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Περίληψη 
 
Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τόσο των εργαζόµενων αλλά και γενικότερα, από τον 
αµίαντο είναι πλέον γνωστές και τεκµηριωµένες. Μια σειρά νοµοθετηµάτων στοχεύουν στον 
έλεγχο των χρήσεων, αλλά και τον περιορισµό των επιπτώσεων από τον αµίαντο. 
 
Όσον αφορά τους εργαζόµενους στο Πυροσβεστικό Σώµα, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες 
άµεσης επέµβασης, λόγω της φύσης της αποστολής τους είναι δυνατό να επισηµανθούν µια 
σειρά προβλήµατα που µπορεί να προκληθούν από την ύπαρξη αµιάντου. 
 
Ειδικότερα, εκτός από τους συνηθισµένους και κοινούς κινδύνους από τον αµίαντο που 
µπορεί να αντιµετωπίσουν γενικά όλοι οι εργαζόµενοι (αµίαντος σε εγκαταστάσεις, κτίρια 
υπηρεσιών, εξοπλισµό, συνεργεία συντήρησης οχηµάτων και υλικών, κοκ), το πυροσβεστικό 
προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι δυνατό να εκτεθεί σε µια σειρά από 
ιδιαίτερους κινδύνους που σχετίζονται µε τη φύση της εργασίας και της αποστολής του 
Πυροσβεστικού Σώµατος. 
 
Στους προαναφερόµενους κινδύνους περιλαµβάνονται: 

- Αντιµετώπιση πυρκαγιών σε οικίες / εγκαταστάσεις / βιοµηχανίες όπου είναι δυνατό να 
υπάρχει αµίαντος: είναι άγνωστο στις περιπτώσεις αυτές πού και σε τι ποσότητες υπάρχει 
αµίαντος.  
- ∆ιασώσεις σε περιπτώσεις καταρρεύσεων λόγω σεισµών ή άλλων αιτιών: Ειδικότερα στις 
περιπτώσεις αυτές, οι συνθήκες που επικρατούν κατά τις επιχειρήσεις διάσωσης , είναι πολύ 
πιο δύσκολες, χρονοβόρες, σε περιορισµένο χώρο, κάτι που δυσκολεύει εξαιρετικά τη χρήση 
Μέσων Ατοµικής Προστασίας. 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατό να υπάρξει επαφή του πυροσβεστικού προσωπικού 
µε αµίαντο. Επιδηµιολογικές µελέτες και έρευνες σχετικά µε αντίστοιχες εκθέσεις και τις 
επιπτώσεις τους διαχρονικά στο πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάρχουν. Επιπλέον, είναι 
σχετικά πρόσφατη (2003) η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου Α&ΥΕ στο Πυροσβεστικό 
Σώµα και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των προβλεπόµενων δοµών προστασίας. 
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1. Εισαγωγή – Το πρόβληµα του Αµίαντου 
 

Έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από τις πρώτες καταγραφές επιπτώσεων στην υγεία 
εργαζοµένων από την έκθεση σε αµίαντοi. Παρόλα αυτά, στο µεγαλύτερο µέρος του 20ου 
αιώνα, η χρήση του συνεχώς διαδίδονταν, αντί να περιοριστεί και να ελεγχθεί. Βασικό 
παράγοντα που συνετέλεσε στη διάδοση αυτή αποτέλεσαν οι εξαιρετικές ιδιότητες του 
αµιάντου ως πυρίµαχο και θερµοµονωτικό υλικό, για την αντιµετώπιση της εξάπλωσης των 
πυρκαγιών, ειδικά σε µια εποχή ραγδαίας ανάπτυξης των µεγαλουπόλεων. Η ανάπτυξη αυτή 
συνδέθηκε αφενός µε οικιστική και κατασκευαστική ανάπτυξη, αφετέρου όµως µε µεγάλες 
πυρκαγιές που σε πολλές περιπτώσεις κατέστρεψαν σηµαντικά τµήµατα µεγάλων πόλεων. 
Για τις ιδιότητές του αυτές µάλιστα ο αµίαντος χαρακτηρίστηκε και ως «µαγικό» υλικό. 
 
