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ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ 
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
▶ Το καρκινογόνο υλικό που απειλεί τις ζωές μας

▶ Τα παιχνίδια με τη δημόσια υγεία των λουομένων

▶ Ποια παραλία μολύνθηκε με ίνες αμιάντου

▶  Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει το ΠΑΚΟΕ
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Δ ικαστικά αποφάσισε να κινηθεί 
το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολο-
γικών Ερευνών, εναντίον του 

καθηγητή υγιεινής του τμήματος ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Πατρών σχετι-
κά με τις δηλώσεις που έκανε για τις 
παραλίες της Αχαΐας αλλά και για την 
υπόθεση της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ». Ο καθηγητής 
αμφισβήτησε τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ 
για τη μόλυνση των νερών κολύμβη-
σης αλλά και για το πρόβλημα που έχει 
προκύψει με τον τοξικό αμίαντο στην 
παραλία του Δρεπάνου. Το Πανελλήνιο 
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έδωσε 
στοιχεία στη δημοσιότητα που απο-
δεικνύουν την ρύπανση στην περιοχή 
και εγκαλεί όποιον μπορεί τεκμηριω-
μένα να τα αμφισβητήσει. Ειδικότερα 
για τον κ. Βανταράκη το ΠΑΚΟΕ κατέ-
θεσε ήδη αγωγή και μήνυση, οπόταν 
η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια.

Η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ 
έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟ-
ΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΝΤΑ-
ΡΑΚΗ

Λεκτικά, ο καθηγητής Βανταράκης με 
περίσσιο θράσος, κατηγορεί το ΠΑΚΟΕ 
για ανευθυνότητα στις μετρήσεις του.

Εμείς απαντάμε
1. Πριν δύο χρόνια σε τηλεοπτικό διά-

λογο με τον καθηγητή Βανταράκη, είχε 
αποδεχθεί τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ και 
μάλιστα είχε τονίσει τον ετεροχρονι-
σμό των μετρήσεων του Υπουργείου.
2. Σήμερα, δίχως να αντιπαραθέτει 
στοιχεία, δηλώνει με την κάλυψη της 
ιδιότητας του ως καθηγητής, υγιεινής 
μάλιστα, ότι οι θάλασσες σε τέσσερα (4) 
σημεία της Αχαΐας είναι πεντακάθαρες.
3. Δίχως στοιχεία για την «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» 
αναφέρει ότι ο αμίαντος εκεί, δεν έχει 
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Εμείς δηλώνουμε, προκαλού-
με και προσκαλούμε τον όποιο 
Βανταράκη.
1. Να παραθέσει μετρήσεις δικές του 
ή Παν/κών εργαστηρίων τα οποία την 
ίδια στιγμή, να είναι αντίθετες με αυτές 
που ενυπόγραφα δημοσιεύει το ΠΑΚΟΕ 
2. Ζητάμε άμεσα παρουσία εισαγγελέα 
να γίνουν ταυτόχρονες δειγματοληψί-
ες, ώστε να αποδειχθεί η ελαφρότητα 
των δηλώσεων του Βανταράκη
3. Για τις δηλώσεις του Βανταράκη σε 

βάρος του ΠΑΚΟΕ, φορέας που ασχο-
λείται 37 χρόνια με την ποιότητα παρα-
μέτρων του περιβάλλοντος το ΠΑΚΟΕ 
έχει ήδη προχωρήσει δικαστικά κατα-
θέτοντας μήνυση και αγωγή σε βάρος 
του λασπολόγου Βανταράκη, για να 
αποδείξει τα λεγόμενά του.

Εμείς, κύριε Καθηγητή, υπογρά-
φουμε όλα όσα παραθέτουμε. Μέχρι 
στιγμής δεν έχουμε καμία ανακοίνω-
ση σου. Αίσχος, γιατί η Δημόσια Υγεία 
δεν είναι τηλεοπτικό σόου. »

Μήνυση του ΠΑΚΟΕ σε όποιον  
αμφισβητεί τις μετρήσεις στο Δρέπανο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ  
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ

Λεκτικά, ο καθηγητής Βανταράκης με περίσσιο θράσος,  κατη-
γορεί το ΠΑΚΟΕ για ανευθυνότητα στις μετρήσεις του.

Εμείς απαντάμε
1. Πριν δύο χρόνια σε τηλεοπτικό διάλογο με τον καθηγητή Βαντα-
ράκη, είχε αποδεχθεί τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ και μάλιστα είχε 
τονίσει τον ετεροχρονισμό των μετρήσεων του Υπουργείου.
2. Σήμερα, δίχως να αντιπαραθέτει στοιχεία, δηλώνει με την 
κάλυψη της ιδιότητας του ως καθηγητής, υγιεινής μάλιστα, ότι οι 
θάλασσες σε τέσσερα (4) σημεία της Αχαΐας είναι πεντακάθαρες.
3. Δίχως στοιχεία για την «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» αναφέρει ότι ο αμίαντος 
εκεί, δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Εμείς δηλώνουμε, προκαλούμε και προσκαλούμε τον 
όποιο Βανταράκη
1. Να παραθέσει μετρήσεις δικές του ή Παν/κών εργαστηρίων τα 
οποία την ίδια στιγμή, να είναι αντίθετες με αυτές που ενυπόγρα-
φα δημοσιεύει το ΠΑΚΟΕ 
2. Ζητάμε άμεσα παρουσία εισαγγελέα να γίνουν ταυτόχρονες 
δειγματοληψίες, ώστε να αποδειχθεί η ελαφρότητα των δηλώσε-
ων του Βανταράκη
3. Για τις δηλώσεις του Βανταράκη σε βάρος του ΠΑΚΟΕ, φορέας 
που ασχολείται 37 χρόνια με την ποιότητα παραμέτρων του περι-
βάλλοντος, το ΠΑΚΟΕ έχει ήδη προχωρήσει δικαστικά καταθέτο-
ντας μήνυση και αγωγή σε βάρος του λασπολόγου Βανταράκη, για 
να αποδείξει τα λεγόμενά του.

Εμείς, κύριε Καθηγητή, υπογράφουμε όλα όσα παραθέτουμε. 
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία ανακοίνωση σου. Αίσχος, γιατί η 
Δημόσια Υγεία δεν είναι τηλεοπτικό σόου. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
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Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει το ΠΑΚΟΕ 
για το αίσχος της ΑΜΙΑΝΤΙΤ

▶ Στο ίδιο έργο θεατές για τα … μη μέτρα των αρμοδίων για τον καρκινογόνο αμίαντο
▶ Τι δεν αποφάσισε το Υπουργείο για το επικίνδυνο εργοστάσιο και τα εκτεθειμένα απόβλητα 

▶ Στη Γερμανία τα δείγματα που πιστοποιούν ρύπανση της θάλασσας από την έρευνα του ΠΑΚΟΕ

Σ ε δύο Πανεπιστήμια της Γερμανίας 
εστάλησαν τα δείγματα από την 
παραλία της Αχαΐας (Δρέπανο) που 

μολύνθηκε από τον αμίαντο, σύμφωνα 
με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ. Αρμόδι-
οι και μη έσπευσαν τις προηγούμενες 
μέρες να αμφισβητήσουν το πόρισμα 
της ρύπανσης, προκειμένου να αποσεί-
σουν τις ευθύνες από τις πλάτες τους. 

Έτσι όμως θα πρέπει να λογοδοτή-
σουν για το γεγονός ότι παίζουν επι-
κίνδυνα παιγνίδια σε μία περιοχή που 
χρόνια εγκαταλείφθηκε στην τύχη της 
να συμβιώνει με ίνες αμιάντου, ο οποίος 
θεωρείται πλέον διεθνώς  απαράβατος 
φορέας καρκινογένεσης και θα πρέπει 
να αναλάβουν την ευθύνη να αποδεί-
ξουν τις θέσεις τους, ότι δηλαδή η περι-
οχή παραμένει … άσπιλη κι αμόλυντη για 
την δημόσια υγείας, μετά από δεκαετίες 
που βρίσκονται εκτεθειμένοι εκεί 1.000 
περίπου τόνοι αμιάντου. 

Το ΠΑΚΟΕ αμέσως μετά τη σύσκεψη 
που έγινε στο Υπουργείο για το θέμα 
και το δελτίο Τύπου που εξεδόθη απά-
ντησε τα εξής: 

Με το Δ.Τ του υπουργείου της 
4/7/2017 αποδεικνύεται περίτρανα η 
προχειρότητα με την οποία αντιμετω-
πίζει η «εξουσία» το τεράστιο πρόβλημα 
της διαχείρισης επικίνδυνων και τοξικών 
αποβλήτων σε διάφορες περιοχές της 
χώρας και ιδιαίτερα στην “ΑΜΙΑΝΤΙΤ” 
στο Δρέπανο της Αχαΐας διότι:
 1. Μετά από έξι (6) χρόνια πλήρους 
αδράνειας στην από 7/11/2011 από-
φαση (5266/95937) της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, στην 
οποία σαφώς προσδιοριζόντουσαν οι 
ΑΜΕΣΕΣ κινήσεις που έπρεπε να γίνουν, 
ώστε να μεταφερθούν οι ποσότητες 
των επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων 
στο εξωτερικό, με το χθεσινό ΔΤ αυτή 
η μεταφορά δεν αναφέρεται καθόλου. 
Στην απόφαση αυτή αναφέρονται επί-
σης και οι τεράστιες ποσότητες επικίν-
δυνων ρυπασμένων υλικών που στο ΔΤ 
γίνεται μνεία ότι συνεχίζεται η απόρρι-
ψη τέτοιων ποσοτήτων 
2. Στο ΔΤ αναφέρεται ως μέτρο η άμε-
ση φύλαξη και η περίφραξη του χώρου 
των 140 στρεμμάτων, χωρίς να μπαί-
νει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Σαφώς 
στο ΔΤ ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ Σωκρά-
της Φάμελλος αλλάζει θέση, μετά τις 
πιέσεις που δέχτηκε, απ’ αυτήν που τον 
Απρίλιο ενώπιον τρίτων είχε διατυπώσει 
στον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ, ότι δηλαδή ο 
χώρος της “AMIANTIT” θα είναι αυτός 

που θα γίνει στην Πελοπόννησο, αντί 
της Μεγαλόπολης που είχε προσδιορι-
στεί στους χάρτες του Ε.Σ.Ε.Α Επίσης 
αναφέρεται στο ΔΤ, ότι η διαχείριση 
των υγειονομικών και νοσοκομειακών 
αποβλήτων παρά το γεγονός ότι έπρεπε 
από το 2005 να έχουν προσδιοριστεί οι 
μέθοδοι και ο χώρος διάθεσης. Εν τού-
τοις θρασύτατα γράφεται ότι «δεν έχει 
ακόμα ανακληθεί καμία σχετική πρω-
τοβουλία» και αναρωτιόμαστε τι γίνε-
ται μ’ αυτά; ζητάμε άμεση απάντηση.
3. Στην συνέχεια του ΔΤ, αναφέρεται 
ότι «όλοι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να 
αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες» και 
δεν κάνουν καμία νύξη για την υφιστά-
μενη από το 2011 απόφαση που είναι 
άμεσα εφαρμοστέα. Αυτή η έλλειψη 
«πολιτικού ήθους» από τους κρατού-
ντες μας ανησυχεί ιδιαίτερα. 
4. Τα άμεσα μέτρα που προτείνονται, 
είναι κακή αντιγραφή της προαναφερό-
μενης απόφασης και κυριολεκτικά, κατά 
την δική μας άποψη, ρίχνουν στάχτη 
στα μάτια των κατοίκων της περιοχής 
που σίγουρα ανησυχούν. Όλα αυτά που 
αναφέρονται στο ΔΤ για τη λήψη άμε-
σων μέτρων αποδεικνύουν το έντονο 
πρόβλημα της επικινδυνότητας αφενός, 
και της εγκατάλειψης από την πολιτεία 
αφετέρου και την ατυχία των πολιτών 
που κατοικούν εκεί. 
5. Άκαιρα το σκέφτηκαν οι κρατού-
ντες ότι πρέπει το ΣΤΕ να επισπεύσει 

τις διαδικασίες γιατί υφίσταται πρό-
βλημα ασφαλείας της Δημόσιας Υγεί-
ας. Τι έκαναν δέκα χρόνια και πλέον οι 
εξουσιαστές μας; 
6. Οι κύριοι της έκτασης (Εθνική Τρά-
πεζα) είναι ενημερωμένοι από το 2011 
και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. 
7. Το κερασάκι στην τούρτα μετά τις 
αναφορές για επικίνδυνα και τοξικά από-
βλητα για άμεση διαχείριση τους έρχε-
ται με την τελευταία παράγραφο (προ-
στέθηκε στο τέλος) που αναφέρεται σε 
μετρήσεις που διενεργήθηκαν πρόσφα-
τα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Το ΠΑΚΟΕ ως υπεύθυνος φορέας 
που λειτουργεί 37 ολόκληρα χρό-
νια, αφενός ερωτά και απαιτεί άμε-
σα απαντήσεις από την εξουσία και 
αφετέρου δηλώνει:

