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Eργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο 
Αθήνας
E-mail:eka@otenet.gr
http://www.eka.org.gr
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 • Asopos: River or sewer? • How to extinguish a fire • Montreal Protocol: 20 
years after • Towards a new culture for urban mobility
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Η ρύπανση του Ασωπού ποταµού µε 

βιοµηχανικά κυρίως υγρά απόβλητα 

συντελείται εδώ και 35 χρόνια, αφότου ξε-

κίνησε η εγκατάσταση των βιοµηχανικών 

µονάδων στην άτυπη βιοµηχανική περιοχή 

των Οινοφύτων, χωρίς να υπάρχουν οι 

αναγκαίες υποδοµές, µετατρέποντας τον 

ποταµό σε αγωγό αποµάκρυνσης των 

ανεπεξέργαστων αποβλήτων τους. Από 

το 1969 βρίσκεται σε ισχύ Προεδρικό 

Διάταγµα που χαρακτηρίζει τον Ασωπό 

ποταµό ως «αγωγό παροχέτευσης επε- 

ξεργασµένων λυµάτων».

Η ρύπανση του Ασωπού ποταµού εν- 

τοπίζεται κυρίως στο Νοµό Βοιωτίας, 

αφορά όµως και θίγει κυρίως περιοχές 

της Ανατολικής Αττικής. Περίπου 286 

µεταποιητικές µονάδες λειτουργούν 

στην ευρύτερη περιοχή, οι περισσότερες 

των οποίων εντοπίζονται στις περιοχές 

Οινοφύτων και Σχηµαταρίου. Σε αυτές συ-

γκαταλέγονται, όπως διαπιστώθηκε από 

παλαιότερη µελέτη του ΕΜΠ, κλωστο- 

ϋφαντουργικές µονάδες, µονάδες επι-

µεταλλωτηρίων κ.α. που απορρίπτουν τα 

υγρά απόβλητά τους χωρίς επεξεργασία 

στο Ασωπό και ρυπαίνουν διαπιστωµένα 

τόσο το ποτάµι όσο και τον υδροφόρο 

ορίζοντα.

Η µακροχρόνια ρύπανση της περιοχής 

έχει µετατρέψει σε ακατάλληλα τα υπό-

γεια νερά από τα οποία υδρεύονται οι 

κάτοικοι των περιοχών της κοιλάδας του 

Ασωπού αφού σε αυτά βρέθηκαν συ-

γκεντρώσεις εξασθενούς χρωµίου, ουσία 

καρκινογόνος και βιοτοξική η παρουσία 

της οποίας στο πόσιµο νερό απαγορεύε-

ται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγεί-

ας. 

Ο καθαρισµός της περιοχής χαρακτη- 

ρίσθηκε πρόσφατα ως έργο εθνικού επι-

πέδου από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και 

αν και η αρµοδιότητα ανήκει στην Νο-

µαρχιακή Αυτοδιοίκηση το Υπουργείο ξε- 

κίνησε εντατικές εργασίες καθαρισµού 

του Ασωπού ποταµού µε παράλληλη 

ταυτοποίηση των αγωγών που εκβάλλουν 

σε αυτόν και σφράγιση όσων εξ αυτών 

διαπιστωθεί ότι είναι παράνοµοι. 

Ακολούθως επενέβη ο εισαγγελέας, 

ενώ οι κάτοιοι ετοιµάζονται να προσφύ- 

γουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να 

διεκδικήσουν την αποκατάσταση της πε-

ριοχής και να απαιτήσουν αποζηµιώσεις 

από τους ρυπαίνοντες. 

Ο Ασωπός αποτελεί ένα τρανταχτό 

όσο και τραγικό παράδειγµα της αδυνα-

µίας της πολιτείας εδώ και πολλά χρό-

νια να επιβάλει την εφαρµογή των νόµων 

σε σχέση µε την διαχείριση των βιοµη- 

χανικών αποβλήτων. Το κενό αυτό το 

εκµεταλλεύονται ασυνείδητοι οι οποίοι 

θεωρούν τα νερά, το έδαφος, τη θάλασ-

σα, τον αέρα σκουπιδοτενεκέ τους.

Τα περιθώρια όµως έχουν στενέψει. 

Με την κλιµατική αλλαγή να περιορίζει 

τα υδάτινα αποθέµατα, οποιαδήποτε 

ρύπανση ή κατασπατάληση του νερού 

υποθηκεύει το µέλλον της χώρας. Είναι 

καιρός να το καταλάβουν όλοι.