Σαν αποτέλεσµα, ο αµίαντος υπάρχει σήµερα σε πολλά σηµεία, είτε σε κτίσµατα και 
εγκαταστάσεις, είτε σε άλλες χρήσεις, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις και στο 
περιβάλλον. Σήµερα είναι πλέον διαπιστωµένες και τεκµηριωµένες οι επιπτώσεις του 
αµιάντου στην ανθρώπινη υγεία, τόσο στον εργασιακό τοµέα, όσο και σε καταναλωτές και 
χρήστες, ευρύτερα. 
 

2. Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία και Πυροσβεστικό Σώµα. 
 
Μια σειρά από νοµοθετήµατα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν θεσπιστεί τα τελευταία 
χρόνια, στοχεύουν στην προστασία των εργαζόµενων από κινδύνους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους, καθώς και τον περιορισµό των επιπτώσεων από τους κινδύνους αυτούς. Το 
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζοµένων βασίζεται στο 
Νόµο 1568/85 . Μια σειρά από Προεδρικά ∆ιατάγµατα θεσπίστηκαν στη συνέχεια µε βάση 
το νοµικό αυτό πλαίσιο, µε σκοπό να καλύψουν επιµέρους τοµείς (επικίνδυνες ουσίες, οθόνες 
οπτικής απεικόνισης, σήµανση ασφαλείας, κοκ). Στο προοίµιο όλων αυτών των Π.∆., 
επαναλαµβάνονταν διαρκώς και µονότονα ότι «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται 
στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας…»ii.  
 
Σαν αποτέλεσµα, οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας, Πυροσβεστικό Σώµα αλλά και 
Αστυνοµία, οι οποίοι επιτελούν ένα επικίνδυνο κατά γενική οµολογία λειτούργηµα, 
παρέµεναν επί πολλά χρόνια εκτός του προστατευτικού πλαισίου περί «Ασφάλειας και 
Υγιεινής στην Εργασία», όχι µόνο στο επιχειρησιακό τους έργο, το οποίο παρουσιάζει έτσι κι 
αλλιώς σηµαντικές ιδιαιτερότητες, αλλά και σε όλες τις καθηµερινές τους δραστηριότητες. 
Τέτοιες δραστηριότητες, κοινές µε πολλές άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, περιλαµβάνουν, 
για παράδειγµα, εργασία σε γραφεία, σε οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συνεργεία 
συντήρησης εξοπλισµού ή οχηµάτων, τον καθηµερινό έλεγχο του εξοπλισµού και των µέσων, 
αυτοψίες σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και κάθε είδους επιχειρήσεις, κοκ. Τέτοιου 
είδους δραστηριότητες για όλους τους υπόλοιπους εργαζόµενους καλύπτονται από 
αντίστοιχες νοµοθετικές προβλέψεις. Μόλις το Μάρτιο του 2003, θεσπίστηκε για πρώτη 
φορά, µε το Νόµο 3144/03 (ΦΕΚ Α΄111/ 8.5.2003), «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις», η πρόβλεψη ότι:iii

  
«4. Οι διατάξεις του Ν. 1568/1985 και των κατ' εξουσιοδότησή του προεδρικών διαταγµάτων 
ως και το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 
εφαρµόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων 
ασφαλείας µε εξαίρεση ορισµένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν 
εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων 
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δυνάµεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των 
εργαζοµένων στα πλαίσια των προαναφερόµενων διατάξεων και β) για το ένστολο 
προσωπικό των σωµάτων ασφαλείας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 36 του 
Ν.1568/1985»1

