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Θέμα:  Απάντηση σε επιστολή Δημάρχου Ασπροπύργου     
        
 
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
 
 

Σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου επιστολής σας, σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε 

στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου και λαμβάνοντας 

υπόψη μας τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα 

εξής σε σχέση με τα θέματα που θίγετε. 

 

Αναφορικά με τους ρύπους που απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον, όπως γνωρίζετε λίγες 

ώρες μετά την κατάσβεση της φωτιάς μετέβη στο ΚΥΤ Ασπροπύργου, κλιμάκιο των 

επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι διενήργησαν περιβαλλοντική αυτοψία.  

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δε διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων, πλην ενός 

μικρού ποσοστού νερών πυρόσβεσης που βρέθηκε στις λεκάνες συλλογής διαρροών κάτω 

από τους μετασχηματιστές.  

 

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε πως από τις μετρήσεις σε αιωρούμενα σωματίδια, που 

διενεργήθηκαν στον πλησιέστερο σταθμό του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, από την Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της 

Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν παρατηρήθηκε αύξηση σε 

σχέση με τις τιμές των προηγούμενων ημερών.  

 

Πληροφορίες : Ε. Τσέβη 
Τηλέφωνο :  210 9466974 
e-mail : e.tsevi@admie.gr  
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Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως η συγκεκριμένη υποδομή του ΑΔΜΗE, 

απασχολεί σε μόνιμη βάση καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί.  

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για όποια επιπλέον διευκρίνηση. 

 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

 

 

                                                                                             Μανούσος Μανουσάκης 

                                                                                 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Συνημμένα:  

- Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ (Αυτοψία επιθεωρητών περιβάλλοντος) 
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