ΑΣΩΠΟΣ
Ποταµός ή οχετός;
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Ότι πρέπει να ξέρετε...
...για την κατάσβεση µιας πυρκαγιάς

Αίτια πυρκαγιάς
Για να αποφευχθεί µια πυρκαγιά, καταρχήν, πρέπει 

να γνωρίζουµε τα αίτια που µπορεί να την προκα-
λέσουν. Από τα στοιχεία του Πυροσβεστικού (Π.Σ.) 
για µια τυπική χρονιά τα αίτια παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα.

ΑΙΤΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 22,59%

ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ 13,83%

ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 10,86%

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10,51%

ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ 3,38%

ΕΚΡΗΞ. - ΑΝΑΦΛ. ΑΤΜΩΝ 2,23%

ΦΥΣΙΚΑ Ή ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 0,64%

ΠΟΛ. - ΤΡΟΜΟΚΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,24%

ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΙΤΙΑ 35,72%

Τους χώρους που έγιναν οι πυρκαγιές το Π.Σ. τους 
προσδιορίζει κατά προσέγγιση στον πιο κάτω πίνακα:

ΧΩΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΥΠΑΙΘΡΟ 60,0%

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 24,0%

ΒΙΟΜΗΧΑΝ. - ΒΙΟΤΕΧΝ. ΧΩΡΟΙ 3,5%

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3,8%

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ 2,9%

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ 2,0%

ΧΩΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,8%

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,8%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΞΗΡΑΣ 0,8%

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ 0,4%

Τι δηµιουργεί µια πυρκαγιά
Για να εκδηλωθεί το φαινόµενο της καύσης που συµ-

βάλει στην πυρκαγιά απαραίτητο είναι να συντρέχουν 
τρεις παράγοντες:
 α. Καύσιµη ύλη
 β. Οξυγόνο
 γ. Υψηλή θερµοκρασία

Άρα η πρόληψη και η κατάσβεση µια πυρκαγιάς επι-
τυγχάνονται µε την αποµάκρυνση ενός από τους τρεις 
παράγοντες.

Τρόποι µετάδοσης της φωτιάς
Η φωτιά µπορεί να µεταδοθεί µε τους εξής τρόπους:
 α. µε απευθείας µετάδοση µέσω επαφής
 β.  µε µεταφορά ή διοχέτευση θερµότητας µέσω του 

αέρα
 γ. µε ακτινοβολία
 δ. µε εκτίναξη σωµατιδίων που φλέγονται

Μερικά σώµατα χωρίς να δέχονται θερµότητα από 
κάποιον εξωτερικό παράγοντα αυτοθερµαίνονται σε 
τέτοιο βαθµό ώστε αυταναφλέγονται (π.χ. οξειδώ-
νονται).

Κατάσβεση Πυρκαγιάς
Η κατάσβεση µιας πυρκαγιάς µπορεί να επιτευχθεί 

και από εµάς τους ίδιους. Το πιο σηµαντικό στάδιο για 
τη κατάσβεση µιας πυρκαγιάς είναι η άµεση ενεργο-
ποίηση και επέµβαση στην αρχή της εκδήλωσής της.

Στην περίπτωση που εκτιµήσουµε µε απόλυτη βε- 
βαιότητα ότι µπορούµε µόνοι µας να σβήσουµε µια 
πυρκαγιά πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα κατάλληλα 
µέσα. Αφού επιλέξουµε τον σωστό πυροσβεστήρα, 
αφαιρούµε την ασφάλεια και στεκόµαστε δέκα βήµατα 
περίπου από τη φωτιά, στοχεύουµε την βάση αυτής και 
θέτουµε σε λειτουργία τον πυροσβεστήρα. Κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας του πυροσβεστήρα κρατάµε 
µια σταθερή ροή.

Εάν δε µπορούµε να κατασβέσουµε την πυρκαγιά 
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πρέπει να δώσουµε άµεσα το σήµα του συναγερµού 
και να φροντίσουµε να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Για να επιβραδύνουµε την πυρκαγιά κλεί-
νουµε τους εξαεριστήρες, τους αεραγωγούς, τις πυ-
ράντοχές πόρτες και αποµακρύνουµε τα εύφλεκτα 
υλικά.

Πυροσβεστικός Εξοπλισµός
Κάθε εργασιακός χώρος πρέπει να έχει τα απα-

ραίτητα πυροσβεστικά µέσα ανάλογα µε τον εξοπλι-
σµό και τα υλικά που περιέχει.