 
Για την εφαρµογή των παραπάνω προβλέψεων, συστήθηκε στη συνέχεια από τον Αρχηγό του 
Πυροσβεστικού Σώµατος επιτροπή, η οποία ανέλαβε να µελετήσει το θεσµικό πλαίσιο της 
Α.&Υ.Ε. και τον τρόπο εφαρµογής του στους εργαζόµενους στο Σώµα. Ακολουθώντας τις 
κατευθύνσεις του προαναφερόµενου άρθρου, η επιτροπή πρότεινε αφενός τη δηµιουργία 
εσωτερικής υπηρεσίας στο Π.Σ. για την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας στο µη 
επιχειρησιακό έργο και αφετέρου την περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου κάλυψης των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Τον Ιούνιο του 2006, µε την Υ.Α 31135/ 25-7-2006    
(ΦΕΚ Β’975) «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος», 
προβλέπεται η ίδρυση ∆ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώµατος. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο Σχέδιο Νόµου «Αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει 
ήδη κατατεθεί στη Βουλή. 
 

3. Αµίαντος και Εργαζόµενοι στο Πυροσβεστικό Σώµα. 
 
Όσον αφορά τους εργαζόµενους στο Πυροσβεστικό Σώµα, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες 
άµεσης επέµβασης, λόγω της φύσης της αποστολής τους είναι δυνατό να προκύψουν µια 
σειρά προβλήµατα που σχετίζονται µε  την ύπαρξη αµιάντου. Η παρούσα εισήγηση δεν 
φιλοδοξεί να αποτελέσει µια εξαντλητική καταγραφή όλων αυτών των προβληµάτων. 
Αποτελεί περισσότερο µια ενδεικτική παρουσίαση των πιο άµεσων από αυτά. Στοχεύει 
επίσης να θέσει προς συζήτηση κάποιους τρόπους αντιµετώπισης. 
 
Ειδικότερα, εκτός από τους συνηθισµένους και κοινούς κινδύνους από τον αµίαντο που 
µπορεί να αντιµετωπίσουν γενικά όλοι οι εργαζόµενοι, το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του είναι δυνατό να εκτεθεί σε µια σειρά από ιδιαίτερους κινδύνους 
που σχετίζονται µε τη φύση της εργασίας και της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
Ακολουθώντας το διαχωρισµό που προβλέπεται από το προαναφερόµενο άρθρο του Νόµου 
3144/03, για την εξέταση του ζητήµατος το αµιάντου στους εργαζόµενους στο Πυροσβεστικό 
Σώµα, θα πρέπει να διακρίνουµε δύο πεδία: µη επιχειρησιακός και επιχειρησιακός τοµέας. 
 
α) µη επιχειρησιακός τοµέας 

Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα που δεν σχετίζεται µε το επιχειρησιακό 
κοµµάτι της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος, όπου µπορεί να υπάρχει παρουσία 
αµιάντου. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να είναι κοινές µε αντίστοιχες περιπτώσεις που 
απαντώνται σε λοιπούς κλάδους εργαζοµένων. Ενδεικτικά, σε αυτά µπορεί να 
περιλαµβάνονται η ύπαρξη αµιάντου σε εγκαταστάσεις, κτίρια υπηρεσιών, δοµικές 
κατασκευές, µονώσεις, κοκ, αλλά και σε συσκευές, µηχανήµατα, οχήµατα, εξοπλισµό, καθώς 
και χώρους συνεργείων συντήρησης οχηµάτων και υλικών, κλπ. Στον τοµέα αυτό, οι 
προβλέψεις και ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την προστασία των εργαζόµενων 
που είναι δυνατόν να εκτεθούν, είναι κοινές µε τους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους. Οι 
τρόποι αντιµετώπισης και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι ανάλογες, συνεπώς η 

 
1 'Αρθρο 36. του Ν.1568/85: Εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση Π.∆. που ‘καθορίζουν τα µέτρα 
υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζοµένων, που πρέπει να λαµβάνονται για 
την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες, είδη εργασιών ή δραστηριότητες 
για την εφαρµογή του νόµου’. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Αµίαντος: µια διαρκής απειλή – Προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισής τους, ΤΕΕ, Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου, 2006 
 

4

εµπειρία από τους χώρους αυτούς θα πρέπει να µεταφερθεί και να αναληφθούν οι αντίστοιχες 
ενέργειες. 
 
