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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση ζητηµάτων που αφορούν τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων στις Βιοµηχανικές Περιοχές.
Αρχικά, παρουσιάζεται ο ορισµός των Βιοµηχανικών Περιοχών, το θεσµικό πλαίσιο τους
και τα βασικά χαρακτηριστικά των 27 ΒΙΠΕ που υπάρχουν στην Ελλάδα, ενώ παρατίθεται ένα
περίγραµµα ταξινόµησης των υγρών και των στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων σε
κατηγορίες, για τη διευκόλυνση της εν συνεχεία ανάλυσης.
Αυτή παρουσιάζει τις υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σε
συσχετισµό µε τις υπάρχουσες στην Ελλάδα Βιοµηχανικές Περιοχές και τις εγκαταστηµένες
σ΄αυτές επιχειρήσεις. Σκοπός της ανάλυσης, για την οποία χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από
το αρχείο της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. είναι ο εντοπισµός των δυνατοτήτων χωροθέτησης
µονάδων διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων µέσα στις Βιοµηχανικές Περιοχές.
Από το συµπέρασµα που προκύπτει φαίνεται ότι το βασικό πρόβληµα στην Ελλάδα
σχετικά µε τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων δεν είναι τόσο τεχνολογικό (διότι
κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες κατηγορίες
επικινδύνων αποβλήτων), ούτε οικονοµικό (διότι µε τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπάρχουν οι απαιτούµενοι οικονοµικοί πόροι για την κατασκευή σχετικών µονάδων) αλλά
αυτό της κοινωνικής αποδοχής των θέσεων χωροθέτησης των µονάδων αυτών. Στην
περίπτωση αυτή οι ΒΙΠΕ µπορούν να αποτελέσουν µια λύση.
Λέξεις Κλειδιά: Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ), βιοµηχανικά απόβλητα, επικίνδυνα
απόβλητα (ΕΑ), χωροθέτηση µονάδων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Βιοµηχανικές Περιοχές, ορισµός, θεσµικό πλαίσιο, βασικά χαρακτηριστικά
Ο ορισµός που εκφράζει τα βασικά χαρακτηριστικά των Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ),
σύµφωνα µε τον Κόνσολα (1985) έχει ως εξής:
«Βιοµηχανική Περιοχή είναι έκταση, που αποκτάται από το φορέα ανάπτυξης της,
οργανώνεται µε βάση ένα ρυµοτοµικό σχέδιο, εφοδιάζεται µε όλα τα δίκτυα υποδοµής και
διατίθεται σε µορφή γηπέδων για την εγκατάσταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων,
στις οποίες παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και κίνητρα.»
Για πρώτη φορά, η ίδρυση Βιοµηχανικών Περιοχών στην Ελλάδα αποφασίστηκε το 1962
από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΟΒΑ) ο οποίος το 1964 συγχωνεύτηκε για το
σκοπό αυτό µαζί µε άλλους δυο πιστωτικούς οργανισµούς και συνέστησε την κρατική
Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ).
Το βασικό θεσµικό πλαίσιο που τέθηκε ήταν ο ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) που έδινε