 A) ΕΡΩΤΑ 
1. Όλες αυτές οι πρόσφατες κινητο-
ποιήσεις της εξουσίας ξεκίνησαν από 
το ΠΑΚΟΕ τον Απρίλιο και τώρα με το 
ΔΤ του 210/19-6-017. Τι κάνατε δέκα 
χρόνια πριν και ιδιαίτερα μετά την από-
φαση του 2011 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης; 
2. Σκοπεύετε να μεταφέρετε τα επι-
κίνδυνα και τοξικά απόβλητα του αμι-
άντου στην Ευρώπη ή να τα εξαφανί-
ζετε με την τελευταία τεχνολογία του 
Πλάσματος;
3. Ποιο είναι το άμεσο χρονοδιάγραμμα 
της απομάκρυνσης των επικίνδυνων και 

τοξικών αποβλήτων από το Δρέπανο; 
4. Έχετε κατά νου να αναζητήσετε τους 
υπεύθυνους γι αυτή την εγκατάλειψη 
της περιοχής; 
5. Δεν θεωρείτε ότι είναι σχήμα οξύμω-
ρο να δηλώνετε σε ολόκληρο το ΔΤ την 
ανησυχία σας για την δομή του χώρου 
και τον κίνδυνο που εγκυμονεί και ταυ-
τόχρονα να δηλώνετε ότι οι αναλύσεις 
σας δεν ενέχουν καμία ανησυχία; 

Β) ΔΗΛΩΝΕΙ
 1. Την άμεση καταγγελία στον Πρό-
εδρο του Αρείου Πάγου, τον Εισαγγε-
λέα και τον Επιθεωρητή, εναντίον των 
αρχών για την εγκατάλειψη και τη αδι-
αφορία που επιδεικνύουν 
2. Την άμεση καταγγελία στα αρμόδια 
όργανα της Ε.Ε για την χύδην εγκατά-
λειψη 1.5 εκατομμυρίων τόνων απο-
βλήτων αμιάντου σε ολόκληρη τη χώρα.
 3. Την άμεση αποστολή δειγμάτων 
αποβλήτων αμιάντου σε δύο Παν/μια 
της Γερμανίας για τον προσδιορισμό 
της επικινδυνότητας τους.
 4. Εν ονόματι πολλών κατοίκων που 
μας έχουν καταγγείλει γεγονότα και των 
συγγενών των εργαζομένων που πέθα-
ναν από καρκίνο, την άμεση προσφυγή 
μας στα ποινικά και αστικά δικαστήρια 
για την αποκατάσταση των δικαιωμά-
των τους. 

Τέλος, αναρωτιόμαστε ΑΡΑΓΕ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ; 
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Ν α … συσκευάσουν τα επικίνδυνα 
και καρκινογόνα απορρίμματα του 
αμιάντου, που έμειναν εκτεθειμέ-

να για χρόνια ολόκληρα στο εργοστάσιο 
της ΑΜΙΑΝΤΙΤ στην Αχαΐα, αποφάσισαν οι 
Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος στις 3 Ιουλίου.

Την σχετική ανακοίνωση μάλιστα έκα-
νε ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης 
Φάμελλος που αναφέρθηκε επί λέξει σε 
«συλλογή και συσκευασία θραυσμάτων 
και δομικών υλικών αμιαντοτσιμέντου». 

Εν τούτοις, ακόμη κι αν η συλλογή 
των επικίνδυνων στοιχείων γίνει με κάθε 
μέτρο προφύλαξης από ειδικά εξοπλισμέ-
να συνεργεία το ζήτημα που θα ανακύ-
ψει είναι το που θα μεταφερθούν αυτά 
τα υλικά, αφού η νομοθεσία είναι σαφής 
και απαγορεύει την εξουδετέρωσή τους 
σε χώρους που δεν πληρούν τις κατάλ-
ληλες προδιαγραφές. Και φυσικά τέτοιοι 
χώροι δεν υπάρχουν πουθενά στην περιο-
χή  κι όπως αποκάλυψε ο Υπουργός ούτε 
πρόκειται να δημιουργηθούν. 

Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου συμμε-
τείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλά-
δας, Απ. Κατσιφάρας, ο Δήμαρχος Πατρέ-
ων Κων. Πελετίδης, ο Συντονιστής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, 
Νικ. Παπαθεοδώρου, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Δυτικής Ελλάδας Ν. Μπαλαμπάνης, 
ο Αντιδήμαρχος Πατρέων Π. Στάμος, ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δρεπά-
νου, Βασ. Σακελαράκης,  καθώς και στε-
λέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
του Δήμου Πατρέων, της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμη-
σης, Ενέργειας & Μεταλλείων, της Ειδικής 
Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

Εισηγητικά ο Αν. ΥΠΕΝ ενημέρωσε 
τους μετέχοντες ότι στον Εθνικό Σχεδια-
σμό Επικινδύνων Αποβλήτων, που εγκρί-
θηκε για τη χώρα μας το Δεκέμβριο του 
2016, δεν προβλέπεται η κατασκευή υπο-
δομής διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, 
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αχαΐας, και η μόνη πρόβλε-
ψη που υπάρχει, αφορά στη διαχείριση 
των  υγειονομικών και νοσοκομειακών 
αποβλήτων της περιοχής, για τα οποία 
δεν έχει ακόμα αναληφθεί καμία σχετι-
κή πρωτοβουλία.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως απο-
τελεί «ζήτημα περιβαλλοντικής προτε-
ραιότητας για την Πολιτεία η ασφαλής 
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων 
που έχουν αποτεθεί σχεδόν μια δεκαε-

τία στο χώρο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, καθώς και 
η αποκατάσταση του χώρου». 

Εν τούτοις,  το πρόβλημα χρονίζει και 
παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις των 
πολιτικών ταγών ο Αμίαντος παραμένει 
στην περιοχή με όποιο κίνδυνο συνεπά-
γεται αυτό για την δημόσια Υγεία. 

Το ΠΑΚΟΕ ανέδειξε το θέμα με κάθε 
τρόπο και έκανε μετρήσεις στην περιοχή, 
αποδεικνύοντας τη μόλυνση. Οι κάτοικοι 
συσπειρώθηκαν και συγκρότησαν ενιαίο 
μέτωπο για να πιέσουν την Πολιτεία, να 
δώσει επιτέλους λύσεις σε μία θανατη-
φόρα εστία μόλυνσης, που τους απειλεί 
δεκαετίες στο Δρέπανο. 

Όμως οι απαντήσεις είναι ενδεικτι-
κές των ρυθμών που θα ακολουθηθούν: 
Ο Αν. ΥΠΕΝ διατύπωσε εισαγωγικά την 
άποψη ότι «οφείλουμε όλοι οι αρμόδιοι 
φορείς να αναλάβουμε κοινές πρωτο-
βουλίες και να ενημερώσουμε την κοι-
νωνία, ότι η επίλυση του συγκεκριμένου 
προβλήματος δεν αποτελεί περιβαλλο-
ντικό κίνδυνο, αλλά αντίθετα η παραμο-
νή του μπορεί να αποτελέσει».

Στη σύσκεψη ανακοινώθηκε πως οι 

μετέχοντες κατέληξαν στα εξής μέτρα::
1. Την άμεση εφαρμογή μέτρων φύλαξης 
και περίφραξης της εγκατάστασης με μέρι-
μνα των ιδιοκτητών της και παράλληλα 
την ενημέρωση των αρμοδίων αστυνομι-
κών και δικαστικών αρχών από πλευράς 
Αν. ΥΠΕΝ, ώστε να επισημανθούν οι κίν-
δυνοι νέων αποθέσεων, η ανάγκη εφαρ-
μογής αυστηρών κανόνων επιτήρησης και 
η απονομή ευθυνών σε όσους παραβιά-
ζουν τους όρους προστασίας του περιβάλ-
λοντος, αλλά και σε όσους συμμετέχουν 
ή ενθαρρύνουν την παράνομη απόρριψη 
αποβλήτων, η οποία συνεχίζεται.
2. Την ενημέρωση αρμοδίως του ΣτΕ 
προκειμένου να επισπευσθεί η δημοσι-
οποίηση της απόφασης για την υπόθεση, 
που εκδικάστηκε την 1η Φεβρουαρίου 
2017, λαμβάνοντας υπόψη το σαφέστα-
το ζήτημα ασφάλειας του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας.
3. Την ενημέρωση των κυρίων της έκτα-
σης για την ανάγκη εφαρμογής άμεσων 
μέτρων, τα οποία σε κάθε περίπτωση εξα-
σφαλίζουν την ασφαλή διαχείριση και τα 
οποία συνοψίζονται στα εξής:

α) Πλήρης προσδιορισμός και αξιολό-
γηση των πιθανών κινδύνων και λεπτο-
μερής καθορισμός των μέτρων ελέγχου 
και των απαραίτητων ενεργειών ασφά-
λειας και προστασίας

β) Μελέτη κατηγοριοποίησης και 
ταξινόμησης όλων των αποβλήτων ανα-
λόγως κωδικών ΕΚΑ σε επικίνδυνα και 
μη απόβλητα

γ) Συλλογή και συσκευασία θραυ-
σμάτων και δομικών υλικών αμιαντο-
τσιμέντου, αποξήλωση στεγών και προ-
σόψεων φύλλων αμιαντοτσιμέντου και 
συσκευασία τους, συλλογή και συσκευ-
ασία αντιδραστηρίων και

δ) Κατάρτιση λεπτομερούς Σχεδί-
ου Έκτακτης Ανάγκης για κάθε τμήμα 
εργασιών.

Τέλος, σε παράγραφο που προστέθη-
κε την τελευταία στιγμή γίνεται αναφορά 
στις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, με διάθεση 
κατευνασμού του θορύβου που προκά-
λεσαν στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. 

Συγκεκριμένα το Υπουργείο αναφέ-
ρει «σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανα-
λύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, στην εγκατάσταση και την ευρύτερη 
περιοχή, οι οποίες διενεργήθηκαν πρό-
σφατα από πιστοποιημένο εργαστήριο σε 
αναλύσεις αμιάντου, διαπιστώθηκε ότι 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και καμία 
υπέρβαση ορίων στα θαλάσσια ύδατα και 
στην ατμόσφαιρα της περιοχής. Κάποια 
δημοσιεύματα περί του αντιθέτου δεν 
προέρχονται από διαπιστευμένα εργα-
στήρια και δεν έχουν καμία θεσμική ισχύ». 

Τι αποφάσισε το Υπουργείο για τις 
καρκινογόνες ποσότητες στην Αχαΐα 

Αμίαντος σε … συσκευασία δώρου με άγνωστο παραλήπτη
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Α μίαντος στις μέρες μας σημαίνει … 
καρκίνος. Κι όμως μία παραλία της 
Αχαΐας, όπου κολυμπούν καθημερι-

νά παιδιά και ενήλικες έχει μολυνθεί από 
ίνες αμιάντου και παρά τις κραυγές αγω-
νίας όσων γνωρίζουν τις μετρήσεις, ουδείς 
αρμόδιος πήρε πρωτοβουλία να ξεκαθαρί-
σει το θέμα και να προστατεύσει επιτέλους 
τη δημόσια υγεία. 

Πάνε χρόνια που το περιβόητο εργοστά-
σιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, στο Δρέπανο της Αχαΐ-
ας έκλεισε. Στα δέκα στρέμματα που κατα-
λαμβάνει το ερειπωμένο του πλέον κτήριο, 
αφέθηκαν χίλιοι τόνοι από το επικίνδυνο και 
καρκινογόνο υλικό, τους οποίους ουδέποτε 
το ελληνικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη να 
εξουδετερώσει. Το αποτέλεσμα είναι οι ίνες 
αμιάντου να έχουν πλέ-
ον μολύνει ολόκληρη 
την περιοχή και κυρί-
ως – όπως απόδειξαν 
οι πρόσφατες μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ- την παρα-
λία, όπου ανυποψίαστοι 
λουόμενοι κολυμπούν 
καθημερινά. 

Επιστημονικό συνερ-
γείο του ΠΑΚΟΕ την 
Παρασκευή 16-6-2017 
(09:30-10:30) επισκέ-
φθηκε την παραλία του 
Δρεπάνου και συνέλεξε 
δείγματα νερού, βοτσά-
λων και χαλικιών, τα 
οποία μεταφέρθηκαν 

στα πιστοποιημένα εργαστήριά του, για περαι-
τέρω ανάλυση στην περιεκτικότητα αμιάντου.

Οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ έγιναν με βάση 
τις υφιστάμενες υπουργικές αποφάσεις 
8243/1113/91(ΦΕΚ 138/Β/8-3-91). 

Σε τρία δείγματα θαλασσινού νερού, μετρή-
θηκε συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδί-
ων με ίνες αμιάντου 65-150 mgr/lt, δηλα-
δή υπερδιπλάσιες των επιτρεπόμενων τιμών 
των 30 mgr/lt. Επίσης, μικροσκοπικά, εντοπί-
σθηκαν ίνες αμιάντου 10-20/cm2 σε βότσα-
λα και χαλίκια. 

Το ΠΑΚΟΕ, διαπιστώνοντας τη μόλυν-
ση της περιοχής ζήτησε άμεσα την παρέμ-
βαση της Περιφέρειας και του Εισαγγε-
λέα της Πάτρας για να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία.

Ποιά είναι η «παραλία – θάνατος»  
από μόλυνση αμιάντου 
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Τ εράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία 
συνιστούν οι χίλιοι εκτεθειμένοι τόνοι 
αμιάντου στο Δρέπανο Αχαΐας, που 

ήδη έχουν ρυπάνει την παραλία της περιο-
χής.  Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ την 
Παρασκευή 16-6-2017 (09:30-10:30) επι-
σκέφθηκε την παραλία του Δρεπάνου, όπου 
κολυμπούν παιδιά και μεγάλοι και συνέλε-
ξε δείγματα νερού, βοτσάλων και χαλικιών, 
τα οποία μεταφέρθηκαν στα πιστοποιημένα 
εργαστήριά του, για περαιτέρω ανάλυση στην 
περιεκτικότητα αμιάντου.

