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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Οδηγία 96/61/ΕΚ, για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στοχεύει σε
έναν υψηλό βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της εφαρμογής πρακτικών aντιρρύ
πανσης και της χρήσης καθαρών τεχνικών παραγωγής. Για την προσαρμογή της ελληνικής βιο
μηχανίας στην Οδηγία, ιδιαίτερη σημασία έχει η ολοκληρωμένη υποστήριξή της από την πολι
τεία σε επίπεδο ενημέρωσης και χρηματοδοτικών μέσων. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρό
λο μπορεί να διαδραματίσει η δημιουργία ενός Κέντρου Καθαρής Παραγωγής , το οποίο θα λει

τουργεί ως μηχανισμός ενημέρωσης και επιστημονικής στήριξης για την προώθηση της περι
βαλλοντικής διαχείρισης και της βιώσιμης ανόπτυξης στη βιομηχανία .

CLEAN PRODUCTION CENTRE: Α MECHANISM FOR ΤΗΕ
PROMOTION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
IN INDUSTRY
Elena Georgopoulou\ Nikolaos Gargoulas 2, Andreas Loukatos 2, Anastasia Sitara 2
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SUMMARY
The Directiνe 96/61/EC on the lntegrated Pollυtion Preνention and Control aims at achieνing high
by means of the υse of pollυtion abatement systems and of clean
production techniques. The prerequisite for the compliance of the Greek lndustry to the Directiνe
is the integrated State support both at financial and information dissemination leνel. The creation
of a Clean Production Centre, which will act as an awareness and scientific support mechanism,
can play an important role towards the enνironmental management and the sustainable
deνelopment of the industry.
enνironmental qυality
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1. ΓΕΝ ΙΚΟ

CONFEREHCE PROCEEDINGS

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Οδηγία 96/61/ΕΚ, σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης

(lntegrated Preνention Pollυtion Control, IPPC), αναφέρεται στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπαν
σης με βάση την πρόγνωση και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να επιτευχθεί ένας υψηλός
βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσα από τη συγκεκριμένη Οδηγία προωθείται ο συνδυα
σμός της οικονομικής ευημερίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτήν, με τη μείωση της
χρήσης φυσικών πόρων και ενέργειας, καθώς και της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες και εκπομπές
κάθε τύπου.
Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες για
την υλοποίηση της σχετικής Οδηγίας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του

1999. Επειδή ο σχεδιασμός και

η υλοποίηση όσων προβλέπει η Οδηγία θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη βιομηχανία (πχ, μετα

βολή του τρόπου αδειοδότησης των βιομηχανιών, σε ορισμένες περιmώσεις αύξηση του κόστους
λειτουργίας μιας εγκατάστασης), έχει προβλεφθεί μία μεταβατική περίοδος οκτώ χρόνων για την ε
ναρμόν ιση της εφαρμογής της Οδηγίας από τους εμπλεκόμενους φορείς στις υφιστάμενες εγκατα

στάσεις.
Η εφαρμογή της Οδηγίας προϋποθέτει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οργάνω
ση και προώθηση των πληροφοριών γύρω από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, ΒΔΤ (Best
Aνailable Techniqυes, ΒΑτ), μεταξύ των κρατών-μελών και του βιομηχανικού χώρου. Οι Βέλτιστες
Διαθέσιμες Τεχνικές συνιστούν το πλέον εξελιγμένο και αποτελεσματικό στάδιο των διεργασιών
και μεθόδων παραγωγής για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, αποτελούν τη βάση για τη θέσπιση των οριακών τιμών εκπομπών και των λοιπών απαιτή
σεων της Οδηγίας.
Η προώθηση των ΒΔΤ θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενημερωτικών οδηγών αναφοράς που θα

επιτρέπουν στα κράτη-μέλη και στις αρμόδιες αρχές να επιλέξουν τις κατάλληλες συνθήκες για την
εφαρμογή της Οδηγίας IPPC. Οι ενημερωτικοί οδηγοί (BREFs Ι Best Aνailable Technique Reference
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές κάθε κρότους μέλους , απο

Documents),

τελώντας τη βασική πληροφορία για τον προσδιορισμό των ορίων και των προτύπων εφαρμογής της
Οδηγίας σε κάθε περίmωση .
Παράλληλα με τις εξελίξεις σε επίπεδο της ΕΕ σε σχέση με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγ

χο της ρύπανσης, σε παγκόσμιο επίπεδο προωθείται η συναφής έννοια της Καθαρής Παραγωγής.
Ως Καθαρή Παραγωγή (Cieaner Production) ορίζεται η συνεχής εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
προληmικής περιβαλλοντικής στρατηγικής σε μεθόδους, διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, ώ
στε να αυξηθεί η ολ ική απόδοση της επιχείρησης και να μειωθεί ο κίνδυνος προς τους ανθρώπους
και το περιβάλλον από εκπομπές και απόβλητα κάθε τύπου

[1].

