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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος

S.P.E.E.D,

LIFE, η

ΠΒΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία

υλοποιεί ένα έργο ανάπτυξης , επιδεικτικής εφαρμογής και προώθησης προτύπων

" βιομηχανικής συμβίωσης" σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές , κατά το οποίο βιομηχανι
κά απόβλητα ανταλλάσσονται μεταξύ διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και επανεισάγονται στο
παραγωγικό κύκλωμα. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια επισκόπηση της μέχρι σήμερα φυσι
κής προόδου του έργου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται εν συντομία η διεθνής εμπειρ ία
στον τομέα της βιομηχανικής οικολογίας, προσδιορίζονται τα βασικά πρότυπα βιομη χανι κής

συμβίωσης με έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική περίπτωση, ενώ τέλος εξάγονται προτε
ραιότητες προώθησης των προτύπων αυτών σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές .

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
OF INDUSTRIAL COEXISTENCE MODELS
IN ORGANISED INDUSTRIAL AREAS
L. Karagiannid is1, Τ . Parthenopou los 1, S. Mi rasge dis2, Ρ . Katsis 2,
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SUMMARY
ln the framework of the LIFE ρrogramme , the ΠVΑ S.A., in close collaboration with the
SPEED Ltd., realizes a ρroject inνolνing the deνeloρment, ρilot application and adνancement of
"indυstrial symbiosis" models in organised indυstrial areas. These models enable the νarioυ s
indυstrial sectors to exchange and subsequently re-introduce wastes in their ρroduction circuits.
The present paper summarises the up-to-date progress of the project, that is a short de scriρtion
of the international exρerience on the industrial ecology, the most important industrial symbiosis
models applicable in the Greek case and the eνaluation of these technical plans resulting to their
classification per indυstrial area.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία α ύξη ση των αέριων εκπομπών, καθώς και των υγρών και στε
ρεών αποβλήτων, συνέβαλε στη συνειδητοποίηση του περιβαλλοντικού προβλή ματος από ευρύτε
ρα κοινωνικά στρώματα και οδήγησε τις κυβερνήσεις στην επιβολή μέτρων και στην υιοθέτηση
πολιτικών με στόχο την περιβαλλοντική προστασία και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
Παρά τα αναμφισβήτητα θετικά στο ιχεία που έφεραν οι πολιτικές αυτές , το πρόβλημα τη ς ρύπαν
σης εξα κολουθεί να απασχολεί την ανθρωπότητα και να προβληματίζει τις κυβερνήσεις σχετικά με

την αποτελεσματικότητά τους. Από ρροια του προβληματισ μού αυτού αποτελεί και η ανάπτυξη,
κατά την τελευταία κυρίως δεκαετία, εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης τη ς περιβαλλοντικής
υποβάθ μισης, χαρακτηριστικότερη των οποίων συνιστά η βιομηχανική οικολογία

[1] .

Η βιομηχανική οικολογία είναι μία σχετικά νέα και ανα πτυσσόμενη μεθοδολογία διαχείρισης και
περιορισμού της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς και εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας,
με ελάχιστα μέχρι σήμερα παραδείγματα εφαρμογής σε παγκόσ μιο επίπεδο . Απα ιτεί στην πράξη
τη δημιουργία ενός δικτύου βιομηχανιών , συνδεδεμένων μεταξύ τους , που σε συνεργασία με εται
ρείες παροχής υπηρεσιών στοχεύε ι στην ανάπτυ ξη της μεταξύ τους συνεργασίας σε σχέση με τον
τρόπο διαχε ίριση ς των π η γών πρώτων υλών , ενέργειας και του ίδιου του περιβάλλοντος. Στο πλαί

σιο αυτό βιομηχανικά απ όβλητα ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και
επανεισάγονται στο παραγωγικό κύκλωμα μεγιστοποιώντας το βαθμό αξιοποίησης των χρησιμοποι
ούμενων φυσικών πόρων. Ουσιαστικά δηλαδή, η βιομηχανική οικολογία εφαρμόζει μια σειρά προτύ
πων βιομηχανικής συμβίωσης που θεμελιώνουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών βιομηχανιών.
Η ύπαρξη κάθε μίας τέτοια ς συνδεόμενης μονάδας αυξάνει τη βιωσιμότητα των υπολοίπων, λαμ
βάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την κοινωνική απαίτηση για εξοικονόμηση πρώτων υλών κα ι ενέργει
ας και προστασία του φυσικού περι βάλλοντος.