Υπενθυμίζουμε ότι παρά τον επιστημονικά 
τεκμηριωμένο πλέον κίνδυνο που συνιστά ο 
αμίαντος για την ανθρώπινη υγεία, στο χώρο 
των δέκα (10) στρεμμάτων της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» 
στο Δρέπανο Αχαΐας, παραμένουν εκτεθειμέ-
νοι πάνω από χίλιοι (1.000) τόνοι αμιάντου  
της 15ετίας 1990-2005.

Από τις μετρήσεις διαπιστώνεται ότι υπάρ-
χει πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Δρε-
πάνου, με αποτέλεσμα κάτοικοι και λουόμενοι 
να κινδυνεύουν. Ζητάμε άμεσα την παρέμβα-
ση της Περιφέρειας και του Εισαγγελέα της 
Πάτρας για να προστατευθεί η δημόσια υγεία 
στην περιοχή.

Καρκινογόνος αμίαντος για τους 
λουόμενους στην παραλία Δρεπάνου Αχαΐας



οικονομίαΦΑΚΕΛΟΣ | ΑΜΙΑΝΤΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017                            7

Μ οχλό πίεσης στην Πολιτεία και 
όποιον άλλο αρμόδιο φορέα για 
να μπει επιτέλους τέλος στην 

αθλιότητα με τον παρατημένο κι επικίν-
δυνο Αμίαντο στο Δρέπανο της Αχαΐας 
συγκροτούν πολίτες της περιοχής, που 
ανησυχούν για την δημόσια υγεία.  

Το πρώτο σημαντικό βήμα, στη λύση 
της 10χρονης ανοχής της περιβαλλο-
ντικής Ζημιάς και της αδράνειας στις 
επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία και στο 
Οικοσύστημα της περιοχής του Δρεπά-
νου, έγινε μέσα Ιουνίου  στην Πάτρα στη 
σύσκεψη που προκάλεσε το ECOCITY 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτών, 
βουλευτών, της Περιφέρειας Δυτ. Ελλά-
δας και του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.

Στην Αίθουσα του Εμπορικού και 
Εισαγωγικού Συλλόγου  της Πάτρας, 
υπήρξε συμφωνία μεταξύ πολιτών, βου-
λευτών και Περιφέρειας στην πρόταση 
του ECOCITY, για Κοινό Μέτωπο με τη 
δημιουργία Επιτροπής για τη προώθηση 
της λύσης στο πρόβλημα της ΑΜΙΑΝΤΙΤ.

Η συνάντηση ξεκίνησε με υποδο-
χή των συμμετεχόντων από τον Πρόε-
δρο του ECOCITY Θάνο Ζαφειρόπου-
λο, ο οποίος αναφέρθηκε στη έργο της 
Επιτροπής Περιβαλλοντικής Ζημιάς του 
ECOCITY και στην ανάγκη να πάψει η 
αδράνεια που παρατηρείται στα δέκα 
χρόνια που πέρασαν, για τη λύση της 
σοβαρής περιβαλλοντικής ζημιάς από 
το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο της ΑΜΙ-
ΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο.  Τόνισε την ανά-
γκη προσανατολισμού των κατοίκων σε 
συγκεκριμένα βήματα και νομικές ενέρ-
γειες που θα υποχρεώσουν σε λύση και 
απεμπλοκή του προβλήματος.

Η Μαργαρίτα Καραβασίλη, π. Γ.Γ. του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και μέλος της 
Επιτροπής Περιβαλλοντικής Ζημιάς του 
ECOCITY, αφού έκανε μια ουσιαστική 
περιγραφή του ιστορικού και της πορεί-
ας του θέματος, κατέληξε στη πρόταση 
της Επιτροπής του ECOCITY για εντα-
φιασμό των επικίνδυνων υλικών στον 
χώρο του εργοστασίου, αφού τηρηθούν 
όλες οι απαιτούμενες εργασίες πλήρους 
στεγανοποίησης, που θα παρακολουθεί 
ειδική ομάδα επιστημόνων μας.

Ο Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστά-
μενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανέφε-
ρε πως οι αρμοδιότητες τους φτάνουν 
μέχρι τον έλεγχο και είναι θέμα πλέον 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συμ-
φώνησε με την πρόταση του ECOCITY 
για την ταφή των υπαρχόντων επικίν-
δυνων υλικών αμιάντου του εργοστα-
σίου, στο χώρο του.

Ο βουλευτής Ιάσων Φωτήλας γνω-
στοποίησε ότι ετοιμάζει Επίκαιρη Ερώτη-
ση, για την οποία θα είναι υποχρεωμένος 

πλέον να έλθει στη Βουλή να καταθέσει 
για το θέμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος

Ακολούθησε ανάγνωση της επιστο-
λής που έστειλε η Εθνική Τράπεζα για 
τη συνάντηση, όπου αναφέρει μεταξύ 
άλλων «η Τράπεζά μας, στα πλαίσια της 
προστασίας του περιβάλλοντος, έγκαιρα 
προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέρ-
γειες ώστε να δοθεί οριστική λύση στην 
υπόθεση της εξυγίανσης του ακινήτου 
από τον αμίαντο. 

Η υποβληθείσα προς τούτο σχετική 
μελέτη εξυγίανσης, δεν εγκρίθηκε από 
την αρμόδια Δημόσια Αρχή και έτσι η 
Τράπεζά μας αναγκάστηκε να προσφύ-
γει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου 
και αναμένουμε την έκδοση της απόφα-
σής του. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας εμμέ-
νει στις απόψεις της μέσω δημοσιευμά-
των στον τοπικό τύπο και στο Διαδίκτυο, 
θεωρούμε, παρότι εκτιμούμε την πρω-
τοβουλία σας, ότι οι συνθήκες για την 
πραγματοποίηση της προταθείσας από 
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
σας, συνάντηση, δεν είναι ακόμα ώρι-
μες και κατά συνέπεια δεν δυνάμεθα να 

παραστούμε. Διαπιστώνεται για πολλο-
στή φορά ότι, «η Διοικητική Αρχή δεν 
επιδιώκει να υιοθετήσει ακόμα και τις 
αποφάσεις που προσδιορίζονται για τα 
απόβλητα αμιάντου στο πρόσφατο Νόμο 
(ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016), αλλά να 
εμμένει στα αδιανόητα».

Στις ανησυχίες που εκφράστηκαν 
για τον ενταφιασμό των υλικών αμιά-
ντου στον χώρο, απάντησε ο ομ Καθη-
γητής του ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος του 
ECOCITY Γιάννης Κουμαντάκης, ο οποίος 
αναφέρθηκε αναλυτικά στο τρόπο στε-
γανοποίησης και αδρανοποίησης επικίν-
δυνων υλικών. 

Στη συνέχεια παρουσίασε τα αντίστοι-
χα έργα που έγιναν στη Κοζάνη για την 
αποκατάσταση των υλικών του μεταλ-
λείου αμιάντου του Ζιδανίου, επίσης του 
εξοφλημένου λιγνιτορυχείου Καρδιάς 
Πτολεμαϊδας από τη ΔΕΗ για επικίνδυ-
να βιομηχανικά υλικά κυρίως αμιάντου. 
Ακόμη αναφέρθηκε στην εμπειρία του 
στο έργο του ΕΜΠ που είχε την ευθύνη 
ταφής τοξικών εδαφών, στην π Μεταλ-
λουργία Λαυρίου, στο χώρο που λει-
τουργεί σήμερα το Τεχνολογικό Πάρκο 
με εγκατεστημένα γραφεία επιχειρήσε-

ων και χώρους εκδηλώσεων.
Ακολούθησε συζήτηση για τις επι-

πτώσεις των ινών αμιάντου που αιω-
ρούνται στον εισπνεόμενο αέρα για τη 
Δημόσια Υγεία και στην ανάγκη να εξε-
ταστούν στοιχεία καταγραφής ασθενει-
ών σε κατοίκους των περιοχών, από τον 
Ψαθόπυργο μέχρι το Ρίο για τη τελευ-
ταία δεκαετία. Η Άννα Μαστοράκου, 
ανέλαβε να αναζητήσει και να αξιολο-
γήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας τα 
στοιχεία και να ενημερώσει στη συνέ-
χεια την Επιτροπή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία ως προς το στόχο της και την από-
φαση για δημιουργία Επιτροπής Προώ-
θησης Λύσης στο πρόβλημα αμιάντου 
στο Δρέπανο, που θα αποτελείται από :
• Χρύσα Βελλοπουλου Δικηγόρος στον 
Άρειο Πάγο. Διαπιστευμένη Διαμεσολα-
βήτρια, Μέλος Επιτροπής Περιβαλλοντι-
κής Ζημιάς ECOCITY
• Περικλή Πασχάκη, Νομικό. Μέλος Επι-
τροπής Περιβαλλοντικής Ζημιάς ECOCITY
• Εκπρόσωπο από τους Εκπολιτιστικούς 
Συλλόγους περιοχής
• Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας
• Εκπρόσωπο των Ιδιοκτητών του Εργο-
στασίου

Η νέα Επιτροπή των πολιτών για το 
θέμα της Αμιαντίτ, θα παρακολουθεί την 
εξέλιξη της υπόθεσης, θα συνεργάζεται 
με την ομάδα Επιστημόνων του ECOCITY 
και θα ενημερώνει σε τακτά διαστήμα-
τα όλους τους εμπλεκόμενους (Τοπικοί 
Φορείς, Αυτοδιοίκηση και Συλλόγους 
κατοίκων των περιοχών). Παράλληλα 
θα κάνει ενέργειες και θα αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την πίεση και διεκδί-
κηση λύσης.

Mέτωπο συσπείρωσης πολιτών  
για τον Αμίαντο
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Π όσο διαδεδομένος είναι ο αμί-
αντος ως υλικό στην καθημερι-
νότητά μας; Πέρα από τα ελενίτ, 

που ως εικόνα στοίχειωσε τις ζωές μας 
τις προηγούμενες δεκαετίες, αμίαντος 
υπάρχει σε πάμπολλα αντικείμενα και 
δράσεις που καθημερινά χρησιμοποιού-
με όλοι μας. Για παράδειγμα, αυτό που 
πολλοί αγνοούν είναι πως τα αναψυκτικά 
φιλτράρονται μέσα από αυτό το υλικό. 

Οι χειρούργοι χρησιμοποιούν τη σκόνη 
αμιάντου για να επιταχύνουν την επού-
λωση των τραυμάτων. Ανακατεμένη με 
νερό τη δίνουμε στα παιδιά για να τη 
χρησιμοποιήσουν σαν παιχνίδι. Τη χρη-
σιμοποιούμε για την κατασκευή αμια-
ντοσωλήνων και το 50% του δικτύου 
ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ είναι κατασκευ-
ασμένο από αυτή, ενώ ξέρουμε ότι ένα 
κουταλάκι του γλυκού αυτής της σκόνης 
είναι υπέρ αρκετό για να μας σκοτώσει.

Το ΠΑΚΟΕ έχει κάνει εκστρατεία 
για τη μείωση της χρήσης του υλικού, 
για την ενημέρωση του κοινού και τους 
τρόπους που μπορούμε να προφυλα-
χθούμε από τη θανατηφόρα αυτή ύλη.  
Για άλλη μια φορά σας ενημερώνει μέσα 
από τις σελίδες αυτού του ένθετου για 
ποιότητα ζωής της εφημερίδας TRAFFIK 
και επισημαίνει ότι οι σωληνώσεις του 
δικτύου της ΕΥΔΑΠ, που είναι κατά 
πενήντα τοις εκατό κατασκευασμέ-
νες από αμίαντο, πρέπει να αντι-
κατασταθούν το γρηγορότερο από 
την ΕΥΔΑΠ αν θέλουμε να πίνουμε 
ασφαλέστερο νερό.

Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ έχει ιστορία ενός 
αιώνα στο εμπόριο. Χρησιμοποιείται 
για πολύ αθώους σκοπούς, όπως είναι 
η μόνωση των σωλήνων και η επένδυση 
των επιφανειών που χρησιμοποιούνται 
για σιδέρωμα, ευρύτατα και στα φρένα 
των αυτοκινήτων. Κάθε φορτηγό, τρένο, 
αυτοκίνητο και αεροπλάνο περιέχει αμί-
αντο αυτό εξηγεί την τρομερή αύξηση 
στην κατανάλωσή του. 

Σήμερα έχει πάνω από 3000 χρή-
σεις (υφάσματα, σχοινιά, χαρτί, πλάκες, 
μονωτικά υλικά, φρένα, βαφές, διηθη-
τικές μεμβράνες, ενδύματα ασφαλείας, 
αυλαίες θεάτρων, προστατευτικές ταπε-
τσαρίες κ.λ.π. ) κυρίως όμως χρησιμοποι-
είται για την παραγωγή προϊόντων αμι-
αντοτσιμέντου, τα οποία απορροφούν 
τα 2/3 περίπου της παγκόσμιας παραγω-
γής αμιάντου.