στην τότε κρατική ΕΤΒΑ το αποκλειστικό δικαίωµα οργάνωσης και εκµετάλλευσης ΒΙΠΕ. Οι
Βιοµηχανικές Περιοχές που ιδρύθηκαν µε βάση το νόµο αυτό είναι 27. Σ΄αυτές µπορούν να
εγκαθίστανται βιοµηχανίες και βιοτεχνίες κάθε µορφής και κάθε βαθµού όχλησης ως και
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προς της εγκατεστηµένες βιοµηχανίες όπως: παραρτήµατα
τραπεζών, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κλπ
Το θεσµικό πλαίσιο στη συνέχεια αναµορφώθηκε ριζικά µε το ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/1512-97). Η βασική διαφορά σε σχέση µε το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο είναι ότι στη θέση
*
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των Βιοµηχανικών Περιοχών θεσµοθετήθηκαν οι λεγόµενες Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές
Περιοχές (ΒΕΠΕ), που µπορούν ωστόσο να έχουν τις εξής βασικές µορφές:
• Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) (λειτουργούν ως χώροι υποδοχής κάθε βιοµηχανικής και
βιοτεχνικής δραστηριότητας)
• Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ) (λειτουργούν ως χώροι υποδοχής κάθε βιοµηχανικής και
βιοτεχνικής δραστηριότητας µέσης και χαµηλής όχλησης)
• Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) (λειτουργούν ως χώροι υποδοχής κάθε βιοµηχανικής και
βιοτεχνικής δραστηριότητας χαµηλής όχλησης και επαγγελµατικών εργαστηρίων)
• Τεχνοπόλεις (ΤΕΧΝ) (λειτουργούν ως χώροι υποδοχής βιοµηχανιών νέας και υψηλής
τεχνολογίας και ερευνητικών/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων)
Μέχρι σήµερα ιδρύθηκαν µόνο ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ και ΤΕΧΝ και καµία νέα ΒΙΠΕ.
Παράλληλα µε το ν.2545/97 καταργήθηκε και το αποκλειστικό δικαίωµα της ΕΤΒΑ για την
οργάνωση και εκµετάλλευση τέτοιων περιοχών.
Στον Πίνακα 1 και το Σχήµα 1 παρουσιάζονται οι 27 προαναφερθείσες Βιοµηχανικές
Περιοχές και ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Πίνακας 1 Βιοµηχανικές Περιοχές στην Ελλάδα και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που
παραγάγουν επικίνδυνα απόβλητα εντός των ΒΙΠΕ (Αρχείο ΥΠΑΝ 2008)
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Φλώρινας
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12
17
4
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επιχειρήσεων
που παράγουν
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1
απόβλητα (ΕΑ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
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Αναφέρονται οι περιπτώσεις µε αξιοσηµείωτες ποσότητες ΕΑ
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ΒΙΠΕ ∆ράµας ■
■ΒΙΠΕ Ξάνθης
ΒΙΠΕ Κιλκίς ■
■ΒΙΠΕ Σερρών
■ΒΙΠΕ Κοµοτηνής
ΒΙΠΕ Φλώρινας ■
■ΒΙΠΕ Καβάλας
ΒΙΠΕ Έδεσσας ■
■ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
■ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
ΒΙΠΕ Πετραίας ■
■ΒΙΠΕ Κοζάνης