Στο πλαίσιο του κο ινοτικού προγράμματος

S.P.E.E.D, υλοποιεί

LIFE,

η ΠΒΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία

ένα έργο προληπτικής δράσης κατά της υποβάθμισης του περιβάλλοντος , με

έντονο χαρακτήρα επιδεικτικότητας, ευαισθητοποίησης και παρότρυνσης των βιομηχανιών οργανω
μένων βιομηχανικών περιοχών για την ανάληψη επενδύσεων, και την ενσωμάτωση διεργασιών ανταλ
λαγής/επανεισαγωγής βιομηχανικών αποβλήτων στις παραγωγικέ ς τους δραστηρ ιότητες

[2] . Στόχος

της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τη φυσική πρόοδο του έργου και να καταδείξει τις δυνατό
τητες ανάmυξης προτύπων βιομηχανικής συμβίωσης στις βιομηχανικές περιοχές της χώρας. Ετσι,
στις επόμενες παραγράφους γίνεται αρχικά μια αναλυτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
και πρακτικής σχετικά με την ανάπτυξη παραδειγμάτων βιομηχανικής συμβίωσης, ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων, ενώ στη συνέχεια προσδιορίζονται εκείνα τα τεχνι
κά πρότυπα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πραγματικότητα. Τα πρότυπα
αυτά ιεραρχούνται στη βάση ενός συνόλου κριτηρίων έτσι ώστε να προσδιορισθούν οι προτεραιότη
τες προώθησής τους στις βιομηχανικές περιοχές της χώρας, ενώ τελειώνοντας γίνεται μια σύντομη
επισκόπηση των μέχρι σήμερα συμπερασμάτων της μελέτης , καθώς και των προοmικών που αναδει
κνύονται για μια εκτεταμένη ανάπτυξη πρακτικών βιομηχανικής συμβίωσης στην Ελλάδα.

2. ΔΙΕθΝΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οπως ήδη αναφέρθηκε , η βιομηχανική οικολογία είναι μία σχετικά νέα αναπτυσσόμενη μεθοδο
λογία , γι' αυτό και τα παραδείγματα εφαρμογής της είναι περιορισμένα. Η πρώτη τέτοια περίmω 
ση εφαρμογής προτύπων βιομηχανικής συμβίωσης άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά πριν από
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χρόνια στην πόλη Kalυndborg της Δανίας , χωρίς την ύπαρξη κάποιου αρχικού βασικού σχεδίου
ανάπτυξης

Σήμερα το μοντέλο αυτό π ερ ιλαμβάνει εννέα διαφορετικούς τρόπους

(1] .

ανταλλαγής/επαναχρησιμοπο ίησης προ'ίόντων μεταξύ των συνδεόμενων βιομηχανιών και τη ς
πόλης του Kalυndborg (Σχήμα

1. Μεταφορά

1). Οι συνδέσεις αυτέ ς

αφορούν :

φυσικού αερίου από το διυλιστήριο στο εργοστάσιο παραγωγής γύψινων διαχωρι

στικών.

2. Δωρεάν

διανομή λιπάσματος από τα επεξεργασμένα απόβλητα της φαρμακοβιομηχανίας

στους αγρότες της περιοχής.

3.

Μεταφορά τέφρας από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας σε τοπικούς παραγωγούς τσι
μέντου.

4.
5.

Μεταφορά ενέργειας από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην πόλη του Kalυndborg .

Μεταφορά ατμού από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη φαρμακοβιομηχανία και το
διυλιστήριο .

6. Μεταφορά

νερού λεβήτων από το διυλιστήριο στους ατμ οπαραγωγούς του εργοστασίου

ενέργειας.

7.
8.

Μεταφορά ενέργειας από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας σε τοπικό ιχθυοτροφείο.
Μεταφορά επεξεργ ασμένου νερού αποβλήτων του διυλιστηρίου στο εργοστάσιο παραγωγής
ενέργειας , για χρήσεις καθαρισμού.

9.

Παραγωγή θειικού ασβεστίου ως παραπρο'ίόντος από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας
και πώλησή του στο εργοστάσιο κατασκευής γύψινων διαχωριστικών .

