάδους που περιλαμ βάνοντα ι στην Ο δηγία και
εκπόνηση Σχεδίου Μεfωσης Πτητικών Οργανικών Ενώσεων VOC", Ι.Κ.Παvαyόπουλος
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& Συνεργάτες, (7 998).