ΒΙΠΕ Ιωαννίνων ■

■ΒΙΠΕ Λάρισας
■ΒΙΠΕ Βόλου-Π
■ΒΙΠΕ Βόλου-Κ

ΒΙΠΕ Καρδίτσας ■
ΒΙΠΕ Πρέβεζας ■

■ΒΙΠΕ Λαµίας
ΒΙΠΕ Αστακού ■

ΒΙΠΕ Αργοστολίου ■
ΒΙΠΕ Πατρών ■

ΒΙΠΕ Θίσβης ■

■ΒΙΠΕ Τρίπολης
ΒΙΠΕ Μελιγαλά ■
ΒΙΠΕ Σπερχογίων ■

■ Βιοµηχανική Περιοχή
ΒΙΠΕ προτεινόµενη για εγκατάσταση
µονάδας διάθεσης ΕΑ

■ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Σχήµα 1 Χάρτης χωρικής κατανοµής των ΒΙΠΕ στην Ελλάδα (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004)
1.2. Κατηγορίες βιοµηχανικών αποβλήτων – διαχωρισµός στην πηγή
Τα απόβλητα που δηµιουργούνται από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιοµηχανιών
είναι τριών ειδών: στερεά, υγρά και αέρια. Με δεδοµένο όµως ότι τα αέρια απόβλητα δεν
εµπίπτουν στο αντικείµενο της παρούσας εργασίας, στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η
κατηγοριοποίηση µόνο των στερεών και των υγρών αποβλήτων.
Όπως προκύπτει από το σχήµα αυτό ξεχωριστές υποκατηγορίες αποβλήτων αποτελούν
τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ), τα οποία περιέχουν ουσίες που περιλαµβάνονται στον
κατάλογο επικινδύνων ουσιών της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 19396/1546/1997 (ΦΕΚ
604/Β/8-7-1997), σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το
περιβάλλον.
Σύµφωνα µε τον Graedel & Allenby (2003),η επικρατούσα επιστηµονικά και θεσµικά
προσέγγιση για την αντιµετώπιση των αποβλήτων γενικότερα και των ΕΑ ειδικότερα είναι η
λεγόµενη «Πρόληψη Ρύπανσης» (Pollution Prevention).
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Σχήµα 2 Κατηγορίες βιοµηχανικών αποβλήτων
Σύµφωνα µε τους Γεωργακέλλο & Καρβούνη (2003) στην Οδηγία της Υπηρεσίας
Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Πολιτειών (US Environmental Protection
Agency) ο όρος Πρόληψη Ρύπανσης αναφέρεται «Στη χρήση υλικών, διεργασιών ή
πρακτικών που µειώνουν ή περιορίζουν τη δηµιουργία ρυπαντών ή αποβλήτων στην πηγή
τους. Περιλαµβάνει πρακτικές που µειώνουν τη χρήση βλαβερών υλικών, ενέργειας, νερού ή
άλλων πόρων καθώς και πρακτικές που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους µε διατήρηση
ή πιο αποτελεσµατική χρήση».
Η Πρόληψη Ρύπανσης µετατοπίζει την όλη προσπάθεια του περιβαλλοντικού σχεδιασµού
από τον έλεγχο και τις παρεµβάσεις στην «έξοδο» ενός βιοµηχανικού συστήµατος
παραγωγής, σε παρεµβάσεις στην «είσοδο» του.
Είναι προφανές, ότι και µε την εφαρµογή µεθόδων Πρόληψης Ρύπανσης στις
βιοµηχανικές δραστηριότητες, δεν είναι εφικτός ο στόχος της µηδενικής ρύπανσης ή των
µηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα υπάρχουν πάντοτε κατάλοιπα των οποίων η
δηµιουργία δε µπορεί να προληφθεί. Έτσι επιβάλλεται η παράλληλη εφαρµογή και µεθόδων
Ελέγχου Ρύπανσης, που θα είναι όµως ευκολότερη αφού η παραµένουσα ρύπανση, µετά
την εφαρµογή µεθόδων Πρόληψης Ρύπανσης, θα είναι λιγότερο τοξική ή µειωµένης
ποσότητας.
Για την προαναφερθείσα µείωση αποβλήτων στην πηγή εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους
Conway et al. (1989) διάφορες τεχνικές, όπως ο διαχωρισµός στην πηγή των επικινδύνων
αποβλήτων από τα µη επικίνδυνα.
Για παράδειγµα θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάµειξη των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών
ελαίων µε αντιψυκτικά υγρά ή νερό, κάτι που συµβαίνει συχνά στην πράξη, καθότι αυτό
αυξάνει τον όγκο των αποβλήτων και καθιστά δύσκολη την αξιοποίηση των ελαίων για
άλλους σκοπούς, όπως πχ η πρόσµιξη τους µε το πετρέλαιο diesel για χρήση ως καυσίµου.
Τα έλαια αυτά θα πρέπει να συλλέγονται σε χωριστές δεξαµενές από προσωπικό
εκπαιδευµένο γ΄αυτό το σκοπό.
Επίσης απαραίτητη είναι η αποφυγή της ανάµειξης των ιατρικών αποβλήτων µε τα
αστικού τύπου απόβλητα στα νοσοκοµεία, καθότι µε αυτόν τον τρόπο επιµολύνεται όλος ο
