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1. Κατάλογος Πινάκων.
Πίνακας 1: Προϊόντα όπου καταναλώθηκε ο αµίαντος
Πίνακας 2: Ποσότητες αµιάντου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα
Πίνακας 3: Κατανάλωση αµιάντου (κιλά/κάτοικο) στη δεκαετία του 1980
Πίνακας 4: Εκτίµηση ποσότητας ΑΤ που καταναλώθηκε στην Ελλάδα
Πίνακας 5: Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων ΕΚΚ
Πίνακας 6 : Ποσότητες αδρανών αποβλήτων
Πίνακας 7: Συνέδρια µε θέµα τη διαχείριση του αµιάντου
Πίνακας 8: ∆ηµοσιεύµατα για τον αµίαντο
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2. Executive summary
It is estimated that a quantity of 450.000 tons of pure asbestos has been consumed in
Greece during the last 25 years for the production of various products containing
asbestos fibres as component. Estimates indicate that 75-80% of pure asbestos was
consumed for the production of asbestos cement (AT), where asbestos is mixed at a
rate of around 15%. The quantities of asbestos cement products that were placed in
various constructions have been estimated up to 2.5 million tons, while most of them
still remain in the original position.
Formal recording of places, where asbestos products remain installed, has not started
in Greece yet and only sporadic efforts from public or private entities have taken
place during the last 4 years. These efforts focus on the management and removal of
asbestos containing products, in accordance with the stipulation of the current
legislation. Important activities concerning removal of asbestos products have been
developed by the Organization for School Building and the Public Power Corporation
SA, while few private companies have implemented asbestos removal during
renovation works on their premises.
For those projects that have been carried out so far for the dismantling of asbestoscontaining materials, the waste were transported and disposed of at special locations
that operate abroad, usually as exclusive asbestos landfill units.
The establishment of a partnership business unit in MABE for the operation of an
organized unit for the management and disposal of asbestos-containing materials, is
expected to multiply projects carried out in Greece for the removal of asbestos cement
products and will result in collecting a significant portion from the 2.5 million AT
tones, in a period of 30 years from the start of operation. The disposal cost for
asbestos wastes in a Greek mono-asbestos landfill is assumed to be around 100€/ton
for the next 2-5 years. The relevant cost expenditure for disposal of asbestos wastes in
EU countries fluctuates from 50 to 200 €/tn.
The pilot project, which was undertaken under the EU LIFE program, with the aim of
disposing solidified asbestos that was previously dispersed in greenfield installations,
constitutes an application that should be continued in the works regarding the
rehabilitation of buildings and engineering facilities.
2.1.

Περίληψη.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα καταναλώθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια περί τις
450.000 τόνους αµιάντου για την παραγωγή διαφόρων υλικών που περιέχουν
αµίαντο. Εκτιµάται ότι το 75-80% του καθαρού αµιάντου καταναλώθηκε για την
παραγωγή προϊόντων αµιαντοτσιµέντου (ΑΤ), όπου ο αµίαντος είναι αναµειγµένος σε
ποσοστό περί το 15%. Οι ποσότητες των προϊόντων του αµιαντοτσιµέντου που έχουν
τοποθετηθεί σε διάφορες κατασκευές υπολογίζονται ότι φτάνουν τα 2,5 εκατ. τόνους,
ενώ το µεγαλύτερο µέρος από αυτά παραµένει µέχρι σήµερα στη θέση που είχε
αρχικά εγκατασταθεί.
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Στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει µεθοδική καταγραφή των σηµείων που βρίσκονται
εγκατεστηµένα τα αµιαντούχα προϊόντα και µόνον λίγοι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς
έχουν κάνει βήµατα στη διαχείριση και στην οργανωµένη αποµάκρυνση των
αµιαντούχων, σύµφωνα µε όσα ορίζει η νοµοθεσία. Σηµαντική δραστηριότητα στο
ζήτηµα της αποµάκρυνσης των αµιαντούχων έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισµό
Σχολικών Κτιρίων και την ∆ΕΗ, ενώ και λίγοι ιδιωτικοί φορείς έχουν προβεί σε
αποµάκρυνση αµιαντούχων υλικών κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανακαίνιση
των εγκαταστάσεων τους.
Στα έργα που έχουν εκτελεσθεί µέχρι σήµερα για την αποξήλωση των αµιαντούχων
υλικών, τα απόβλητα µεταφέρονται και διατίθενται σε ειδικούς χώρους που
λειτουργούν στο εξωτερικό, συνήθως ως µονάδες αποκλειστικής ταφής αµιαντούχων.
Η λειτουργία µιας οργανωµένης Μονάδας για τη διαχείριση και τη διάθεση των
αµιαντούχων υλικών, αναµένεται ότι θα πολλαπλασιάσει τα έργα που θα εκτελούνται
για την αποµάκρυνση των προϊόντων αµιαντοτσιµέντου και ότι θα συγκεντρώσει
σηµαντικό ποσοστό από τους 2,5 εκατ. τόνους ΑΤ, σε χρονικό διάστηµα 30 ετών από
την έναρξη της λειτουργίας της. Το κόστος διάθεσης σε Μονάδα που θα δέχεται
αµιαντούχα απόβλητα από την Ελλάδα εκτιµάται ότι θα βρίσκεται στη περιοχή των
100 €/τόνο.
Το πιλοτικό έργο που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του LIFE, µε στόχο τη διάθεση
στερεοποιηµένου αµιάντου που υπήρχε διάσπαρτος στους υπαίθριους χώρους των
εγκαταστάσεων, αποτέλεσε εφαρµογή που θεωρούµε ότι θα συνεχιστεί στα έργα για
την εξυγίανση των κτιριακών και των µηχανολογικών εγκαταστάσεων των ΜΑΒΕ.

LIFE 03/ENV/GR/000214

σελ. 4 [από 34]

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

3. Συντοµογραφίες
ΑΕΚΚ

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων

ΑΜΑΠ

Αµιαντούχα Απόβλητα

ΑΤ

Αµιαντοτσιµέντο

ΕΑ

Επικίνδυνα Απόβλητα

ΕΥ∆ΑΠ

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΜΑΒΕ

Μεταλλεία Αµιάντου Βόρειας Ελλάδας

ΝΑΚ

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

ΟΕΚ

Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας

ΟΣΚ

Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων

ΠΟ

Περιβαλλοντικοί Όροι

ΥΒΕΤ

Υπουργείο Βιοµηχανίας Έρευνας Τεχνολογίας

ΧΥΤ

Χώρος Υγειονοµικής Ταφής

ΧΥΤΑΜ

Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αµιαντούχων

ΧΥΤΑΠΑΜ Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποκλειστικά Αµιαντούχων
ΧΥΤΕΑ

Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΨΑΜ

Ψεκαζόµενος Αµίαντος
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4. Πρόλογος
Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 4ης δράσης του προγράµµατος
LIFE και παράλληλα µε τη 3η δράση του έργου που περιελάµβανε την κατασκευή της
πιλοτικής ΧΥΤΑΜ σε βαθµίδα του παλαιού ορυχείου.
Σκοπός της µελέτης είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την
µελλοντική αξιοποίηση του ορυχείου των ΜΑΒΕ ως χώρου για την διάθεση
αµιαντούχων αποβλήτων, να καταγράψει τους φορείς που έχουν ενδιαφέρον για τη
λειτουργία µιας µονάδας διαχείρισης αµιαντούχων και να αναφερθεί στις ποσότητες
των υλικών αυτών.
Σε όλες τις ηµερίδες ενηµέρωσης που διεξήχθησαν στο Ν. Κοζάνης, το ζήτηµα της
µελλοντικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από το έργο LIFE,
συζητήθηκε σε έκταση και µε ένταση. Κατά την τελευταία ηµερίδα στις 25/7/2007, η
σχετική συζήτηση ήταν περισσότερο ουσιαστική και επικεντρωµένη σε πραγµατικά
ζητήµατα, αφού είχε να παρουσιάσει εικόνες και αποτελέσµατα από την εξυγίανση
των υπαίθριων χώρων των εγκαταστάσεων και την κατασκευή της πιλοτικής
ΧΥΤΑΜ.
Η παρούσα µελέτη θα συµβάλει αφ’ ενός µεν στην συγκρότηση γνώµης για τις
δυνατότητες αξιοποίησης του ορυχείου των ΜΑΒΕ και αφ’ ετέρου στην εξέλιξη της
συζήτησης, που διεξάγεται µε άµεση συµµετοχή των φορέων της ΝΑΚ, των
γειτονικών δήµων και κοινοτήτων, οργανώσεων, πολιτών που έχουν άποψη για τα
θέµατα της περιοχής και επιστηµονικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο Νοµό.
Η εξυγίανση των ΜΑΒΕ, µετά την ολοκλήρωση του LIFE, θα συνεχισθεί µε το έργο
ΕΠΠΕΡ που αφορά την διαµόρφωση των αποθέσεων και στο κοντινό µέλλον θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των κτιριακών και µηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
Η πιθανότερη µελλοντική χρήση της πιλοτικής ΧΥΤΑΜ που έχει ήδη κατασκευαστεί,
θα είναι για να διατεθούν οι ποσότητες του αµιάντου και των υπολοίπων οικοδοµικών
υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Χρειάζεται να υπογραµµίσουµε πως µε την υλοποίηση του έργου LIFE έγινε το
πρώτο ουσιαστικό βήµα για την εξυγίανση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση
της περιοχής των ΜΑΒΕ, που θα χρειαστεί σειρά από διαδοχικές επεµβάσεις σε
χρονικό διάστηµα µιας 10ετίας τουλάχιστον, για να φτάσει σε περιβαλλοντικά
αποδεκτή κατάσταση, µε εξουδετερωµένους τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία.

5. Το ιστορικό του προβλήµατος του αµιάντου στην Ελλάδα.
Το ζήτηµα της διαχείρισης του αµιάντου απασχολεί τον ελληνικό τεχνικό και ιατρικό
κόσµο από τη δεκαετία του ’80. Η πρώτη δηµόσια εκδήλωση, για τους κινδύνους που
συνοδεύουν την παραγωγή και τις εφαρµογές αµιάντου, πραγµατοποιήθηκε από την
Ένωση Ελλήνων Χηµικών στις 16/3/1983 και είχε τίτλο «Η ∆ίκη του αµιάντου».
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ηµερίδα διεξήχθη λίγα χρόνια µετά την έναρξη της
λειτουργίας των ΜΑΒΕ.
Η διεθνής καµπάνια ενάντια στη παραγωγή και την χρήση αµιαντούχων προϊόντων
είχε µικρή ανταπόκριση στην Ελλάδα µέχρι το 2000, οπότε και σταµάτησε η
λειτουργία των ΜΑΒΕ. Από τότε υπήρξε µια σειρά από δηµοσιεύσεις που ανέλυαν
τις επιπτώσεις του αµιάντου στην υγεία. Ορόσηµο στο ζήτηµα της δηµοσιότητας των
θεµάτων που σχετίζονται µε τον αµίαντο µπορεί να θεωρηθεί το διεθνές συµπόσιο
που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Θώρακος στην Αθήνα στις 2931/10/2002 στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» µε τίτλο «HELLENIC ASBESTOS
CONFERENCE- Henry Dunant Hospital». Στο συµπόσιο έλαβαν µέρος στελέχη από
τα Υπουργεία Εργασίας και ΠΕΧΩ∆Ε, από την ΓΣΕΕ, εργαζόµενοι της ΜΑΒΕ κι
επιχειρήσεων που παρήγαν προϊόντα αµιάντου και Γιατροί Εργασίας που ανέδειξαν
τις σύγχρονες όψεις του ζητήµατος της διαχείρισης του αµιάντου. Από το 2002 και
µετά απ’ αυτό το συµπόσιο, άρχισαν οι ενέργειες των δηµοσίων φορέων για την
εναρµόνιση της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Ανάµεσα στους φορείς που πρώτοι ανταποκρίθηκαν στο ζήτηµα του αµιάντου και
ανέπτυξαν δράσεις για την µεθοδική αποµάκρυνση των Αµιαντούχων Προϊόντων από
τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους ήταν ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων, η ∆ΕΗ
και το Πολεµικό Ναυτικό.
Τα προϊόντα αµιάντου είχαν ευρεία διάδοση στην ελληνική επικράτεια, αφού
πρόσφεραν απλές και φθηνές δοµικές λύσεις σε κατασκευές κάθε είδους. Μεγάλη
έκταση έλαβε η χρήση των προϊόντων αµιάντου στην οικοδοµική, σε περιοχές που
είχαν εκδηλωθεί ισχυροί σεισµοί (πχ 1978 στη Θεσσαλονίκη, 1980 στον Αλµυρό
Μαγνησίας, 1981 στις Αλκυονίδες και την Αττική, 1986 στη Καλαµάτα, 1995 στα
Γρεβενά και το Αίγιο) και υπήρχαν αυξηµένες απαιτήσεις σε δοµικά υλικά για την
αποκατάσταση των οικοδοµών. Οι µεγάλες ανάγκες για την κατασκευή νέων
σχολικών κτιρίων, σε όλες τις περιοχές της χώρας, υποστηρίχτηκαν από την
εκτεταµένη χρήση υλικών αµιαντοτσιµέντου (κυµατοειδείς στέγες, αµιαντούχα
φύλλα, πλακάκια, καµινάδες κλπ).
Ποικίλες εφαρµογές προϊόντων αµιαντοτσιµέντου υπήρξαν στην 30ετία από το 19702000, σε σκεπές και χωρίσµατα οικοδοµών σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές,
κτηνοτροφικές και αγροτικές µονάδες.

