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∆ιάθεση στερεών µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων στο
νοµό Θεσσαλονίκης
Ο ΣΒΒΕ µε την επιστολή του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κα Κ. Μπιρµπίλη, θέλησε να ενηµερώσει την κα Υπουργό, για το
πολύ σοβαρό ζήτηµα της έλλειψης χώρου διάθεσης των στερεών µη επικίνδυνων
βιοµηχανικών αποβλήτων των βιοµηχανιών του νοµού Θεσσαλονίκης και να
υποβάλλει τις προτάσεις του για την αντιµετώπισή του.
Η επιβεβληµένη παύση της λειτουργίας του Χώρου ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ∆Α)
Ταγαράδων έγινε χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί ή έστω προγραµµατισθεί από την
Πολιτεία η κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) για τη
διάθεση των στερεών µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων του νοµού,
δεδοµένου ότι ο καινούργιος και σύγχρονος ΧΥΤΑ της Μαυροράχης παραλαµβάνει
µόνο αστικού τύπου απόβλητα (κατηγορίας ΕΚΑ 20, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Αποβλήτων).
Το µόνο σύννοµο µέσο που έχει αυτή τη στιγµή η βιοµηχανία είναι η προσωρινή
αποθήκευση των στερεών αποβλήτων της, η άδεια για την οποία εύλογα έχει
περιορισµένη χρονική ισχύ. Και επειδή ουδέν µονιµότερο του προσωρινού κάποια
στιγµή στο εγγύς µέλλον η βιοµηχανία θα βρεθεί υπόλογος σύµφωνα µε την Οδηγία
2004/35 για την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων.
Το γεγονός ότι ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης δέχεται µόνο αστικού τύπου απόβλητα, χωρίς
να δίνεται εναλλακτική λύση, έχει για τη βιοµηχανία τις εξής συνέπειες:
• τη συσσώρευση των στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων στους χώρους των
εγκαταστάσεων,
• την ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων, δηµιουργώντας
νέους Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), όταν ακόµα δεν έχουν
αποκατασταθεί οι υφιστάµενοι, και,
• την απρογραµµάτιστη αύξηση του κόστους διάθεσης των στερεών βιοµηχανικών
αποβλήτων, σε περίπτωση εξεύρεσης ενδεχόµενης λύσης που µπορεί να
περιλαµβάνει ακόµα και την εξαγωγή, η οποία συνακόλουθα µειώνει περαιτέρω
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Ως αποτέλεσµα, σε γνώση της Πολιτείας και των οργάνων της δεν τηρούνται οι
σχετικές νοµοθεσίες (Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ, Ευρωπαϊκή Απόφαση
2003/33/ΕΚ, ΚΥΑ 29407/3508/ΦΕΚ 1572Β/16.12.2002) όπου:
• δεν ορίζεται ρητά ξεχωριστός χώρος διάθεσης αστικών απορριµµάτων (οι χώροι
υγειονοµικής ταφής αποβλήτων διακρίνονται σε ΧΥΤΑ αδρανών, µη επικίνδυνων
και επικίνδυνων αποβλήτων),
• δεν αποκλείεται η υγειονοµική ταφή στερεών µη επικίνδυνων βιοµηχανικών
αποβλήτων ως µέθοδος διάθεσης, και,
• τίθενται κριτήρια και όροι για την ασφαλή αποδοχή των αποβλήτων σε ΧΩΡΟΥΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Βάσει των παραπάνω, ο ΣΒΒΕ θεωρεί, ότι τα στερεά µη επικίνδυνα βιοµηχανικά
απόβλητα µπορούν και πρέπει να διατίθενται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης εφόσον
ικανοποιούνται οι δύο ακόλουθες αναγκαίες συνθήκες:

• να πληρούνται τα κριτήρια για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων σε ΧΥΤΑ µη
επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στις προαναφερθείσες νοµοθεσίες,
και ειδικότερα οι οριακές τιµές έκπλυσης που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή
Απόφαση 2003/33/ΕΚ και
• τα απόβλητα προς διάθεση να έχουν υποστεί επεξεργασία, σύµφωνα µε το άρθρο
6α της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ και τις σχετικές σε αυτό επιφυλάξεις.
Προϋπόθεση, βέβαια, για την άρση της απαγόρευσης διάθεσης των στερεών
βιοµηχανικών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, είναι κυρίως η
τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στην
οποία θα πρέπει να διευρύνεται ο κατάλογος των προς διάθεση αποβλήτων.