Οι ίνες του αμιάντου είναι λεπτές και 
μεταξώδεις και εμφανίζονται σε φλέ-
βες. Οι ίνες του αμιάντου έχουν μεγά-
λη ελαστικότητα και αντοχή σε εφελκυ-
σμό . η αντοχή αυξάνει σε συνάρτηση με 
τη λεπτότητα της ίνας.  Ανακατεύονται 

με ίνες βαμβακιού σε ποσοστό 10-25% 
βαμβάκι, 90-75% ίνες αμιάντου, και με 
τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κλω-
στοποίηση. 

Άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες του 
αμιάντου είναι η εξαιρετική αντοχή του 
σε υψηλές θερμοκρασίες (1000-1700 
βαθμούς Κελσίου ανάλογα με το είδος 
του αμιάντου) η αντοχή του στη δράση 
διαφόρων χημικών ουσιών (οξέων και 
αλκαλίων ), η αντίσταση στον ηλεκτρι-
σμό και η μεγάλη θερμομονωτική ικα-
νότητα του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ  
ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Ο αμίαντος ανήκει στην ομάδα ορυ-
κτών με ινώδη μορφή τα οποία από 
χημική άποψη είναι ένυδρες πυριτικές 
ενώσεις του ασβεστίου και κυρίως του 
μαγνησίου και προέρχονται από εξαλ-
λοίωση του σερπεντίνη και αποτελούν 
την ινώδη μορφή του.

Στη φύση, ο αμίαντος απαντά σε δύο 
βασικές ορυκτολογικές μορφές .

α) χρυσοτιλικός αμίαντος ό οποίος  
αντιπροσωπεύει το απολύτως μέγιστο 
μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και 
κατανάλωσης (περί τα 95% ).

β) αμφίβολος, που αποτελείται από 
ένυδρα πυριτικά άλατα του μαγνησίου 
και του ασβεστίου και του σιδήρου. 

Αμίαντος παράγεται σε διάφορες 
χώρες και η παγκόσμια παραγωγή (1980) 
έχει φθάσει τα 5,5 εκατομμύρια τόνους 
ετησίως. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σερ-
πεντίνη, για παραγωγή χρυσοτυλικού 

αμιάντου, υπάρχουν στην πρώην Σοβι-
ετική Ένωση (που καλύπτει το 60% της 
παγκόσμιας παραγωγής αμιάντου), στον 
Καναδά (που είναι ο μεγαλύτερος εξα-
γωγέας αμιάντου ), και στη Ζιμπάμπουε. 
Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κοίτασμα 
που υπάρχει είναι κοίτασμα χρυσοτυ-
λικού αμιάντου και βρίσκεται στο Ζιδά-
νι (περιοχή Κοζάνης ) η εκμετάλλευση 
του οποίου άρχισε το 1981 σε περιοχές 
οφιολίθων π.χ. η Λάρισα, Κοζάνη, Θεσ-
σαλονίκη Άνδρο, Κύπρο κ. α.

Ο κροκιδόλιθος (μπλε αμίαντος ) 
παράγεται στη Νότια Αφρική. Η παγκό-
σμια παραγωγή αμιάντου κάθε χρόνο 
είναι περίπου 2.000.000 τόνοι.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο αμίαντος θεωρείται ως ένα από τα 
πιο επικίνδυνα υλικά που χρησιμοποιεί 
ο άνθρωπος. Η εισπνοή σκόνης ή ινών 
αμιάντου για μακρύ χρονικό διάστημα 
προκαλεί μια χρόνια φλεγμονή των πνευ-
μόνων, την αμιάντωση (asbestosis), 
που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική 
ασθένεια.

Πιο σημαντική όμως είναι η αποδε-
δειγμένη πια καρκινογόνα δράση του 
αμιάντου που κατατάσσει το υλικό αυτό 
ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες καρκινο-
γόνες ουσίες.

Έτσι οι εργαζόμενοι σε ορυχεία ή 
στη βιομηχανία αμιάντου αντιμετωπί-
ζουν δέκα φορές μεγαλύτερο κίνδυνο 
να προσβληθούν από καρκίνο των πνευ-
μόνων, συγκριτικά με το μέσο όρο προ-

σβολής ατόμων έξω από τα παραπάνω 
επαγγέλματα. Ο κίνδυνος αυξάνει περισ-
σότερο στην περίπτωση των καπνιστών.

Ο αμίαντος έχει επίσης συνδυαστεί 
και με μια αυξημένη προσβολή των εργα-
τών της βιομηχανίας αμιάντου από το 
λεγόμενο μεσοθηλίωμα, μια σπάνια 
μορφή καρκίνου του υπεζωκότος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λανθάνου-
σα περίοδος εμφανίσεως των συμπτω-
μάτων από την δράση του αμιάντου είναι 
αρκετά μεγάλη (20-30 χρόνια).

Ως πιο επικίνδυνη μορφή αμιά-
ντου θεωρείται ο κροκιδόλιθος (μπλε 
αμίαντος) του οποίου η χρήση έχει 
απαγορευθεί σε πολλές χώρες.

Για τους παραπάνω λόγους επιβάλ-
λεται, ιδιαίτερα στα αμιαντορυχεία αλλά 
και στις βιομηχανίες προϊόντων αμιάντου 
η λήψη μέτρων για τον καλό εξαερισμό 
τους, καθώς και η χρήση ειδικών προσω-
πίδων με φίλτρα από τους εργαζόμενους.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συγκε-
ντρώσεως ινών αμιάντου στους χώρους 
εργασίας έχει μειωθεί σημαντικά κατά τα 
τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1970.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 , 
οι περισσότερες βιομηχανικές χώρες 
της δύσεως (ΗΠΑ, Καναδάς, Βέλγιο, 
Μ. Βρετανία, Ιαπωνία κ.α.) είχαν καθι-
ερώσει ως ανώτατο όριο τις 2 ίνες 
ανά κυβικό εκατοστό- μέτρο αέρα 
(στη Σουηδία το όριο ήταν 1 ίνα ανά 
κυβικό εκατοστό αέρα.)

Οι παραπάνω διαπιστώσεις της επι-
δράσεως του αμιάντου στην υγεία του 
ανθρώπου είχαν σαν αποτέλεσμα το ξεκί-
νημα μιας μεγάλης εκστρατείας για τον 

Θανατηφόρος αμίαντος  
μας απειλεί από παντού
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περιορισμό της χρήσεως του αμιάντου 
και των προϊόντων του στους χώρους 
κατοικίας και εργασίας.

Αυτό συντέλεσε, στη σημαντική μεί-
ωση της παραγωγής και καταναλώσεως 
αμιάντου κατά τα τελευταία χρόνια στις 
περισσότερο προηγμένες χώρες. Παράλ-
ληλα όμως αυξήθηκε η προσπάθεια για 
αναζήτηση καινούργιων υλικών, τεχνη-
τών, που θα υποκαταστήσουν τον αμία-
ντο στις διαφορετικές εφαρμογές του.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
Από τις πιο επιβλαβείς σκόνες που 

αναπνέουμε  είναι η σκόνη που περι-
έχει ίνες αμιάντου, γιατί είναι πολύ 
σκληρές και καθιζάνουν στον πνευ-
μονικό ιστό.

Ένα νόσημα του αμιάντου είναι η 
πνευμονοκοκκίωση. Η γένεση της πνευ-
μονοκοκκίωσης εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες όπως:

• Χημική σύνθεση της ουσίας από την 
οποία αποτελούνται τα μόρια της σκό-
νης που αναπνέουμε μαζί με τον αέρα.

• Μέγεθος, είδος, αριθμός μορίων 
της αναπνεόμενης σκόνης.

• Χρονική διάρκεια κατά την οποία 
ο άνθρωπος εκτίθεται στο να αναπνέ-
ει τον μολυσμένο από την σκόνη αέρα.

• Ακεραιότητα του αναπνευστικού 
μας συστήματος

Από τις πιο επιβλαβείς σκόνες που 
αναπνέουμε είναι η σκόνη που περιέχει 
ίνες αμιάντου, γιατί είναι πολύ σκληρές 
και καθιζάνουν στον πνευμονικό ιστό.

Έχει υπολογιστεί ότι μόρια διαμέ-
τρου περίπου 3 μικρών είναι δυνα-
τόν να φθάσουν στις κυψελίδες για-
τί η διάμετρος του ανοίγματος των 
κυψελίδων κατά την εισπνοή είναι 3 
μικρά. Έτσι μόνο τα περισσότερα λεπτά 
μόριά της σκόνης φτάνουν στις κυψελί-
δες, τρώγονται από τα φαγοκύτταρα που 
είναι ειδικά κύτταρα, που ότι δεν ανήκει 
στον οργανισμό τα καταστρέφουν, αυτά 
όμως καταστρέφονται και γεμίζουν τις 
κυψελίδες του πνεύμονα έτσι ώστε δεν 
αφήνουν χώρο να γίνει η ανταλλαγή οξυ-
γόνου μεταξύ αέρα και αίματος που γίνε-
ται φυσιολογικά στις κυψελίδες και έτσι 
εμποδίζεται η αναπνοή . Όσο πιο πυκνά 
είναι τα μόρια της σκόνης τόσο πιο επι-
κίνδυνη είναι η κατάσταση γι αυτόν που 
αναπνέει τη σκόνη.

Χρόνος ανάπτυξης πάθησης. Σύμ-
φωνα με μελέτες, ο μικρότερος χρόνος 
μέσα στον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί 
επικίνδυνη κατάσταση για τους πνεύμο-
νες, είναι τα πέντε έτη εκτός βέβαια από 
περιπτώσεις που εμφανίστηκε πάθηση 
σε εργαζόμενους σε λατομεία σε διά-
στημα μηνών.

‘Όταν αναπνέουμε μια ποσότητα σκό-
νης, φυσιολογικά ένα μέρος κατακρατείται 
από τους ρινικούς κόγχους, άλλο από το 
φάρυγγα από τα οποία όμως μπορεί να 
απομακρυνθούν με το βήχα και τα πτύ-
ελα ή με τις ρινικές εκκρίσεις. Από τους 
πνεύμονες απομακρύνονται μόνο όσα 
μόρια σκόνης δε φτάνουν στις κυψελί-
δες αλλά κατακρατούνται από το κροσ-

σωτό επιθήλιο των βρόγχων (που είναι 
σαν σκούπα). Εάν όμως ένας άνθρωπος 
όπως π.χ ένας χρόνιος καπνιστής έχει 
χαλασμένους τους μηχανισμούς άμυ-
νας του αναπνευστικού, τότε δεν μπο-
ρεί να διώξει ο οργανισμός του τις σκό-
νες. (κάπνισμα= καταστροφή κροσσωτού 
επιθηλίου βρόγχων, συχνές λοιμώξεις 
αναπνευστικού= διαταραχή βρογχικών 
αδένων που συνεπάγεται όχι έκκριση 
φυσιολογικής βλέννας).

Άλλη αρρώστια που προκαλεί ο 
αμίαντος είναι ο καρκίνος . Λέγεται 
ότι η χρήση του αμιάντου σε όλα τα είδη 
του οικιακού εξοπλισμού όπως π.χ πλάκες 
ψησίματος, σκεύη μαγειρικά , κ.λ.π. έχει 
σαν αποτέλεσμα να αποσπώνται μικρο-
σκοπικά μόρια αμιάντου και να τρώγο-
νται μαζί με τις τροφές μας, οπότε στα-
διακά προξενούν την εμφάνιση καρκίνων 
του πεπτικού.

Ενώ μια άλλη αρρώστια είναι το σύν-
δρομο αιφνίδιου θανάτου βρεφών. 
Έχει διαπιστωθεί ότι ένα ποσοστό βρε-
φών 0,3- 3% πεθαίνουν κατά τη διάρκεια 
του νυκτερινού ύπνου χωρίς να υπάρχει 
κάποια νόσος και χωρίς να βρεθεί κατά 
τη νεκροτομή εμφανής αιτία θανάτου.

Πιστεύεται ότι η παθογένεια είναι 
άγνωστη. Έχουν ενοχοποιηθεί πολ-
λοί παράγοντες μεταξύ αυτών και 
στρώματα παιδικά που όμως περιέ-
χουν ίνες αμιάντου σύμφωνα με τις 
τελευταίες μελέτες.

Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Ακόμα κι αν υπάρχει αμίαντος στο σπί-

τι μας, αυτό δεν είναι συνήθως σοβαρό 
πρόβλημα. Η απλή παρουσία του αμιά-
ντου σ ένα σπίτι ή κτίριο δεν είναι επι-
κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι όταν τα 
υλικά από αμίαντο καταστρέφονται 
με το πέρασμα του χρόνου. Ο κατε-
στραμμένος αμίαντος ίσως μπορεί 
να ελευθερώσει ίνες αμιάντου και 
να γίνει επικίνδυνος για την υγεία.

Ο αμίαντος που βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση δεν πρέπει να καταστρέφε-
ται γιατί τότε δημιουργεί κίνδυνο για 
την υγεία εκεί όπου δεν υπήρχε προη-
γουμένως.

Που μπορούν να βρεθούν κίνδυ-
νοι του αμιάντου στο σπίτι;

Μερικά υλικά σκεπής και παρα-
καμπτήρια ταβανοσάνιδα φτιαγμένα 

από τσιμέντο αμιάντου.
Σπίτια χτισμένα μεταξύ 1930 και 

1950 μπορούν να έχουν μονωτικό υλι-
κό από αμίαντο.

Αμίαντος μπορεί να βρεθεί στη σύστα-
ση της μπογιάς και στα διαστολικά μίγ-
ματα που χρησιμοποιούνται στους αρμούς 
των τοίχων και των οροφών .Η χρήση 
τους απαγορεύτηκε το 1977.