6. Η παραγωγή και οι εφαρµογές του αµιάντου στη χώρα.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ακολουθούν είναι χρήσιµα για την εκτίµηση των
ποσοτήτων των ποικίλων προϊόντων αµιάντου που κυκλοφόρησαν στην ελληνική
αγορά. Από τα στοιχεία αυτά µπορεί κανείς να εκτιµήσει την έκταση του
προβλήµατος και την ανάγκη που υπάρχει για την ανεύρεση ικανοποιητικής λύσης
για την διάθεση των αµιαντούχων προϊόντων (ΑΜΑΠ). Χρειάζεται να επισηµανθεί
ότι η συνηθέστερη µορφή µε την οποία κυκλοφόρησε ο αµίαντος ως προϊόν στην
αγορά, ήταν αυτή του ΑµιαντοΤσιµέντου (ΑΤ).
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Κεντρικό ρόλο στην παραγωγή και την διάδοση των αµιαντούχων προϊόντων
διαδραµάτισε η λειτουργία του συγκροτήµατος των ΜΑΒΕ. Οι µονάδες παραγωγής
προϊόντων αµιάντου που λειτούργησαν στη χώρα, τροφοδοτήθηκαν κυρίως από την
παραγωγή των ΜΑΒΕ, αλλά και σε µικρότερο βαθµό από εισαγωγές αµιάντου.
Το συγκρότηµα των " Μεταλλείων Αµιάντου Βόρειας Ελλάδας" (Μ.Α.Β.Ε.)
λειτούργησε από το 1981 µέχρι το 2000 και παρήγαγε αµίαντο σε ποσότητα που
υπολογίζεται στις 910.000 τόνους.
Η επιχείρηση των ΜΑΒΕ σχεδιάστηκε για επεξεργασία 4,5 εκατοµµυρίων τόνων
πετρώµατος, οπότε µε ανάκτηση 2,6% είχε παραγωγική δυνατότητα περίπου 100.000
τόνων αµιάντου ετησίως.
Με απόφαση του ΥΒΕΤ (5-4-90) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρίας και η
άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι διάθεσης των
στερεών αποβλήτων. Με απόφαση του Νοµάρχη Κοζάνης χορηγήθηκε υπό όρους νέα
άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων στην εταιρία στις 12-8-1992. Ακολούθησε
απόφαση του ΥΒΕΤ µε την οποία επαναχορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας στο
συγκρότηµα επεξεργασίας αµιάντου της εταιρείας στης 8-12-92. Το συγκρότηµα των
ΜΑΒΕ παρέµεινε εκτός λειτουργίας από 1-2-91 έως 31-12-91 και από 1-9-92 έως 3112-92. Από 1-3-93 η επιχείρηση επαναλειτούργησε ως «Ελληνική Εταιρεία Εξόρυξης
Μεταλλευµάτων ΑΕΒΕ Μεταλλεία Ζιδανίου».
Η ΜΑΒΕ είχε εξαγωγικούς προσανατολισµούς, αφού από την παραγωγή των ΜΑΒΕ
ποσότητες που υπερέβαιναν τους 750.000 τόνους και αντιστοιχούσαν στο 80% της
παραγωγής πωλήθηκαν σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Η εναποµένουσα
ποσότητα των 150.000 τόνων καταναλώθηκε στα εργοστάσια παραγωγής
αµιαντούχων προϊόντων που λειτούργησαν για 40 περίπου χρόνια στην Ελλάδα (από
το 1960 µέχρι το 2000).
Στα εργοστάσια παραγωγής ΑΜΑΠ καταναλώθηκαν επιπλέον η ποσότητες αµιάντου
που εισήχθησαν στην Ελλάδα από το 1960 µέχρι το 2000. Επιπλέον, στην Ελλάδα
έγιναν εισαγωγές προϊόντων αµιάντου και αµιαντοτσιµέντου από τη Σερβία, τη
Κολοµβία, την Ιταλία και τη Γαλλία.
Η συνολική ποσότητα ινών αµιάντου, που καταναλώθηκε στην Ελλάδα για την
παραγωγή αµιαντούχων προϊόντων, υπολογίζεται ότι ήταν της τάξης των 400.000
τόνων. Το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτή τη ποσότητα (το 75% ή 300.000 τόνοι)
χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή προϊόντων αµιαντοτσιµέντου, όπως σωλήνων,
πλακών στέγασης, επίπεδων πλακών για χωρίσµατα τοίχων, αεραγωγών κλπ. Το
µεγαλύτερο µέρος αυτής της ποσότητας βρίσκεται µέχρι σήµερα σε κτίρια που
περιέχουν τον αµίαντο στα κατασκευαστικά τους στοιχεία.
Το τελικό προϊόν του εργοστασίου επεξεργασίας των ΜΑΒΕ ήταν καθαρός αµίαντος
που προωθήθηκε στους καταναλωτές για περαιτέρω χρήση.
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα σχετικά ποσοστά που αναλογούν στις
χρήσεις που καταναλώθηκε ο καθαρός αµίαντος. Είναι φανερό ότι τα µεγαλύτερα
ποσοστά αµιάντου χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων
αµιαντοτσιµέντου (κυµατοειδή φύλλα για σκεπές, επίπεδα φύλλα για χωρίσµατα,
αγωγοί υδροδότησης και αποχέτευσης), ενώ ευρεία διάδοση είχαν και τα πλαστικά
πλακάκια αναµεµειγµένα µε αµίαντο ως υλικό δαπέδου.
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Πίνακας 1: Προϊόντα όπου καταναλώθηκε ο αµίαντος
Χρήσεις- εφαρµογές
καθαρού αµιάντου
Είδη Αµιαντοτσιµέντου
Πλαστικά υλικά δαπέδου
Αµιαντόχαρτο, αµιαντοχαρτόνι
Τσιµούχες
Υφασµένος αµίαντος
Πρόσθετο σε παραγωγή χρωµάτων
Παραγωγή πλαστικών

%
75-80
6-10
5-7
2-5
2-5
1-2
1-3

7. Τα προϊόντα αµιάντου στην Ελλάδα.
Η παρούσα µελέτη, που περιλαµβάνεται στο έργο LIFE και διερευνά τις δυνατότητες
αξιοποίησης του ορυχείου των ΜΑΒΕ ως χώρου για τη διάθεση αµιαντούχων
αποβλήτων, ενδιαφέρεται για τις ποσοτικές εκτιµήσεις γύρω από τα υλικά που
µπορούν να παραδοθούν σε έναν τέτοιο ΧΥΤΑΜ. Επιπλέον, χρειάζεται ν’
αναφερθούν οι εφαρµογές που βρήκαν τα προϊόντα αµιάντου και να καταγραφούν οι
φορείς, στις εγκαταστάσεις των οποίων τοποθετήθηκαν και παραµένουν τα
αµιαντούχα υλικά.
Στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν εντατικά όλα τα είδη Αµιαντοτσιµέντου (ΑΤ) που
είχαν εφαρµογές στην οικοδοµική. Η χρήση προϊόντων του ΑΤ διευρύνθηκε στην
20ετία 1975-1995 µε την κατασκευή πολλών νέων σχολείων, στρατιωτικών
εγκαταστάσεων κάθε είδους, βιοµηχανικών και βιοτεχνικών σκεπάστρων κλπ. Το ΑΤ
αποτελούσε για πολλά χρόνια το επικρατέστερο υλικό στην κατασκευή των δικτύων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης, λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στη διάβρωση.
Πέραν των οικοδοµικών εφαρµογών, ο αµίαντος χρησιµοποιήθηκε σε υλικά τριβής
(φλάντζες), σε κατασκευή ειδών ατοµικής προστασίας (ποδιές και ενδύµατα για
εργασίες στη µεταλλουργία, γάντια εργασίας), σε παραγωγή πλακιδίων PVC
ενισχυµένων µε ίνες αµιάντου. Ευρεία χρήση αµιάντου υπήρξε στην παραγωγή
πλακιδίων δαπέδου, που συχνά τοποθετήθηκαν σε νοσοκοµειακούς χώρους και
σχολεία. Ίνες αµιάντου χρησιµοποιήθηκαν σε εφαρµογές ψεκαζόµενου αµίαντου, σε
πλοία και σε χωρίσµατα τοιχοποιίας σε κτίρια.
Οι διεργασίες παραγωγής των προϊόντων αυτών περιελάµβαναν ένα στάδιο (ξηρής ή
υγρής) ανάµειξης ποσότητας ινών αµιάντου µε άλλες πρώτες ύλες, όπως πληρωτικά,
συνθετικές ρητίνες, πολυµερή και διαλύτες για τη δηµιουργία του τελικού προϊόντος ,
στο οποίο ο αµίαντος προσέφερε µηχανική και θερµική αντοχή. Το τελικό προϊόν,
είτε συσκευαζόταν αυτούσιο (στόκοι, ασφαλτική µαστίχη), είτε σχηµατοποιούνταν σε
καλούπια ή µε εξώθηση (υλικά τριβής, πλακάκια, φλάντζες κ.λ.π.).
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8. Η παραγωγή προϊόντων ΑΤ στην Ελλάδα.
Με το αµιαντοτσιµέντο (ΑΤ) πρέπει ν’ ασχοληθούµε ξεχωριστά, αφού αποτέλεσε την
κύρια εφαρµογή του αµιάντου στην Ελλάδα και προϊόντα ΑΤ συναντάµε σε όλη την
επικράτεια. Η λειτουργία ενός ΧΥΤΑΜ θα είχε πολύ τακτικές παραλαβές υλικών ΑΤ
που θα προκύπτουν από την κατεδάφιση παλαιών κτισµάτων, από την αντικατάσταση
αγωγών ή από την ανακατασκευή χώρων σε δηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια.
Το ΑΤ είναι µίγµα τσιµέντου και αµιάντου που έχει πυκνότητα 1,4 τον/m3 σε ξηρή
κατάσταση. Περιέχει ποσοστό ινών από 10-15%, ενώ το ελληνικό περιέχει ίνες
αµιάντου σε ποσοστό 10-12%. Οι ίνες αµιάντου είναι ισχυρά εγκλωβισµένες στο
τσιµεντοκονίαµα και ο κίνδυνος αποδέσµευσης είναι πολύ µικρός όταν το ΑΤ δεν
υφίσταται κάποια ισχυρή επίδραση ή επεξεργασία.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες προϊόντων ΑΤ. Στην πρώτη περιλαµβάνονται δοµικά
υλικά όπως:
•

Πλάκες και τα φύλλα µε κυµατοειδή µορφή

•

Πλάκες και φύλλα επίπεδα

•

Αεραγωγοί και καπνοδόχοι

•

Στοιχεία για βρόχινο νερό (λούκια, σωλήνες, σκάφες)