Αμεσα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας αποτέλεσαν :

+

Η μείωση της εξάρτησης και των απαιτήσεων των βιομηχανιών σε νέες πηγές πρώτων

υλών, όπως για παράδειγμα θειικό ασβέστιο , λιπάσματα , νερό (με ίωση κατανάλωσης σε ποσοστό

20-25%),

πετρέλαιο (ετήσια μείωση κατανάλωσης κατά

ωση κατανάλωσης κατά

+Η

19.000

τόννου ς) και άνθρακα (ετήσια μεί

30.000 τόννου ς).

ωφέλιμη χρήση και εκμετάλλευση παραπρο'ίόντων ως πρώτων υλών . Τέτοια παραπρο·ίό

ντα, που παλαιότερα απαιτούσαν επεξεργασία πριν απορριφθούν, αποτελούν σε ετήσια βάση

135.000 τόννοι παραγόμενης από το διυλιστήριο τέφρας , 2.800
και 400 τόννοι φωσφόρου που μετατρέπονται σε λίπασμα.

+

τόννοι θείου ,

800 τόννοι

αζώτου

Ο περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της θερμικής και χημικής

μόλυνσης με μείωση των εκπομπών του

C0 2

κατά

130.000 τόννους

το χρόνο και του

S02

κατά

25.000 το χρόνο .

+ Η αύξηση της απόδοσης μετατροπής των καύσιμων πρώτων υλών σε ενέργεια .
Ένας από τους βασικούς λόγους επιτυχίας του οι κ ο λογικού μοντέλου συμβίωσης στο
Kalυndborg είναι και το γεγονός ότι οι συνδεόμενες βιομηχανικ ές μονάδες βρίσκονται σε σχετικό
μικρή απόσταση μεταξύ τους. Όπως όμως διατυπώνεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που
συνέβαλαν στην ανάπτυξη του μοντέλου αυτού, σημαντικότερο είναι το πνεύμα και η διάθεση
συνεργασίας που ανέπτυξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύουν μεταξύ τους τα στελέχη των επιχει
ρήσεων. Αναφέρεται μάλιστα ότι ίσως να είναι ευκολότερη η ανάπτυξη ενός μοντέλου βιομηχανι
κής συμβίωσης σε μία μικρή πόλη όπως το Kalυndborg, όπου τα στελέχη των επιχειρήσεων συνα
ντούνται μεταξύ τους πολύ συχνά και όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους , παρά σε μία μεγάλη

βιομηχανική περιοχή με πολλές aυτόνομες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες .
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Την εποχή αυτή αναmύσσονται δύο σημαντικές προσπάθειες αξιοποίησης της μεθοδολογίας
της βιομηχανικής συμβίωσης. Η πρωτη εξελίσσεται στις ΗΠΑ και αναφέρεται στη δημιουργία τεσ
σάρων προτύπων οικολογικών βιομηχανικών πάρκων (Eco-lndυstrial
ξεκίνησε το

1994

Parks - Ε Ι Ρ ) [3] . Η προσπάθεια

από την Αμερικανική Επιτροπή Π εριβάλλοντος (ΕΡΑ) με σκοπό τη διερεύνηση

και την ανάπτυξη μίας πρότυπης βιομηχανικής διάρθρωσης , στην οποία η χρήση των πρώτων υλών
και της ενέργειας θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε υλικό και ενεργειακά παραπροϊόντα μίας
διεργασίας να χρησιμοποιούνται ως τροφοδοσία σε άλλες. Η δεύτερη αναφέρεται στο πρόγραμμα

ZERI (Zero Emissions Research lnitiatiνe) , η έμπνευση του οποίου αποδίδεται στο Βέλγο οικονομο
λόγο Gυ nter Paυli (4] . Η βασική ιδέα του προγράμματος αναφέρεται στη βελτιστοποίηση και την
αύξηση της αποδοτικότητας των βιομηχανικών διεργασιών με την εκμετάλλευση όλων των αποβλή
των της βιομηχανίας και τη μηδενική απόρριψη τους στο περιβάλλον . Με βάση τη θεώρηση αυτή
έχει μελετηθεί η πιθανή σύνδεση βιομηχανικών διεργασιών μεταξύ τους με τη δημιουργία
συμπλέγματος βιομηχανιών (ζυθοποιία/ιχθυοκαλλιέργεια), αλλά κυρίως η εκμετάλλευση των βιο 
μηχανικών αποβλήτων (ανακύκλωση χαρτιού ) .

ΣΧΗΜΑ

1.

