ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πρόταση ΣΒΒΕ για τη διάθεση στερεών, µη επικίνδυνων,
βιοµηχανικών αποβλήτων, στο νοµό Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο επικείµενης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α) Κεντρικής Μακεδονίας, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ µε επιστολή
της, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, κ. Σ. Καλαφάτη, αλλά και προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ε. Φωτόπουλο, ζήτησε να εξεταστεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες, η τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ
Μαυροράχης, ώστε να δέχεται στερεά µη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα.
Η έλλειψη χώρου διάθεσης των στερεών µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων
των βιοµηχανιών του νοµού Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα και
για το λόγο αυτό η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε να αντιµετωπιστεί, ανεξάρτητα από
την πορεία υλοποίησης των σχεδιαζόµενων ΧΥΤΑ στην ευρύτερη περιοχή, που για
την ολοκλήρωση και λειτουργία τους θα απαιτηθεί χρόνος που είναι αδύνατον να
καθοριστεί κρίνοντας από τη συνήθη ελληνική πρακτική.
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η βιοµηχανία σχετίζεται αφενός µε την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και αφετέρου µε την τήρηση
του ΠΕΣ∆Α της Κεντρικής Μακεδονίας, στον οποίο προβλέπεται οι σχεδιαζόµενοι
ΧΥΤΑ να παραλαµβάνουν µόνο αστικού τύπου απόβλητα.
Στο σηµείο όµως αυτό, τόνισε η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να αποδεχτεί ότι 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. Η πιστοποίηση της τήρησης των οριακών
τιµών θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους δηµόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισµούς (πχ. πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, πιστοποιηµένα εργαστήρια) 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.