β) Επιχειρησιακός τοµέας 

Εδώ περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των 
έκτακτων καταστάσεων οι οποίες εµπίπτουν στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
Οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάζουν πολλές εγγενείς ιδιαιτερότητες όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγιεινή του προσωπικού και συνεπώς δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των 
υφιστάµενων νοµοθετικών προβλέψεων ως έχουν. Για το λόγο αυτό ο νοµοθέτης προβλέπει 
την θέσπιση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων τα οποία θα καλύπτουν τις αντίστοιχες περιπτώσεις. 
Σε τέτοιες καταστάσεις η παρουσία αµίαντου και πολύ περισσότερο η ύπαρξη ρύπανσης από 
αµίαντο µπορεί να αποτελέσει έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου και να περιπλέξει τα 
προβλήµατα που οι επικεφαλής της επέµβασης θα πρέπει να αντιµετωπίσουν. 
 
Στις περιπτώσεις της παραπάνω κατηγορίας, ενδεικτικά, περιλαµβάνονται: 

- Αστικές Πυρκαγιές  

Σε περιπτώσεις αντιµετώπισης πυρκαγιών σε οικίες / εγκαταστάσεις / βιοµηχανίες όπου 
είναι δυνατό να υπάρχει αµίαντος, σε γενικές γραµµές είναι άγνωστο πού µπορεί να 
υπάρχει και σε τι ποσότητες και µορφές υπάρχει ο αµίαντος. Έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις πυρκαγιών σε οικίες ή παραπήγµατα τα οποία είναι κατασκευασµένα σε 
µεγάλο βαθµό από υλικά που περιέχουν αµίαντο. Η κατάσταση περιπλέκεται σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει το ενδεχόµενο ύπαρξης παγιδευµένων ατόµων. Η επέµβαση σε 
αυτή την περίπτωση απαιτεί γρήγορες ενέργειες, αφού το χάσιµο χρόνου µπορεί να 
αποβεί µοιραίο. Επιπλέον, µπορεί να απαιτηθούν ενέργειες για να διευκολυνθεί η είσοδος 
των διασωστών στο χώρο, όπως διάρρηξη, κοπή υλικών, κοκ. Στις περιπτώσεις αυτές 
είναι πολύ πιθανή η αποδέσµευση ινών αµιάντου στην ατµόσφαιρα.  
 
Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιών και διασώσεων, είναι γενικά επιβεβληµένη η 
χρησιµοποίηση αναπνευστικών συσκευών ή προσωπίδων µε φίλτρα. Όµως σε γενικές 
γραµµές κυρίως λόγω του ότι οι συσκευές αυτές περιορίζουν την ευκινησία αυτού που τις 
χρησιµοποιεί, αλλά και επειδή έχουν περιορισµένη χρονική διάρκεια, χρησιµοποιούνται 
µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίες, όταν είναι αδύνατο να εργαστεί κανείς χωρίς αυτές. 
Επιπλέον, η επιχείρηση της κατάσβεσης αποτελείται από πολλές φάσεις και σε κανονικές 
συνθήκες η χρησιµοποίηση των προαναφερόµενων µέσων ατοµικής προστασίας σε 
ορισµένες από αυτές δε συνηθίζεται, για παράδειγµα κατά την αποκάθαρση µετά την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τέτοιες ενέργειες συχνά µπορεί να έχουν µεγαλύτερη διάρκεια 
από την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αν λοιπόν έχει προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία 
παραγωγή και έκλυση ινών στο χώρο, τότε η προσβολή των εργαζόµενων είναι πιθανή. 
Τέλος, µε δεδοµένη την έλλειψη ευαισθητοποίησης των εργαζόµενων σε θέµατα 
ασφάλειας και κυρίως υγιεινής κατά την εργασία, αλλά και την απουσία γνώσης για τους 
κινδύνους από τον αµίαντο, καταλαβαίνει κανείς ότι το επίπεδο εφαρµογής των µέσων 
ατοµικής προστασίας δεν είναι ικανοποιητικό. 
 
