
EU-compliance effects on Greek      chemical industry



: πρωτοπόρος σε ασφάλεια χρήστη και προστασία περιβάλλοντος 

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.egnatia-aettek.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fce_logo-1024x731.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.egnatia-aettek.gr%2F%25CE%25B5%25CE%25BD1090-1-ce-marking%2F&docid=donhdyBmURrngM&tbnid=QNTECjofy3J0sM%3A&vet=10ahUKEwip45aimvfmAhVIJBoKHaQHAkUQMwhFKAEwAQ..i&w=1024&h=731&bih=655&biw=1366&q=ce%20marking&ved=0ahUKEwip45aimvfmAhVIJBoKHaQHAkUQMwhFKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2Ff86d45_683880d340e247898e2f417de83f46d8~mv2.jpg%2Fv1%2Ffill%2Fw_556%2Ch_556%2Cal_c%2Clg_1%2Cq_80%2Ff86d45_683880d340e247898e2f417de83f46d8~mv2.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vincenzosdecorating.com%2Fsingle-post%2F2016%2F07%2F14%2FA-Complete-Guide-To-EcoFriendly-Low-VOC-Paint&docid=umuPDpD1VhLygM&tbnid=yOAehabc9V2E5M%3A&vet=10ahUKEwjX2pjQoPfmAhUplIsKHSMJCecQMwhjKBEwEQ..i&w=556&h=556&bih=655&biw=1366&q=low%20voc%20paint&ved=0ahUKEwjX2pjQoPfmAhUplIsKHSMJCecQMwhjKBEwEQ&iact=mrc&uact=8


H παγκόσμια 
βιομηχανία χημικών

• 2016: 3,4τρις. € +86% vs.2006

• 70% αύξησης  λόγω Κίνας 

• Μερίδιο ΕΕ 15,1% από 32,5% 
το 1996 



Αλλαγή ετικετών και MSDS προϊόντων σε 4πλάσιο χρόνο!

Επιπλέον:

- Συνεχής αυστηροποίηση ορίων και εμπόδια σε ανανεώσεις πιστοποιητικών
- Διενέξεις μεταξύ χωρών ΕΕ για κατάταξη συστατικών , π.χ. τιτάνιο
- Υπερβολικά σφιχτά χρονοδιαγράμματα προσαρμογής, π.χ. βιοκτόνα



Focus:

➢ 4ος εξαγωγικός κλάδος

➢ +17% στο 11μηνο 2019

➢ Απόλυτα εναρμονισμένος με επιταγές ΕΕ

Η ελληνική χημική βιομηχανία 





60 Xώρες





Νέα προϊόντα

• Στροφή σε υδατοδιάλυτες, οικολογικές 
λύσεις

• Ανάπτυξη συστημάτων με μακροχρόνια 
αντοχή

• Ανάπτυξη συστημάτων που δεν απαιτούν 
αποξηλώσεις παλιών υλικών

• Θερμοανακλαστικές επιστρώσεις για 
ταράτσες  και τοίχους

Όχι μόνο για την ευρωπαϊκή αγορά ! 



Water-based PU waterproofing coatings

Applied & Tested around the World: 

Lebanon



Neoproof® Polyurea
• ETA Approved
• Compliant with the ETAG 005 

norm
• Passed the stringent tests in 

regards to its durability under:
• Severe climatic conditions
• Heaviest type of user 

load

Classification acc. to ETAG 005

Useful Life Category W3 
(expected useful life of 
25 years)

Climate Zones Category Μ & S 
(moderate & severe
climate)

Roof Slope Category S1-S4 
(slope <5% till >30%)

User Load Category P4
(special)



Neoproof® Polyurea

Mechanical Properties

Measurements conducted 
acc. to

ASTM D-412:

1. Tensile strength

2. Elongation (%) Τα ευρωπαϊκά 

πιστοποιητικά 

δεν αρκούν



Water-based PU  
waterproofing coatings 

Application on various substrates (with the 
appropriate primer)

✓ On concrete

✓ On bitumen membrane

✓ On metal



Neodur® FT Clear

Properties – Advantages
• High resistance to abrasion and loading
• Zero water absorption
• Excellent resistance to UV. Does not yellow even 

after many years
• Bridges cracks between tiles and tile grout
• Fast drying

Technical Characteristics
• Elongation (ASTM D412, +25°C): 200%
• Tensile strength (ASTM D412, +25°C): 22MPa
• Abrasion Resistance (Taber test CS 

10/1000/1000,
ASTM D4060): 80mg

• Hardness Shore D (EN ISO 868:2003/ASTM
2240): 25

• Consumption: 700 gr/m2 in two layers

Transparent elastic aliphatic polyurea varnish, suitable 

for waterproofing of tiled surfaces



Neoroof®

Cool Roofing – Introduction & figures

Cool Roofing Materials Properties

• Reflect the solar radiation

• Emit the heat absorbed by the surface

• Decrease the surface temperature 

Calculated by

• Total Reflectance (SR %) 

• Thermal Emittance Factor (ε)

• Solar Reflectance Index SRI

Neoroof®

Cool-Roof properties Measurements 

(acc. to ASTM standards)

Total Solar Reflectance 88%

Total Emittance Coefficient 0,86

SRI (Solar Reflectance Index) 111



Ανάγκη για πρόσθετες       
μετρήσεις-πιστοποιητικά 

Resistance to stains - Visual evaluation

Neodur® Varnish in 2 layers
 No stains left any 

colored marks or 
affected the gloss of 
Neodur® Varnish



Συμπεράσματα

• Η συμμόρφωση σε κανονιστικές ρυθμίσεις: 

- εξασφαλίζει νομιμότητα σε εγχώρια αγορά      

- δίνει διαβατήριο για την ενωσιακή

- δημιουργεί κουλτούρα , δομές και γκάμα για  επιλεκτική πρόσβαση σε 
τρίτες χώρες 

• Ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου και 
αφιέρωση αυξανόμενων πόρων 

• Aπόκλιση μεταξύ απαιτήσεων νομοθεσίας και αγοράς 



Προτάσεις

• Αύξηση κονδυλίων ΕΣΠΑ σε ΠΔΠ 2021-27 προς ενίσχυση εξαγωγών εκτός ΕΕ

• Επανασχεδιασμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ με προτεραιοποίηση σε εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες

• Αύξηση πλαφόν μισθολογικού κόστους για πρόσληψη στελεχών σε Τμήματα R&D, 
Μarketing, Εξαγωγών 

• Αύξηση πλαφόν για δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με υπέρβαση κόστους 
compliance ΕΕ (νέες πιστοποιήσεις, σημάνσεις , συμμόρφωση με αυστηρότερους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς) 

• Μεγαλύτερο & ενιαίο “Επιχειρούμε Έξω”




