
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ  
 

 

Το ΚΠΕ Λαυρίου διοργάνωσε και υλοποίησε ανοιχτή εκδήλωση με 

θέμα: «Παίζοντας με τα βαρέα…». Η εκδήλωση υλοποιήθηκε το 

απόγευμα της Κυριακής 3ης Απριλίου 2011, στο Παλαιό Μηχανουργείο, 

στην πόλη του Λαυρίου.  

         

Αρχικά έγινε πρόλογος σχετικά με την αναγκαιότητα της ενημέ-

ρωσης των γονέων των μαθητών και γενικότερα όλων των πολιτών 

του Λαυρίου, από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ Λαυρίου κ.Παπαδόπουλο 

Δημήτρη, καθώς και την εκπαιδευτικό του ΚΠΕ Λαυρίου κ. Μιχαηλί-

δου Ειρήνη.  

 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από 

καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.  

         

Αναλυτικότερα, για τη ρύπανση του εδάφους στη χερσόνησο της 

Λαυρεωτικής και στην αστική - περιαστική  περιοχή του Λαυρίου, μί-

λησε ο κ. Δημητριάδης  Αλέξανδρος,  Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Γεωχημείας και περιβάλλοντος  του ΙΓΜΕ, αναφερόμενος σε αποτε-

λέσματα της μοναδικής ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία είχε γίνει στο 

παρελθόν στην περιοχή του Λαυρίου. 



 

 

 

Στη συνέχεια  ο κ. Καλιαμπάκος Δημήτρης, καθηγητής της σχο-

λής μεταλλειολόγων μηχανικών Ε.Μ.Π., επικεντρώθηκε στο προβλήμα 

των ρυπασμένων εδαφών στο Λαύριο και έφερε ως παράδειγμα επίλυ-

σής του,  την εξυγίανση των εδαφών  στο χώρο του Τ.Π.Π.Λ. (πρώην 

Γαλλική εταιρεία μεταλλείων Λαυρίου), της οποίας τα θετικά αποτε-

λέσματα είναι ήδη γνωστά σε όλους. Επιπλέον ανακοίνωσε την 

πρόσφατη δέσμευση των κρατικών αρχών, για χρηματοδότηση του 

έργου στήριξης του κτιρίου του Κονοφάγου και τη μεταφορά του αρσε- 

νικού στον ήδη κατασκευασμένο υπόγειο χώρο.  

 

Ακολούθως, ο κ. Πρωτονοτάριος Βασίλης,  Δρ. Χημικός Μηχα-

νικός του Ε.Μ.Π., ανέφερε τις πρόσφατες μετρήσεις για βαρέα μέταλ-

λα, οι οποίες έγιναν στα προαύλια των 1ο και 3ο νηπιαγωγείων  Λαυρί-

ου, καθώς και τα αποτελέσματά τους.  
 

Τέλος, ο κ. Μακρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής επαγγελματικής 

και βιομηχανικής υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσια Υγείας,καθώς 

και ο κ.Αθανασέλης Σωτήρης, Αναπληρωτής καθηγητής τοξικολογίας 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκαν στις  
συνέπειες που επιφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό η έκθεση του σε 

βαρέα μέταλλα  και μίλησαν για την αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα ο  

κ. Μακρόπουλος Βασίλειος αναφέρθηκε στην επίδραση του αρσενικού, 

ενώ  ο κ.Αθανασέλης Σωτήρης στην επίδραση του μολύβδου. 

 

       Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, στην οποία συμμετείχε το κοινό, 

το οποίο αποτελούσαν κυρίως γονείς μαθητών όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης , οι εισηγητές , καθώς και οι πρώην και νυν δημοτικές 

αρχές της Λαυρεωτικής. 

 



 

Συμπερασματικά: 

 

1. Παρόλο που έχει γίνει ενημέρωση από προηγούμενες Δημοτικές                                                             

αρχές, το αποτέλεσμα κρίνεται ανεπαρκές.  

2. Το πρόβλημα πρέπει να γνωστοποιηθεί ευρύτερα ( Δέσμευση Δημ. 

Αρχής , για Διεθνές Συνέδριο στο τέλος του έτους). 

3. Να δοθούν οδηγίες με φυλλάδιο. 

4. Να γίνει διευκόλυνση των γονέων για εξετάσεις αίματος και ούρων, 

με φορείς το Δήμο και το Κέντρο Υγείας και γι’ αυτό καλό θα ήταν, το 

σύνολο των παρευρισκομένων καθώς και οι οργανώσεις γονέων, να 

φροντίσουν ώστε να ασκηθεί συνεχόμενη πίεση στους φορείς , Δήμος-

Ο.Σ.Κ.-Κέντρο Υγείας, για περαιτέρω ενημέρωση με φυλλάδια, διενέρ- 

γεια εξετάσεων στα παιδιά, έρευνα στις αυλές όλων των σχολείων και 

λήψη των απαραίτητων μέτρων. 

 

     Στην ημερίδα, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν -αν και είχαν κληθεί- 

εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Παιδείας, τον 

Ο.Σ.Κ. και το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι είναι 

πρόθυμο για κάθε περαιτέρω συνεργασία.  

 

                                                                    Λαύριο, 5 Απριλίου 2011 
 
 

 
 

 