Σύμφωνα με τις αρχές της Καθαρής Παραγωγής :

•

πρέπει να γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας στις παραγωγικές διαδικασίες,
να αποφεύγεται η χρήση τοξικών πρώτων υλών και να μειώνεται η ποσότητα και η τοξικότητα

όλων των εκπομπών και απόβλητων,

•

πρέπει να μειώνονται οι αρνητικές επιmώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής

(life-cycle)

του προϊόντος, αρχίζοντας από την εξόρυξη των πρώτων υλών και τελειώνοντας με την ορι
στική διάθεσή του ,

•

πρέπει να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασμό και στην παράδοση προϊ
όντων και υπηρεσιών .

Η εφαρμογή της Καθαρής Παραγωγής απαιτεί αλλαγή της νοοτροπίας, υπεύθυνη περιβαλλοντι
κή διαχείριση και αξιολόγηση των επιλογών τεχνολογίας. Ο στόχος της Καθαρής Παραγωγής είναι
πρώτα απ' όλα η αποφυγή της παραγωγής ρύπων. Αυτή η στρατηγική συχνό μειώνει τα έξοδα και
τους κινδύνους κα ι προσδ ιορίζει νέες ευκαιρίες .
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Η προώθηση της πρόληψης της ρύπανσης και της καθαρής παραγωγής στις βιομηχανικές επι
χειρήσεις συναντό σε αρκετές περιmώσεις σημαντικό εμπόδια, καθώς συχνά απαιτείται η διόθεση
οικονομικών πόρων για την αλλαγή ή προσαρμογή των χρησιμοποιούμενων τεχνικών, με αποτέλε
σμα τη δυσαρέσκεια της βιομηχανίας, ή καθώς, ακόμα συχνότερα, η βιομηχανία δεν έχει την κατόλ
ληλη πληροφόρηση για τις εξελίξεις της περιβαλλοντικής πολιτικής και τις νέες απαιτήσεις ή δυνα

τότητες που αυτή επιφέρει Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κατόλληλων μηχανι
σμών ενη μέρωσης και στήριξης της βιομηχανίας στο νέο περιβόλλον που δημιουργείται

2.

Η ΔΙΕθΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν κόνει σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της

καθαρής παραγωγής. Συνήθως η Καθαρή Παραγωγή προωθείται από κομβικό σημεία σε κρατικές υ

πηρεσίες ή ακαδημαϊκό και ερευνητικά ιδρύματα.
Στη Δανία η Καθαρή Παραγωγή προωθείται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβόλλοντος

(Danish Enνironmental Protection Agency). Οι κλάδοι στους οποίους δίνεται έμφαση είναι η παραγω
γή ηλεκτρισμού, οι κατασκευές, η γεωργία, η ιχθυοκαλλιέργεια , η διαχείριση λυμότων κλπ. Στη Γαλ
λία υπεύθυνος φορέας για την προώθηση της Καθαρής Παραγωγής είναι η Υπηρεσία για το Περι
βόλλον και τη Διαχείρ ιση της Ενέργειας

(Agence de I'Enνironnement et de la Maitrise de Ι ' Energie ADEME), στη Νορβηγία η Υπηρεσία για την Ενέργεια και το Π εριβόλλον , ενώ στη Γερμανία, στη Σου

ηδία και στην Ιταλία οι αντίστοιχοι φορείς είναι οι Υπηρεσίες Περιβόλλοντος της κόθε χώρας. Στην
Ιρλανδία το ρόλο αυτό παίζουν το
ξενείται από το

Clean Technology Centre, το οποίο δημιουργήθηκε το 1992, φιλο
Regional Technical College στο Bishoptown του Cork και χρηματοδοτείται από μέλη

της ιρλανδικής βιομηχανίας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων και από διαρθρωτικό ταμεία της
ΕΕ και το

Cleaner Production Promotion Center που φιλοξενείται από

Uniνersity

College Cork.

Στην

Πορτογαλία ο υπεύθυνος φορέας για την Καθαρή Παραγωγή είναι το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών
Τεχνολογιών, το οποίο δημιουργήθηκε το

1994, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών (2] .