•

Πλακάκια

•

Γλάστρες και ζαρντινιέρες

•

Εξαρτήµατα στέγης

•

Πλάκες διακοσµητικές για προσόψεις κτιρίων

•

Καναλέτα

•

∆εξαµενές

•

Περσίδες

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται αµιαντοσωλήνες πίεσης για ύδρευση και
άρδευση, καθώς και ενισχυµένοι σωλήνες αποχέτευσης υπόνοµων ή εξαρτήµατα
εξαερισµού αποχετευτικού δικτύου Οι σωλήνες αυτοί έχουν χρησιµοποιηθεί σε όλη
την χώρα, σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Το ζήτηµα της αποµάκρυνσης κατά
την αντικατάσταση τους, που καθίσταται αναγκαία εξ αιτίας των συνεπειών της
γήρανσης ή σε περιπτώσεις διεύρυνσης των δικτύων που ανήκουν, έχει λίγους
υποστηρικτές. Επικρατέστερη είναι η πρακτική που προκρίνει την εγκατάλειψη των
αγωγών από αµιαντοτσιµέντο στη θέση που βρίσκονται µέσα στη γη. Το ζήτηµα θα
ξανασυζητηθεί στο κεφάλαιο των οργανισµών ύδρευσης που απασχολούνται µε
ζητήµατα διαχείρισης αµιάντου.
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Μερικοί κατασκευαστές πρόσθεταν πολτό κυτταρίνης σε πλάκες ή φύλλα ΑΤ που
χρησιµοποιήθηκαν σε εύκαµπτα χωρίσµατα κι επενδύσεις. Έχουν προστεθεί επίσης,
χρωστικές ουσίες σε προϊόντα ΑΤ για να δώσουν χρωµατισµούς (ζαρντινιέρες,
γλάστρες, καπνοδόχοι σε κόκκινες, πράσινες και καφέ αποχρώσεις). Τέλος, ρινίσµατα
ξύλου αναµείχθηκαν µε αµιαντοτσιµέντο για κατασκευή µοριοσανίδων που να
διαθέτουν πυρίµαχες ιδιότητες (ειδικές πόρτες). Η περιεκτικότητα του αµίαντου σε
αυτό το υλικό έφτανε το 20%.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι µερικά από τα παραπάνω προϊόντα ΑΤ µπορούν να
βρεθούν σε σύνδεση µε άλλα υλικά που περιέχουν αµίαντο. Για παράδειγµα, φύλλα
ΑΤ µπορεί να φέρουν επικάλυψη από ψεκασµένο αµίαντο, που είναι εύθρυπτος και
µπορεί να προκαλέσει υψηλή έκθεση ινών αµιάντου. Οι κανόνες επιβάλλουν να
γίνεται µεταφορά προϊόντων αµιάντου, µετά από την στεγανή συσκευασία τους σε
κατάλληλο πλαστικό περίβληµα.
Οι βιοµηχανικές µονάδες που χρησιµοποίησαν τον αµίαντο ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή των ΑΜΑΠ ήταν η ΕΛΛΕΝΙΤ, η ΑΜΙΑΝΤΙΤ, η ΕΒΠΑ και η ΕΥΕΛΙΤ.
Αυτές οι 4 εταιρίες, µε τη συµµετοχή των ΜΑΒΕ, αποτελούσαν την «Ένωση
Βιοµηχανιών Αµιάντου και Αµιαντοτσιµέντου». Τα εργοστάσια της Ένωσης είχαν
δυνατότητα παραγωγής προϊόντων αµιαντοτσιµέντου που έφτανε τους 300.000
τόνους ετησίως. Αν η µέση περιεκτικότητα αµιάντου στα προϊόντα τους ήταν 10%,
συνάγεται ότι η ποσότητα ινών αµιάντου που καταναλωνόταν έφθανε τις 30.000
τόνους ετησίως.
Το εργοστάσιο της ΕΛΛΕΝΙΤ, που ήταν η µεγαλύτερη από τις ανάλογες οµάδες,
λειτούργησε στη Νέα Λάµψακο από το 1960 µέχρι τον Ιούνιο του 1990. Η Νέα
Λάµψακος βρίσκεται σε απόσταση 5 χλµ περίπου από την Χαλκίδα. Το εργοστάσιο
αφού έκλεισε, κατεδαφίστηκε το 2002 και όλα τα υλικά που είχαν αποµείνει σε
αποθηκευτικούς χώρους απορρίφθηκαν µαζί µε τα µπάζα του σε «άγνωστη
τοποθεσία». Είναι βέβαιο ότι στα υλικά που αποµακρύνθηκαν κατά την κατεδάφιση
υπήρχαν σηµαντικές ποσότητες ανεπεξέργαστου αµιάντου.
Η ΕΛΛΕΝΙΤ λειτούργησε από το 1968 και δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής
αµιαντούχων προϊόντων στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης.
Η ΑΜΙΑΝΤΙΤ λειτούργησε στο ∆ρέπανο της Αχαίας από το 1969 έως το 2000. Η
εταιρία ΕΒΕΠΥ παρήγαγε πλακάκια από PVC
Για την ιστορία αναφέρονται οι παραγωγικές φάσεις που υπήρχαν κατά την
παραγωγή προϊόντων αµιαντοτσιµέντου και συνοψίζονταν στην:
•

Προετοιµασία του Αµιάντου για το µείγµα Αµιαντοτσιµέντου.

•

Προετοιµασία του τσιµέντου για το µείγµα Αµιαντοτσιµέντου.

•

Προετοιµασία κυτταρίνης για το µείγµα Ινοτσιµέντου.

•

Προώθηση στη Μηχανή ∆ιαµόρφωσης.

•

Καλούπωµα, Ξηραντήριο, Ξεκαλούπωµα, Συσκευασία.
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9. Άλλες εφαρµογές αµιάντου
9.1.

Ψεκασµένος αµίαντος (ΨΑΜ).

Ο ΨΑΜ χρησιµοποιήθηκε σε θερµοµόνωση λεβήτων και εγκαταστάσεων, για
πυροπροστασία σε εργοστάσια και στα δοµικά στοιχεία των αποθηκευτικών χώρων
και για τροποποίηση της ακουστικής σε στούντιο, σε θέατρα και σε
κινηµατογράφους.
Το πάχος του στρώµατος του ψεκασµένου αµιάντου ποικίλει από 10-150 mm. Οι
ψεκασµένες µε αµίαντο επιφάνειες µπορεί να έχουν στεγανοποιηθεί µε µαστίχα ή
βαφή, αλλά υπάρχουν και µερικές που έχουν αφεθεί χωρίς στεγανοποίηση.
Στην Ελλάδα απαγορεύτηκε µε το Π∆ 175/1997 (ΦΕΚ 150/Α/15-7-1997) η εφαρµογή
του αµιάντου µε τη µέθοδο του ψεκασµού (flocage).
9.2.

Μονώσεις από αµίαντο.

Ο αµίαντος χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα για θερµικές µονώσεις σωληνώσεων,
λεβήτων, δεξαµενών, φούρνων και εναλλακτών θερµότητας.
Η διάθεση των µονωτικών υλικών αµιάντου γινόταν σε µορφές προκατασκευασµένων
ιµάντων ή µε µορφή τσόχας ή κουβέρτας ή σχοινιών ή χαρτονιών γκοφρέ.
Για τις επισκευές ή την κάλυψη µικρών τµηµάτων σωλήνων, χρησιµοποιήθηκαν
αµιαντούχα επιχρίσµατα που διαβρεχόταν και µορφοποιούνταν µε το χέρι.
Μεγάλης αντοχής επενδύσεις (κν. Bulldog) περιείχαν µεταλλικά φύλλα ή πλέγµα
ενίσχυσης από σύρµα.
Κατά τις εργασίες συντήρησης των λεβητοστασίων ή άλλων µονωµένων
εγκαταστάσεων αποκαλύπτονται συνήθως ποσότητες αµιαντούχας µόνωσης που
πρέπει να αποµακρυνθεί και ν’ αντικατασταθεί από ισοδύναµο υλικό. Επειδή η
συντήρηση των θερµικών εγκαταστάσεων γίνεται τακτικά, είναι αναµενόµενο να
υπάρχουν τακτικές παραδόσεις µονώσεων από αµίαντο. Οι ποσότητες αυτές βεβαίως
θα ελαττώνονται χρόνο µε τον χρόνο, καθώς ο αµίαντος δεν επανεισέρχεται πλέον
στον κύκλο ζωής των υλικών των θερµικών εγκαταστάσεων.
Τέτοιου τύπου µονώσεις χρησιµοποιήθηκαν στην Ελλάδα σε
ηλεκτροπαραγωγής, σε λεβητοστάσια, σε πλοία και σε µεταλλουργίες.

σταθµούς

Οι µονωτικές αµιαντόπλακες χρησιµοποιήθηκαν για πυροπροστασία, θερµοµόνωση
και ηχοπροστασία γύρω από κατασκευές ανελκυστήρων και κλιµακοστάσια σε
πολυώροφα κτίρια.
Ανάλογες αµιαντόπλακες χρησιµοποιήθηκαν για τη κατασκευή πυρίµαχων θυρών.
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10. Οι ποσότητες αµιάντου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα.
Τα προϊόντα αµιάντου που βρίσκονται σε οικοδοµήµατα και εγκαταστάσεις της
ελληνικής επικράτειας προέρχονται κυρίως από την χρήση του αµιάντου που
παραγόταν στα ΜΑΒΕ. Οι εισαγωγές κατελάµβαναν µικρότερο ποσοστό και γι’ αυτό
µπορεί κανείς να προσεγγίσει ικανοποιητικά το µέγεθος της ποσότητας των ΑΜΑΠ
που παρήχθη και χρησιµοποιήθηκε, βασιζόµενος στα στοιχεία της παραγωγής του
εργοστασίου των ΜΑΒΕ.
10.1.

Εκτίµηση της ποσότητας των αµιαντούχων προϊόντων

Για τον υπολογισµό των ποσοτήτων του αµιάντου που χρησιµοποιήθηκε στην
παραγωγή διαφόρων προϊόντων, που διακινήθηκε στην αγορά και τοποθετήθηκε σε
κατασκευές όλων των ειδών, µπορούµε να βασιστούµε σε δηµοσιευµένα στατιστικά
στοιχεία. Σε εκτίµηση των ποσοτήτων των ινών αµιάντου που καταναλώθηκαν στην
Ελλάδα έχει προβεί ο ∆ρ. Αναστάσιος Τραυλός, µε εισήγηση που παρουσίασε
πρόσφατα σε συνέδριο 1. Με προσαρµογή των στοιχείων που συγκέντρωσε από τους
δηµοσιευµένους πίνακες του US Geological Survey αναφέρονται οι ποσότητες του
καθαρού αµιάντου που παρήχθη και καταναλώθηκε στην Ελλάδα:
Πίνακας 2: Ποσότητες αµιάντου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα
Ποσότητες καθαρού αµιάντου

Τόνοι

Παραγωγή από τα ΜΑΒΕ

968.000

Εισαγωγές

246.000

Εξαγωγές

757.000

Κατανάλωση στην Ελλάδα

457.000

Από αυτά τα στοιχεία και µε δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο µέρος των ινών αµιάντου
(ποσοστό περί το 80%) χρησιµοποιήθηκε σε προϊόντα ΑΤ κάθε µορφής, µε
περιεκτικότητα ινών αµιάντου περί το 15%, εκτιµήθηκε ότι οι ποσότητες των
προϊόντων αµιντοτσιµέντου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα φθάνει τους 2,5
εκατοµ. τόνους
(450.000 τον)Χ(80%) / (15%) ≈ (2.500.000 τον. προϊόντων αµιαντοτσιµέντου).

1 διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε από τη ΓΣΕΕ, το ΕΛΙΝΥΑΕ και τη HESA, κατά το διήµερο 2324/11/2006 στο Imperial Hotel (Αθήνα).

LIFE 03/ENV/GR/000214

σελ. 13 [από 34]

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

10.2.

Στοιχεία για την κατανάλωση ινών αµιάντου στην Ελλάδα.

Από τα στοιχεία του πίνακα 2 προκύπτει ότι στην Ελλάδα καταναλώθηκαν περί τους
450.000 τόνους ινών αµιάντου, κυρίως σαν συστατικό προϊόντων αµιαντοτσιµέντου.
Τα προϊόντα αµιαντοτσιµέντου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα στην 30ετία που
προηγήθηκε του έτους 2000 ξεπερνούν τους 2,5 εκατοµ. τόνους.
Η αξιοπιστία του µεγέθους των 2,5 εκατ. τόνων µπορεί να ελεγχθεί µε την παράθεση
ενός διαφορετικού τρόπου εκτίµησης των ποσοτήτων ΑΤ, που βασίζεται στην «ανά
κάτοικο» ή «κατά κεφαλήν» εκτίµηση του αµιάντου που έχει καταναλωθεί σε
διάφορες χώρες. Από την παράθεση που ακολουθεί προκύπτει ότι είναι βάσιµη η
εκτίµηση για τη τάξη µεγέθους της ποσότητας των 2.500.000 τόνων προϊόντων ΑΤ
που καταναλώθηκε στην Ελλάδα.

10.3.

2η µέθοδος υπολογισµού των προϊόντων αµιάντου που
καταναλώθηκαν

Για την προσεγγιστική εκτίµηση των ποσοτήτων των αµιαντούχων προϊόντων που
καταναλώθηκαν στην Ελλάδα κατά την 20ετία 1980-2000, µπορεί κανείς να βασισθεί
στα στοιχεία που υπάρχουν για την “κατά κεφαλή” κατανάλωση αµιάντου στις
ευρωπαϊκές χώρες.
Η µεθοδολογία για την εκτίµηση των ποσοτήτων των προϊόντων αµιάντου που
υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες χρησιµοποιεί τους κατά κεφαλή δείκτες. Ένα πρώτο
παράδειγµα παρουσιάζει ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάστηκε στο διεθνές
συνέδριο που διεξήχθη στο Lodz της Πολωνίας τον Μάιο του 2004.
Πίνακας 3: Κατανάλωση αµιάντου (κιλά/κάτοικο) στη δεκαετία του 1980

Κατανάλωση αµιάντου στη δεκαετία του’80
German Democratic Republic
Czechoslovakia
Japan
Austria
Belgium and Luxembourg

Κg/κεφαλή
3.3
2.8
2.6
2.0
1.9

Πηγή: http://www.btinternet.com/~ibas//lka_asb_conf_pol_may04.htm

Στον επόµενο πίνακα παρέχονται αντίστοιχα µεγέθη καταναλώσεων αµιάντου.
Καταγράφονται για τις Ευρωπαϊκές χώρες στην περιοχή της Μεσογείου (Πορτογαλία,
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία) οι καταναλώσεις που
κυµάνθηκαν από το 0,3 κιλά/κάτοικο µέχρι το 1,9 κιλά/κάτοικο
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(πηγή Greece http://www.ehponline.org/members/1999/Suppl-2/289-298albin/albin-full.html#asbe)

Η προβολή αυτών των δεδοµένων, προκειµένου να υπολογισθεί η συνολική ποσότητα
των ινών αµιάντου που καταναλώθηκε στην Ελλάδα, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι
καταναλώθηκε ελαχίστη ποσότητα 0,5 kg/κάτοικο/έτος έως (µεγίστη ποσότητα) 1,8
kg/κάτοικο/έτος,
που ισοδυναµεί για πληθυσµό 10 εκ. κατοίκων, µε κατανάλωση 5.000 - 18.000 τόνων
ινών αµιάντου τον χρόνο ή 100.000 - 360.000 τόνους ινών αµιάντου στο διάστηµα
της εικοσαετίας από το 1981 - 2000.
Με την παραδοχή πως το 80% της ποσότητας των ινών αµιάντου χρησιµοποιήθηκε σε
είδη αµιαντοτσιµέντου µε περιεκτικότητα 9-12%, προκύπτει, βάσει αυτού του
αλγορίθµου, ότι οι ποσότητες των Αµιαντούχων Προϊόντων (ΑΜΠ) και κυρίως
αµιαντοτσιµέντου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα προσεγγίζουν τα 2.000.000
τόνους.
Πίνακας 4: Εκτίµηση ποσότητας ΑΤ που καταναλώθηκε στην Ελλάδα
Κατανάλωση
αµιάντου
κάτοικο (κατά κεφαλή)
Κιλά/ κάτοικο