Το παράδειγμα βιομηχανικής αuμβlωαης στο Kalundborg της Δαvιας.

'0\ ()

3. ΒΑΣΙΚΑ

•

'0 ΙO)I'h.

,.....___

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

LIFE

''Ανάπτυξη , Επιδεικτική Εφαρμογή και Π ροώθηση Προ

τύπου Βιομηχανικής Συμβίωσης σε Οργανωμένες Β ιομηχανικές Περ ιοχές" , η ομάδα έ ργου προχώ
ρησε σε μια εκτενή επισκόπηση των σημαντικοτέρων διαθέσιμων διεθνώς τεχνολογικών προτύ

πων, που επιτρέπουν την ανάκτηση απορριmέων υλικών και ενέργειας από βιομηχανίες , και την
επαναχρησιμοποίησή τους στις ίδιες ή σε άλλες μονάδες. Με βάση μάλιστα το τεχνολογικό επίπε
δο ανάmυξης των προτύπων αυτών, αλλά και το είδος των βιομηχανικών μονάδων που σήμερα
δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο, προχώρησε σε μια κατ' αρχήν επιλογή

13 τεχνικών προ

τύπων που πιθανολογείται ότι η ανόmυξή τους σε διάφορες βιομηχανικές περιοχές της χώρας θα
παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον

[2].

Π ιο συγκεκριμένα τα
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+ Την ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση διαλυτων με την αξιοποίηση αποβλήτων φαρμακοβιομη
χανιών, βιομηχανιων χρωμάτων, καθαριστ ικών , τυπογραφείων, επ ιπλοπο ιείων κ. α ., έτσι ώστε να

παραχθεί καθαρός διαλύτης ο οποίος επανεντάσσεται στο παραγωγικό κύκλωμα.

+ Την ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση υλικών και ενέ ργειας σε τυροκομεία. Χρησιμοποιούνται
κυρfως μέθοδοι εξάτμισης, μεμβρανών, κρυστάλλωσης ή βιοτεχνολογίας , που αποσκοπούν στην
παραγωγή ζωοτροφών, πρωτεϊνών που αξιοποιούνται περα ιτέρω σε μονάδες αλλαντικών, μπισκό
των ή άρτου , κλπ .

+ Την ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση υλικών και ενέργειας σε ζυθοποιίες. Τα αλκαλικά υγρά
απόβλητα των μονάδων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ' ευθείας σε αγροτοβιομηχανικές
μονάδες (ιχθυοκαλλιέργειες, παραγωγής φυκιών κλπ.) καθώς και για την ανάκτηση πρωτεϊνών με
ανάλογες τεχνικές όπως και στην προηγού μ ενη περίmωση .

+ Την ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση χημικών ουσιών και την παραγωγη υλικών που χρησιμο
πο ιούνται ως πρόσθετα σε βαφεία , βυρσοδεψεiα ή σε συστήματα αποθ εfωσης καυσαερίων με α '
ύλη απόβλητα χημικής βιομηχανίας και βιομηχανίας πλαστικών .

+

Την αναγέννηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, μετά τη συλλογή τους από μια πληθώρα

καταναλωτών και την κατάλληλη επεξεργασία τους . Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η
πα ραγωγή βασικών λαδιών, ασφαλτικών καθώς και καυσίμων.

+

Την ανακύκλωσ η/επαναχρησιμοποίηση πλαστικών με συνεπεξεργασία βιομηχανικού και

οικιακού

scrap για την

παραγωγή πετροχημικών προϊόντων , καύσιμης ύλης ή του μονομερο ύς από

το οποίο προήλθε το πλαστικό.

+ Την ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση παραπροϊόντων σε περίσσεια. Χαρακτηριστική περίmω
ση αποτελεί η ανάκτηση του χλωρfου από το υδροχλώριο που χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότη
τες στη χημική βιομηχανία. Η ανάκτηση αυτή μπορεf να γίνει μ ε ηλεκτρόλυση του

ας οξείδωση του

+

HCI με

aνόργανες ενώσεις ή τέλος με καταλυτική οξείδωση του

HCI, με απ ' ευθεί
HCI με αέρα ή 0 2.

Την ανάκτηση/επαναχρησιμοπο ίηση χαρτιού για την παραγωγή και πόλι χαρτιού . Σήμερα

έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές που στοχεύουν στην απομάκρυνση της μελάνης , ενώ το
μοναδικό μειονέκτη μα τη ς μεθόδο υ είναι ο ι υψηλές καταναλώσεις νερού .