Η Καθαρή Παραγωγή έχει διαδοθεί σε σημαντικό βαθμό σε χώρες εκτός της ΕΕ μέσω των προ
σπαθειών του Προγρόμματος Καθαρής Παραγωγής των Ηνωμένων Εθνών. Για περισσότερα από

1Ο

χρόνια, τα προγρόμματα Καθαρής Παραγωγής έχουν εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις πολλών χωρών,

συχνό με εντυπωσιακό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτελέσματα, ενώ έχουν δημιουργηθεί ε
θνικό κέντρα καθαρής παραγωγής σε πάνω από 20 χώρες. Χαρακτηριστικό παραδείγματα είναι τα
Κέντρα Καθαρής Παραγωγής της Ουγγαρίας, της Κροατίας και της Τσεχίας που αναmύχθηκαν με
χρηματοδότηση του

UNEP και του UNIDO.

Οι βασικές δραστηριότητες των κέντρων αυτών περιλαμβάνουν:

•
•
•
•

Ενημέρωση και διόχυση πληροφορίας σχετικό με τα πλεονεκτήματα της καθαρής παραγωγής
Ανόmυξη επιδεικτικών προγραμμάτων καθαρής παραγωγής σε επιχειρήσεις

Δρόσεις εκπαίδευσης και μεταφορό τεχνογνωσίας
Παροχή υποστήριξης στην προσπόθεια εξεύρεσης οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση
των απαιτούμενων επενδύσεων εν μέρους της βιομηχανίας

•

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνητικούς φορείς για την ανάmυξη πολιτικής και
οικονομικών εργαλείων που μπορούν να προωθήσουν την καθαρή παραγωγή στη βιομηχανία.

Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει οργανωθεί το

European Roundtable on Cleaner
Production, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ανόmυξη και προώθη
ση πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση της έννοιας της Καθαρής Παραγωγής σε δραστηριότητες
στο πλαίσιο της αειφόρου ανόmυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το

ERCP

αποτελεί ένα

δίκτυο ενnμέρωσης και διάχυσης πληροφορίας, που στηρίζεται από πολλούς ευρωπαϊκούς και διε

θνείς οργανισμούς, όπως η
ρείς , Πανεπιστήμια κλπ.

European

Enνironment
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑθΑΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η προσπάθεια εφαρμογής της Οδηγίας
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε. , το

IPPC στην Ελλόδα ξεκίνησε με πρωτοβοuλία τοu
1999 με την εκπόνηση επτά μελετών για την "Εξέταση των τεχνολογιών πρόληψης

και περιορισμού της ρύπανσης και uποβολή προτάσεων για εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων
Τεχνικών", στοuς βιομηχανικούς κλάδοuς ποu περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας

IPPC. Οι

μελέτες αuτές παροuσιόζοuν όλη την απαραίτητη πληροφορία σχετικό με τις ιδιαιτερότητες της Ελ
ληνικής βιομηχανίας και περιγρόφοuν τις uπάρχοuσες τεχνολογίες και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες

Τεχνικές για κάθε βιομηχανικό κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών αuτών, οι ελληνικές μο
νάδες ποu εμπίmοuν στην Οδηγία

IPPC

ανέρχονται περίποu στις

650. Επιπλέον ,

στο ίδιο πλαίσιο,

uλοποιήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ .Δ.Ε. έργο για το σuντονισμό των παραπάνω μελετών και την διάδοση
πληροφοριών σε σχέση με την Οδηγία και την uπόρχοuσα κατάσταση στην Ελλάδα, μέσω της ανό
muξης ενημερωτικών οδηγών, της διοργάνωσης ημερίδων, της δημιοuργίας ειδικής σελίδας στο
διαδίκτuο κλπ.
Μέχρι σήμερα δεν έχοuν γίνει άλλες σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση της καθαρής
παραγωγής και των αρχών της Οδηγίας

IPPC στη χώρα.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σuχνό

παρατηρείται το φαινόμενο της ελλιπούς ενημέρωσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ό ,τι αφο
ρά τα παραπάνω θέματα και γενικότερα την εuρεία έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη βιο
μηχανία, φαινόμενο ποu είναι πιο έντονο σε περιmώσεις μικρών επιχειρήσεων και οι οποίες μπορε ί
να μην εμπίmοuν στην Οδηγία

IPPC, αλλά αποτελούν το

μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανικής δρα

στηριότητας στη χώρα .

