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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα : Πυρκαγιά στο εργοστάσιο Ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο της Αττικής
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την εξέλιξη της
πυρκαγιάς στην «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
Α.Ε.»

(∆ραστηριότητα

Ανακύκλωσης

µη

Μεταλλικών

Αποβλήτων)

στον

Ασπρόπυργο της Αττικής, επισημαίνοντας καταρχήν τα ακόλουθα:
1) Σε κάθε καύση πλαστικών, ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν και άλλα υλικά,
παράγονται μια σειρά επικίνδυνων ουσιών, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
 Διοξίνες (τοξικές ενώσεις με δυσμενείς επιδράσεις στο ενδοκρινικό, το
ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό σύστημα).
 Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (ενώσεις με καρκινογόνο δράση)
 Πολυβρωμιωμένοι διαφαινυλαιθέρες (νευροτοξικές ενώσεις με δυσμενείς
επιδράσεις στον οργανισμό)
 Αέρια υδροχλώριο και υδροφθόριο(τοξικά & διαβρωτικά)
 Τοξικά μέταλλα, κ.α.
2) Οι ουσίες αυτές που, είτε είναι σε αέρια μορφή, είτε κυρίως προσροφημένες
στα μικροσωματίδια του παραγόμενου καπνού, μπορούν να μεταφερθούν σε
μεγάλες αποστάσεις από την εστία της πυρκαγιάς και να επηρεάσουν
κατοικημένες περιοχές.
Συστήνεται :
Οι κάτοικοι της περιοχής να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η έκλυση καπνού και να πλένουν πολύ προσεκτικά τα ωμά
λαχανικά και φρούτα πριν την κατανάλωσή τους.

Τα ζώα ελευθέρας βοσκής τα οποία εκτρέφονται σε περιοχή πλησίον του ατυχήματος
ή σε περιοχή που έχουν μεταφερθεί ρύποι από αυτό, θα πρέπει να μεταγερθούν σε
άλλες περιοχές, κατάλληλες, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μέσω της τροφικής
αλυσίδας.
Με αυτά τα δεδομένα οφείλουμε να επισημάνουμε προς την Πολιτεία την ανάγκη
ύπαρξης οργανωμένων εργαστηρίων παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης σε
καθημερινή βάση, αλλά και την ανάπτυξη μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε
συνθήκες περιβαλλοντικών κρίσεων. Ταυτόχρονα, οι Περιφέρειες οφείλουν να
αναλάβουν τον ρόλο και να έχουν την ανάλογη χρηματοδότηση από την Πολιτεία,
ώστε να προστατεύουν την υγεία των κατοίκων.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, θεσμοθετημένος σύμβουλος του Κράτους σε θέματα
προστασίας της υγείας του κοινωνικού συνόλου και του φυσικού περιβάλλοντος,
βρίσκεται ήδη σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς με προτάσεις αντιμετώπισης τόσο
της τωρινής κρίσης, αλλά κυρίως πρόληψης της επόμενης.

