
Ημερίδα ECOCITY: Γόρδιος δεσμός η υπόθεση Αμιαντίτ στο Δρέπανο της 

Πάτρας 

 

 

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στην Πάτρα, έγινε η ημερίδα του ECOCITY με σκοπό να συζητηθούν οι 

επιπτώσεις των αιωρούμενων ινών αμιάντου στην υγεία και ο προσανατολισμός για τη λύση στο 

τοπικό πρόβλημα, με τα εγκαταλειμμένα υλικά αμιάντου στο Δρέπανο. 

 

Η υπόθεση, παρά τις ενδείξεις προσέγγισης λύσης, έχει εγκλωβιστεί στην δυσκολία προσδιορισμού των 

επόμενων βημάτων, μεταξύ των ιδιοκτητών του εγκαταλειμμένου εργοστασίου και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Ιονίου. Έτσι στην ημερίδα, εκτός από 

την ανησυχία, ήταν διάχυτος ο προβληματισμός για την δεκαετή ανοχή στην παραβατικότητα και 

κρίθηκε αναγκαία η συσπείρωσης των πολιτών με στοχευμένη τακτική και στρατηγική πίεσης με σκοπό 

το αποτέλεσμα. 

 

Αντίθετα, η αντίδραση που υπήρξε τον περασμένο Αύγουστο στο λιμάνι, με την πτώση του κτηρίου και 

την συλλογή και την απομάκρυνση από την περιοχή των αμιαντούχων υλικών, ήταν άμεση με 

συγκεκριμένοι σχέδιο και ενέργειες από τον ΟΛΠΑ, κάτι που ικανοποίησε τους ειδικούς που 

συμμετείχαν στην ημερίδα. 

 

Στην πρώτη ενότητα της ημερίδας ο καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και 

Εταίρος του ECOCITY Ευαγγ. Μαραζιώτης, επικεντρώθηκε στις συνθήκες του κτηρίου στο Λιμάνι και 

παρουσίασε μοντέλο διασποράς της σκόνης με ίνες αμιάντου, ενώ τόνισε πως ποτέ δεν θα μάθουμε 

από ποιους εισπνεύσθηκαν. 

 

Ο καθηγητής και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Τομέα Δυτ. Ελλάδος του ECOCITY Νίκος 

Λαμπράκης, αναφέρθηκε στα ορυκτά του αμιάντου και στην δειγματοληψία, όπου εντοπίστηκαν ίνες 

αμιάντου στο έδαφος γύρω από το εγκαταλειμμένο εργοστάσιο. 

 

Ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, πνευμονολόγος Λεωνίδας Στόλλας μίλησε για την 

φλεγμονή που προκαλούν οι ίνες αμιάντου στον πνεύμονα και την καρκινογένεση, τονίζοντας την 

ανάγκη εξαφάνισης του αμιάντου από κτήρια. 

 

Ο γεωλόγος Λεονάρδος Τηνιακός αναφέρθηκε στη πρόληψη και στην ανάγκη ταφής σε υλικά αμιάντου 

που είναι εκτεθειμένα υπαίθρια 

 

Στη δεύτερη ενότητα η Μαργαρίτα Καραβασίλη, π. Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας και Πρόεδρος του CISD, παρουσίασε το ιστορικό του προβλήματος και της παραβατικότητας 

προτείνοντας να αναλάβει την επίλυση η κεντρική διοίκηση με ανάλογη χρέωση της δαπάνης στους 

ιδιοκτήτες. 

 

Ακολούθησε ανάγνωση της μηνύματος που έστειλε ο Ιωάννης Περδικάρης, προϊστάμενος της Εθνικής 

Τράπεζας, στο οποίο ανέφερε τους λόγους της μη παρουσίας εκπροσώπου στην ημερίδα που είχαν 

προσκληθεί και τη πρόταση τους για την ταφή των υλικών αμιάντου στο χώρο του εργοστασίου, η 

οποία καθυστερεί λόγω αντίρρησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συγκεκριμένη λύση. 

 

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση του χειρισμού του ΟΛΠΑ στη διαχείριση και απομάκρυνση των 

επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου από το κτήριο που έπεσε στο λιμάνι, όπου ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ Νίκος Κοντοές, μίλησε αναλυτικά για το σχέδιο που εφαρμόσθηκε 

και τη μεταφορά των υλικών αμιάντου στη Γερμανία, με την ανάλογη πιστοποίηση, ενώ τόνισε την 

ανάγκη το κράτος να εκπονήσει σχέδιο απαλλαγής από τον αμίαντο, στη χώρα. 