Η δημιοuργία ενός Κέντροu Καθαρής Παραγωγής στην Ελλάδα, στοχεύει στην παροχή uποστή
ριξης προς τις επιχειρήσεις σε προγράμματα καθαρής παραγωγής, εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσι
μων Τεχνικών (στο πλαίσιο της Οδηγίας

IPPC), εισαγωγή

περιβαλλοντικών εργαλείων (νομοθεσία ,

οικονομικό εργαλεία, οικολογική σήμανση, εθελοντικές σuμφωνίες), εκπαίδεuση κ.λπ.
Το Κέντρο μπορεί να αναλάβει το σuντονισμό για την προώθηση της Καθαρής Παραγωγής και
της βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιχειρήσεις :

•

εμπλέκοντας όλοuς τοuς φορείς στη διαδικασία της Καθαρής Παραγωγής και των Σuστημά
των Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως κοινή πρακτική για τις επιχειρήσεις και τα άτομα,

•

δημιοuργώντας την αγορά για την Καθαρή Παραγωγή και τα Σuστήματα Περιβαλλοντικής Δια
χείρισης

Το Κέντρο Καθαρής Παραγωγής θα είναι σε θέση να παρέχει uπηρεσίες κύρια στις βιομηχα
νίες, στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αuτοδιοίκηση. Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς μπορεί να
είναι οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμια, οι εταιρείες
σuμβούλων και το κοινό.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο οργάνωσης τοu Κέντροu, σε πρώτο στάδιο θα μπορούσε να αναmu
χθεί ένα Πρόγραμμα Καθαρής Παραγωγής, με στόχο τη δημιοuργία, μέσα σε ένα σύντομο σχετικά
χρονικό διάστημα (π.χ.

2-3 χρόνια) ,

ενός Βασικού Επιπέδοu Δεξιοτήτων

(Basic Capacity Leνel), κα

θιερώνοντας με αuτό τον τρόπο τη βιωσιμότητα της Καθαρής Παραγωγής σε τοπικό επίπεδο, χωρίς
την ανάγκη για βοήθεια από ξένοuς ειδικούς. Το Πρόγραμμα αuτό μπορεί να περιλαμβάνει:

•
•
•
•

παροχή εκπαίδεuσης και τεχνικής βοήθειας,
παροχή σuμβοuλεuτικών uπηρεσιών σε θέματα πολιτικής,
εξασφάλιση μηχανισμών χρηματοδότησης,
δράσεις ενημέρωσης βιομηχανιών και κλαδικών φορέων.

Στη σuνέχεια . το Πρόγραμμα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ξεχωριστό φορέα, ο οποίος θα μπο
ρούσε να είναι ανεξάρτητος είτε να αναπτuχθεί στο πλαίσιο ενός ήδη uπόρχοντος φορέα π.χ. ε
ρεuνητικό ίδρuμα, κρατική uπηρεσία κλπ . στο πρότuπο των άλλων χωρών της ΕΕ .
Σε ό ,τι αφορά τοuς οικονομικούς πόροuς τοu Κέντροu, σε περίπτωση ποu δεν πρόκειται για
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τμήμα κρατικής υπηρεσίας, αυτοί θα μπορούσαν να προέλθουν:

• Σε πρώτο στάδιο από εν!σχυση της Πολιτείας (σημειώνεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ
μα ••Ανταγωνιστικότητα», στο Μέτρο 2.9, προβλέπεται η ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης
στη χάραξη βιομηχανικής - περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση της συνεργασίας
της με τις επιχειρήσεις)

• Σε δεύτερο στάδιο από εισφορά των βιομηχανικών επιχειρήσεων που θέλουν να συμμετά
σχουν σε προγράμματα καθαρής παραγωγής.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εισαγωγή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και της Καθαρής Παραγωγής αποτελεί ζήτημα
κοινού συμφέροντος, τόσο για τις βιομηχανίες, όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και για αυτό το λόγο, θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες ενέρ

.γειες προς την επίτευξη του στόχου τόσο από την πλευρά της βιομηχανίας όσο και από την πλευρά
της πολιτείας.
Η δημιουργία ενός Κέντρου Καθαρής Παραγωγής , στα πρότυπα των αντίστοιχων φορέων που υ
πάρχουν στο εξωτερικό, μπορεί να δράσει καταλυτικά στην προώθηση της πρόληψης της ρύπανσης
και της καθαρής παραγωγής, παρέχοντας την απαιτούμενη πληροφόρηση και επιστημονική στήριξη
τόσο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, όσο και στη Δημόσια Διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι

δυνατή η κατά το δυνατόν πιο ομαλή προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στις απαιτήσεις της
περιβαλλοντικής πολιτικής , καθώς και η ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις που απορρέουν από
αυτήν.
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