Min
max

0,5
1,8

ανά

Κατανάλωση
αµιάντου
Στην 20ετία 19812000
(τόνοι)

Το 80% των
ινών
σε προϊόντα
ΑΤ
(τόνοι)

Προϊόντα
Αµιαντοτσιµέντου
µε
15%
ίνες
(τόνοι)

100.000
360.000

80.000
290.000

550.000
1.900.000

Ως συµπέρασµα από τα στοιχεία των παραγράφων 10.1, 10.2 και 10.3, προκύπτει ότι
οι ποσότητες των προϊόντων αµιαντοτσιµέντου που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα
κυµαίνονται ανάµεσα στους 2.000.000 και 2.500.000 τόνους.
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11. Που βρίσκονται αυτές οι ποσότητες του αµιαντοτσιµέντου;
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς άρχισαν να διαχειρίζονται
τα στοιχεία που περιείχαν αµίαντο µετά το 2003. Σχέδια διαχείρισης, που
περιλαµβάνουν την αποξήλωση, την συσκευασία, την αποµάκρυνση και την διάθεση
σε χώρους ταφής αµιαντούχων αποβλήτων έχουν αναπτύξει κατά κύριο λόγο ο ΟΣΚ,
και η ∆ΕΗ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δύο σηµαντικές ηµερίδες που διεξήχθησαν
το 2006 σχετικά µε τη διαχείριση του αµίαντου, µόνο ο ΟΣΚ και η ∆ΕΗ
παρουσίασαν τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα από την καταγραφή του
προβλήµατος στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην ευθύνη τους. Ενέργειες για την
καταγραφή των ποσοτήτων ΑΜΑΠ που υπάρχουν σε εγκαταστάσεις της
δικαιοδοσίας τους, έχουν γίνει από διάφορους φορείς, αλλά µόνο σε προκαταρκτικό
επίπεδο. Εποµένως, δεν υπάρχουν στοιχεία για την σύνθεση µιας εθνικής Βάσης
∆εδοµένων µε καταγραφή των εφαρµογών αµιάντου.
Το πρόβληµα της διαχείρισης των αµιαντούχων αποβλήτων προκύπτει σε εργασίες
κατεδάφισης ή ανακαίνισης κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα στοιχεία των διαφόρων δηµόσιων και ιδιωτικών
φορέων που έχουν προβεί σε καταγραφή των εφαρµογών αµιάντου ή/ και έχουν
προχωρήσει σε ενέργειες διαχείρισης.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα ο Τύπος και τα περιοδικά που
ασχολούνται µε τεχνικά ή περιβαλλοντικά θέµατα, δηµοσιεύουν τακτικά ειδήσεις για
τον εντοπισµό και το σχεδιασµό αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών. Στη
παράγραφο 18.1 γίνεται αναφορά παραδειγµάτων από ∆ηµοσιεύµατα που
απασχόλησαν την κοινή γνώµη.

12. Αµίαντος σε βιοµηχανικά κτίρια και ιδιωτικές κατοικίες.
Ο αµίαντος έχει ευρύτατη διάδοση στις οικοδοµικές κατασκευές µε τη µορφή
προϊόντων αµιαντοτσιµέντου. Οι χαρακτηριστικές κυµατοειδείς σκεπές από
αµιαντοτσιµέντο έχουν τοποθετηθεί και παραµένουν σε οικοδοµές σε όλη την χώρα,
Σκεπές και φύλλα ΑΤ µπορεί να δει κανείς σε µεγάλα βιοµηχανικά κτίρια, αλλά και
σε βοηθητικούς αγροτικούς ή κτηνοτροφικούς οικίσκους στις πιο αποµακρυσµένες
περιοχές. Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει καταγραφή των ποσοτήτων και των θέσεων
που βρίσκονται. Ενδιαφέρον, βεβαίως έχει η καταγραφή των µεγάλων επιφανειών
από ΑΤ και κατά δεύτερο λόγο η χαρτογράφηση των οικιακών εφαρµογών του.
Χωρίς καταγραφή δεν µπορούν να προκύψουν ασφαλή στοιχεία για τις ποσότητες
που θα πρέπει να διαχειριστούµε (ως κοινωνία) στο µέλλον µε αποξήλωση και
υγειονοµική ταφή. Θεωρούµε, όµως, ότι µπορούµε να προβούµε σε προσεγγιστική
εκτίµηση των ποσοτήτων ΑΤ που βρίσκονται εγκατεστηµένες στις σκεπές και στα
στοιχεία των διαφόρων οικοδοµών, αν χρησιµοποιήσουµε την αναλογία µε τα µεγέθη
σκεπών-φύλλων ΑΤ που έχουν εκτιµηθεί πως βρίσκονται εγκατεστηµένα στη
Γερµανία.
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Το Fraunhofer Institut 2έχει κάνει εκτίµηση πως η έκταση των σκεπών ΑΤ στη
Γερµανία φθάνει τα 800.000.000 m2. Αν βασιστούµε στην αναλογία των πληθυσµών
Γερµανίας και Ελλάδας, για την Ελλάδα προκύπτει ότι η έκταση των σκεπών ΑΤ θα
βρίσκεται περί τα 80.000.000 m2. Με βάρος φύλλου ΑΤ 15 – 20 κιλά/ m2, συνάγεται
ότι η ποσότητα ΑΤ που βρίσκεται σε κτίρια κάθε είδους στην Ελλάδα, φθάνει τους
1.200.000 τόνους. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 50-60 % της συνολικής
ποσότητας των αµιαντούχων προϊόντων που έχουν καταναλωθεί στη χώρα.
Για τη Γερµανία γίνεται η εκτίµηση ότι µε ρυθµό αποξήλωσης και διάθεσης φύλλων
ΑΤ σε ποσότητα 20.000.000 τµ ανά έτος (που αντιστοιχεί σε 300.000 τόνους ΑΤ), θα
απαιτηθούν τουλάχιστον 50 χρόνια για να υπάρξει καταληκτικό αποτέλεσµα στις
εργασίες για την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα κτίρια.
Είναι κατανοητό, ότι το σχέδιο της αποµάκρυνσης του αµιάντου από τα γερµανικά
κτίρια, υποστηρίζεται από την ύπαρξη και λειτουργία αρκετών χώρων υγειονοµικής
ταφής (ΧΥΤ) που έχουν άδεια για να δέχονται τα συσκευασµένα απόβλητα αµιάντου.
Πρόκειται για ΧΥΤ που είτε δέχονται αποκλειστικά αµιαντούχα απόβλητα, είτε
δέχονται οικοδοµικά µπάζα και µεταξύ αυτών µπάζα που περιέχουν αµίαντο είτε
δέχονται διάφορες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων.
Η λειτουργία χώρου ή χώρων κατάλληλων για την διάθεση των αµιαντούχων
αποβλήτων θ’ αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο για τη πολιτική διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα. Από την εκτιµώµενη ποσότητα των 1.200.000
τόνων φύλλων ΑΤ που βρίσκεται τοποθετηµένα σε διάφορα κτίρια της χώρας,
εκτιµάται ότι το 30% θα αποµακρυνθεί οργανωµένα και θα αναζητήσει διάθεση σε
ΧΥΤΑ.

12.1.

Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)

Το έργο της αποµάκρυνσης του αµιάντου από τα σχολεία ξεκίνησε µόλις τον Ιούλη
του 2004 και ύστερα από τριετή διελκυστίνδα µεταξύ υπουργείου Παιδείας,
νοµαρχιών και ΟΣΚ σχετικά µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και τον καθορισµό
των προτεραιοτήτων. Μέχρι σήµερα έχουν εντοπιστεί σε 46 νοµούς της χώρας 800
σχολεία µε στοιχεία αµιάντου (οροφές, δάπεδα µε πλαστικά πλακάκια, τοιχία,
σκέπαστρα, καµινάδες κ.ά.) που πρέπει ν’ αφαιρεθούν και άλλα 74 σχολεία που
κατασκευάστηκαν πλήρως από αµίαντο σε 17 νοµούς της χώρας και που είναι
πλήρως κατεδαφίσιµα3.

2 Σύνδεσµοι : http://www.umweltschutz-bw.de/?lvl=2701 και
http://www.hvbg.de/d/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/meyer_de.pdf
3 τα στοιχεία δόθηκαν από τη κα. Πέππα του ΟΣΚ (210-5226464) Φαβιέρου 30, Αθήνα ,
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Οι αναθέσεις που πραγµατοποιεί ο ΟΣΚ για την αποµάκρυνση των αµιαντούχων
στοιχείων χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
•

Αναθέσεις για την αντικατάσταση αµιαντούχων στοιχείων από τις Νοµαρχίες

•

Αναθέσεις για την αντικατάσταση αµιαντούχων στοιχείων στους νοµούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης και

•

Αναθέσεις εργολαβιών για την κατεδάφιση κτισµάτων µε πληθώρα δοµικών
στοιχείων που περιέχουν αµίαντο και που κατασκευάσθηκαν από τη ΜΟΜΑ
στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 αλλά και µετά τους σεισµούς του 1978
(Θεσ/νικη) και του 1981 (Αττική).

Από τα 800 σχολικά κτίρια που έχουν καταγραφεί µε στοιχεία αµιάντου, έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες αποµάκρυνσης στα 270 από αυτά και από τα 74 σχολεία
που χαρακτηρίστηκαν κατεδαφιστέα, έχουν κατεδαφιστεί τα 50 µέχρι τον Ιούλιο ‘07.
Οι δαπάνες για τις εργασίες αποµάκρυνσης των αµιαντούχων από τα 320 σχολικά
κτίρια (270 απο-αµιάντωση, 50 κατεδάφιση) ανέρχονται σε 12.000.000 €, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του ΟΣΚ.
Το µέσο κόστος για την σειρά των εργασιών που περιλαµβάνουν α) την αποξήλωση,
την συσκευασία, την σήµανση, την διασυνοριακή µεταφορά και την διάθεση των
ΑΜΑΠ στο εξωτερικό β) την απορρύπανση των σχολικών χώρων και τον έλεγχο
καθαρότητας γ) την τυχόν αποξήλωση µη-αµιαντούχων υλικών που κρίθηκε
απαραίτητο ν’ αποµακρυνθούν ανέρχεται στα 1.500 €/τόνο.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το κόστος διάθεσης ΑΜΑΠ σε ΧΥΤΑ του εξωτερικού
κυµαίνεται από 100 € µέχρι 300 €, ανάλογα µε τις ποσότητες που παραδίδονται, τη
χώρα και τη µέθοδο παράδοσης (σε container ή σε παλέτα ή σε κάδο κλπ).
Οι ποσότητες των ΑΜΑΠ από σχολικά κτίρια που έχουν µεταφερθεί στο εξωτερικό
για ταφή ξεπερνούν τους 8.000 τόνους στη διάρκεια των τελευταίων 2,5 ετών.
Για το τρέχον και τα επόµενα 3 έτη προβλέπεται η χρηµατοδότηση εργασιών αποαµιάντωσης σε 400 περίπου σχολεία ανά την επικράτεια, µε συνολικό κόστος που θα
υπερβεί τα 20.000.000 €.
Ο ΟΣΚ συνεχίζει την αναζήτηση αµιαντούχων στοιχείων σε όλα τα σχολικά κτίρια
της χώρας και θεωρεί ότι θα ολοκληρώσει την αποµάκρυνσή τους µέχρι το 2010.
12.2.

∆ΕΗ.

