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Τροποποίηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων διάθεσης
στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων
Στο θέµα της διάθεσης στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων σε όλους τους νοµούς της
χώρας, αλλά ιδιαίτερα στο νοµό Θεσσαλονίκης, στον οποίο έχει φθάσει σε οριακό
σηµείο, επανήλθε µε επιστολή της η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, κα Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη,
ζητώντας να εφαρµοσθεί η µόνη εφικτή λύση, που είναι η τροποποίηση των
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Ο ΣΒΒΕ έχει γίνει αποδέκτης πολλών και έντονων διαµαρτυριών επιχειρήσεων –
µελών του οι οποίες βρίσκονται σε δυσχερή θέση εξ΄ αιτίας της αδυναµίας διάθεσης
των στερεών αποβλήτων τους στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η αδυναµία εναπόθεσης µη
επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλο χώρο, έχει
ως αποτέλεσµα να στοιβάζονται καθηµερινά όλο και µεγαλύτεροι όγκοι αποβλήτων
εντός του χώρου λειτουργίας τους.
Το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και για το ΣΒΒΕ η πρόταση επίλυσής του είναι η
τροποποίηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης,
ώστε να γίνονται πλέον δεκτά και εκείνα τα βιοµηχανικά µη επικίνδυνα απόβλητα, τα
οποία προσοµοιάζουν στα αστικά απόβλητα. Μετά από ενέργειες του Συνδέσµου, η
πρόταση αυτή έχει συµφωνηθεί – υιοθετηθεί από το Σύνδεσµο ΟΤΑ Νοµού
Θεσσαλονίκης, ο οποίος προέβη σε σχετικό αίτηµα προς την Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, από τα µέσα του προηγούµενου έτους.
Θα πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η διάκριση των δηµοτικών – αστικών και
µη επικίνδυνων βιοµηχανικών απορριµµάτων δε στοιχειοθετείται µε κανένα τρόπο.
Τα απορρίµµατα των βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων, που µεταφέρονται
σήµερα από ιδιωτικές εταιρίες, δεν αποτελούν επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα και
ούτε ανήκουν σε καµία από τις προβλεπόµενες ειδικές κατηγορίες των σχετικών
Νόµων.
Τα απορρίµµατα αυτά είναι απολύτως όµοια µε τα οικιακά απορρίµµατα και θα
έπρεπε κανονικά να συλλέγονται και να διακοµίζονται από τους ∆ήµους στους
οποίους υπάγεται η κάθε επιχείρηση και στους οποίους πληρώνονται ανταποδοτικά
τέλη.
Ο τύπος των βιοµηχανικών απορριµµάτων που διακινούνται από τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις αποκοµιδής προσοµοιάζει αυτό των αστικών, καθώς αποτελείται κυρίως
από υπολείµµατα της παραγωγικής διαδικασίας των βιοµηχανιών τροφίµων, και
υπολείµµατα συσκευασίας, και αδρανή υλικά (πλαστικά, ξύλα, νάιλον, χαρτιά) από
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Οι συγκεκριµένες εταιρίες έχουν την άδεια συλλογής και
µεταφοράς στερεών αστικού τύπου απορριµµάτων και δεν είναι αδειοδοτηµένες να
µεταφέρουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα από τις βιοµηχανίες.
Το συνολικό βάρος των απορριµµάτων αυτών, σε καθηµερινή βάση,
συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών επιχειρήσεων, είναι εξαιρετικά σηµαντικό και
προσεγγίζει τους 350 τόνους.
Κατά την άποψή του ΣΒΒΕ και σύµφωνα µε την έως σήµερα πρακτική, το σύστηµα
διαχείρισης έχει την απόλυτη υποχρέωση παραλαβής των απορριµµάτων αυτών.

Παράλληλα, όπως ήδη έχουν γνωρίσει στο Σύνδεσµο βιοµηχανίες µέλη του,
τροποποίηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων απαιτείται και για τον ΧΥΤΥ
Κιλκίς, πριν το πρόβληµα οξυνθεί και δηµιουργηθούν οι ίδιες προαναφερόµενες
οριακές καταστάσεις στο σύνολο της περιοχής.
Επιπλέον, λόγω της σηµερινής ανεξέλεγκτης κατάστασης, η χώρα µας κινδυνεύει µε
επιβολή προστίµων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αφού δεν έχει τηρήσει τα
οριζόµενα στις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

