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Ενημζρωςη ςχετικά με τα περιςτατικά φποπτων φακζλων
ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα τησ Χώρασ
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Στο Κτίριο Διοίκηςησ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου ςτη Μυτιλήνη εντοπίςθηκε εχθζσ,
μεςημβρινζσ ώρεσ, φποπτοσ φάκελοσ, με άγνωςτο αποςτολζα από την Ινδία, ο
οποίοσ είχε ωσ αποδζκτη την Πρφτανη του Πανεπιςτημίου.
Άμεςα κινητοποιήθηκαν αςτυνομικζσ και πυροςβεςτικζσ δυνάμεισ τησ περιοχήσ,
ενώ μετζβη με αεροςκάφοσ C130 τησ Πολεμικήσ Αεροπορίασ κλιμάκιο τησ 1ησ ΕΜΑΚ
του Πυροςβεςτικοφ Σώματοσ, αποτελοφμενο από ειδικοφσ ςτην αντιμετώπιςη
αντίςτοιχων περιςτατικών.
Ο φάκελοσ μεταφζρθηκε με αςφάλεια και ςφμφωνα με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ
διαδικαςίεσ ςτο Γενικό Χημείο του Κράτουσ, όπου ζγιναν αναλφςεισ του δείγματοσ.
Από την ανάλυςη που πραγματοποιήθηκε ςτο εργαςτήριο διαπιςτώθηκε ότι υπήρχε
πιθανή ςκόπιμη προςθήκη ςτο χαρτί του φακζλου βιομηχανικών ερεθιςτικών
ουςιών, οι οποίεσ χρηςιμοποιοφνται ςτην παραγωγή και βελτίωςη ςυγκολλητικών
ουςιών και μελανιών εκτφπωςησ.
Επτά άτομα που ήρθαν ςε επαφή με το περιεχόμενο του φακζλου και αρχικά
ανζφεραν ήπια ςυμπτωματολογία από το ανώτερο αναπνευςτικό ειςήχθηςαν ςτο
νοςοκομείο παρζμειναν ςε απομόνωςη για προληπτικοφσ λόγουσ και αποχώρηςαν
μετά τα εργαςτηριακά αποτελζςματα του Γενικοφ Χημείου του Κράτουσ.
Παρόμοιοι φάκελοι με αυτόν τησ Μυτιλήνησ εντοπίςθηκαν ςήμερα ςε ςειρά
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τησ χώρασ με κοινά χαρακτηριςτικά (άγνωςτοσ
αποςτολζασ από Ινδία), για τουσ οποίουσ ακολουθείται η προβλεπόμενη
διαδικαςία.
Το Γενικό Χημείο του Κράτουσ (ΑΑΔΕ) τζθηκε άμεςα ςε κατάςταςη ετοιμότητασ,
προκειμζνου να ελζγχει το περιεχόμενο των φακζλων και ςυγκλήθηκε η
προβλεπόμενη ομάδα διαχείριςησ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
Ενημερώθηκαν και δόθηκαν ςχετικζσ οδηγίεσ ςτα ΕΛΤΑ, καθώσ και ςτο Υπουργείο
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων.
Σε περίπτωςη που εντοπιςτεί φάκελοσ με αντίςτοιχα ή παρόμοια χαρακτηριςτικά,
να μην τον ανοίγετε και να ενημερώνετε άμεςα την Ελληνική Αςτυνομία και το
Πυροςβεςτικό ώμα.
Εάν ζχει ανοιχτεί, να παραμείνετε ςτο χώρο που ζχει ανοιχτεί ο φάκελοσ και να
ενημερώςετε άμεςα την Ελληνική Αςτυνομία και το Πυροςβεςτικό ώμα,
προκειμζνου να δοθοφν οι κατάλληλεσ οδηγίεσ.
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