Η ∆ΕΗ έχει βρεθεί συχνά αντιµέτωπη µε το ζήτηµα της διαχείρισης υλικών που
περιέχουν αµίαντο, αφού όλα τα είδη του ινώδους αµιάντου ή υλικών που περιείχαν
αµίαντο, είχαν εκτεταµένες εφαρµογές στο µηχανολογικό εξοπλισµό και τις
εγκαταστάσεις της εταιρίας.
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Η ∆ΕΗ έχει προβεί σε καταγραφή των ποσοτήτων των αµιαντούχων υλικών που
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ανά την Ελλάδα κι έχει πραγµατοποιήσει τις
απαραίτητες µετρήσεις για να διαµορφώσει ένα σχέδιο διαχείρισης του αµιάντου, µε
προτεραιότητες σε επεµβάσεις εκεί όπου ο κίνδυνος διάχυσης των ινών είναι µεγάλος
ή εκεί όπου υπάρχει ανάγκη συντήρησης ή/και ανακαίνισης- αντικατάστασης του
εξοπλισµού.
Η ∆ΕΗ κατά την καταγραφή ακολούθησε τον διαχωρισµό εύθριπτου από τον µηεύθριπτο αµίαντο, αφού η µεθοδολογία για την αποµάκρυνση του εύθριπτου
αµιάντου περιλαµβάνει ειδικές διαδικασίες Υ&Α αλλά και διαφορετική µέθοδο
εγκλωβισµού του επικίνδυνου υλικού.
Στα υλικά που έχει χρησιµοποιήσει η ∆ΕΗ µε εύθρυπτο αµίαντο περιλαµβάνονται
αµιαντοκόρδονα, σαλαµάστρες, αµιαντόπανα, επιχρίσµατα ή πολτοί από σκόνη
αµιάντου.
Η ∆ΕΗ έχει προχωρήσει κατά τα τελευταία 4 χρόνια σε εξαγωγή 150 τον ΑΜΑΠ.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο έργο εξυγίανσης του παλαιού Ατµοηλεκτρικού
σταθµού Ν. Φαλήρου που παροπλίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και που
έχει χαρακτηριστεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, µε απόφαση του ΥΠΠΟ,
διατηρητέος βιοµηχανικός χώρος. Η συνολική ποσότητα του προς αποκοµιδή
αµιάντου εκτιµήθηκε σε 590 τον εύθρυπτου αµίαντου και 50 τον δεσµευµένου στα
κυµατοειδή φύλλα ΑΤ από τη στέγη.
Ανάλογα έργα αποκατάστασης παλαιών βιοµηχανικών κτιρίων σε όλες τις ελληνικές
πόλεις, που περιέχουν σηµαντικές ποσότητες αµιαντούχων υλικών (κυρίως ΑΤ κι
επιχρισµάτων αµιάντου) βρίσκονται σε σχεδιασµό και είναι βέβαιο ότι θ΄
αναζητήσουν λύσεις για την διάθεση των ΑΜΑΠ που θα αποµακρυνθουν από τα
συνεργεία.
Επιπλέον, η ∆ΕΗ έχει προχωρήσει στην διαχείριση αποβλήτων αµιαντοτσιµέντου στο
χώρο διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων της ∆ΕΗ στο εξαντληµένο λιγνιτωρυχείο
Καρδιάς στο νοµό Κοζάνης. Τα απόβλητα αµιαντοτσιµέντου προέκυψαν από τα έργα
που ολοκληρώθηκαν το 2004 για την αναβάθµιση των «Πύργων Ψύξης» των ΑΗΣ
Καρδιάς, Αγίου ∆ηµητρίου και Αµυνταίου.
Η ∆ΕΗ εκπόνησε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έλαβε άδεια µε την
ΚΥΑ ΕΠΟ (Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) 124528/07.05.2004 από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την κατασκευή της ΧΥΤΑΜ. Η αδειοδότηση βασίστηκε στην
απόφαση 2003 / 33 / του Συµβουλίου της ΕΕ σχετικά µε τον “Καθορισµό Κριτηρίων
και ∆ιαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής
σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας1999/31/ΕΚ” και
ειδικότερα, σύµφωνα µε την §2.3.3 που αναφέρεται στα απόβλητα αµιάντου:
...«Τα υλικά κατασκευών που περιέχουν αµίαντο ...µπορούν να εναποτίθενται δίχως
δοκιµές σε χώρους υγειονοµικής ταφής για τα µη επικίνδυνα απόβλητα ...για τους
χώρους υγειονοµικής ταφής στους οποίους εναποτίθενται αποκλειστικά και µόνον
κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αµίαντο, οι απαιτήσεις µπορεί να
περιορίζονται».
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Η ∆ΕΗ ονοµατίζει ως Χ∆ΒΑ (Χώρο ∆ιάθεσης Βιοµηχανικών Αποβλήτων) την
περιοχή του λιγνιτωρυχείου που αδειοδοτήθηκε για διάθεση αποβλήτων
Αµιαντοτσιµέντου. Η συνολική έκταση του Χ∆ΒΑ είναι 260 στρέµµατα και
προβλέπεται λειτουργία για τα επόµενα 30 χρόνια, ενώ η ποσότητα που θα διατεθεί
υπολογίζεται σε 7.500 τόνους ΑΤ.
Η λειτουργία της Χ∆ΒΑ έχει εγκριθεί µε την ΚΥΑ 38526/19.04.2006 και µε
απόφαση του Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας ισχύει µόνο για
απόβλητα ΑΤ που θα αποµακρύνονται από τους πύργους ψύξης και τους
ταινιοδρόµους των ΑΗΣ που λειτουργούν στους νοµούς Κοζάνης και Φλώρινας.

12.3.

ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ και εταιρείες ύδρευσης.

Οι σωλήνες ΑΤ έχουν χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στα δίκτυα ύδρευσης των ελληνικών
πόλεων, σε ποσοστά ανάλογα µε αυτά των χωρών της ΕΕ. Για παράδειγµα, η
ΕΥ∆ΑΠ αναφέρει4 ότι στο σηµερινό δίκτυο των 7000 χλµ, που συντίθεται από 1.500
χλµ. κύριων τροφοδοτικών αγωγών (από Φ ≥400 mm) και 5.500 χλµ. δευτερευόντων
αγωγών διανοµής, το 65% του ολικού µήκους των αγωγών αποτελείται από σωλήνες
αµιαντοτσιµέντου, το 15% από χαλυβδοσωλήνες, το 15% από χυτοσιδηρούς σωλήνες
και το 5% από σωλήνες PVC. Η αντοχή του ΑΤ στη διαβρωτική επίδραση των
εδαφών έκανε για πολλές δεκαετίες προτιµητέα την επιλογή ΑΤ σωληνώσεων στα
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στο δίκτυο της Εταιρίας ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (EYAΘ) το 30%,
κατά προσέγγιση, υπολογίζεται είναι αµιαντοσωλήνες δηλ. τα 400 χιλιόµετρα από το
σύνολο των 1.200 του δικτύου ύδρευσης είναι αµιαντοσωλήνες5.
Για το δίκτυο ύδρευσης του Πειραιά6 εκτός από τα προβλήµατα παλαιότητας
(υπολογίζεται ότι η µέση παλαιότητα του δικτύου της ΕΥ∆ΑΠ είναι 35 χρόνια,
υπάρχει και το πιθανολογούµενο πρόβληµα της ποιότητας των υλικών κατασκευής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν ολόκληρο το δευτερεύον (98%) και το τριτεύον
δίκτυο (90%) της ΕΥ∆ΑΠ είναι κατασκευασµένα από σωλήνες αµιαντοτσιµέντου.
Παράλληλα, εκτιµάται ότι στην ελληνική επικράτεια είναι εγκατεστηµένοι περίπου
44.000 χλµ. σωλήνες αµιαντοτσιµέντου για διοχέτευση πόσιµου νερού.

4 http://www.eydap.gr/index.asp?a_id=72
5 http://www.agelioforos.gr/archive/article.asp?date=9/28/2005&page=17 ρεπορτάζ «Αγγελιοφόρου»
για το δίκτυο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
6http://www.nomarhiapeiraia.gr/Templates/sinedrio/programma/%CE%99.pdf Υποδοµές Νοµαρχίας
Πειραιά
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Μετά από 40- 80 χρόνια λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης των πόλεων, συχνά
παρουσιάζονται βλάβες, που άλλοτε είναι επισκευάσιµες (πχ. µε εποξειδικές ρητίνες)
και άλλοτε επιβάλλουν την αντικατάσταση του δικτύου από ΑΤ. Οι εταιρίες
Ύδρευσης συνήθως επιλέγουν την εγκατάλειψη των φθαρµένων αγωγών στο έδαφος
και δεν προβαίνουν σε εξαγωγή, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό7.
Η ∆EYAM Bόλου είναι µία περίπτωση εταιρίας ύδρευσης που αντικατέστησε τµήµα
του παλαιού και φθαρµένου δικτύου. Η ∆ΕΥΑΜΒ αποµάκρυνε κάποια ποσότητα
παλαιών αµιαντοσωλήνων. Οι ποσότητες αυτές, όπως συµβαίνει συνήθως µέχρι
σήµερα, κατέληξαν σε χώρους απόρριψης µπάζων. Παραθέτουµε το σχετικό
σύνδεσµο από το ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Θεσσαλία» της 4/4/20048
Με βάση τα παραπάνω και τις επικρατούσες πρακτικές διαχείρισης των παλαιών
δικτύων για την ύδρευση των πόλεων, δεν αναµένεται οι εταιρίες ύδρευσης να
αποτελέσουν αποστολέα αποβλήτων από σωληνώσεις ΑΤ, εκτός από λίγες
περιπτώσεις που η αποµάκρυνση θα είναι η µόνη εφικτή λύση.
12.4.

Υπουργείο Υγείας.

Στα νοσοκοµεία όλης της χώρας υπάρχουν σηµαντικές ποσότητες αµιαντούχων
υλικών (πλακάκια δαπέδων, χωρίσµατα, µονωτικές πλάκες, λεβητοστάσια κλπ), αλλά
δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα λεπτοµερής καταγραφή των θέσεων, των
ποσοτήτων τους και της επικινδυνότητας τους.
Το Υπουργείο Υγείας αντιµετώπισε ένταση όταν διαπιστώθηκε ότι το υλικό της
εξωτερικής επένδυσης του κεντρικού κτιρίου του Θριασίου Νοσοκοµείου περιέχει
ίνες αµίαντου 9. Έτσι, στο ιστορικό των επεµβάσεων για την αποµάκρυνση
αµιαντούχων από τα ελληνικά νοσοκοµεία, θα υπάρχει στις πρώτες θέσεις η
περίπτωση ενός καινούργιου νοσοκοµείου, που είχε παραδοθεί το 1995. Από το
Θριάσιο Νοσοκοµείο αποµακρύνθηκαν το 2005 οι 160 τόνοι πλακών πρόσοψης που
περιείχαν ίνες αµιάντου. Εργασίες αποµάκρυνσης ΑΜΑΠ έχουν πραγµατοποιηθεί
στον Ευαγγελισµό κατά την διάρκεια εργασιών ανακαίνισης και επέκτασης των
πτερύγων του.

7 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5348&subid=2&pubid=78572 ρεπορτάζ στο ΕΘΝΟΣ µε
τίτλο «∆ιαβρωµένοι σωλήνες σερβίρουν αµίαντο σε όλη την Ελλάδα» [9/12/2006]
8

Eιδικότερα, από τα 690 χιλιόµετρα αγωγών, τα 262 χλµ. είναι αµιαντοσωλήνες (έναντι 270 χλµ. το
2002), τα 178 χλµ είναι από σωλήνες pvc (έναντι 155 χλµ. πριν δύο χρόνια), τα 142 χλµ. από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (έναντι 85 χλµ το 2002), τα 42 χλµ. από σιδηροσωλήνες (54 χλµ το
2002), ενώ οι χυτοσιδηροί και χαλύβδινοι αγωγοί καλύπτουν 65 χλµ, όσα και πριν δύο χρόνια....
Στις προτεραιότητες της ∆EYAMB είναι η σταδιακή αντικατάσταση των αµιαντοσωλήνων και
των σιδηροσωλήνων οι οποίοι παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες φθορές...... www.e-thessalia.gr

9 http://www.enet.gr/online/online_obj?pid=35&tp=T&id=52506528

LIFE 03/ENV/GR/000214

σελ. 21 [από 34]

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

12.5.

Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Σκεπές από αµιαντοτσιµέντο έχουν χρησιµοποιηθεί σε εργατικές κατοικίες του ΟΕΚ
στη Λαµία, τη Νάουσα, την Καρδίτσα και την Κέρκυρα. Εχουν ξεκινήσει οι
διαδικασίες για την αντικατάσταση των σκεπών στον οικισµό «Πανόραµα» της
Νάουσας σε 17 οικοδοµές µε 135 διαµερίσµατα.
Το έργο αναµένεται να συνεχισθεί στα επόµενα χρόνια µέχρι την πλήρη
αποµάκρυνση των σκεπών από ΑΤ
12.6.

Ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.

Τα πλοία όλων των κατηγοριών έχουν από την κατασκευή τους µεγάλη ποικιλία
υλικών που περιέχουν αµίαντο. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε:
Μονωτικές επιφάνειες σε λεβητοστάσιο και σωληνώσεις, πυρίµαχες επιφάνειες και
χωρίσµατα, µόνωση αγωγών απαγωγής καυσαερίων, πλακίδια και δάπεδα στο
εξωτερικό και τα καταστρώµατα, ηχοµονωτικά φύλλα, στεγανωτικές κόλλες,
παρεµβύσµατα κλπ.
Πριν από εργασίες διάλυσης, µετατροπής του πλοίου, ανακαίνισης ή συντήρησης,
πρέπει να διεξάγεται επιθεώρηση για την καταγραφή των στοιχείων που περιέχουν
εύθρυπτο αµίαντο και των στοιχείων που περιέχουν δεσµευµένο αµίαντο. Η
επιθεώρηση αµιάντου είναι απαραίτητο να προηγηθεί όλων των άλλων εργασιών και
να καθορίσει τη διαδικασία των εργασιών που θα επακολουθήσουν. Η αποµάκρυνση
των αµιαντούχων πρέπει να προηγηθεί πριν ξεκινήσει η διεξαγωγή των υπόλοιπων
εργασιών.
Οι διαδικασίες αυτές δεν τηρούνται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπου δεν
υπάρχουν στοιχεία επιθεώρησης και εντοπισµού αµιαντούχων υλικών.
Αξίζει να σηµειώσουµε το ΠΝ έχει προχωρήσει σε ειδικές εργασίες απο-αµιάντωσης
από τα χωρίσµατα θαλάµων σε πλοία του στόλου.

13. Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις.
Τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις θεωρούνται ρεύµα αποβλήτων
προτεραιότητας (primary waste stream). Τα απόβλητα από κατασκευές και
κατεδαφίσεις είναι ένα από τα µεγαλύτερα ρεύµατα αποβλήτων στην Ε.Ε. καθώς η
ποσότητά τους εκτιµάται ότι αποτελεί το 25 % της συνολικής ποσότητας των
στερεών αποβλήτων. Στη παρούσα µελέτη εκθέτουµε βασικά στοιχεία για το ρεύµα
αυτό, όπου ανήκουν σαν υπο-κατηγορία τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
που περιέχουν αµίαντο.
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Ο όρος Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)10
αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα υλικών, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερις
κύριες κατηγορίες ανάλογα µε την προέλευσή τους. Ειδικό ενδιαφέρον για την
λειτουργία ενός ΧΥΤΑΜ έχουν τα ΑΕΚΚ εκείνα που περιέχουν αµίαντο. Στα είδη
των ΑΕΚΚ περιλαµβάνονται:
(α) Υλικά Εκσκαφών: Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι χώµατα εκσκαφών, άµµος,
χαλίκι, πέτρες, άργιλος και οποιαδήποτε άλλα υλικά που µπορεί να προκύψουν από
εκσκαφές. Τα άχρηστα υλικά εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική
δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές και σε έργα της γεωτεχνικής
µηχανικής. Τα υλικά αυτά µπορούν να προέλθουν και από φυσικά φαινόµενα, όπως
για παράδειγµα από υπερχειλίσεις χειµάρρων, κατολισθήσεις σε δρόµους κ.λπ. Η
σύσταση των υλικών εκσκαφών εξαρτάται σηµαντικά από τα γεωλογικά δεδοµένα.
(β) Υλικά Οδοποιίας: Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι άσφαλτος, άλλα υλικά
οδοστρώµατος και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση ή την
ανακαίνιση ή την συντήρηση των δρόµων
(γ) Υλικά Κατεδαφίσεων-Μπάζα: Τα υλικά αυτά µπορεί να είναι χώµατα, χαλίκι,
κοµµάτια ή στοιχεία από µπετόν (σκυροδέµατα), επιχρίσµατα, πλίνθοι (τούβλα),
πλάκες επιστρώσεως, γύψος, άµµος, λαξευµένες πέτρες, θρίµµατα ειδών υγιεινής
κ.λπ. Τα υλικά κατεδαφίσεων χαρακτηρίζονται από µεγάλη ανοµοιογένεια και
προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή επιµέρους κατεδάφιση των κατασκευών. Η
σύσταση των υλικών αυτών ποικίλλει ανάλογα µε το είδος, την ηλικία, τη µορφή, τη
χρήση και το µέγεθος του κτιρίου/κατασκευής.
(δ) Απόβλητα από Εργοτάξια: Τα απόβλητα αυτά µπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό,
χαρτί, γυαλί, µέταλλα, καλώδια, χρώµατα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων
προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία
εργοταξίων.

10 οροι που αντιστοιχούν στο Construction and Demolition (C&D) waste
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13.1.

Σύσταση και Επικινδυνότητα των ΑΕΚΚ.

Η σύσταση των υλικών κατεδάφισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο
χρόνος κατασκευής, η µορφή της κατασκευής κλπ. Είναι φανερό ότι τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή παλαιότερων κτιρίων, και τα οποία τώρα
κατεδαφίζονται, καθορίζουν την τωρινή σύσταση των εν λόγω αποβλήτων, ενώ στο
µέλλον η διαφοροποίηση στην επιλογή των δοµικών υλικών θα προκαλέσει και
αλλαγή στη σύσταση των αποβλήτων που θα προκύπτουν. Τα υλικά κατεδαφίσεων
στο µέλλον προβλέπεται να περιέχουν αυξηµένες ποσότητες σκυροδέµατος το οποίο
θα αντικαταστήσει τα τούβλα και το ασβεστοκονίαµα, προϊόντα από ατσάλι,
περισσότερα µονωτικά υλικά και γενικότερα υλικά που θα απαιτούν πιο
εξειδικευµένη διαχείριση για τη σωστή επεξεργασία και πιθανόν ανακύκλωση αυτών.
Όσον αφορά στα απόβλητα που παράγονται στα εργοτάξια κατά την κατασκευή νέων
κτιρίων, αυτά είναι κυρίως υλικά συσκευασίας, κατεστραµµένα υλικά καθώς και
υλικά που δεν χρησιµοποιήθηκαν.
Αµιαντούχα υλικά µπορούν να βρεθούν συχνά στην (γ) κατηγορία, των υλικών
Κατεδαφίσεων. Τα απόβλητα της κατηγορίας αυτής συχνά περιέχουν και άλλα
επικίνδυνα υλικά, όπως οι σωληνώσεις από µόλυβδο ή βαρέα µέταλλα.
Μολονότι η ποσότητά των επικίνδυνων συστατικών είναι µικρή, συγκρινόµενη µε τον
συνολικό όγκο αυτού του ρεύµατος, η παρουσία τους προσδίδει χαρακτηρισµό στο
ρεύµα και χρειάζεται ειδική αντιµετώπιση µε τη λεγόµενη επιλεκτική κατεδάφιση. Η
επιλεκτική κατεδάφιση, είναι η οργανωµένη αποµάκρυνση ή και επεξεργασία
συγκεκριµένων υλικών και συστατικών, πριν την έναρξη της διαδικασίας της
κατεδάφισης του βασικού σκελετού της κατασκευής.
Η αφαίρεση των οικοδοµικών στοιχείων που περιέχουν αµίαντο θα πρέπει να
προηγείται στις εργασίες κατεδάφισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τη νοµοθεσία
(επιθεώρηση για καταγραφή αµιαντούχων, εξειδικευµένο συνεργείο για την
αφαίρεση, σχέδιο για εγκλωβισµό και συσκευασία όλων των αµιαντιούχων υλικών) .
Τα αµιαντούχα απόβλητα θα πρέπει να επεξεργαστούν µέσα στο εργοτάξιο (on-site)
και ν’ αποµακρυνθούν.
Παρ’ όλα αυτά δεν είναι εφικτή η αφαίρεση όλων των αµιαντουχων από τα υλικά
κατεδάφισης. Συζητιέται, αλλά δεν έχει ακόµα καθορισθεί, ένα µέγιστο επιτρεπόµενο
όριο για τον αµίαντο. Μερικές χώρες11 έχουν ήδη δεχθεί την τιµή των 10 mg
αµιάντου /kg µπάζων, σαν όριο για τον καθορισµό της µεθόδου συσκευασίας,
µεταφοράς και διάθεσης των µπάζων. Ποσότητα µε αµίαντο πάνω απ’ αυτή τη τιµή
πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν επικίνδυνο απόβλητο. Υπενθυµίζεται ότι
απαγορεύεται η ανάµειξη ρευµάτων των αποβλήτων για να επιτευχθεί µείωση του
ποσοστού του αµιάντου.

11 όπως για παράδειγµα η Ολλανδία
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Το εµπόδιο για τη διάδοση της επιλεκτικής κατεδάφισης, είναι οι απαιτήσεις που
υπάρχουν για ταχύτητα στην κατεδάφιση και η αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάθεση
του συσκευασµένου αµιάντου. Η λειτουργία µιας Μονάδας ∆ιαχείρισης Αµιαντούχων
που θα διαθέτει Χώρο για την Υγειονοµική Ταφή Αµιαντούχων (ΧΥΤΑΜ), θα
διευκολύνει την επιλεκτική κατεδάφιση και θα «εξυγιάνει» σε σηµαντικό βαθµό τις
µεθόδους που ακολουθούνται σήµερα σε εργασίες κατεδάφισης.
13.2.

Πλαίσιο ∆ιαχείρισης των ΑΕΚΚ.

Όσον αναφορά στην υφιστάµενη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων στην Ελλάδα,
δεν υπάρχει ένα οργανωµένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης των υλικών που
περιέχονται στα απόβλητα αυτά. Οι ενέργειες αξιοποίησης που λαµβάνουν χώρα
χαρακτηρίζονται αποσπασµατικές και έγκειται στην δραστηριότητα των εργολάβων
που έχουν αναλάβει τα αντίστοιχα έργα. Αξιοποιούνται κυρίως χρήσιµα υλικά όπως
καλώδια, κουφώµατα, γυαλιά, ενώ το ρεύµα των αδρανών χρησιµοποιείται σε άλλα
έργα για εργασίες επιχωµατώσεων και για την αποκατάσταση παλαιών λατοµείων. Οι
ποσότητες που δεν αξιοποιούνται οδηγούνται σε ένα µικρό ποσοστό είτε σε ΧΥΤΑ12
είτε σε χωµατερές, ενώ µεγάλες ποσότητες απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε ρέµατα, σε
παλαιά λατοµεία και εν γένει στο φυσικό περιβάλλον.
Η Οδηγία της Ε.Ε. (1999/31) απαγορεύει τη διάθεση αδρανών υλικών και εν γένει
µπαζών στους ΧΥΤΑ και επιβάλλει τη διάθεση τους σε ανεξάρτητους χώρους ταφής
αδρανών. Επιπροσθέτως ο Νόµος “περί ίδρυσης Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” περιλαµβάνει και τα υλικά
κατεδάφισης στην κατηγορία “άλλα” προϊόντα και προβλέπει την έκδοση του
αντίστοιχου προεδρικού διατάγµατος.

14. Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο.
Στη παράγραφο αυτή αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά νοµοθετήµατα που
καθορίζουν τη διαχείριση των ΕΑ, µε πρωτεύουσα την Οδηγία 91 / 689 / ΕΟΚ για
«Επικίνδυνα Απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 377 / 20 / 31.12.91). Ιδιαίτερη σηµασία για το ζήτηµα
της διάθεσης των αποβλήτων αµιάντου έχουν η Απόφαση 2003/33/EC - EL: του
Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, για τον καθορισµό κριτηρίων και
διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα
µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και το Παράρτηµα της
Απόφασης 2000/532/EC που περιλαµβάνει τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

12 Οι αρµόδιοι διαχείρισης των ΧΥΤΑ .στην πλειοψηφία τους δεν δέχονται απόβλητα από κατασκευές
και κατεδαφίσεις , αλλά αξιοποιούν υλικά όπως χώµατα εκσκαφών που είναι απαραίτητα για τις
εργασίες λειτουργίας π.χ. επικαλύψεις.
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Στην Ελλάδα έχουν δηµοσιευτεί οι Υπουργικές Αποφάσεις:
[α] τον Μάρτιο του 2006, η ΚΥΑ 13588/725/2006 µε τίτλο «Μέτρα, όροι και
περιορισµοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σε συµµόρφωση µε
τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ"
[β] η ΚΥΑ 24944/1159/ΦΕΚ «‘Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» και τέλος
[γ] τον Μάρτιο του 2007 δηµοσιεύθηκε η Υ.Α. 8668/2007 µε τίτλο «Έγκριση
Εθνικού Σχεδιασµού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ).
και είναι αυτές που διαµορφώνουν το θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των
επικίνδυνων Αποβλήτων στη χώρα µας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω νοµοθετήµατα, ο Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης των
επικινδύνων αποβλήτων εκπονείται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε βάση τις τεχνικές,
περιβαλλοντικές, χωροταξικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Ο Εθνικός
Σχεδιασµός εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
αναθεωρείται ανά πενταετία ή νωρίτερα, εάν αυτό κριθεί επιβεβληµένο.
14.1.

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων.

Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα ΑEKK ταξινοµούνται µε τον κωδικό 17.
Τα απόβλητα που θεωρούνται επικίνδυνα σηµειώνονται µε αστερίσκο όπως ορίζει η
Απόφαση 2000/532/ΕΚ. Στον πίνακα που ακολουθεί, τα απόβλητα από κατασκευές
που περιέχουν αµίαντο αποτελούν ξεχωριστή οµάδα και αντιστοιχούν στους
κωδικούς 1706, 170601, 170605.
Πίνακας 5: Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων ΕΚΚ
17 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ Ε∆ΑΦΗ)

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΩΝ)

17 01
17 01 01

Σκυρόδεµα , τούβλα, πλακάκια και κεραµικά

17 01 02
17 01 03
17 01 06*

Σκυρόδεµα
Τούβλα
Πλακάκια και κεραµικά
Μίγµα , ή ξεχωριστό κλάσµα από σκυρόδέµα, τούβλα, κεραµικά και πλακάκια που
περιέχουν επικίνδυνα υλικά

17 01 07

Μίγµα από σκυρόδεµα, τούβλα, κεραµικά και πλακάκια διαφορετικό από αυτό που
αναφέρεται στη 17 01 06

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03

Ξύλο, γυαλί και πλαστικό
Ξύλο
Γυαλί
Πλαστικό
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17 02 04*
17 03
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*

Ξύλο, γυαλί , πλαστικό που περιέχει ή έχει µολυνθεί µε επικίνδυνα υλικά
Μίγµατα βιτουµενίου, ανθρακόπισσα και άλλα προϊόντα πίσσας
Μίγµατα Βιτουµενίου που περιέχουν ανθρακόπισσα
Μίγµατα Βιτουµενίου που δεν υπάγονται στην 17 03 01
Ανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
Μέταλλα (περιλαµβάνονται και τα κράµατά τους)
Χαλκός, Μπρούτζος, ορείχαλκος
Αλουµίνιο
Μόλυβδος
Ψευδάργυρος
Σίδηρος και χάλυβας
Κασσίτερος
Μίγµα υλικών
Απόβλητα µετάλλων ρυπασµένα µε επικίνδυνα υλικά
Καλώδια που περιέχουν έλαια , ανθρακόπισσα και άλλα επικίνδυνα υλικά