όγκος των αποβλήτων και θα πρέπει να αντιµετωπιστούν στο σύνολο τους ως επικίνδυνα
απόβλητα. Κατά συνέπεια, τα ιατρικά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά.
Αντιστοίχως, κατά την ανακύκλωση των Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) θα
πρέπει να διαχωρίζονται πριν από τον τεµαχισµό τους τα Απόβλητα Συσσωρευτών (ΑΣ) που
κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα. Σε περίπτωση τεµαχισµού τους µαζί µε το
χαλύβδινα σασί του αυτοκινήτου θα επιµολυνθεί το σύνολο των αποβλήτων και θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν ως επικίνδυνα απόβλητα.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στις Βιοµηχανικές Περιοχές παράγουν σχεδόν
όλων των κατηγοριών ΕΑ πλην ιατρικών αποβλήτων. Όπως προκύπτει από στοιχεία της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (2001), στην Ελλάδα έχουµε περίπου 200.000
µεταποιητικές επιχειρήσεις ενώ σύµφωνα µε τον Πίνακα 1, µόνο περίπου οι 2000, δηλαδή το
1 % εξ αυτών είναι εγκατεστηµένες στις Βιοµηχανικές Περιοχές. Για το λόγο αυτό θα
µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το ζήτηµα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων,
που παράγονται από τις εγκαταστηµένες στις ΒΙΠΕ επιχειρήσεις δεν είναι το κύριο
πρόβληµα της διαχείρισης αυτής της κατηγορίας αποβλήτων.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από αυτά τα απόβλητα
θα πρέπει να αγνοηθούν, όπως αποδεικνύει και το πρόσφατο περιστατικό στη Βιοµηχανική
Περιοχή Βόλου-Παράρτηµα. Από τη δειγµατοληψία επιφανειακού εδάφους, που έγινε γύρω
από δεκάδες σκουριασµένα βαρέλια µε βιοµηχανικά απόβλητα σε οικόπεδο στη Βιοµηχανική
Περιοχή Βόλου-Παράρτηµα, βρέθηκαν υψηλά επίπεδα των επικίνδυνων οργανικών ρύπων
PCBs.
Οι αναλύσεις του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» έδειξαν, στα δύο από τα δείγµατα που
ελήφθησαν στις 31/12/2009, τιµές 5,37 pg/g και 5,03 pg/g και στα υπόλοιπα τρία δείγµατα
τιµές 1,82 pg/g, 1,90 pg/g και 1,12 pg/g. Για τα PCBs η νοµοθεσία δεν προσδιορίζει ανώτατα
όρια, καθώς πρόκειται για ουσία που δεν υπάρχει στη φύση και κατά συνέπεια οι τιµές θα
έπρεπε να είναι µηδενικές. Τα εν λόγω βαρέλια δεν έφεραν ούτε ειδική σήµανση µε το
διεθνές σήµα τοξικότητας, ούτε πινακίδες µε αναφορά στο περιεχόµενο τους.
Παρόµοιο πρόβληµα δηµιουργήθηκε πρόσφατα και στη Βιοµηχανική Περιοχή
Αλεξανδρούπολης όπου σε οικόπεδο βιοµηχανικής µονάδας εντός της ΒΙΠΕ βρέθηκαν
θαµµένα 70 βαρέλια µε επικίνδυνες ουσίες.
Όσον αφορά τη διαχείριση των ΕΑ – µετά από την εφαρµογή µεθόδων Πρόληψης
Ρύπανσης ή και χωρίς να προηγηθεί αυτή – στην Ελλάδα εφαρµόζονται τις εξής πρακτικές:
1) Αποθήκευση εντός των µονάδων παραγωγής τους
2) Αξιοποίηση τους (κυρίως ως εναλλακτικού καυσίµου στις τσιµεντοβιοµηχανίες)
3) ∆ιαχείριση στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος
4) Μεταφορά στο εξωτερικό
Στις Βιοµηχανικές Περιοχές εφαρµόζονται οι τρεις πρώτες πρακτικές τόσο για τα
απόβλητα που παράγονται από τις εγκαταστηµένες στις ΒΙΠΕ επιχειρήσεις όσο και για τα
απόβλητα που µεταφέρονται σε µονάδες εντός ΒΙΠΕ για διαχείριση. Ειδικότερα:
1) Η αποθήκευση των ΕΑ, κυρίως των µεταλλουργικών δραστηριοτήτων, εφαρµόζεται
στη ΒΙΠΕ Βόλου-Κύρια, ΒΙΠΕ Βόλου-Παράρτηµα, ΒΙΠΕ Πατρών, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.
2) Η προετοιµασία των ΕΑ για αξιοποίηση ως εναλλακτικό καύσιµο στους
περιστροφικούς κλιβάνους των τσιµεντοβιοµηχανιών εφαρµόζεται στη ΒΙΠΕ
Θεσσαλονίκης από την POLYECO A.E. σε συνεργασία µε την POLYECO A.E. στον
Ασπρόπυργο.
3) Η διαχείριση των ΕΑ που εµπίπτουν στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων διαχείρισης
εφαρµόζεται στις εξής περιπτώσεις:
(α) για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαιών (ΑΛΕ)
Επωνυµία επιχείρησης
∆ΕΛΤΑ ΛΕΙΝΑ∆ΑΡΟΣ Α.Ε.
GREEN OIL Α.Ε.Β.Ε.

