
Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο 
Ηιδάνι Κοηάνθσ.  Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ 

                                                                                                                                         Φλϊρινα, 17-12-2013 

 



φντομο ιςτορικό του ζργου. 

2000 :  

 Σερματιςμόσ εξόρυξθσ και θ επεξεργαςίασ αμιάντου ςτα ΜΑΒΕ, μετά από 18 χρόνια παραγωγικισ 
διαδικαςίασ (1982-2000).  

 Εξόρυξθ : 70 εκατ. τόνοι μεταλλεφματοσ (ςερπεντινιτθσ).      Παραγωγι : 1 εκατ. τόνοι αμιάντου.       Αποκζςεισ: 69 εκ. τόνοι. 

2002 : 

 Τπογραφι ςφμβαςθσ Ν.Α Κοηάνθσ – ΜΑΒΕ με παραχϊρθςθ του χϊρου των ΜΑΒΕ ςτθν Ν.Α για 30 χρόνια. 

 Διαβοφλευςθ και χεδιαςμόσ για τθν πραγματοποίθςθ των ζργων που κα περιλάμβανε τρεισ φάςεισ 
ςταδιακισ αποκατάςταςθσ των αποκζςεων και των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων.  

 

2004 - 2009 : 

 Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ (2004) τθσ 1θσ Φάςθσ. (Π/Τ: 6,8 εκ. ευρϊ).  

 Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ (2006) 

 Ανάκεςθ ζργου  (2007) 

 Ολοκλιρωςθ (2009) 
 

2009 – 2013: 

 Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ (2009) τθσ 2θσ Φάςθσ.  (Π/Τ: 14,1 εκ. ευρϊ). 

 Ανάκεςθ ζργου  (2010) 

 (αναμενόμενθ) Ολοκλιρωςθ (αρχζσ 2014) 
 

>>>  Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ τθσ 3θσ Φάςθσ (Π/Τ 17,6 εκ. ευρϊ).  

 

 



Γενικά ςτοιχεία περιοχισ ζργου.  

    Τψόμετρο : 360 - 580 m 

    Αποςτάςεισ : -   Αλιάκμονασ & Λίμνθ Πολυφφτου: 1 km 

           -   4 οικιςμοί : 5 km 

    Ζκταςθ :   4.150 ςτρζμματα.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

             Αποκζςεισ : φτωχό ςε ίνεσ αμιάντου μετάλλευμα (εξορυκτικά απόβλθτα) 

                                                                                                      532 ςτρ., φψοσ: μζχρι 180 μ., μικοσ : 3 χιλ.  Όγκοσ : 3 εκ. κ.μ.  

                                                                                Οριηόντιεσ αποκζςεισ : 220 ςτρ. 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταλλείο : 335 ςτρ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ : 25 ςτρ. ( : 44) 



 
Σα ΜΑΒΕ πριν τθν ζναρξθ των ζργων αποκατάςταςθσ 

 
Σα περιβαλλοντικά προβλιματα και 
το κζμα τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτα 
ΜΑΒΕ ςχετίηονταν πρωτίςτωσ με: 
 
•   τθ φφςθ του υλικοφ εξόρυξθσ,      
 
•   τον ανεξζλεγκτο τρόπο διάκεςθσ 
των ςτείρων υλικϊν. 
 
•  τθν ανεφκυνθ αντιμετϊπιςθ του 
περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ των 
εξορυκτικϊν αποβλιτων από τθν 
εταιρεία εκμετάλλευςθσ του 
μεταλλεφματοσ. 
  

Λειτουργικι επανζνταξθ τθσ 
ρυπαςμζνθσ περιοχισ από τθν 
εξόρυξθ του αμιάντου ςτο 
φυςικό περιβάλλον. 



χεδιαςμόσ : Οι ενότθτεσ του χϊρου και οι φάςεισ αποκατάςταςθσ. 

:  
1ο τμιμα αποκζςεων 
από λεπτόκοκκο 
υλικό,  
(308 στρ. ή το 40% των 

αποθέσεων). 

 

2ο τμιμα αποκζςεων,  
(432 στρ. ή  το  60%), 

οριζόντιες αποθέσεις  

(220 στρ.) και 

μεταλλείο (335 στρ.) 

 

Κτθριακζσ 
εγκαταςτάςεισ & 
ΧΤΣΑΜ 

 



Εικόνεσ από τθν ευρφτερθ περιοχι των εγκαταςτάςεων των ΜΑΒΕ.   

Διάσπαρτοι σωροί αμιάντοσ και κατεστραμμένοι σάκοι με αμίαντο 

Σωλήνες γεμάτες με αμίαντο. 



Ενδεικτικι εικόνα από τισ εγκαταςτάςεισ των ΜΑΒΕ. 



 
 

 (1θ ΦΑΘ) : Αποκζςεισ προσ αποκατάςταςθ    
 



 
 

1θ Φάςθ : Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των αποκζςεων (ολοκλθρϊκθκε)   

 Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν : 

1.  Δθμιουργία βακμίδων ςτα πρανι αποκζςεων ςτείρων υλικών. 

2.  Διάςτρωςθ φυτικισ γθσ ςτα διαμορφωμζνα πρανι.  

3. Έργα αντιπλθμμυρικισ και αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ. 

4.  Φυτοτεχνικι αποκατάςταςθ. 

5.  Αυτόματο αρδευτικό δίκτυο. 

6.  Μζτρα αςφάλειασ των καταςκευών (διαβρωτικά φαινόμενα). 

7. Μζτρα υγιεινισ και προςταςίασ των εργαηομζνων .    

8. Περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ                                                                (1) 

 

 

 

 

 

 

(3, 4, 5)                                                                                                           (2) 

 

 

 

 

 

 

(6)                                                                                                                                         (7) 

 

 
 



1θ Φάςθ : Αποτζλεςμα αποκατάςταςθσ (2012) 



1θ Φάςθ : Περιβαλλοντικό αποτζλεςμα ςε 3 χρόνια (2012) 



2θ Φάςθ : Ολοκλιρωςθ ζργου αποκατάςταςθσ αποκζςεων και μεταλλείου 
ΜΑΒΕ 

Αποθέσεις σκύρων  Μεταλλείο 



Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν : 

1.  Δθμιουργία βακμίδων ςτισ αποκζςεισ (433 ςτρ.)3 

2. Διαμόρφωςθ μεταλλείου & οριηόντιων επιφανειών (450 ςτρ.) 

3. Έργα αντιπλθμμυρικισ και αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ 

4.  Διάςτρωςθ φυτικισ γθσ  (350.000 κ.μ.) 

5.  Φυτοτεχνικι αποκατάςταςθ (360.000 δενδρφλλια, 150.000 μοςχεφματα)   

6.  Αυτόματο αρδευτικό δίκτυο (430 χιλιόμετρα) 

7.  Μζτρα αςφάλειασ των καταςκευών του ζργου (περιφράξεισ, φυτεφςεισ). 

8. Μζτρα υγιεινισ και προςταςίασ των εργαηομζνων.                                                    

                                         Δθμιουργία βακμίδων ςτισ αποκζςεισ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Μεταλλείο 

 

         

 
 

2θ Φάςθ : Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των αποκζςεων 

 



1θ & 2θ Φάςθ : Αποτζλεςμα ζργων αποκατάςταςθσ (2013) 



3θ Φάςθ : Εξυγίανςθ – αποκατάςταςθ κτθριακϊν 
εγκαταςτάςεων & περιβάλλοντοσ χϊρου των ΜΑΒΕ & 

καταςκευι ΧΤΣΑΜ 



3θ Φάςθ : Εξυγίανςθ – αποκατάςταςθ κτθριακϊν 
εγκαταςτάςεων & περιβάλλοντοσ χϊρου των ΜΑΒΕ – 

καταςκευι ΧΤΣΑΜ 

Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ (κυρίωσ κτιριο τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ). 
•   Αποτελείται από 10 ορόφουσ. ϋΤψοσ 56,7 m.  
•   Επιφάνεια ορόφου (διαςτάςεισ) : 75,5m Χ 38m. 

•   Πζντε κτιρια. 
•   Εννζα ςιλό  
•   υγκρότθμα ταινιόδρομων μεταφοράσ & απόκεςθσ 



 
Eικόνα ςτον περιβάλλοντα χϊρο των εγκαταςτάςεων.  

 
 



 
Θ εικόνα μζςα ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ .  

Δάπεδο & μεταλλικόσ εξοπλιςμόσ   
 



Μθχανιματα 

ακιά με αμίαντο 

Μεταφορικι ταινία ωλθνϊςεισ 

  
 

Θ εικόνα μζςα ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ.  
Σωλθνώςεισ, μθχανιματα, μεταφορικζσ ταινίεσ, ςακιά   
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τόχοσ : 

Απομάκρυνςθ των υλικϊν αμιάντου από κτίρια και εξωτερικζσ επιφάνειεσ, εξουδετζρωςθ & τελικι διάκεςθ των 
απόβλθτων αμιάντου ςε ΧΤΣΑΜ.  

Εργαςίεσ : 

 Αφαίρεςθ / κακαριςμόσ των υλικϊν αμιάντου όλων των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων (ελεφκεροσ / χφμα 
αμίαντοσ, αμιαντοτςιμζντο, ςχοινιά, υφάςματα κ.λπ.). υνολικι ποςότθτα αμιάντου: 16.000 μ3. 

 Ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου των ΜΑΒΕ και επικάλυψθ με φυτικι γθ των 
επιφανειϊν εδάφουσ που είναι ρυπαςμζνεσ με αμίαντο (65 ςτρ.). 

 Κακαριςμόσ επιφανειϊν από τςιμζντο και άςφαλτο που είναι ρυπαςμζνεσ με αμίαντο (75 ςτρ.). 

 Φυτοτεχνικι αποκατάςταςθ. 

 Μεταφορά και τελικι διάκεςθ των αποβλιτων αμιάντου ςε ΧΤΣΑΜ (εντόσ τθσ περιοχισ του μεταλλείου). 

Περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ 

Εργαςίεσ εξυγίανςθσ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων.  
(3θ Φάςθ)  



Καταςκευι ΧΤΣΑΜ 

• . 

Κατασκεσή ΦΥΤΑΜ για την εναπόθεση των σλικών καθαρισμού από τις 

εγκαταστάσεις (23.000 τόνοι). 



Με τθν ολοκλιρωςθ των ζργων αποκατάςταςθσ : 

 

• διαςφαλίηεται θ υγεία των περίοικων από πακιςεισ εξ αιτίασ των αιωροφμενων ινϊν 
αμιάντου. 

 

• προςτατεφεται το υδάτινο δυναμικό τθσ λίμνθσ Πολυφφτου και του ποταμοφ Αλιάκμονα 
από πικανζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ των ΜΑΒΕ. 

 

• Αναβακμίηεται θ ευρφτερθ περιοχι. Ειδικότερα ο χϊροσ των ΜΑΒΕ μπορεί να αναδειχτεί 
ςε δαςικι ζκταςθ για δθμόςια χριςθ. 

 

 

 

• Θ αναπτυξιακι διάςταςθ του ΧΤΣΑΜ. 

Ολοκλιρωςθ των ζργων 

Ζλλειμμα : 