17 04 11
17 05

Καλώδια που δεν υπάγονται στην 17 04 11
Χώµατα (περιλαµβάνονται τα χώµατα εκσκαφών από ρυπασµένα εδάφη), πέτρες και
µπάζα εκσκαφών

17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*

Χώµατα και πέτρες που περιλαµβάνουν επικίνδυνα υλικά
Χώµατα και πέτρες που δεν υπάγονται στην 17 05 03
Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνα υλικά
Μπάζα εκσκαφών που δεν υπάγονται στην 17 05 05
Άχρηστο φορτίο φορτηγών οχηµάτων ( track ballast) που περιέχει επικίνδυνα υλικά

17 05 08
17 06
17 06 01*
17 06 03*

Άχρηστο φορτίο οχηµάτων που δεν υπάγεται στη 17 05 07
Μονωτικά υλικά και κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αµίαντο
Μονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο
Άλλα µονωτικά υλικά που περιέχουν η αποτελούνται από επικίνδυνα υλικά

17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*
17 08 02

Μονωτικά υλικά που δεν αναφέρονται στις 17 06 03 και 17 06 01
Κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αµίαντο
Κατασκευαστικά υλικά µε βάση το γύψο
Κατασκευαστικά υλικά µε βάση το γύψο ρυπασµένα µε επικίνδυνα υλικά
Κατασκευαστικά υλικά µε βάση το γύψο που δεν υπάγονται στη 17 08 01

17 09
17 09 01*

Άλλα υλικά από κατασκευές και κατεδαφίσεις
Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις που περιέχουν υδράργυρο

17 09 02*

Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις που περιέχουν PCB
(για παράδειγµα υλικά στεγανοποίησης που περιέχουν PCB, ηλεκτρικοί πυκνωτές που
περιέχουν PCB ως µέσα πλήρωσης, προστατευτικές επικαλύψεις ξύλων και µετάλλων που
περιέχουν PCB)
Άλλα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαµβανοµένων των αποβλήτων
µικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων) που περιέχουν επικίνδυνα υλικά
Απόβλητα µικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων που δεν αναφέρονται στις 17 09 01 17
09 02 17 09 03

17 09 03*
17 09 04
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Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η εκτίµηση για την παραγόµενη ποσότητα
των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα το έτος 2005 µε βάση στοιχεία που παρείχε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Σηµειώνεται πως στην παρούσα φάση, λειτουργούν πιλοτικά 2 µονάδες επεξεργασίας
ΑΕΚΚ, στη Θεσσαλονίκη και στα Άνω Λιόσια του Ν.Αττικής.
Πίνακας 6 : Ποσότητες αδρανών αποβλήτων
Κατηγορία Αδρανών
Ποσότητες Παραγόµενων
Αποβλήτων για το 2005 (τόνοι)
Αποβλήτων
(πλην εκσκαφών)
Αττική
Ελλάδα
Απόβλητα Κατεδάφισης
2.500.000
5.500.000
– Οικοδοµικά

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας της Σχολή Χηµικών
Μηχανικών ΕΜΠ έχει αναπτύξει ένα µοντέλο υπολογισµού της ποσότητας των
ΑΕΚΚ, µε βάση τις άδειες οικοδοµών που εκδίδονται κάθε χρόνο.

15. Το κόστος της διάθεσης αµιαντούχων στο εξωτερικό.
Η εφαρµογή της ΚΥΑ 8668 για τον εθνικό σχεδιασµό διαχείρισης επικινδύνων
αποβλήτων δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 2 Μαρτίου 2007 και θα χρειαστεί σηµαντικό
χρονικό διάστηµα για να υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις που προτείνονται. Συνέπεια
αυτού είναι να µην εφαρµόζονται µέθοδοι διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων
στην Ελλάδα και αυτό το θέµα που έχει µέγιστη σοβαρότητα ν’ αντιµετωπίζεται µε
διασυνοριακή µεταφορά των ΕΑ σε χώρες που διαθέτουν κατάλληλες υποδοµές ή µε
προσωρινή αποθήκευση τους εντός των επιχειρήσεων.
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Η έλλειψη χώρων που να έχουν αδειοδοτηθεί για την παραλαβή και την διάθεση των
αµιαντούχων αποβλήτων, αναγκάζει τους φορείς που υλοποιούν έργα αποµάκρυνσης
αµιαντούχων να αναζητούν λύσεις σε κατάλληλους χώρους του εξωτερικού. Η
διασυνοριακή µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων διέπεται από ειδική νοµοθεσία και
παρακολουθείται από την Σύµβαση της Βασιλείας (Basel convention).
Η διασυνοριακή µεταφορά επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος αποµάκρυνσης ΑΜΑΠ
και αποτελεί παράγοντα επιβράδυνσης ή και ανάσχεσης των πρωτοβουλιών για την
εξυγίανση κατασκευών που περιέχουν αµίαντο.
Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέµατα διαχείρισης ΑΜΑΠ
µεταφέρουν τα ΑΜΑΠ σε ΧΥΤΑ που λειτουργούν στη Γερµανία. Είναι
χαρακτηριστικό, πως µια από τις πιο εξελιγµένες χώρες της ΕΕ- και µε το πλέον
εξελιγµένο δίκαιο για ζητήµατα Περιβάλλοντος-, έχει µετατρέψει την αδυναµία
άλλων χωρών να επιλύσουν τα περιβαλλοντικά τους ζητήµατα, σε σηµαντική πηγή
εσόδων.
Οι εταιρίες που δέχονται ΕΑ λειτουργούν µε αυστηρές προδιαγραφές και συνεχείς
ελέγχους13, αφού λειτουργούν σε έναν τοµέα που συγκεντρώνει όλο και περισσότερα
κεφάλαια, καθώς η εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε όλες τις χώρες της
ΕΕ καθιστά υποχρεωτική την διαχείριση όλων των ΕΑ και µεταξύ αυτών των
αµιαντουχων αποβλήτων.

16. Στοιχεία για τη διάθεση Αµιαντούχων σε χώρες της Ευρώπης.
Ο εταίρος του προγράµµατος von Lieberman εκτιµά ότι το µέσο κόστος διάθεσης
αµιαντούχων στη Γερµανία κυµαίνεται από 50 µέχρι 120 €/τόνο.
Στοιχεία για τη τιµολογιακή πολιτική ΧΥΤΑΜ στη Γερµανία µπορεί να δει κανείς
στις ιστοσελίδες, όπως πχ
Της Rhein-Main Deponie GmbH όπου ορίζεται ότι για µικρές ποσότητες µέχρι 2
τόνους ΑΜΑΠ, το κόστος διάθεσης θα είναι 128 €/tn ή 192 €/cu.m.14
Ή ένα άλλο παράδειγµα, όπως αυτό της Landkreis Lüchow-Dannenberg όπου
ορίζεται κόστος διάθεσης για απόβλητα ΑΤ 50 €/τόνο
Ή όπως της Rhein-Neckar-Kreis, που ορίζει κόστος διάθεσης ΑΜΑΠ από 99 έως 120
€/τόνο.
Ελληνική εταιρία που αναλαµβάνει τη µεταφορά αµιαντούχων στο εξωτερικό έχει
µέση τιµή διάθεσης σε ΧΥΤΑΜ της Γερµανίας τα 80 €/τον, ενώ σε 250€/τον
ανέρχονται τα έξοδα µεταφοράς που περιλαµβάνουν το container, το ναύλο, και τις
ασφάλειες.
13 πρβλ. LAGA-Merkblatt - Entsorgung asbesthaltiger Abfδlle
14 πρβλ. http://www.rhein-main-deponie.de/preise_wicker.html
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Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στη Γερµανία απαντώνται και ανώτερες τιµές, όπως για
παράδειγµα στη Karlsruhe: Deponie West µε κόστος διάθεσης αµιαντούχων 358 €/t.
Στοιχεία για τη θέση και τη λειτουργία γερµανικών ΧΥΤΑΜ διατίθενται στους
συνδέσους που παρατίθενται15, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η παρουσίαση του ΧΥΤΑΜ
αποκλειστικά για αµιαντούχα16
Στη Γαλλία, όπου έχουν αδειοδοτηθεί περισσότερες από 30 ΧΥΤΑ για διάθεση
ΑΜΑΠ, το κόστος διάθεσης αµιαντούχων ανέρχεται σε 72€/τ µε κάδο ή 67€/τ
παλέτα, ενώ η µεταφορά κάδου κοστολογείται σε 130€/τονο και η µεταφορά
παλέττας 183€/τονο17.
Στην Αγγλία έχουν αδειοδοτηθεί 13 ΧΥΤΑ για αδρανή υλικά που δέχονται
σταθεροποιηµένα επικίνδυνα απόβλητα (όπως ο διπλο-συσκευασµένος αµίαντος σε
ξεχωριστές κυψέλες)18. Η δαπάνη για τη διάθεση αµιαντούχων κυµαίνεται στα 70-80
€/τονο.

Στην Ελβετία η δαπάνη για τη διάθεση ΑΜΑΠ είναι υψηλή και φθάνει τα
200€/τόνο19 (για τις κατηγορίες αµιαντούχων αποβλήτων µε κωδικούς 170601,
170605, 170698)
Στην Ιρλανδία η διάθεση των ΑΜΑΠ γίνεται σε υπάρχουσα ΧΥΤΕΑ. Η ΧΥΤΕΑ
KTK (Kilcullen), ζήτησε το 2006 την διεύρυνση της άδειας για ταφή 6.000 τόνων
ΑΜΑΠ/έτος, όταν διαπιστώθηκε ότι η άδεια των 3.000 τόνων ήταν ανεπαρκής για να
καλύψει τις ανάγκες. Αµιαντούχα δέχονται και άλλες 4 ΧΥΤΑ20
Σε όλες τις χώρες όπου ακολουθείται οργανωµένη διαχείριση ΑΜΑΠ, εφαρµόζονται
διαφοροποιηµένα τιµολόγια για µικροποσότητες αποβλήτων που στέλνουν για
διάθεση ιδιώτες, σε σύγκριση µε τα τιµολόγια που ισχύουν για τη διαχείριση µεγάλων
ποσοτήτων.

15 ΧΥΤΑΜ που λειτουργούν στη Γερµανία:
http://www.asbestdeponie.de/
http://www.amand.de/umwelt/unternehmen.htm
16 (Asbestmonodeponie) http://www.deponie-gardelegen.de/asbest.html
17 στο http://www.cores-bourgogne.org/travaux_cours/amiante-actes-site.pdf
18....13 non-hazardous waste landfills have been issued with permits to receive stable non-reactive
hazardous waste in separate cells (the wastes include double...
http://wwwlegacy.cranfield.ac.uk/sas/resource/hazwaste.pdf
19 ΑΜΑΠ στην Ελβετία: http://www.cholwald.ch/content/preisliste.htm
20 Ιρλανδία http://kildare.ie/CountyCouncil/Environment/Asbestos/LinkToDocument,8992,en.pdf
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17. Η δηµοσιότητα για το ζήτηµα της διαχείρισης του αµιάντου στην
Ελλάδα.
Αντίθετα µε τις χαµηλές επιδόσεις στο ζήτηµα της διαχείρισης του αµιάντου στην
Ελλάδα, οι δηµοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά µε το πρόβληµα αυτό, είναι τακτικές και
µερικές από αυτές έχουν διατυπωθεί σε «υψηλούς τόνους».
Η διαχείριση του αµιάντου ήρθε µε ένταση στη δηµοσιότητα µέσα από την
αρθρογραφία των εφηµερίδων και µερικών τηλεοπτικών εκποµπών. Εδώ αξίζει ν’
αναφέρουµε το σχόλιο που διατύπωσε ο καθ. Κ. Καλιαµπάκος στην 2η ηµερίδα
ενηµέρωσης που έγινε στην Κοζάνη (Απρίλιος 2007) πως σε θέµατα σαν αυτό του
αµιάντου «Η συµπεριφορά του κοινού εύκολα µπορεί να µεταστραφεί από την πλήρη
άγνοια και την εξοικείωση µε τον κίνδυνο, στον πανικό και στη δαιµονοποίηση».
Τα συνέδρια και οι ηµερίδες που ασχολήθηκαν ειδικά µε το θέµα της διαχείρισης του
αµιάντου είναι τα ακόλουθα:
Πίνακας 7: Συνέδρια µε θέµα τη διαχείριση του αµιάντου

Ηµεροµηνία

Συνέδριο

1 16/3/1983

«Η δίκη του αµιάντου» από την Ένωση Ελλήνων Χηµικών

2 29-31
/10/2002

Hellenic Asbestos Conference που οργανώθηκε από την Ελληνική
Εταιρία Θώρακος στην Αθήνα στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος
Ντυνάν»

3 11/2003

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην έκθεση περιβάλλοντος
HELLEXPO

4 30-31
/10/2006

Η διηµερίδα που οργανώθηκε από κοινού από το ΤΕΕ και την
ΓΣΕΕ στο αµφιθέατρο της ΓΣΕΕ µε τίτλο ΑΜΙΑΝΤΟΣ : Μία
διαρκής απειλή -Προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισής τους
Αθήνα)

5 23-24/
11/2006

Το συνέδριο που οργανώθηκε µε φορείς τους ΕΛΙΝΥΑΕ-ΓΣΕΕHESA στο Imperial Hotel (Αθήνα).