Η τεχνική τέφρα και ο άνθρακας που 
πωλείται για τις θερμάστρες γκαζιού μπο-
ρεί να περιέχουν αμίαντο.

Οι τοίχοι και τα πατώματα γύρω 
από ξυλόσομπες ίσως να προστατεύ-
ονται με χαρτί αμιάντου, χαρτόνι ή 
στρώμα τσιμέντου.

Ο αμίαντος βρίσκεται και σε πλα-
κάκια δαπέδου από βινύλιο.

Σωλήνες ζεστού νερού και ατμού 
σε παλαιότερα σπίτια ίσως να είναι 
επιστρωμένα με υλικό αμιάντου.

Κάμινοι ( κλίβανος , φούρνοι ) πετρε-
λαίου και άνθρακα και οι φλάντζες στις 
πόρτες ίσως να έχουν μονωτικό αμιάντου.

(Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν 
παρθεί από σελίδες του INTERNET και 
αφορούν κυρίως χώρες ανεπτυγμένες 
που κατά κόρον είχαν χρησιμοποιήσει στις 
δεκαετίες του 40 και 50 υλικά αμιάντου . 
Εκεί υπάρχουν ειδικά συνεργεία που ασχο-
λούνται με εργασίες και επισκευές υλικών 
που περιέχουν αμίαντο .

Ωστόσο κάποιες από τις οδηγίες που 
δίνονται πολύ λεπτομερειακά για το πώς 
θα αντιμετωπίσουμε επισκευή ή αντικα-
τάσταση υλικών που περιέχουν αμίαντο , 
μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν και 
από εμάς ).

Αν χρειασθεί να κάνουμε ορισμένες 
επισκευές στο σπίτι μας σε υλικά που 
περιέχουν αμίαντο πρέπει να καλέσουμε 
ειδικά συνεργεία. Αν ωστόσο αποφασί-
σουμε να τις κάνουμε μόνοι μας πρέπει 
να ακολουθήσουμε τις παρακάτω οδηγίες:

• Κατά την επισκευή - αντικατάστα-
ση να μην καταστρέφουμε το αντικείμε-
νο περισσότερο απ όσο χρειάζεται ( διό-
τι απελευθερώνονται ίνες ). 

• Πρέπει να τοποθετήσουμε πλαστι-
κό κάλυμμα (ναϋλον) στο πάτωμα κάτω 
από την περιοχή που θα γίνει εργασία. 

• Να βρέξουμε το υλικό με νερό που 
περιέχει λίγες σταγόνες απορρυπαντι-
κού (μειώνει την απελευθέρωση ινών 
αμιάντου). 

• Μην ξεσκονίζουμε - σκουπίζουμε 

μέταλλα που περιέχουν ίνες αμιάντου..  
(Αυτό να γίνεται μόνο με χρήση ηλεκτρι-
κής σκούπας). 

• Μην πριονίζουμε , κονιορτοποιού-
με, ξύνουμε ή τρυπάμε τρύπες σε υλι-
κά αμιάντου. 

• Μη χρησιμοποιούμε σκληρές βούρ-
τσες για να αφαιρέσουμε τον αρμόστοκο 
από την επίστρωση δαπέδου αμιάντου. 

• Να μη περιφέρουμε υλικό που περι-
έχει αμίαντο μέσα στο σπίτι μας. 

Η επισκευή όταν γίνεται συνήθως 
περιλαμβάνει σφράγισμα ή κάλυψη ή 
επίστρωση του φθαρμένου υλικού. Αυτό 
να γίνεται με ειδικό ύφασμα που πουλιέ-
ται σε ειδικά μαγαζιά. 

Ατομική υγιεινή - Διατροφή
Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν ο κίν-

δυνος προέρχεται από την εισπνοή ή 
κατάποση ινών αμιάντου γι αυτό πρέπει 
να προσέχουμε τα ακόλουθα:

• Οι εργαζόμενοι στους χώρους δου-
λειάς να τηρούν σχολαστικά τους κανο-
νισμούς, να ντύνονται, να ξεντύνονται 
στους χώρους του εργοστασίου και να 
κάνουν μπάνιο όταν φεύγουν από το 
εργοστάσιο έτσι ώστε να μη μεταφέ-
ρουν ίνες αμιάντου στο σπίτι τους. Τα 
ρούχα της δουλειάς να πλένονται στα 
πλυντήρια του εργοστασίου ( τα παρα-
πάνω προβλέπονται από τον εσωτερικό 
κανονισμό ).

• Να είναι συνειδητοί και σχολαστικοί 
στην εργασία τους, να την εκτελούν στο 
ακέραιο έτσι ώστε να μειώνεται η μετα-
φορά ινών στην ατμόσφαιρα.

• Σχετικά με τη διατροφή πρέπει όλοι 
μας να είμαστε προσεκτικοί. Τα λαχανι-
κά, τα φρούτα κ.λ.π. να πλένονται πολύ 
καλά ώστε να απομακρύνονται οι ίνες 
αμιάντου που έχουν επικαθίσει πάνω 
τους από την λειτουργία μεταλλείου - 
εργοστασίου ή τον αέρα και το νερό 
που διαβρώνει τα πετρώματα που περι-
έχουν αμίαντο.

• Τα ψάρια του ποταμού - λίμνης 
Αλιάκμονα πρέπει να καθαρίζονται σχο-
λαστικά και να πετιούνται τα βράγχια . 
Το κρέας του ψαριού ή τα λαχανικά και 
οι καλλιέργειες που ποτίζονται με νερό 
της λίμνης δεν εμπεριέχουν κίνδυνο για-
τί ο αμίαντος δεν είναι υδατοδιαλυτός 
και ως εκ τούτου ο κίνδυνος προέρχεται 
από την κατάποση ινών από πλημμελή 
μέτρα υγιεινής που άλλωστε πρέπει να 
ισχύουν παντού και πάντα.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα νερά του ποταμού Αλιάκμονα περι-
έχουν μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις 
ινών αμιάντου, που οφείλονται σε δύο 
πιθανές πηγές :

• τη λειτουργία της επιχείρησης εξό-
ρυξης αμιάντου (Μ.Α.Β.Ε.)

• την παραλαβή ινών αμιάντου από 
αμιαντοφόρα σημεία της κοίτης.

Στοιχεία από: (Εργαστήριο ελέγχου 
ρύπανσης περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Θεσσα-
λονίκη 1993).
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Ο αμίαντος αποτελεί μια σοβα-
ρή απειλή για την ανθρώπινη 
υγεία. Η άμεση και πρώτη επα-

φή με τον αμίαντο δεν προκαλεί εμφα-
νή σημεία ασθένειας, όμως γίνεται κίν-
δυνος για την υγεία όταν εισπνέονται 
υψηλές συγκεντρώσεις ινών για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. 

Είναι ένα ορυκτό, γνωστό από την 
αρχαιότητα για την εξαιρετική αντοχή 
του στη φωτιά. Ο αμίαντος είναι ένα 
από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
υλικά μια και οι καταπληκτικές ιδιότη-
τες που διαθέτει (αντοχή και ελαστικό-
τητα, αντίσταση στα οξέα και αλκάλεα, 
αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίας 100-
1700οC, αντίσταση στον ηλεκτρισμό 
και μεγάλη θερμομονωτική ικανότητα) 
δύσκολα ανευρίσκονται συγκεντρωμέ-
νες σε οποιοδήποτε άλλο υλικό. 

Και τα δύο ονόματα asbestos και 
amiante όπως είναι γνωστός παγκο-
σμίως είναι ελληνικής προέλευσης. Το 
«Asbestos» από τη λέξη άσβεστος, επει-
δή δεν καιγόταν κατά τη χρήση του στα 
λυχνάρια και «αμίαντος» από το ότι δεν 
«υφίστατο μίανσιν». Χρησιμοποιήθηκε σαν 
μονωτικό για πρώτη φορά το 1866 και 
σαν αμιαντοτσιμέντο το 1870. Η πρώτη 
συνομοσπονδία αμιάντου έγινε το 1883 
στη Νέα Υόρκη. 

Αναφορές για τη βλαπτικότητα του 
αμίαντου στην ανθρώπινη υγεία υπάρχουν 
ήδη από τον πρώτο μ.Χ. αιώνα, όταν για 
πρώτη φορά ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνι-
ος ο Νεότερος, περιέγραφε την αρνητική 
επίδραση του αμίαντου στην υγεία των 
σκλάβων, που εργάζονταν στην εξόρυ-
ξή του. Χρειάστηκε να περάσουν 1.800 
χρόνια για να μετατραπούν οι υπόνοιες 
σε πεποίθηση. Το 1906 ο Άγγλος για-
τρός Murray, κλήθηκε να καταθέσει σε 
μια κυβερνητική επιτροπή που εξέταζε 
θέματα συνταξιοδότησης. Η περίπτωση 
για την οποία η επιτροπή επικαλέσθηκε 
τη μαρτυρία του ως ειδικού, αφορούσε 
σε εργαζόμενους μιας εταιρείας επεξερ-
γασίας αμίαντου, όπου σε μια ομάδα 11 
εργατών με μέση εργασιακή ηλικία τα 30 
χρόνια, οι 10 είχαν πεθάνει. Στην δεκα-
ετία του '60 άρχισαν να εμφανίζονται 
στον τύπο οι πρώτες αντιδράσεις για τη 
μαζική παραγωγή και χρήση του αμία-
ντου, μαζί με τα πρώτα επιδημιολογικά 
στοιχεία για τη βλαπτική επίδρασή του 
στην ανθρώπινη υγεία. Παρ' όλα αυτά η 
παγκόσμια ετήσια παραγωγή αμίαντου 
που το 1960 ήταν 2.200.000 τόνοι, 
αυξήθηκε αλματωδώς στους 6.018.000 
τόνους, το 1977. Έως το 1995, η Ελλάδα 
συγκαταλεγόταν στους επτά μεγαλύτε-
ρους προμηθευτές αμιάντου στον κόσμο, 
παράγοντας 100.000 τόνους αμιάντου 

ετησίως, ενώ 300.000 τόνοι ελληνικού 
και εισαγόμενου αμιάντου ετησίως τύγ-
χαναν επεξεργασίας στα εργοστάσια αμι-
αντοτσιμέντου.

Ο αμίαντος έχει πάνω από 3.000 
χρήσεις (υφαντουργία, σχοινιά, χαρτί, 
μονωτικά υλικά, διηθητικές μεμβράνες, 
ενδύματα ασφαλείας, αυλαίες θεάτρων, 
προστατευτικές ταπετσαρίες, στην ηλε-
κτρολογία, στη μόνωση σωλήνων, κλι-
βάνων, λεβήτων, σε πλοία και εργοστά-
σια). Κυρίως, όμως χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή προϊόντων αμιαντοτσι-
μέντου, τα οποία απορροφούν τα 2/3 
περίπου της παγκόσμιας παραγωγής 
αμιάντου π.χ. αμιαντοτσιμεντόπλακες, 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες ύδρευσης και 
αποχέτευσης κλπ). Χρησιμοποιείται επί-
σης στην κατασκευή σιαγόνων φρένων 
(τακάκια), προστατευτικών πυροσβεστι-
κών στολών, ταχυδρομικών σάκων, πτε-
ρυγίων αεροπλάνων, ζωνών ασφαλεί-
ας, τηλεφωνικών θαλάμων, σωλήνων 
υγραερίων, υλικών βαφής τοίχων και 
καπνοδόχων κ.λπ.

Ο αμίαντος όμως δεν μεταδίδεται 
μόνο μέσω του αέρα, αλλά και μέσω 
του νερού. Ο αμίαντος που περιέχεται 
στο νερό μπορεί να έχει φυσική προέ-
λευση ή να είναι αποτέλεσμα ρύπανσης. 
Ο αμίαντος από ρύπανση στο πόσιμο 
νερό προέρχεται επίσης από ρύπανση 
των επιφανειακών νερών ως αποτέλε-
σμα παραγωγικών διαδικασιών ή από 
την απελευθέρωση ινών αμιάντου από 
τους σωλήνες αμιαντοτσιμέντου. 

Επίσης, οι ίνες του αμιάντου διασκορ-

πίζονται στην ατμόσφαιρα και όταν ανα-
πνέουμε το μολυσμένο αέρα επιβαρύνε-
ται η υγεία μας μέρα με τη μέρα. Ενώ, 
κατακάθονται στο έδαφος με τις καλλι-
έργειες που τρώμε και με την βοήθεια 
της βροχής καταλήγουν στον υδροφό-
ρο ορίζοντα και στη συνέχεια στο νερό 
που πίνουμε.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Ο αμίαντος είναι ισχυρότατος καρκι-
νογόνος παράγοντας, που είτε εισπνευ-
στεί, είτε καταποθεί παραμένει μέσα στο 
σώμα και δεν μπορεί να απομακρυνθεί 
αλλά ούτε και η καρκινική διεργασία να 
αναστραφεί. Η έρευνα των πειραματι-
κών και των επιδημιολογικών εργασιών, 
έδειξε ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο 
έκθεσης στον αμίαντο για τους ανθρώ-
πους. Παλαιότερα οι βλαπτικές επιδρά-
σεις του αμιάντου πίστευαν ότι επηρέ-
αζαν κυρίως τα άτομα που εργάζονται 
σε ορυχεία ή βιομηχανίες επεξεργασίας 
αμιάντου. Σήμερα όμως μετά από επιδη-
μιολογικές μελέτες γνωρίζουμε ότι και 
οι χρήστες ανάλογων προϊόντων υφί-
στανται ανάλογο κίνδυνο.