Πυροσβεστική Φωλιά
Πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε ασφαλές και επί-

καιρο σηµείο. Είναι ένα ερµάριο από στραντζαριστή 
λαµαρίνα, µέσα στο οποίο φυλάσσονται σωλήνες 
πυρόσβεσης µε τα κατάλληλα ακροφύσια, που είναι 
συνδεδεµένα µε ειδικό σύστηµα παροχής νερού.

Φορητοί πυροσβεστήρες
Οι φορητοί πυροσβεστήρες 

είναι κατασκευασµένοι για να 
αντιµετωπίζουν µικρής έκτασης 
φωτιές. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
πυροσβεστήρων. Στην Επιχείρηση 
χρησιµοποιούνται διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2), ξηράς κόνης, νερού 
και αφροποιητικές συσκευές.

Βρίσκονται µόνιµα αναρτηµένοι 
σε εµφανή σηµεία, όπου είναι δυ-
νατή η προσπέλαση, σε ύψος 1.20 έως 1.50 µέτρα από 
το έδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιµοποιείστε τον κατάλληλο πυ-
ροσβεστήρα για κάθε τύπο πυρκαγιάς π.χ. ΜΗΝ χρη- 
σιµοποιείτε πυροσβεστήρα νερού για να κατασβέσετε 
φωτιά σε συσκευή µε ηλεκτρικό ρεύµα.

Άλλα µέσα πυρόσβεσης
Αναφέρουµε και µερικά άλλα µέσα που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε κατά την κατάσβεση µιας πυρκα-
γιάς:
 α. δοχείο µε άµµο
 β. αναπνευστική συσκευή και πυρίµαχη ενδυµασία
 γ. κουβέρτα πυρόσβεσης.

Σήµανση πυροσβεστικού υλικού
Με βάση το Π.∆. 105/95 ο πυροσβεστικός εξοπλισµός 

πρέπει να σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι εύκολο 
να εντοπισθεί σε περίπτωση ανάγκης.
Οι πινακίδες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 α. Σχήµα ορθογώνιο ή τετράγωνο.
 β.  Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο (το 

κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει το 50% της 
επιφάνειας της πινακίδας).

Έξοδοι κινδύνου
Σε όλους τους εργασιακούς χώρους πρέπει να υπάρ-

χουν οδεύσεις διαφυγής, έστι ώστε οι εργαζόµενοι σε 
περίπτωση πυρκαγιάς να διαφεύγουν µε ασφάλεια. 
Οι οδοί διαφυγής πρέπει να διατηρούνται ελεύθεροι 
από εµπόδια και να έχουν την απαραίτητη σήµανση 
σύµφωνα µε το Π.∆. 105/1995. Οι πινακίδες πρέπει να 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
 α. Σχήµα ορθογώνιο ή τετράγωνο
 β.  Λευκό εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο (το 

πράσινο χρώµα πρέπει να καλύπτει το 50% της 
επιφάνειας της πινακίδας).

Τα βέλη δείχνουν την κα-
τεύθυνση που πρέπει να α-
κολουθηθεί σε περίπτωση 
κινδύνου.

Όταν η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις και είναι εκτός 
ελέγχου πρέπει να:
• Κινηθείτε γρήγορα, χωρίς πανικό
•  Μην χρησιµοποιείτε ανελκυστήρες γιατί µπορεί να 

κλειστείτε µέσα αν κοπεί το ρεύµα. Χρησιµοποιείτε 
τις σκάλες.

•  Ακολουθείστε τα σήµατα διαφυγής και αν δεν υπά-
ρχουν κατευθυνθείτε προς την πιο κοντινή έξοδο.

•  Χρησιµοποιήστε άλλη, αν η έξοδος είναι µπλοκα-
ρισµένη.

• Κλείνετε πίσω σας τις πόρτες, καθώς διαφεύγετε.

Η νοµοθεσία Π.∆. 71/1988 έχει προχωρήσει στη καθιέ-
ρωση ενός πλέγµατος µέτρων που συνιστούν:
1.  Τη παθητική πυροπροστασία δηλαδή τη λήψη µέτ-

ρων που έχουν ενσωµατωθεί στη δοµική κατασκευή 
των κτιρίων.