Όσον αφορά την αντιµετώπιση των κινδύνων από αµίαντο που θα µπορούσαν να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια αντιµετώπισης µιας πυρκαγιάς, τα παρακάτω στοιχεία θα 
µπορούσαν να συνεισφέρουν στην βελτίωση της πρόληψης και περιορισµού τους. 

o Ποια η συµπεριφορά των διάφορων υλικών που περιέχουν αµίαντο σε συνθήκες 
πυρκαγιάς, θερµικής καταπόνησης, δοµικής αστάθειας, κοκ. 
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o Ποια τα απαιτούµενα µέτρα και µέτρα προστασίας του προσωπικού άµεσης 
επέµβασης σε όλες της φάσης της κατάσβεσης (αναγνώριση, διάσωση, 
κατάσβεση, αποκάθαρση) 

 
- Επεµβάσεις σε ανελκυστήρες:  

Οι επεµβάσεις σε ανελκυστήρες για την απελευθέρωση ή και διάσωση εγκλωβισµένων ή 
παγιδευµένων ατόµων αποτελούν στατιστικά το συχνότερο αντικείµενο του 
Πυροσβεστικού Σώµατος. Συχνά οι απαιτούµενες ενέργειες δεν διαρκούν πάνω από 
µερικά λεπτά. ∆εν είναι όµως σπάνιες οι περιπτώσεις, ειδικότερα σε ανελκυστήρες παλιάς 
τεχνολογίας όπου η επέµβαση µπορεί να είναι µια σύνθετη και επίπονη διαδικασία. Είναι 
γνωστό ότι ο αµίαντος έχει χρησιµοποιηθεί σε προϊόντα όπως τα φρένα ανελκυστήρων 
όπου υπάρχει τριβή. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό µε τον καιρό και τη χρήση ίνες αµιάντου 
να έχουν απελευθερωθεί και να υπάρχουν στην ατµόσφαιρα ή στη σκόνη σε χώρους όπως 
µηχανοστάσια ανελκυστήρων, απολήξεις φρεατίων, κοκ. Τόσο οι τεχνίτες συντήρησης, 
αλλά και οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επέµβασής τους, θα πρέπει να γνωρίζουν 
τον κίνδυνο αυτό και να λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας. Όπως έχει ήδη 
σηµειωθεί, το επίπεδο συνειδητοποίησης των παραπάνω κινδύνων είναι σήµερα χαµηλό, 
πράγµα που σηµαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθεί σηµαντικό έργο στην κατεύθυνση 
αυτή. 

 
- ∆ιασώσεις σε περιπτώσεις καταρρεύσεων λόγω σεισµών ή άλλων αιτίων: 