Οι ασθένειες που προκαλούνται από 
την έκθεση στον αμίαντο είναι:

 Η πνευμονοκονίαση ή αμιαντίαση: 
Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο, που 
καταστρέφει σταδιακά τους πνεύμονες. 

Ο καρκίνος των πνευμόνων:  ο 
αμίαντος αποτελεί την κυριότερη αιτία 
εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων 

σε άτομα που δεν είναι καπνιστές Οι 
άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με 
σκόνη αμιάντου, έχουν πενταπλάσιες 
πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου στους 
πνεύμονες. Εάν είναι καπνιστές έχουν 90 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυ-
ξης καρκίνου των πνευμόνων.

Μεσοθηλίωμα: Πρόκειται για ένα 
σπάνιο είδος καρκίνου, το οποίο εμφα-
νίζεται στους ιστούς της μεμβράνης που 
περιβάλλει τους πνεύμονες. Ο χαρακτή-
ρας της νόσου είναι άκρως επιθετικός 
και η θεραπεία τις περισσότερες φορές 
αναποτελεσματική. Περίπου το 75% των 
ατόμων που ασθενούν από μεσοθηλίω-
μα, πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο από 
τη διάγνωση.

 Η διάγνωση των μεσοθηλιωμάτων 
γίνεται στο 90% των περιπτώσεων σε 
προχωρημένο στάδιο. Επίσης, ο αμία-
ντος προκαλεί, διάφορες μορφές καρ-
κίνου στο πεπτικό σύστημα, που προκα-
λείται από τη λήψη αμιάντου μέσω της 
τροφής και του νερού.

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  
ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

 Η αφαίρεση και απομάκρυνση του 
αμιάντου από ένα σπίτι είναι γενικά μια 
περίπλοκη και  επικίνδυνη εργασία κατά 
την οποία θα πρέπει να τηρούνται αυστη-
ρά μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

Δεδομένου ότι η χώρα μας δεν έχει 
λύσει ακόμη το πρόβλημα της διαχείρι-
σης του αμιάντου που αφαιρείται από 
τα κτίρια, αφού δεν επιτρέπεται η ταφή 
του σε ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, το κόστος 
διαχείρισης προς το παρόν παραμένει 
υψηλό, αφού «πληρώνουμε» τη μετα-
φορά του στη Γερμανία. 

Δεδομένου ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο αμίαντος υπάρχει τοπο-
θετημένος με τη μορφή πλακών ΕΛΕ-
ΝΙΤ, η αφαίρεσή του συνδυάζεται με 
νέο υλικό αντικατάστασης. Ο ιδιώτης 
στην Ελλάδα σήμερα δεν έχει κανένα 
κίνητρο από το κράτος για να προχω-
ρήσει στην αντικατάσταση του αμιά-
ντου και το υλικό παραμένει στη θέση 
του, αφού η απόσυρσή του αποτελεί μια 
αρκετά δαπανηρή διαδικασία, με απο-
τέλεσμα να προχωρούν στην αφαίρεση 
αμιάντου κατά κύριο λόγο μόνον οι ιδι-
οκτήτες που υποβάλουν αιτήσεις ανα-
καίνισης ή επέκτασης στην οικεία Πολε-
οδομία, η οποία με τη σειρά της απαιτεί 
προηγουμένως την αφαίρεση αμιάντου.

Ύποπτοι χώροι για την ύπαρξη εύθρυ-
πτου αμιάντου αποτελούν και τα Νοσο-
κομεία, ιδιαίτερα αυτά που κατασκευ-
άσθηκαν πριν το 1990. Το Υπουργείο 
Υγείας με εγκύκλιο που έστειλε σε όλα 

Ο αμίαντος και οι επιπτώσεις 
του στην υγεία μας 
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τα κρατικά Νοσοκομεία, έδωσε εντολή 
για τον εντοπισμό και την απομάκρυν-
ση αμιάντου το 2005. Παρόλα αυτά, δεν 
είναι γνωστό πόσα διαθέτουν σήμερα 
«πιστοποιητικό καθαρότητας χώρου». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο όπου το 2005 
απομάκρυνε 16.000 τ.μ. πλακών αμιά-
ντου από τη πρόσοψη του κτιρίου.

Η συνηθέστερη εφαρμογή ήταν πλα-
κίδια δαπέδου από βινύλιο. Η δυσκολία 
εντοπισμού του αμιάντου στα πλακίδια, 
αλλά και η αμφιβολία ύπαρξής του, έχουν 
επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις στην 
αφαίρεση του επικίνδυνου υλικού από 
πάρα πολλά δημόσια κτήρια. Η διερεύ-
νηση αμιάντου στα δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια καθιστά επιβεβλημένη την αρχική 
διαδικασία μελέτης καταγραφής, εντοπι-
σμού και χαρτογράφησης αμιάντου δια 
μέσου της παρουσίας εξειδικευμένου και 
πιστοποιημένου συνεργείου.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/77/

EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία 
και χρήση όλων των τύπων αμιάντου 
σταμάτησε οριστικά την 1/1/2005 στις 
χώρες μέλη. 

Στην Ελλάδα υπάρχει σειρά νόμων και 
οδηγιών για την απομάκρυνση του αμι-
άντου με κυριότερες την 8243/1113/91 
και την Υ.Α. 21017/84/2009. Σύμφωνα 
με την ελληνική και κοινοτική νομοθε-
σία από το 1999 με την κοινοτική οδη-
γία 76/769/ΕΟΚ απαγορεύεται η χρήση 
προϊόντων αμιάντου συμπεριλαμβανο-
μένων των καινούργιων αγωγών πόσι-
μου νερού.

Παρόλο που σύμφωνα με οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία και χρή-
ση όλων των τύπων αμιάντου σταμάτη-
σε οριστικά την 1/1/2005 στις χώρες 
μέλη της Ε.Ε., ο αμίαντος θα συνεχίσει 
να μας απασχολεί για πολλές δεκαετίες 
ακόμα, ως υλικό που είναι εγκατεστημέ-
νο σε κτήρια, βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις, κατοικίες, σωληνώσεις ύδρευσης, 
σχολεία, κ.λ.π.

 Η συρρίκνωση όμως αφορά περισ-
σότερο τις χώρες της ΕΕ και τη Νότια 
Αφρική, όπου έχει επίσης απαγορευθεί η 
χρήση του. Η παραγωγή και το εμπόριο 
αμιάντου ανθεί όμως σε πολλές χώρες 
του κόσμου, όπως στη Ρωσία, στην Κιρ-
γιζία, στο Καζακστάν, στην Κίνα, αλλά 
και στον Καναδά. 

Αυτές οι χώρες διαθέτουν σήμερα τα 
μεγαλύτερα κοιτάσματα αμιάντου. Δεν 
είναι επομένως τυχαίο ότι όλες αυτές 
ακριβώς οι χώρες δεν απαγορεύουν, 
ούτε επιθυμούν την απαγόρευση του 
αμιάντου.

Δυστυχώς, οι αναδυόμενες οικονομί-
ες, Ινδία και Κίνα, αλλά και οι αναπτυσ-
σόμενες Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ 
τον χρησιμοπιούν για τον απλούστατο 
λόγο ότι είναι το φθηνότερο οικοδομικό 
υλικό. Το χειρότερο είναι ότι στις χώρες 
αυτές δεν υπάρχουν οι ανάλογοι προ-
στατευτικοί νόμοι, ούτε επομένως και οι 
κατάλληλοι έλεγχοι.

Οι υφιστάμενοι σωλήνες ύδρευ-
σης πριν την 15-8-1999 δεν καλύπτο-
νται από τη νομοθεσία με αποτέλεσμα 
να εξακολουθεί η χρήση τους μέχρι την 
τελική απόρριψή τους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
υπήρξε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Αειφόρος ανάπτυξη και Ανταγωνιστι-
κότητα» (2007-2013), που προέβλε-
πε δράσεις στον τομέα της διαχείρισης 
των υδάτων. Συγκεκριμένα το Ταμείο 
Συνοχής συγχρηματοδοτούσε την αντι-
κατάσταση των σωλήνων εαν οι αρχές 
το επιθυμούσαν.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΝΙΤ
Η πιο διαδεδομένη μορφή αμιάντου, 

συνήθως σε παλαιότερης κατασκευής 
σπίτια είναι το γνωστό σε όλους ΕΛΛΕ-
ΝΙΤ που μπορεί να υπάρχει στη συχνό-
τερη εφαρμογή του σε στέγες, υπόστε-
γα, κατασκευές χώρων σταθμεύσεως, 
αποθήκες, σωλήνες, καπνοδόχους, τζά-
κια, μικρά κτίσματα στον κήπο κλπ. Σε 
πολλά κτίσματα, τα αμιαντούχα υλικά 
ξεθωριάζουν και απελευθερώνουν με 
ευκολία τις επικίνδυνες ίνες στον αέρα. 

Το 1961 σε έκταση 100 στρεμμάτων, 
εγκαινιάστηκε το εργοστάσιο παραγω-
γής αμιαντοτσιμέντου «Ελλενίτ» στην 
Νέα Λάμψακο, στη Χαλκίδα. Αρχικά απα-
σχολούσε 250 εργαζόμενους σε όλα τα 
στάδια παραγωγής, οι οποίοι όμως δεν 
γνώριζαν απολύτως τίποτα για τις επι-
πτώσεις του αμίαντου στην υγεία. Από 
τους εργαζομένους στο εργοστάσιο της 
Ελλενίτ 72 άτομα έχασαν τη ζωή τους 
από αμιάντωση ή από διάφορες μορ-
φές καρκίνου. Κανείς δεν μπορεί να πει 
με βεβαιότητα πόσοι πέθαναν από τους 
κατοίκους της Λάμψακου, που κατοικού-
σαν σε μικρή απόσταση από το εργο-
στάσιο. Μέχρι και το 1978 δεν υπήρχε 
καμία ενημέρωση για την επικινδυνότη-
τα του αμίαντου. Στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’80 οι εργάτες πήγαιναν μαζικά 
στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προ-
βλήματα, όπου διαπιστώνονταν οι θανα-
τηφόρες παθήσεις τους. Τότε ήρθαν οι 
πρώτες οδηγίες που προειδοποιούσαν 
για τον αμίαντο. 

Από το 1985, οι συγγενείς των θυμά-
των άρχισαν δικαστικό αγώνα και μετά 
από δέκα χρόνια δικαιώθηκαν. Το εργο-
στάσιο έκλεισε τελικά το 1990. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τα άνω σαφώς προκύπτει, ότι 

το πρόβλημα του αμιάντου παραμέ-
νει μέχρι σήμερα και δυστυχώς θα μας 
απασχολεί και για τα επόμενα χρόνια. 
Όπως είχε πεί και σε συνέντευξή του, ο 
πρώην υπουργός κ. Τσιτουρίδης «Η ζωή 
150.000 Ελλήνων απειλείται εξαιτίας της 
έκθεσής τους σε αμίαντο!» Ο υπουργός 
συμμετείχε σε διημερίδα με θέμα «Αμία-
ντος: μια διαρκής απειλή - Προβλήματα 
και τρόποι αντιμετώπισής τους», κατά τη 
διάρκεια της οποίας πληροφορηθήκαμε 
ότι ως το 2030 ο αριθμός των θανάτων 
από το επικίνδυνο στοιχείο θα φθάσει 
στην Ευρώπη στο μισό εκατομμύριο. Και 
όλα αυτά, ενώ η χρήση αμιάντου έχει 
απαγορευθεί εδώ και δεκαετίες. 

Σήμερα τον μεγαλύτερο κίνδυνο δια-
τρέχουν άτομα τα οποία εργάστηκαν 
με αμίαντο (σε ορυχεία ή οικοδομικές 
εργασίες), αλλά η παρουσία αμιάντου 
σε κτήρια και δυστυχώς και σε σχολεία 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης 
μέτρων για την προστασία της υγείας 
των παιδιών.

Aπόσπασμα από την ομιλία του 
Νομικού Συμβούλου του ΠΑΚΟΕ 
Ηλία Αλεξάνδρου στις εκδηλώσεις 
για την παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος τον Ιούνιο του 2017 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙANΤIΤ  
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ενδεικτικά σε μερικά προβλή-
ματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ελληνικών περιοχών 
από την ύπαρξη αμιάντου.  

Κατ’ αρχάς, μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει με το οικόπεδο της 
πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαΐας σε έκταση 10 στρεμμάτων, καθώς 
εξακολουθούν να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά αμιάντου. Πολλοί εργαζόμε-
νοι έφυγαν» γύρω στα 50 – 55 χρόνια τους από καρκίνο. Τι επιπτώσεις θα 
υπάρξουν τα επόμενα χρόνια στην υγεία των κατοίκων κανείς δεν μπο-
ρεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Το εργοστάσιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ έκλεισε το 
2000 και ξαναλειτούργησε καθώς ασκήθηκαν κοινωνικές πιέσεις αναφορι-
κά με τις θέσεις εργασίας. Λίγο αργότερα υπό το βάρος οικονομικών προ-
βλημάτων κήρυξε πτώχεύση. Τα τοξικά υλικά με τις καρκινογόνες ίνες αμι-
άντου που υπολογίζονται σε πάνω από 1.000 τόνους, μεταφέρονται κάθε 
φορά που φυσάει στο χωριό του Δρέπανου, που απέχει μόλις 500 μέτρα 
από το εργαστάσιο. 