2.  Την ενεργητική πυροπροστασία δηλαδή τη λήψη 
µέτρων για τη πυρανίχνευση, το συναγερµό και τη 
κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η πιστή τήρηση της παραπάνω νοµοθεσίας συµβάλει 
στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για τον έγκαιρο 
εντοπισµό και την καταστολή της πυρκαγιάς.
--------------------
Πηγή: ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ∆ΕΚΠ • ∆ΕΗ
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«Για µία νέα κουλτούρα µετακινήσεων στην πόλη» είναι ο 
τίτλος της πράσινης βίβλου που εγκαινιάζει τον διάλογο για 
τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αφορούν στην µετακίνηση 
στην πόλη: εύρυθµη κυκλοφορία και «πρασίνισµα» των µικρών 
και µεγάλων πόλεων, ευφυέστερες µετακινήσεις στα αστικά 
κέντρα και προσβάσιµο και ασφαλές, από κάθε άποψη, δίκτυο 
αστικών µεταφορών για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Με 
την πράσινη βίβλο, επιδιώκεται ο εντοπισµός, σε συνεργασία µε 
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, των υφισταµένων εµποδίων στις 

µετακινήσεις στην πόλη καθώς και τους τρόπους άρσης τους. 
 Η πράσινη βίβλος καθορίζει ένα ευρωπαϊκό θεµατολόγιο για 

τη µετακίνηση στα αστικά κέντρα, ενώ, εκ παραλλήλου, σέβεται 
τις εν προκειµένω αρµοδιότητες των τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών αρχών. Στόχος να δροµολογηθεί η συζήτηση για 
τους βέλτιστους τρόπους ανάπτυξης µιας νέας κουλτούρας 
όσον αφορά στη µετακίνηση στα αστικά κέντρα της Ευρώπης.

Η πράσινη βίβλος εγκαινιάζει µια νέα φάση διαβουλεύσεων 
και θα συζητηθεί από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Οι πολίτες 
και τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις 
µε την Επιτροπή µέχρι τις 15 Μαρτίου 2008. Στις αρχές του 
φθινοπώρου του 2008 θα ακολουθήσει σχέδιο δράσης για τις 
µετακινήσεις στην πόλη.

Για κάθε προτεινόµενη δράση που περιλαµβάνει, το σχέδιο 
θα καθορίζει χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και τις αρµοδιότητες 
των διαφόρων φορέων, τηρουµένης πλήρως της αρχής της 
επικουρικότητας. 

20 χρόνια µιας από τις πιο 
επιτυχηµένες συµφωνίες για την 

προστασία του περιβάλλοντος

Στην εικοσαετή ιστορία του, το Πρωτό-
κολλο του Μόντρεαλ είχε µεγάλη συνεισ-
φορά στον έλεγχο των χηµικών ουσιών 
που καταστρέφουν το όζον και την αντι-
κατάστασή τους από ασφαλέστερες εν-
αλλακτικές λύσεις, οι οποίες δεν βλά-
πτουν την υγεία του ανθρώπου και τα 
οικοσυστήµατα. Η καινοτόµος και δυναµι- 
κή προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο 
Πρωτόκολλο θεωρείται υπόδειγµα για άλ-
λα διεθνή µέσα αντιµετώπισης περιβαλ-
λοντικών προβληµάτων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε 
στις επιτυχίες του Πρωτοκόλλου. Συχνά 
ανέλαβε αυστηρότερες δεσµεύσεις σε 
σύγκριση µε τις επιταγές του και υπήρξε 
η κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη 
καινοτόµων τεχνολογιών χωρίς χρήση 
ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Τα 
κράτη µέλη της ΕΕ τερµάτισαν νωρίς τη 
χρήση των πιο καταστροφικών για το όζον 
ουσιών, όπως οι χλωροφθοράνθρακες 
(CFC), που περιέχονταν στα σπρέι και στα 
ψυγεία. Κατάργησαν σταδιακά τη χρήση 
µεθυλοβρωµιδίου ως φυτοφαρµάκου, 
εξαιρουµένων κάποιων χρήσεων κρίσιµης 
σηµασίας, για τις οποίες δεν υπάρχουν τεχ- 
νικά ή οικονοµικά εφικτές εναλλακτικές 
λύσεις. Οι υδροχλωροφθοράνθρακες 
(HCFC) - που είχαν αρχικά αντικαταστήσει 
τους χλωροφθοράνθρακες (CFC) – καταρ- 
γήθηκαν και αυτοί σταδιακά, εξαιρουµέ- 
νης της χρήσης τους ως ψυκτικών ρευστών 
στα συστήµατα κλιµατισµού και στα ψυ-
γεία. Τώρα τροποποιείται µε αυστηρότε-
ρες διατάξεις η ισχύουσα νοµοθεσία της 
ΕΕ για τα απόβλητα, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η επεξεργασία των καταστροφικών 
για το όζον ουσιών που περιέχονται στα 
απόβλητα, δεν βλάπτει το όζον. 

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
Οι µετακινήσεις στα αστικά κέντρα 

συνεργασία για το
«πρασίνισµα» των πόλεων


