Πάτρα 08-08-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, κατόπιν της κατάρρευσης του Υπόστεγου Νο4 και προκειμένου να
αντιμετωπισθούν άμεσα και επαρκώς θέματα που σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος, επικοινώνησε αυθημερόν με εταιρεία που εδρεύει στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
και διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 17025:2005 για:
α) δειγματοληψίες αέρα και εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης
αιωρούμενων ινών αμιάντου,
β) δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις υλικών για τον προσδιορισμό παρουσίας ινών
αμιάντου,
καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής (ΠΔ 212/2006, ΥΑ
4229/395/2013) και Ευρωπαϊκής (83/477/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε) Νομοθεσίας αλλά και των
αντιστοίχων Ευρωπαϊκών προτύπων (Health and Safety Executive (HSE), UK).
Η εταιρεία διενήργησε την επόμενη το πρωί 05/08 από τις 09:30 έως τις 14:30 μετρήσεις για την
ανίχνευση της αιωρούμενης συγκέντρωσης ινών αμιάντου στο χώρο του υποστέγου, στον
περιβάλλοντα χώρο αλλά και επί του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού Όθωνος Αμαλίας, τα
αποτελέσματα των οποίων, εκτιμάται ότι θα μας γνωστοποιηθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη
10/08.
Επιπρόσθετα, την ίδια ημέρα, ήτοι στις 05/08, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα Γραφεία του
ΟΛΠΑ ΑΕ, με την συμμετοχή στελεχών της Διοίκησης του ΟΛΠΑ ΑΕ και εκπροσώπου της ως άνω
Εταιρείας, στην οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
 Άμεση περίφραξη του χώρου
 Ήπια διαβροχή των υλικών της κατάρρευσης, για την αποφυγή αέριας ρύπανσης
 Κατόπιν πρότασης του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ αν και δεν προτάθηκε ως αναγκαίο μέτρο από την εν
λόγω εταιρεία, επικάλυψη των υλικών κατάρρευσης με υφαντό υλικό για την αποτροπή
ενδεχόμενης ρύπανσης έναντι ακραίων καιρικών συνθηκών (ισχυρών ανέμων).
 Επανάληψη των μετρήσεων αιωρούμενης συγκέντρωσης ινών αμιάντου εντός δυο (2)
εβδομάδων.
Ήδη από το Σάββατο 05/08/17 έχει ολοκληρωθεί η περίφραξη και πραγματοποιείται συνεχής
διαβροχή των υλικών. Σήμερα 08/08/17 ολοκληρώνεται και η κάλυψη των υλικών κατάρρευσης.
Η εταιρεία διαβεβαίωσε εγγράφως ότι κρίνονται απολύτως επαρκή τα παραπάνω μέτρα.
Ο ΟΛΠΑ ΑΕ, κατανοώντας την εύλογη ανησυχία της κοινής γνώμης και το δικαίωμα των
συμπολιτών μας στην υπεύθυνη πληροφόρηση, θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό σε τακτά
χρονικά διαστήματα για τις ενέργειες που σχετίζονται με την απομάκρυνση των υλικών της
κατάρρευσης του υποστέγου.
Εκ του ΟΛΠΑ ΑΕ