Είναι γνωστές σε όλους εικόνες παλιότερες ή πιο πρόσφατες από συµβάντα µεγάλης 
έκτασης, όπως οι σεισµοί στην Καλαµάτα, το Αίγιο ή η Αθήνα, όπου το Πυροσβεστικό 
Σώµα κλήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εντοπισµό και διάσωση 
παγιδευµένων στα ερείπια συνανθρώπων µας, αλλά ακόµα και στον απεγκλωβισµό 
θυµάτων. Οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά σύνθετες, πολύπλοκες, χρονοβόρες και 
λεπτές επιχειρήσεις, οι οποίες εγκυµονούν πάρα πολλούς κινδύνους για τους διασώστες, 
και όχι µόνο. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρονται κίνδυνοι όπως η αστάθεια των ήδη 
µισογκεµισµένων κατασκευών, µετασεισµοί που µπορεί να προκαλέσουν νέες 
καταρρεύσεις, κίνδυνοι µολύνσεων, κοκ. Οι ενέργειες της διάσωσης επιτελούνται σε 
εξαιρετικά περιορισµένο χώρο, όπου ο διασώστης κυριολεκτικά γίνεται ένα µε το 
χαλάσµατα και εισχωρεί σε αυτά πόντο πόντο έχοντας να αντιµετωπίσει άγνωστο 
περιβάλλον, συνθήκες και κινδύνους. Συχνά πρέπει στο ελάχιστο διαθέσιµο χώρο να 
επιτελέσει εργασίες κοπής, διάνοιξης, αποµάκρυνσης υλικών, κοκ, και µάλιστα µε 
αντίπαλο το χρόνο. Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τις επιχειρήσεις ανάλογων 
διασώσεων είναι πολύ δύσκολες, χρονοβόρες και σε περιορισµένο χώρο, κάτι που 
δυσκολεύει εξαιρετικά τη χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας. 
 
Με δεδοµένη τη µεγάλη διάδοση του αµίαντου, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι η 
παρουσία του στα χαλάσµατα είναι αναµενόµενη. Συχνά αµίαντος υπάρχει όχι µόνο στα 
χαλάσµατα, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο µιας τοποθεσίας όπου έχει συµβεί µια 
τέτοια καταστροφή. Το παράδειγµα της 11ης Σεπτεµβρίου και της κατάρρευσης των 
∆ίδυµων Πύργων στη Νέα Υόρκη είναι χαρακτηριστικό. Το παράδειγµα αυτό έχει 
µελετηθεί εκτενώς και από αυτό µπορεί να προκύψουν χρήσιµα παρατηρήσειςiv, µεταξύ 
των οποίων ότι: 

o Συχνά οι εργαζόµενοι στις υπηρεσίες άµεσης επέµβασης δεν ήταν καν ενήµεροι 
για την ύπαρξη τέτοιων «περιφερειακών» κινδύνων, συνεπώς δεν είναι ενήµεροι 
και για τους τρόπους αντιµετώπισής τους. 

o Ειδικά για τους ∆ίδυµους Πύργους αναφέρθηκε ότι υπήρχαν πολλοί διαφορετικοί 
φορείς και υπηρεσίες οι οποίες έκαναν µετρήσεις πεδίου. Επιπλέον πολλοί από 
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αυτούς χρησιµοποιούσαν διαφορετικά πρότυπα και διαδικασίες στις µετρήσεις 
τους, γεγονός που επέτεινε τη σύγχυση. 

o Υπήρξαν προβλήµατα στην επικοινωνία και στην ενηµέρωση µεταξύ διάφορων 
υπηρεσιών, καθώς και στη µεταβίβαση µετρήσεων και στοιχείων, γεγονός που 
δυσχέραινε τη διαδικασία εκτίµησης των κινδύνων. 

 
Αντίστοιχες παρατηρήσεις σηµειώθηκαν τόσο κατά την επέµβαση στο Πεντάγωνο την 
ίδια ηµεροµηνία, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως 
ο τυφώνας Αντριου. 
 
Από τη µελέτη ανάλογων παραδειγµάτων µπορεί να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµαταv, 
µεταξύ των οποίων ότι: 

o Σε περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών µεγάλης έκτασης θα πρέπει να υπάρχει 
συγκεκριµένο σχέδιο το οποίο να προβλέπει και συγκεκριµένους ρόλους φορέων 
στην αξιολόγηση «περιφερειακών» κινδύνων όπως ο αµίαντος. 

o Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού των υπηρεσιών άµεσης 
επέµβασης για τους κινδύνους και την αντιµετώπισή τους θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί. 

o Οι υπηρεσίες να έρθουν σε επαφή εκ των προτέρων και να γνωρίζουν σε ποίους 
θα πρέπει να απευθυνθούν ήδη κατά τη φάση της προετοιµασίας των σχεδίων τους 
για να λάβουν µια εξειδικευµένη εκτίµηση των κινδύνων. 