Στα τελευταία δύο συνέδρια, που συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων σχεδόν των φορέων
που αντιµετωπίζουν ζητήµατα διαχείρισης του αµιάντου, τονίστηκε µε έµφαση η
ανάγκη µεθοδικής καταγραφής των κυριότερων εφαρµογών αµιάντου στα κτίρια και
τον εξοπλισµό. ¨Όπως έχουµε σηµειώσει, ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων και η
∆ΕΗ έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα στην καταγραφή του προβλήµατος, σύµφωνα µε
τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους τους. Οι εταιρίες ύδρευσης
γνωρίζουν τη σύσταση και την κατάσταση µεγάλου τµήµατος των δικτύων τους. Τα
Υπουργεία Υγείας και Εθνικής Άµυνας έχουν µόνο προκαταρκτικές εκτιµήσεις για
τις διαστάσεις του προβλήµατος από την παρουσία αµιαντούχων προϊόντων στις
εγκαταστάσεις της αρµοδιότητας των.
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18. ∆ηµοσιότητα για το πρόβληµα του αµιάντου στην Ελλάδα.
Τα δηµοσιεύµατα για τον αµίαντο έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
διάδοση των προβληµάτων που δηµιουργεί η παρουσία αµιάντου και έχουν
συµβάλλει στη µεθοδική διαχείριση του επικίνδυνου υλικού. Μερικά όµως από τα
δηµοσιεύµατα περιγράφουν αντιδράσεις που χαρακτηρίζονται από «ανωριµότητα»,
αφού στρέφουν τα φώτα της δηµοσιότητας σε περιπτώσεις που δεν έχουν υψηλή
επικινδυνότητα.
Παρατίθεται ένας κατάλογος µε µερικά από τα σηµαντικά δηµοσιεύµατα που
εµφανίστηκαν από το χρονικό διάστηµα που είχε εγκριθεί το προγραµµα LIFE.
Πίνακας 8: ∆ηµοσιεύµατα για τον αµίαντο
Εφηµερίδα
18/03/2004

ΝΕΑ

4/4/2004

Η Θεσσαλία

08/12/2004
11/12/2004
17/12/2004

ΝΕΑ
ΝΕΑ
Ecocrete

04/01/2005
22/01/2005

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ελευθεροτυπία

19/07/05
24/01/2005

Καθηµερινή
Ελευθεροτυπία

19/07/05

Καθηµερινή

19/07/2005
24/07/2005

Καθηµερινή
Καθηµερινή

27/07/2005

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

31/7/2005

Καθηµερινή

26/01/2006

Τα ΝΕΑ
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Τίτλος-υπότιτλος

Φορέας
αναφερόµενος

Tόνοι αµιάντου στην αγορά. Eξακολουθούν να
πουλούν το καρκινογόνο υλικό σε µάντρες
Aντικαταστάθηκαν 38 χλµ. αγωγών την τελευταία
τετραετία,
αλλά
παραµένουν
262
χλµ.
αµιαντοσωλήνων
Θερίζει τώρα ο αµίαντος
Aµίαντος στο Θριάσιο Nοσοκοµείο
Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
«Λουκέτο» σε 27 σχολεία λόγω αµιάντου
Ο αόρατος κίνδυνος- ∆εν έχει ακόµα γίνει
καταγραφή
∆ιεθνές πρόβληµα η χρήση αµιάντου
Προς κατεδάφιση 27 σχολεία αµιάντου στη
Θες/νίκη
Oι γαλλικοί σιδηρόδροµοι είχαν γνώση των
βλαβερών συνεπειών
Mια ωρολογιακή βόµβα που σκορπάει ασθένεια
O αµίαντος «κυλάει» και στις ράγες του OΣE.
Eιναι «κρυµµενος» σε ποσότητες ακατάλληλων
σκύρων µε τα οποία έχουν στρωθεί τµήµατα της
γραµµής αλλά και στους ασφαλτοτάπητες

Eπιβεβαίωση-σοκ για τη «βόµβα» του αµιάντου
από την εξαιρετικά µεγάλη περιεκτικότητα
αµιάντου στα πετρώµατα του λατοµείου AIΘΩN
στον νοµό Mαγνησίας
Aνοικτές και άλλες «φλέβες» αµιάντου. Eν
λειτουργια 4 λατοµεία που εξόρυσσαν το
επικίνδυνο ορυκτό µε προορισµό τον OΣE,
δηµόσια έργα, αλλά και ιδιώτες
«Nάρκη»
αµιάντου
στον
Aλιάκµονα.
Ίνες του καρκινογόνου υλικού δηλητηριάζουν τους
κατοίκους της Kοζάνης και το ποτάµι

∆ΕΥΑ
Βόλου
ΥΠΥ
ΟΣΚ
ΟΣΚ
ΟΣΕ
ΟΣΚ
ΟΣΕ
ΟΣΕ
ΟΣΕ

ΟΣΕ

ΟΣΕ
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Εφηµερίδα
29/01/2006

Καθηµερινή

31/01/2006

Ελευθεροτυπια

16/02/2006

ΤΑ ΝΕΑ

19/02/2006
05/03/2006
26/04/2006
15/05/2006
15/05/06
27/05/2006
18/08/2006

ΒΗΜΑ
Καθηµερινή
Ελευθεροτυπία
Ελευθεροτυπία
Σερβιτόρος της
Εύβοιας
Καθηµερινή
www.in.gr

21/08/2006

Ναυτεµπορικη

05/11/2006
11/12/2006

Ριζοσπάστης
Ελευθεροτυπία

23/02/2007

ΝΑΚ

01/03/2007

ΒΗΜΑ

26/05/2007
5/10/2007

Καθηµερινή
Τα ΝΕΑ

Τίτλος-υπότιτλος
Σε αναζήτηση... ΧΥΤΑ για τον αµίαντο: 7.500
τόνοι από το επικίνδυνο υλικό θα ξηλωθούν από
τις µονάδες της ∆ΕΗ, χωρίς να είναι βέβαιο πού θα
καταλήξουν
Αλλα 470 µε αµίαντο, 741 συνολικά, έκλεισαν
µόνο 58!
“Φέρτε το αεροπλανοφόρο πίσω». Το ζήτηµα του
«Κλεµανσό»
Το µακρύ ταξίδι του γηραιού «Κλεµανσό»
Αποθήκευση αποβλήτων της ∆ΕΗ
Ανοιχτή πληγή στην Κοζάνη
Ξηλώνουν τον αµίαντο από είκοσι σχολεία
Τα φύλλα ΑΤ θα αντικατασταθούν όταν βρεθούν
πιστώσεις...
Παράγουµε» κάθε χρόνο 5,5 εκατ. τόνους µπάζων
Έρευνα
του
ΕΜΠ
Υψηλές συγκεντρώσεις αµιάντου απειλούν τα νερά
του Αλιάκµονα
Αµίαντος σε νοσοκοµεία του Πειραιά (Τζάννειο
και στο Γενικό Νίκαιας "Αγιος Παντελεήµων)
150.000 εργαζόµενοι εκτεθειµένοι στον καρκίνο
Σχολεία: Μπάχαλο µε τον αµίαντο

Απάντηση σε επιστολή της Οικολογικής Κίνησης
Κοζάνης για τα Σχολεία µε Αµίαντο
Βόµβα Αποβλήτων απειλεί την Ελλάδα.
Καρκινογόνα απόβλητα στην αυλή µας
Ανοιχτή πληγή το εργοστάσιο αµιάντου
Εκρηξη θανάτων από αµίαντο

Φορέας
αναφερόµενος
∆ΕΗ

ΟΣΚ
Ναυπηγεία
Ναυπηγεία
∆ΕΗ
LIFE
ΟΣΚ
ΥΠΕΘΑ
ΥΠΕΧΩ∆Ε
Αλιάκµων
Υπ. Υγείας
ΥΠΑΠΚΑ
ΟΣΚ

ΟΣΚ
ΥΠΕΧΩ∆Ε
LIFE
ΟΕΚ

Η τελευταία στήλη, που αναφέρεται στον αρµόδιο φορέα, δείχνει τους χώρους που
στράφηκε το φως της δηµοσιότητας για τα ζητήµατα του αµιάντου.

19. Πορίσµατα της έρευνας αγοράς
Προϊόντα αµιάντου τοποθετούνταν σε οικοδοµικές κατασκευές και θερµικές
εγκαταστάσεις µέχρι τα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας. Από το 2000 και µετά οι
χρήσεις και η εµπορία περιορίστηκαν δραστικά µέχρι µηδενισµού των σχετικών
ποσοτήτων, αφού, σ’ αυτό το διάστηµα γίνονταν γνωστές σε όλο και µεγαλύτερα
τµήµατα του πληθυσµού οι επιπτώσεις του αµιάντου στην υγεία. Στο διάστηµα που
διέρρευσε υπήρξαν µεµονωµένες και µεθοδικές ενέργειες για αποµάκρυνση των
αµιαντούχων υλικών από µικρό αριθµό δηµοσίων φορέων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Σε αυτό τον κατάλογο πρέπει ν’ αναφέρουµε τον ΟΣΚ, την ∆ΕΗ, την
ΕΤ3, το ξενοδοχείο HILTON κλπ.
Οι ποσότητες των υλικών που περιέχουν αµίαντο και τοποθετήθηκαν σε διάφορες
κατασκευές µέσα στον ελληνικό χώρο, προσεγγίζουν τους 2.500.000 τόνους.
LIFE 03/ENV/GR/000214

σελ. 33 [από 34]

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Από αυτά τα προϊόντα που περιέχουν αµίαντο, το µεγαλύτερο ποσοστό συνεχίζει να
παραµένει στη θέση που είχε εγκατασταθεί αρχικά. Το ποσοστό αυτό εκτιµάται ότι
αντιστοιχεί στο 70-75% της ποσότητας, δηλαδή παραµένουν στις θέσεις της αρχικής
εγκατάστασης 1,7-1,8 εκατ. τόνοι των αµιαντούχων. Από αυτή τη ποσότητα ένα
µέρος βρίσκεται σε θέσεις που δηµιουργούν κινδύνους για διασπορά ινών, ενώ το
υπόλοιπο βρίσκεται σε θέσεις αποµονωµένες από το περιβάλλον και θα δηµιουργήσει
κινδύνους µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που θ’ αποκαλυφθεί το αµιαντούχο υλικό.
Οι φορείς που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε ανακαίνιση ή σε κατεδάφιση
κτιριακών εγκαταστάσεων βρίσκονται πολύ συχνά αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της
αποµάκρυνσης των αµιαντούχων.
Το έργο της αποξήλωσης των ΑΜΑΠ πρέπει να προηγηθεί χρονικά έναντι όλων των
άλλων εργασιών που έχουν σχεδιασθεί, αφού οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν
δηµιουργούν προϋποθέσεις διασποράς των ινών. Θεωρούµε ότι το ποσοστό των
φορέων που θα διαχειρίζεται το θέµα της αποµάκρυνσης του αµιάντου σύµφωνα µε
όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία, θα διευρύνεται, αφού όλο και περισσότεροι
ενηµερώνονται για τους κινδύνους, ενώ τα µέσα ενηµέρωσης διαδραµατίζουν θετικό
ρόλο µε την προβολή των σχετικών ζητηµάτων.
Από τους 1,7-2 εκατ. τόνους αµιαντούχων που θα αποµακρυνθούν µε αποξήλωση ή
µε κατεδάφιση µέσα στα επόµενα 50 χρόνια από τις κατασκευές που βρίσκονται
σήµερα, ένα τµήµα θα οδηγηθεί για διάθεση σε ΧΥΤΑ που θα λειτουργούν µέσα
στην Ελλάδα. Η αδειοδότηση και η λειτουργία της πρώτης ΧΥΤΑΜ στη χώρα, θα
συµβάλει αποφασιστικά στην οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση
µε τον αµίαντο, αφού θα ξεπεραστεί η παρούσα κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
την αποστολή µικρών ποσοτήτων στο εξωτερικό και στην «εν κρυπτώ» παράνοµη
απόρριψη µεγαλύτερων ποσοτήτων αµιαντούχων αποβλήτων µαζί µε άλλα απόβλητα
κατεδαφίσεων σε ανεξέλεγκτους χώρους.
Η απουσία κεντρικού σχεδιασµού για την διαχείριση του αµιάντου και την
πραγµατική εναρµόνιση µε τις κοινοτικές οδηγίες, δεν επιτρέπει προς το παρόν την
σύνθεση βάσης δεδοµένων µε τις εφαρµογές του επικίνδυνου υλικού, αφού οι φορείς
(πλην του ΟΣΚ, της ∆ΕΗ και των Εταιριών Ύδρευσης Αποχέτευσης) δεν έχουν
προχωρήσει καταγραφή των ποσοτήτων και σε αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτή
άλλωστε ήταν και µια από τις κεντρικές επισηµάνσεις των συµποσίων και των
ηµερίδων που είχαν κεντρικό θέµα τη διαχείριση του αµιάντου στην Ελλάδα. Οι
δηµόσιοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη µεθοδική καταγραφή
όλων των επικίνδυνων υλικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της αρµοδιότητας
των, µεταξύ των άλλων και του αµιάντου, που αποτελεί σηµαντικό ποσοστό ανάµεσα
στα υλικά που πρέπει να διαχειρισθούν µε ειδικές µεθόδους για να προστατευτεί η
δηµόσια υγεία.
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