+

Την ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση χαρτιού για την παραγωγή συνθετικής ξυλείας . Στην

παραγωγική διαδικασ ία απαιτείται η χρήση ενός πολυμερούς (π.χ. πολυαιθυλενίου) ενώ συνήθως

με τον τρόπο αυτό παράγονται μοριοσανίδες αξιοπο ιώντας ανακυκλωμένες συσκευασfες υγρών
τροφίμων.

+

Την ανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση μεταλλικών ενώσεων και ιόντων. Σήμερα διάφορα

μεταλλ ικό στο ιχε fα όπως ο χαλκός , το νικέλιο, ο μόλυβδος και ο ψ ευδάργυρος είναι δυνατόν να

ανακτηθούν και στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθούν από τα βιομηχανικά απόβλητα μιας μεγά
λης ποικιλίας βιομηχανικών δραστηριοτήτων .

+ Την ανάκτηση/επαναχρησιμοπο ίηση βιομηχανικής λάσπης που κυρίως αναφέρεται στα υγρά
απόβλητα βιομηχανιών ζάχαρης, πετροχημικών και χαρτιού. Η επεξεργασία της λάσπης αυτής είναι
δυνατόν να αποδώσ ει χρήσιμα προϊόντα (π.χ. Ca(OHω που τροφοδοτούν άλλους βιομηχανικούς
κλάδους.

+

Την κοινή χρησιμοποίηση βοηθητικων και ενεργειακων παροχών. Διασυνδέσεις αυτής της

κατηγορίας μπορεί να αφορούν τη συνεκμετάλλευση και ταυτόχρονη χρήση βιομηχα νικού νερού,

νερού ψύξης, ατμού , κλπ.
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Την ανάmυξη συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας τόσο σε

μεμονωμένες βιομηχανικές μονόδες όσο και σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές με κεντρικά
συστήματα, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση της ρύπανσης και αποτελεσματικότερη διαχείριση
των ενεργειακών πόρων .

4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Για τα τεχνικά πρότυπα βιομηχανικής συμβίωσης που ταυτοποιήθηκαν προηγούμενα, αποπειρά
θηκε μια λεmομερέστερη ανάλυση έτσι ώστε να εξαχθούν προτεραιότητες προώθησης και υλοποίη
σής τους στις διάφορες ΒΙ . ΠΕ . της χώρας. Δυστυχώς, για πολλά από αυτά τα τεχνικά πρότυπα είναι
δύσκολο να συγκεντρωθούν αναλυτικά τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα και για

εκείνα που κατέστη αυτό δυνατό είναι εξαιρετικά δύσκολο οι τεχνικές και οικονομικές επιδόσεις

του ς να αναχθούν σε μ ια κοινή μετρική βάση. Είναι πρακτικά λοιπόν α δύνατο να προχωρήσου με για
όλα αυτά τα τεχνικά πρότυπα σε μια κοινή ποσοτική έκφραση των οικονομικών , τεχνικών και περιβαλ

λοντικών τους επιδόσεων που θα επέτρεπε μια σαφή ιεράρχησή τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμο
ποιήθηκε μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων. Τα βασικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη
για την αξιολόγηση των τεχνικών πρ οτύπων βιομηχανικής συμβίωσης ήταν τα εξής:

+ Τεχνολογική αξιοπιστία και υπάρχ_ουσα εμπειρία. Κρίνεται απαραίτητο το προτεινόμενο σχέ
διο να βασίζεται σε υπάρχουσα τεχνογνωσία που να έχει υλοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές σε
παγκ όσμια κλίμακα , έτσι ώστε να υπάρχει πληροφόρηση για τις τυχόν δυσκολίες και ιδ ιαιτερότητες

που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας της εφαρμογής .

+ Ευκολία εφαρμογιk Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχεδιαστική απλότητα της προτεινόμενης
διασύνδεσης. Εκτιμάται ότι πολύπλοκα σχέδια διασυνδέσεων που απαιτούν σημαντικές τροποποιη
σεις στην παραγωγική δ ιαδ ικασία των βιομηχανιών θα συναντήσει, τουλάχιστον στην παρούσα
φάση, την επιφυλακτικότητα των υποψηφίων για διασύνδεση μονάδων .