ΒΙΠΕ εγκατάστασης
ΒΙΠΕ Πατρών
ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης

(β) για τα Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΑΗΣΣ)
Επωνυµία επιχείρησης
EVROS LEAD Α.Ε.
ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.

ΒΙΠΕ εγκατάστασης
ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
ΒΙΠΕ Πατρών
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(γ) για τα Απόβλητα Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΑΟΤΚΖ)
Επωνυµία επιχείρησης
Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΚΟΚΑΛΗΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ
ΓΚΟΥΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΠΕ εγκατάστασης
ΒΙΠΕ Πατρών
ΒΙΠΕ Πατρών
ΒΙΠΕ Τριπόλεως
ΒΙΠΕ ∆ράµας
ΒΙΠΕ Ηρακλείου
ΒΙΠΕ Ιωαννίνων
ΒΙΠΕ Καβάλας
ΒΙΠΕ Βόλου-Κύρια
ΒΙΠΕ Ηρακλείου
ΒΙΠΕ Σερρών

(α) για τα Ιατρικά Απόβλητα (ΙΑ)
Επωνυµία επιχείρησης
STERIMED Ε.Π.Ε.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.
MEDICAL WASTE A.E.

ΒΙΠΕ εγκατάστασης
ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
ΒΙΠΕ Βόλου-Παράρτηµα
ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Ωστόσο, σύµφωνα µε την Κολλάνου (2002), η επιλογή των θέσεων για τη χωροθέτηση
των µονάδων διαχείρισης των ΕΑ στην Ελλάδα παραµένει σηµαντικό πρόβληµα, λόγω της
επιφυλακτικότητας ή και της συχνά κάθετης άρνησης των εµπλεκοµένων φορέων να
συναινέσουν στη χωροθέτηση µιας εγκατάστασης για τη διαχείριση ΕΑ στη περιοχή τους. Το
φαινόµενο αυτό είναι γνωστό και στο εξωτερικό ως σύνδροµο NIMBY (Not In My Backyard)
(Όχι Στην Αυλή Μου), αλλά στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονο. Είναι συχνό το φαινόµενο
κάτοικοι να διαδηλώνουν, όταν πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή τους ένας Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) ή µια µονάδα διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων (Αραβώσης 2002). Η αντίδραση είναι έντονη ακόµη και εάν η προτεινόµενη
λύση πληροί όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές, ώστε να µην υπάρχει καµία
επίπτωση στο περιβάλλον.
Σύµφωνα µε το ΤΕΕ (2005) είναι ελάχιστες οι εγκεκριµένες µονάδες (Κέντρα) για την
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα βασικά συµπεράσµατα από την παραπάνω ανάλυση είναι τα εξής:
1) Το ζήτηµα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από τις
εγκαταστηµένες στις Βιοµηχανικές Περιοχές επιχειρήσεις δεν αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα,
λόγω του µικρού αριθµού των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στις ΒΙΠΕ. Ο µεγάλος
αριθµός των επιχειρήσεων που παράγουν αυτήν την κατηγορία αποβλήτων παραµένει
εγκατεστηµένος εκτός των ΒΙΠΕ.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να υποτιµηθεί η πιθανότητα να δηµιουργηθούν
προβλήµατα από τα επικίνδυνα απόβλητα των εγκαταστηµένων στις ΒΙΠΕ επιχειρήσεων η
οποία πάντα υπάρχει, όπως δείχνουν και τα πρόσφατα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν
στις ΒΙΠΕ Βόλου (Παράρτηµα) και Αλεξανδρούπολης. Γ΄αυτό το λόγο θα πρέπει να ληφθεί
ανάλογη µέριµνα, όπως και για τα επικίνδυνα απόβλητα των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστηµένες εκτός των ΒΙΠΕ.
2) Το βασικό πρόβληµα στην Ελλάδα σχετικά µε τη διαχείριση των επικινδύνων
αποβλήτων δεν είναι τόσο τεχνολογικό (διότι κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις έχουν
αναπτυχθεί για τις περισσότερες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων), ούτε οικονοµικό (διότι
µε τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν οι απαιτούµενοι οικονοµικοί πόροι για

6

την κατασκευή σχετικών µονάδων) αλλά αυτό της κοινωνικής αποδοχής των θέσεων
χωροθέτησης των µονάδων αυτών. Οι ΒΙΠΕ µπορούν στην περίπτωση αυτή να
αποτελέσουν µια λύση για τους εξής λόγους:
α) Έχουν κατ΄αρχην την κοινωνική αποδοχή για την υποδοχή τέτοιου είδους
εγκαταστάσεων, διότι θεωρούνται στην κοινωνική συνείδηση ήδη «βρώµικοι» και
«περιβαλλοντικά υποβαθµισµένοι» χώροι
β) Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία επιτρέπεται σ΄αυτές να εγκατασταθούν δραστηριότητες
υψηλής όχλησης όπως είναι οι µονάδες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
γ) Οι 22 από τις 27 ΒΙΠΕ, έχουν ακόµη διαθεσιµότητα ελεύθερου χώρου για την
εγκατάσταση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων
δ) Η χωρική κατανοµή τους σε επίπεδο Χώρας είναι ικανοποιητική για την κάλυψη
των υπαρχουσών αναγκών. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται πρόταση επιλογής των ΒΙΠΕ για τη
χωροθέτηση µονάδων διαχείρισης ΕΑ.
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