Επίσης, το 2015 είχαμε κινητοποιήσεις από γονείς, μαθητές και εκπαι-
δευτικούς του 4ου και του 13ου Νηπιαγωγείου, του 4ου Δημοτικού, του 2ου 
Γυμνασίου και του 2ου Λυκείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, που ζητούσαν την 
άμεση απομάκρυνση των σπασμένων πλακών αμιάντου, που βρίσκονται 
εκτεθειμένες στο πρώην εργοστάσιο Χίτζου, στην περιοχή της Πολίχνης 
του Δήμου Παύλου Μελά, δημιουργώντας εστία ρύπανσης, απειλητική για 
τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα για τη σχολική κοινότητα της περιοχής, που 
βρίσκεται σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από το εγκαταλειμμένο βιομη-
χανικό κτίριο.

Επίσης, κλειστό εδώ χρόνια παραμένει το γυμναστήριο που χρησιμο-
ποιούσαν το Γυμνάσιο και Λύκειο Αναβρύτων λόγω ύπαρξης αμιάντου. Το 
κλειστό γυμναστήριο έχει κατασκευαστεί από πλάκες αμιάντου και καθη-
μερινά παρευρίσκονται δίπλα σε αυτό 650 μαθητές.

Ενώ, πρόσφατα στις 26/05/2017, οι εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης, προχώρησαν σε στάση εργασίας και συγκεντρώθηκαν 
έξω από τα κτήρια  των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και του 
Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης,  με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 
του αμιάντου από το εν λόγω κτήριο. Από την ύπαρξη αμιάντου σε αυτό το 
κτήριο βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και η υγεία των μαθητών του 5ου ΕΠΑΛ 
Ηρακλείου.
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Μ ε ανοικτή επιστολή προς 
τον υπουργό περιβάλλο-
ντος, την Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Πάτρας και 

τον Περιφερειάρχη Δ.Ε, επανέρχεται 
το ECOCITY, στο θέμα της "Αμιαντίτ" 
στο Δρέπανο με αναφορές στους κιν-
δύνους που ελλοχεύει.

Σε αυτή, αναλυτικά, τονίζεται:
"Ένα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα 

για τη δημόσια υγεία και το περιβάλ-
λον εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, 
περισσότερο από δέκα χρόνια. Πρό-
κειται, όπως γνωρίζεται, για μεγάλες 
ποσότητες προϊόντων αμιάντου και 
παραγώγων αυτού, εκτεθειμένων στην 
ύπαιθρο σε αφύλακτους χώρους του 
εγκαταλελειμμένου εργοστασίου της 
πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαί-
ας περισσότερο από δέκα χρόνια και 
χωρίς καμία επισήμανση της επικινδυ-
νότητας των αποθηκευμένων υλικών.

Έτσι, εισέρχονται στο χώρο άτομα 
είτε για να απορρίπτουν παρανόμως 
οικοδομικά απόβλητα είτε για να κλέ-
βουν τυχόν χρήσιμα υλικά, μη γνωρί-

ζοντες τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις 
στην υγεία τους, ενώ, επιπλέον, με τον 
άνεμο, ίνες αμιάντου απελευθερώνο-
νται στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα 
να εισπνέονται από τους κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής, με πιθανή επιδεί-
νωση της ποιότητας υγείας τους. 

Σύμφωνα με οδηγίες του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αλλά και 
της Ε.Ε., τα προϊόντα αμιάντου έχουν 
χαρακτηρισθεί τοξικά (και πρωτίστως 
ως απόλυτο καρκινογόνο υλικό) και ως 
εκ τούτου είναι εξαιρετικά επικίνδυνα 
για την δημόσια υγεία. Και αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα σπίτια των κατοίκων 
του οικισμού της περιοχής, το Δημο-
τικό Σχολείο Δρεπάνου, το Νηπιαγω-
γείο Δρεπάνου το φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών αλλά και το γήπεδο Δρεπά-
νου βρίσκονται σε μικρή απόσταση από 
την έκταση αυτή.

Διαρκή απειλή
Το ECOCITY, όπως έχετε ενημερω-

θεί, δραστηριοποιήθηκε έντονα για τη 

λύση της 10χρονης ανοχής, τόσο της 
Περιβαλλοντικής Ζημιάς, όσο και των 
επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία και στο 
Οικοσύστημα της περιοχής, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκα-
τάσταση των ζημιών στο περιβάλλον-
εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/
ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190 Α'), τονίζοντας 
ότι παρά τις ενέργειες των αρμόδιων 
υπηρεσιών και τις συνεχείς κινητοποι-
ήσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων 
της Περιοχής και των τοπικών Οικολο-
γικών Οργανώσεων, το ζήτημα δεν έχει 
ακόμη επιλυθεί και συνεχίζει να αποτε-
λεί μια διαρκή απειλή. Για ενημέρωσή 
σας, Επιτροπή του ECOCITY συναντή-
θηκε καταρχήν, την 9η Ιουνίου 2017, 
με τη Διοίκηση και Στελέχη της Εθνι-
κής Τράπεζας και συζήτησε για το πρό-
βλημα και της ευθύνες αδράνειας στο 
θέμα της ΑΜΙΑΝΤΙΤ. 

Επιπλέον προχώρησε ακόμη περισ-
σότερο συγκαλώντας σύσκεψη στην 

Πάτρα, την 17η Ιουνίου 2017, με συμμε-
τοχή εκπροσώπων πολιτιστικών συλλό-
γων της περιοχής, βουλευτών Αχαΐας, 
εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και του τοπικού Ιατρικού Συλ-
λόγου, στην Αίθουσα του Εμπορικού και 
Εισαγωγικού Συλλόγου της Πάτρας. 

Στη Σύσκεψη παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν όλα τα διαθέσιμα στοι-
χεία, αφού προηγήθηκε μια ουσιαστι-
κή περιγραφή της ιστορικής πορείας 
του θέματος και παρουσιάστηκε η πρό-
ταση της Επιτροπής για την Περιβαλ-
λοντική Ζημιά του ECOCITY η οποία 
αφορά στον άμεσο ενταφιασμό των 
επικίνδυνων υλικών στον χώρο του 
εργοστασίου, αφού τηρηθούν όλες οι 
απαιτούμενες εργασίες πλήρους στε-
γανοποίησης με παρακολούθηση ειδι-
κής ομάδας επιστημόνων. 

Στη συνέχεια, το ECOCITY ενημερώ-
θηκε για σύσκεψη που πραγματοποιή-
θηκε την Δευτέρα 3 Ιουλίου στο ΥΠΕΝ, 
παρουσία του αρμόδιου Αν. Υπουργού, 
μετά από αίτημα του Δημάρχου Πατρέ-
ων, με αντικείμενο το ζήτημα της ΑΜΙ-

Στα χνάρια του ΠΑΚΟΕ και το ECOCITY
Τελεσίγραφο ECOCITY για μέτρα στην «Αμιαντίτ» - Προειδοποιεί με νομική προσφυγή κατά πολλών
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ΑΝΤΙΤ, στην οποία συμμετείχαν εκπρό-
σωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
και της Περιφέρειας. 

Από τα δημοσιεύματα του Τύπου, 
δεν προκύπτει, ωστόσο να έχει ληφθεί 
καμία ουσιαστική απόφαση εκ μέρους 
του αρμόδιου Υπουργού και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, παρά το γεγο-
νός ότι αναγνωρίστηκε ότι η Αμιαντίτ 
αποτελεί ένα ζήτημα υψηλής περι-
βαλλοντικής προτεραιότητας. Επιβε-
βαιώθηκε πάντως από τον ίδιο τον Αν. 
Υπουργό ότι «στην περιοχή της Πάτρας 
δεν προβλέπεται από τον εθνικό σχε-
διασμό μονάδας ταφής επικινδύνων 
αποβλήτων. 

Η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει είναι 
μια δυνατότητα να αναληφθεί στο μέλ-
λον μια πρωτοβουλία για τα υγειονομι-
κά-νοσοκομειακά επικίνδυνα απόβλη-
τα. Δεν έχει όμως ξεκινήσει και δεν 
έχει καμία σχέση με την Αμιαντίτ». Το 
γεγονός όμως ότι καμία απόφαση για 
άμεσες ενέργειες δεν λήφθηκε εγεί-
ρει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για 
την συνεχιζόμενη αδράνεια της Διοί-
κησης, μια αδράνεια που έχει ως συνέ-
πεια να παραμένει ανοικτό ένα κρίσιμο 
περιβαλλοντικό ζήτημα, που αποτελεί 
μια συνεχιζόμενη απειλή σε βάρος της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλο-
ντος. Και τούτο διότι, με την τακτική 
των καθυστερήσεων επιδεινώνεται η 
κατάσταση και συνεχίζεται η διασπορά 
ινών αμιάντου στην ευρύτερη περιοχή. 

«Ο ρυπαίνων πληρώνει»
Είναι προφανές ότι εκτός των πτυχών 

αυτών υπάρχει και ένα σοβαρό νομικό 
ζήτημα περί ατομικής και συλλογικής 
ευθύνης που θα πρέπει να αναζητηθεί 
εκ μέρους παντός υπευθύνου και ειδι-
κότερα εκ μέρους της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης και των ιδιοκτητών, για 
μη εφαρμογή της κείμενης νομοθε-
σίας η οποία επικαλούμενη τις αρχές 
της πρόληψης και προφύλαξης, αλλά 
και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
θέτει κατά προτεραιότητα την άμεση 
«εξαφάνιση» της πηγής ρύπανσης με 
συγκεκριμένους όρους είτε κατά προ-
τεραιότητα από τον φορέα εκμετάλ-
λευσης (ιδιοκτήτη του εργοστασίου 
της ΑΜΙΑΝΤΙΤ) με δική του οικονομι-
κή επιβάρυνση στο πλαίσιο της νομο-
θεσίας για την «Περιβαλλοντική Ευθύ-
νη» (ΠΔ 148/2009, άρθρα 7, 8 και 9) 
είτε από την ίδια τη Διοίκηση (αρμό-
δια Αρχή, που είναι η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση-ΠΕΑΠΖ), εφόσον ο φορέας 
εκμετάλλευσης αδυνατεί, με αναδρομι-
κή ανάκτηση του κόστους. 

Στο παραπάνω πλαίσιο σας γνωρί-
ζουμε ότι το ECOCITY, με την υποστή-
ριξη και συνεργασία ενεργών πολιτών 
επαγρυπνεί και επιφυλάσσεται, αφού 
προηγουμένως καλεί όλους τους αρμό-
διους να συναισθανθούν τις ευθύνες 
τους και να δρομολογήσουν τις ανα-
γκαίες ενέργειες, έστω και την ύστα-

τη στιγμή ώστε να δοθεί επιτέλους μια 
οριστική λύση που θα εγγυάται διασφά-
λιση της δημόσιας υγείας και αποκατά-
σταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που 
έχει συντελεστεί. 

Ειδικότερα το ECOCITY απευθύνε-
ται καταρχήν προς το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 
την Περιφέρεια απαιτώντας: 

1. την άμεση τροποποίηση της με 
α.π. 5266/95937/07.11.2011 Από-
φασης της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας 
& Ιονίου με θέμα «Έγκριση εργασιών 
συλλογής, απομάκρυνσης επικινδύνων 
αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατά-
στασης του ακινήτου των πρώην βιομη-
χανικών εγκαταστάσεων της «ΑΜΙΑ-
ΝΤΙΤ», άλλως 

2. την αντικατάσταση αυτής με 

νέα ρεαλιστική πρόταση στη βάση της 
διαχείρισης των αποβλήτων αμιάντου 
επί τόπου με τις πλέον ενδεδειγμένες 
τεχνολογικά πρακτικές (ταφή αμιάντου 
στο χώρο και εποπτεία όλης της δια-
δικασίας), λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διασυνοριακή μεταφορά των αποβλή-
των αμιάντου που έχει επιλεγεί αποτε-
λεί λύση υψηλού κόστους μεταφοράς 
και ως εκ τούτου μη εφικτή, αλλά και 
μη ενδεδειγμένη επιστημονικά, όπως 
αναφέρεται και στον Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(όπου ως βέλτιστη λύση υποδεικνύε-
ται η επί τόπου διαχείριση) 

3. την άμεση λήψη των ενδεδειγμέ-
νων μέτρων εκ μέρους των ιδιοκτη-
τών και ειδικά της Εθνικής Τράπεζας 
στη βάση των τεχνικών εκθέσεων και 
προτάσεων που ήδη έχουν υποβάλει 

από το 2011 
4. την άμεση ανάληψη δράσης εκ 

μέρους της αρμόδιας Αρχής εφόσον ο 
φορέας εκμετάλλευσης - ιδιοκτήτης δεν 
ανταποκριθεί ενός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, ως υποχρεούται σύμφω-
να με τα σχετικά άρθρα 11 και 12 του 
ΠΔ 148/2009, ανακτώντας στη συνέ-
χεια το κόστος. Το ECOCITY επικαλεί-
ται προς ενίσχυση των απόψεών του 
και τα παρακάτω έγγραφα:

(α) το με α.π. 680/11.03.2011 
έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επι-
θεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΕΓΕΠΕ) του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με θέμα 
«Κίνηση διαδικασίας «περιβαλλοντικής 
ευθύνης» για την απομάκρυνση αμιά-
ντου και την αποκατάσταση της περι-
βαλλοντικής ζημιάς στο χώρου του πρώ-
ην εργοστασίου της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», ΣΤΟ 
ΔΔ Δρεπάνου στο Ρίο Νομού Αχαΐας.», 

β) το με α.π. 388/06.03.2012 έγγρα-
φο της ΕΓΕΠΕ με θέμα «Απομάκρυνση 
αποβλήτων αμιάντου από το εγκαταλε-
λειμμένο εργοστάσιο της AMIANTIT Α.Ε., 
στο Δ.Δ Δρέπανο, Δήμου Ρίου.» στ) το 
με α.π. 2510/Π-2022/02.06.2014 απά-
ντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους- Δικαστικό Γραφείο Πατρών. ζ) το με 
αριθ. πρωτ. 214272/4241/17.08.2015 
έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής 
Ελλάδος. 