+

Δυνατότητα επαναληψιμότητας. Το εξεταζόμενο σχέδιο θα πρέπει να αφορά βιομηχανικές

δραστηριότητες που παρουσιάζουν σημαντική ανάmυξη στον Ελλαδικο χώρο, έτσι ώστε να κατα

στεί δυνατή η διάδοσή του και η εμπορική εφαρμογή του σε αρκετές ΒΙ . ΠΕ . της χώρας .

+ Επιτυγχανόμενη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τα απορριmόμενα απόβλητα . Επι
διώκεται τα ανακυκλουμενα βιομηχανικά απόβλητα να χαρακτηρίζονται από υψηλή επικινδυνότητα
και δυσκολίες στην επεξεργασία τους έτσι ώστε να αποφορτισθο ύν μονάδε ς αντφρυπαντική ς

τεχνολογίας και ταυτόχρ ονα να επιτευχθεί μ εγιστοποίηση της προστασίας του φυσικού απο δέκτη
αλλά και της δημόσιας υγείας.

+

Οικονομική αποδοτικότητα τεχνικών σχεδίων. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην

α παιτούνται υπέρογκα ποσά επένδυσης , λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας. Στόχο αποτε
λεί η μεγιστοποίηση του οφέλους και η β ελτίωση της θέση ς όλων τω ν συνδ εομένων μονάδων στην

αγορά , αλλά και η συνολική οικονομική βιωσιμότητα του τεχνικού σχεδίου.

+ Απαιτούjlενος χρόνος υλοποίησης και χρόνο~διακοπής λειτουργίας των συνδεομένων μονα
δων. Επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των παραπάνω αναφερομένων χρονικών διαστημάτων έτσι ώστε

να μειωθούν κατά το δυνατόν οι διαταραχές στη λειτουργία των συνδεομένων βιομηχανικών μονάδων.

+ Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων.

Η χρήση αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων ως πρώτων

υλών για την παραγωγή άλλων προίόντων ή σε βοηθητικές παροχές θα πρ έπει να εξασφαλίζει την
υψηλής στάθμης ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και να μη διακιν δυνεύεται η αξιοπιστία και
ανταγωνιστικότητα των διασυνδεόμενων μονάδων.
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Καινοτομία. Επειδή ήδη διάφορα πρότυπα βιομηχανικής συμβίωσης βρfσκουν εφαρμογές

στο βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει να ληφθεί μέρ ιμνα ώστε και άλλα νέα πρότυπα να καταστεί
δυνατόν να ενταχθούν στις παραγωγικές διαδικασfες.

+

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η προωθηση πολιτικών δημιουργίας νέων θέσεων

εργασίας αποτελεί σήμερα ζητούμενο στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Γι'
αυτόν ακριβώς το λόγο, κατά την ιεραρχική κατάταξη των τεχνικών προτύπων και την εξαγωγή
προτεραιοτήτων προώθησής τους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η συμβολή τους στη δημι
ουργία νέων θέσεων εργασίας.

+ Διασφάλιση ποσότητας και ποιότητας αποβλήτων. Τα τεχνικά πρότυπα που θα αναπτυχθούν
θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τις ποσότητε ς και την ποιότητα των
παραγομένων αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις γενι

κότερες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η βιομηχανία.
Η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των τεχν ικών

προτύπων εfναι η 'Όisρlaced

ldeal" ενώ

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίνονται στον Πίνακα

1 (5] .

Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ενέργειας σε ζυθοποιίες και τυροκο μεία, η ανάκτηση
και επαναχρησιμοποίηση διαλυτών, η ανάπτυξη συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρι

σμού και η κοινή αξιοποίηση ενεργειακών και άλλων βοηθητικών παροχών εμφανίζονται ως οι πλέον
ελκυστικές περιmώσεις προτύπων βιομηχανικής συμβίωσης για τις διάφορες ΒΙ.ΠΕ. της χώρας.
Παρ ' όλα αυτό, η ιεραρχική κατάταξη και η εξαγωγή προτεραιοτήτων για την προώθηση προτύ
πων βιομηχαν ι κής συμβ ίωσης ανά συγκεκ ρ ιμένη ΒΙ . ΠΕ . απαιτεί λεmομερέστερη ανάλυση και τη
θεώρηση επιπρόσθετων παραμέτρων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικό των υποψήφιων προς

διασύνδεση βιομηχανικών μονάδων . Η δυναμικότητα των μονάδων αυτών, η εγγύτητά τους, η υφι
στάμενη πρακτική διαχείρισης των αποβλήτων τους , η επιδεικνυόμενη διάθεσή τους να συμμετά

σχουν σε έν α τέτοιο εγχείρημα κ.α. είναι ορισμένες κρίσιμες παράμετροι που σε συνδυασμό με
όλα τα προηγούμενα κριτήρια καθορίζουν τις ελκυστικότερες εφαρμογές προτύπων βιομηχανικής
συμβίωσης ανά ΒΙ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

1.