 

Ο σύμβουλος του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Βασίλης Λιόγκας, ανέφερε τον κανιβαλισμό που 

γίνεται στο χώρο της Αμιαντιτ και την εναπόθεση οικοδομικών υλικών κάτι που δηλώνει έλλειψη 

φύλαξης και γνωστοποίησε τις ενέργειες του ΥΠΕΝ εκφράζοντας την ανάγκη πρωτοβουλιών των 

τοπικών Αρχών (Δήμος, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη) για τη πίεση προς τη λύση. 

 

Τέλος, ο Γιώργος Κωνστατινόπουλος δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. σε έργα 

ελέγχου νομοθετικής συμμόρφωσης, Ειδικός νομικός σύμβουλος της Ε.Ε. για την εναρμόνιση 

περιβαλλοντικών οδηγιών, και μέλος της Επιστ. Επιτροπής του ECOCITY, μίλησε για την νομοθεσία στη 

περίπτωση της περιβαλλοντικής ζημιάς και τόνισε τη δύναμη που προσφέρεται στους πολίτες και ΜΚΟ 

να καταγγείλουν περιπτώσεις επηρεασμού του οικοσυστήματος. 

 

Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις και διάλογος, με σημαντικά θέματα που ανέφεραν οι 

παρευρισκόμενοι και  εκπρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων. 

 

Ο βουλευτής Ιάσων Φωτήλας γνωστοποίησε τις ενέργειες που έχει ακολουθήσει στη Βουλή με 

ερωτήσεις και την αδράνεια που παρατηρεί στο θέμα. 

 

Η κα Σπυράκη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέφρασε προβληματισμό για την αμέλεια των 

ιδιοκτητών να προχωρήσουν σε μέτρα, όπως είναι η περίφραση και ο διαχωρισμός των επικίνδυνων 

αποβλήτων. 

 

Ο Αντιδήμαρος Πατρέων Παύλος Στάμος αναφέρθηκε στις αγκυλώσεις που παρατηρούνται στη 

Δημόσια Διοίκηση, χωρίς αποτέλεσμα στο πρόβλημα τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ ζήτησε να ληφθούν 

μέτρα και να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτή η λύση της ταφής στον χώρο της Αμιαντιτ. 

 

Από τις Οικολογικές Οργανώσεις τονίσθηκε η αμέλεια των ιδιοκτητών για την επιφανειακή εκκαθάριση 

του χώρου της Αμιαντιτ, όπου το εκτιμώμενο κόστος είναι 2,5 εκ ευρώ περίπου, κάτι που θα μπορούσε 

να το έχουν υλοποιήσει. 

 

Τέλος η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας δήλωσε την ανάγκη να εξεταστεί η υγειονομική 

επιβάρυνση στην περιοχή και γνωστοποίησε τη διπλωματική εργασία για μετρήσεις που θα συντονίσει 

ο Καθηγητής κ. Λεοντσινίδης από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, για το συγκεκριμένο 

θέμα. 

 

Η εκδήλωση έκλεισε με την τοποθέτηση του Προέδρου του ECOCITY Θάνου Ζαφειρόπουλος, ο οποίος 

εξέφρασε την ανησυχία του Εθελοντικού Οργανισμού για την συνεχιζόμενη αδράνεια της Κεντρικής και 

Τοπικής Διοίκησης να πιέσουν και να αναγκάσουν τους ιδιοκτήτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους, κάτι 

που αγγίζει τα όρια της ηθικής έναντι της κοινωνικής στάσης, ενώ μίλησε για το σοβαρό νομικό ζήτημα 

περί ατομικής και συλλογικής ευθύνης που θα πρέπει να αναζητηθεί εκ μέρους παντός υπευθύνου για 

την αδράνεια. 

 

Το επόμενο βήμα που προτάθηκε, στο κλείσιμο της ημερίδας, είναι η συσπείρωση των οργανισμών των 

πολιτών γύρω από έναν σχεδιασμό πίεσης με στρατηγική αναζήτησης ευθυνών και νομικών μέτρων, 

ώστε να προωθηθεί η λύση στο διαχρονικό πρόβλημα με την ύπαρξη υλικών αμιάντου στην περιοχή. 
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