Τέλος, το ECOCITY ασκώντας το 
έννομο συμφέρον που πηγάζει από το 
άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009 και από 
την Σύμβαση Άαρχους (πρόσβαση στη 
Δικαιοσύνη) σε θέματα δημόσιας υγεί-
ας και προστασίας του Περιβάλλοντος, 
σας γνωρίζει ότι εφόσον μέχρι την 31η 
Αυγούστου δεν υπάρξει η δέουσα αντα-
πόκριση από τα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας θα κινήσει κάθε νόμιμη δια-
δικασία επισημαίνοντας και αναδεικνύ-
οντας τις αστικές και ποινικές ευθύνες 
κάθε υπευθύνου, ώστε: - οι ιδιοκτήτες 
να εφαρμόσουν τις εντολές της Διοί-
κησης και να προχωρήσουν στη ταφή 
των ποσοτήτων προϊόντων αμιάντου 
και παραγώγων αυτού, στο εγκατα-
λειμμένο εργοστάσιο της πρώην ΑΜΙΑ-
ΝΤΙΤ. - οι αρμόδιοι να προβούν σε άμε-
σες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν 
τυχόν καθυστερήσεις με άλλους τρό-
πους, όπως είναι η αλλαγή ιδιοκτησι-
ακού καθεστώτος, κάτι που έρχεται σε 
ευθεία αντίθεση με κάθε έννοια Επιχει-
ρηματικής Ηθικής περί ανάληψης της 
ευθύνης και, κυρίως, το σεβασμό των 
ανθρώπινου δικαιώματος διαβίωσης 
σε ένα καθαρό οικοσύστημα. 

Αθήνα, Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ECOCITY Θάνος 
Ζαφειρόπουλος Η Επιτροπή Περιβαλ-
λοντικής Ζημιάς του ECOCITY Γιάννης 
Κουμαντάκης Αντιπρόεδρος ∆Σ ECOCITY 
Oμ. Καθηγητής ΕΜΠ Μαργαρίτα Καρα-
βασίλη, Πρόεδρος CISD (Παρατηρητή-
ριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυ-
ξη), π. Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ Χρύσα Βελλοπουλου 
∆ικηγόρος, ∆ιαπιστευμένη ∆ιαμεσολα-
βήτρια, Περικλής Πασχάκης, ∆ικηγόρος 
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Τ ο πρόβλημα που υπάρχει στην 
διαχείριση αυτού του επικίνδυ-
νου υλικού στην Ελλάδα είναι ότι 

η μη ύπαρξη εθνικού σχεδιασμού σχε-
διασμού έχει ως αποτέλεσμα η αντιμε-
τώπισή του να γίνεται χωρίς ενιαίες και 
συγκεκριμένες διαδικασίες. Η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο έχουν εκδώσει σειρά Οδηγιών σχετι-
κές με τον αμίαντο. Άλλες αφορούν τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας στην αγο-
ρά ή ά και χρήση αμιάντου, άλλες την 
προστασία των εργαζομένων από τον 
αμίαντο και άλλες την πρόληψη και μεί-
ωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
από αμίαντο. 

Το θεσμικό εθνικό και ευρωπαϊκό 
πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η διαχεί-
ριση και η απομάκρυνση του αμιάντου 
περιλαμβάνει: 

Τα ΠΔ 70α/1988 και ΠΔ 175/97 
Την Οδηγία Την Οδηγία 1999/77/

EC 1999/77/EC, η οποία απαγορεύει 
ρητώς την χρήση του στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η Ιανουαρί-
ου 2005, που περιλαμβάνει την 6η προ-
σαρμογή του Παραρτήματος της παρα-
κάτω Οδηγίας 
• Την Οδηγία 76/769 με σχεδόν 29 τρο-
ποποιήσεις έως σήμερα 
• Την Οδηγία 83/4772 
• Την Οδηγία 89/3913 
• Την Οδηγία 87/217 
• Την Οδηγία 84/3605 
• Την Οδηγία 96/616 

Στην Ελλάδα δύο νόμοι του 1997 και 
του 1998 (ΠΔ 70 / 1998, ΠΔ 175/97) 
ορίζουν ότι όπου έχει χρησιμοποιηθεί 
αμίαντος (δομικά, θερμομονωτικά υλι-
κά, τρόφιμα, νερό, αέρας μέχρι και σε 
οικιακές συσκευές όπως τηγάνια με αμι-
αντούχα επίστρωση, αμιαντούχα γάντια 
και πανιά σιδερώστρας) πρέπει να ανα-
γνωρίζεται και να γνωστοποιείται. Η 
Ευρωπαiκή Ενωση με οδηγία της επι-
βάλλει την πλήρη απαγόρευση της χρή-
σης του μέχρι το 2005.

Η οδηγία 83/477/ΕΟΚ τροποποι-
ήθηκε με την οδηγία 2003/18/ΕΚ και 
οι σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι: 

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής στις 
θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές 
Επαναπροσδιορίζονται τα διάφορα είδη 
ινωδών πυριτικών αλάτων αμιάντου.

Καταργούνται τα όρια δράσης και 
απλοποιούνται οι διατάξεις στην περί-
πτωση περιορισμένης έκθεσης, δηλαδή 
σε: α) σύντομες και ασυνεχείς δραστηρι-
ότητες συντήρησης όταν η εργασία αφο-
ρά μόνο μη εύθρυπτα υλικά β) αφαίρεση, 
χωρίς καταστροφή, των μη φθαρμένων 
υλικών στα οποία οι ίνες αμιάντου είναι 
στέρεα συνδεδεμένες μέσα σε μια μήτρα 
γ) εγκλεισμός σε κάψες και μανδύες των 
αμιαντούχων υλικών σε καλή κατάστα-
ση δ) επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα 
και λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση 
της παρουσίας αμιάντου σε κάποιο υλικό

Ορίζεται νέα οριακή τιμή έκθεσης 0,1 
ίνες/cm3 ανά αέρα (από 0,6ίνες/cm3 
για τον χρυσότιλο και 0,3 ίνες/cm3 για 
όλα τα άλλα είδη αμιάντου) και καθί-
σταται ενιαία για όλους τους τύπους 
του αμιάντου. 

Παρατείνεται η επίβλεψη της υγεί-
ας των εργαζομένων και μετά το πέρας 
της έκθεσης σε αμίαντο 

Επεκτείνεται η περίοδος φύλαξης των 
ιατρικών φακέλων σε 40 έτη και τροπο-
ποιείται το παράρτημα με τις πρακτικές 
συστάσεις για την κλινική εξέταση των 

εργαζομένων ώστε να ευθυγραμμιστεί 
περισσότερο με τους σύγχρονους προ-
σανατολισμούς σε θέματα διάγνωσης

ΠΩΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ  
Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ

Εξειδικευμένες εταιρείες που έχουν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις, χρησιμο-
ποιούν ειδικά συνεργεία και προχωρούν 
σταδιακά στις εξής ενέργειες: 

1.  Εναπόθεση container στο χώρο πλη-
σίον του έργου 

2.  Οργάνωση του χώρου εργασίας και 
κατάστρωση σχεδίου απορρύπανσης 

3.  Οριοθέτηση της απαγορευμένης περι-
οχής και απομάκρυνση αντικειμένων 

4.  Κάλυψη του κύριου χώρου εργασίας 
με κάλυμμα και φραγή χώρων εξόδου 

5.  Εγκατάσταση μονάδας δημιουργίας 
υποπίεσης για την επίτευξη εναλλα-
γής του αέρα προς ελαχιστοποίη-
ση της πιθανότητας διαρροής ινών 
προς το γύρω περιβάλλον και έξο-
δο στον εξωτερικό χώρο μέσω ειδι-
κού φίλτρου

6.  Δημιουργία μονάδας απολύμανσης 
7.  Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

(Ειδικές φόρμες - Μάσκες ολόκληρου 
προσώπου με ειδικά φίλτρα TMP3 
- Γάντια και υποδήματα ασφαλείας)

 8.  Ψεκασμός των μονώσεων προς 
αποξήλωση με ειδικό υγρό ώστε 
να περιοριστεί τυχόν αιωρούμενη 
σκόνη αμιάντου 

9.  Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών διενεργείται δειγματολη-
πτικός έλεγχος αέρος στους παρακεί-
μενους χώρους με ειδικό μηχάνημα 
μετρήσεων ινών ώστε να διασφαλι-
στεί η αποφυγή διαρροής στο περι-
βάλλον

10.  Ασφαλής τοποθέτηση των γεμά-
των και σφραγισμένων bigbags σε 
container 

11.  Διασυνοριακή μεταφορά και ορι-
στική διάθεση αποβλήτων που προ-
έκυψαν σε ειδικές αδειοδοτημένες 
χωματερές στη Γερμανία 

12.  Παράδοση του ρυπασμένου χώρου 
ελεύθερου προς χρήση και χορή-
γηση πιστοποιητικού καθαρότητας.

Όλη η νομοθεσία για τον Αμίαντο
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Τ ο 1961 σε έκταση 100 στρεμμά-
των, εγκαινιάστηκε το εργοστά-
σιο παραγωγής αμιαντοτσιμέντου 

«Ελλενίτ» στην Νέα Λάμψακο κοντά στη 
Χαλκίδα. Αρχικά απασχολούσε 250 εργα-
ζόμενους σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
οι οποίοι όμως δεν γνώριζαν απολύτως 
τίποτα για τις επιπτώσεις του αμίαντου 
στην υγεία. Τι κι αν η πρώτη επιστημο-
νική έρευνα για τις συνέπειες του αμί-
αντου έγινε το 1898; Στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα έπρεπε να περάσει περί-
που ένας αιώνας για να αποφασισθεί η 
απόσυρσή του. 

Από τους εργαζόμενους στο καρκινο-
γόνο εργοστάσιο της Ελλενίτ, 72 άτομα 
έχασαν τη ζωή τους από αμιάντωση ή 
από διάφορες μορφές καρκίνου. Κανείς 
δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσοι 
πέθαναν από τους κατοίκους της Λάμψα-
κου, που κατοικούσαν σε μικρή απόστα-
ση από το εργοστάσιο. Τα φουγάρα που 
κάθε βράδυ κάπνιζαν με νέφος αμίαντου 
την ατμόσφαιρα επιβάρυναν καθοριστι-
κά την υγεία των κατοίκων του χωριού. 

Μέχρι και το 1978 δεν υπήρχε καμία 

ενημέρωση για την επικινδυνότητα του 
αμίαντου. Οι εργάτες ανυποψίαστοι έπαιρ-
ναν το κολατσιό τους πάνω στα σακιά 
με το καρκινογόνο υλικό ή ξάπλωναν 

εκεί για να ξεκουραστούν. Στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 πήγαιναν μαζικά 
στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προ-
βλήματα, όπου διαπιστώνονταν οι θανα-

τηφόρες παθήσεις τους. Τότε ήρθαν οι 
πρώτες οδηγίες που προειδοποιούσαν 
για τον αμίαντο. 

Η εταιρεία Ελλενίτ όμως, ποτέ δεν 
παραδέχθηκε ότι ο αμίαντος ήταν καρ-
κινογόνος. Η πιο διαδεδομένη μορφή 
αμιάντου συναντάται ακόμα σε σπίτια 
παλαιάς κατασκευής. Το γνωστό σε όλους 
ΕΛΛΕΝΙΤ βρήκε εφαρμογή σε στέγες, 
υπόστεγα, χώρους στάθμευσης, καθώς 
και σε σωλήνες, καπνοδόχους, μονώ-
σεις λεβήτων, τζάκια. 

Από το 1985, οι συγγενείς των θυμά-
των άρχισαν δικαστικό αγώνα και μετά 
από δέκα χρόνια δικαιώθηκαν. Όταν το 
δικαστήριο ζήτησε να εξεταστούν οι 
εργάτες στα νοσοκομεία, οι γιατροί διέ-
γνωσαν ποσοστό αναπηρίας από 93% 
– 95%. Το εργοστάσιο έκλεισε τελικά 
το 1990 και πρόσφατα το εργοστάσιο 
κατεδαφίστηκε και τα μπάζα του απο-
μακρύνθηκαν. Ο εφιάλτης του καρκίνου 
όμως ακόμη ταλαιπωρεί εργαζόμενους 
και κατοίκους. 

Πηγή φωτογραφίας 
«Φωτογραφίες Παλιάς Χαλκίδας»... 

ΕΛΛΕΝIΤ: Το εργοστάσιο που σκότωσε  
από καρκίνο 72 εργάτες και αναρίθμητους 

κατοίκους, με την ανοχή της πολιτείας 
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