 
4. Συµπεράσµατα-προτάσεις 

 
Η µεγάλη διάδοση υλικών µε βάση των αµίαντο τις περασµένες δεκαετίες, είχε ως 
αποτέλεσµα ότι τα προϊόντα αυτά να υπάρχουν σε σηµαντικές ποσότητες στο δοµηµένο 
περιβάλλον και να αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα. Για την αντιµετώπιση του µια σειρά 
από νοµοθετήµατα, µέτρα και προβλέψεις έχουν θεσπιστεί µε σκοπό την προστασία τόσο των 
εργαζοµένων, όσο και των χρηστών και του πληθυσµού γενικότερα. Όµως κατά την 
αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, µπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου το πρόβληµα 
του αµίαντου δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω πλαίσια. Για τις 
περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει πλέον τη 
δυνατότητα θέσπισης εξειδικευµένων προβλέψεων, µέσω αντίστοιχων Προεδρικών 
∆ιαταγµάτων. Για το Πυροσβεστικό Σώµα η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο 
στάδιο. Επιδηµιολογικές µελέτες και έρευνες σχετικά µε αντίστοιχες εκθέσεις και τις 
επιπτώσεις τους διαχρονικά στο πυροσβεστικό προσωπικό δεν είναι διαθέσιµες. Επιπλέον, 
είναι σχετικά πρόσφατη (2003) η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου Α&ΥΕ στο 
Πυροσβεστικό Σώµα και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των προβλεπόµενων δοµών 
πρόληψης και προστασίας. 
 
Για την αντιµετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται µε τον αµίαντο κατά την εκτέλεση της 
αποστολής των υπηρεσιών άµεσης επέµβασης, µια σειρά από µέτρα άµεσης υλοποίησης θα 
µπορούσαν συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 
εµπλεκόµενων. Μεταξύ των µέτρων αυτών και τα παρακάτω: 
 
- Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζόµενων σχετικά µε τους κινδύνους από τον 

αµίαντο. Αντίστοιχες καµπάνιες ευαισθητοποίησης εργαζόµενων δεν έχουν φτάσει µέχρι 
το πυροσβεστικό προσωπικό, αφού µέχρι πρόσφατα το πλαίσιο Ασφάλειας και Υγιεινής 
στην Εργασία δεν κάλυπτε το προσωπικό αυτό και δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες δοµές που 
θα προωθούσαν τέτοιες προσπάθειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. 
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- Καταγραφή περιπτώσεων/ κατηγοριών συµβάντων όπου θα µπορούσε να προκύψει 
πρόβληµα από την ύπαρξη του αµίαντου και ενηµέρωση του προσωπικού για τις 
περιπτώσεις αυτές. 

- Ενηµέρωση και εκπαίδευση των επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάµεων ώστε να 
µπορούν να αναγνωρίζουν την ύπαρξη κινδύνων από αµίαντο και να προβαίνουν στις 
απαραίτητες ενέργειες για ενηµέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού. 

- Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζόµενων στο πυροσβεστικό σώµα για σωστή 
και αποδοτική χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας, γενικότερα, και ειδικότερα όσον 
αφορά τον αµίαντο. 

 
Η µέχρι τώρα εµπειρία στο θέµα του αµίαντου δείχνει ότι αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 
πρόβληµα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, αλλά ακόµα και δηµόσιας Υγείας. Η 
αντίστοιχη εµπειρία των µέτρων προστασίας εργαζοµένων σε άλλους κλάδους µπορεί να 
αποτελέσει χρήσιµο οδηγό και για την προστασία των πυροσβεστικών υπαλλήλων. 
Εκδηλώσεις όπως η σηµερινή µπορούν να συνεισφέρουν πολλά στην κατεύθυνση 
αξιοποίησης και διάδοσης της υφιστάµενης εµπειρίας. 
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