Ιεραρχική κararaξη προruπων βιομηχανικής συμβίωσης.
Ονομασία Προτύπου

ΝΕ υλικών και ενέργειας σε ζυθοποιίες

ΝΕ διαλυτων
ΝΕ υλικων και ενέργειας σε τυροκομεία
Συστήματα συμ παραγωγής
Κοινή χρήση βηθητικών

& ενεργειακών παροχων

ΝΕχ_αρτιου για παραγωγήχαρτιου

ΝΕ χαρτιου για παραγωγή συνθετικής ξυλε ίας
Αναγέννηση ορυκτελαίων
ΝΕ χημικών ουσιών

ΝΕ παραπροίόντων σε περίσσεια
Α/Ε μεταλλικων ενώσεων και ιοντων
Α/Ε βιομηχανικής λόσπης
ΝΕ πλαστικων
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0,763
0.676
0,626
0,579
0,577
0,536
0,433
0,428
0,389
0,353
0,347
0,335
0,333

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠ1ΙΚΕΣ

Παρά το μικρό αριθμό παραδειγμάτων βιομηχανικής οικολογίας που έχουν καταγραφεί μέχρι
σήμερα διεθνώς (η περίπτωση του Kalυndborg της Δανίας είναι η πλέον χαρακτηριστική), αποδει

κνύεται ότι η βιομηχανική συμβίωση είναι ένα δυναμικό και πολλά υποσχόμενο πρότυπο εργαλείο,
που θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο κατά τα επόμενα χρόνια στους τομείς της διαχείρισης και προ

στασίας του περιβάλλοντος καθώς και στο σχεδιασμό βιομηχανικών περιοχών. Η μέχρι σήμερα
πορεία υλοποίησης του ερευνητικού έργου από την ΠΒΑ και τη

S.P.E.E.D

έχει ταυτοποιήσει ένα

ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό τεχνικών προτύπων βιομηχανικής συμβίωσης που είναι δυνατόν να

εφαρμοσθούν στη χώρα, συμβάλλοντας σε ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και σε
αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος .
Ως οι πλέον ελκυστικές περιπτώσεις εφαρμογής προτύπων βιομηχανικής συμβίωσης εμφανί
ζονται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ενέργειας σε ζυθοποιίες και τυροκομεία , η
ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση διαλυτών , η ανάπτυξη συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας

και ηλεκτρισμού, και η κοινή αξιοποίηση ενεργειακών και άλλων βοηθητικών παροχών. Βέβαια το
ποιες περιπτώσεις τέτοιων διασυνδέσεων τελικά θα υλοποιηθούν εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών μονάδων κ αι περιοχών στις οποίες εξετάζε
ται η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προτύπου. Σε κάθε περίπτωση , ο προσεκτικός σχεδιασμός
της όποιας διασύνδεσης αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας της.

Η ομάδα έργου στη συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος σχεδιάζει την ανάπτυξη ολοκλη
ρωμένων σχεδίων βιομηχανικής συμβίωσης σε τρεις ΒΙ . ΠΕ . της χώρας (Θεσσαλονίκης , Κομοτηνής
και Πάτρας) , έτσι ώστε να παρουσιασθούν ενδεικτικά οι περιβαλλοντικές και οικονομικές ωφέλει
ες που θα πρέπει να αναμένονται από μια εκτεταμένη αξιοποίηση της μεθοδολογίας της βιομηχα
νικής οικολογίας. Επιπρόσθετα, θα καταγραφούν οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το
θεσμικό πλαίσιο προώθησης της βιομηχανικής συμβίωσης , ενώ τέλος στη ΒΙ . ΠΕ . Θεσσαλονίκης θα
γίνει ανάπτυξη πιλοτική ς εφαρμογής ανάκτησης πρωτεϊνών από διάφορες βιομηχανικές μονάδες
με τη βοήθεια τεχνολογίας μεμβρανών.
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