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 17 Σεπςεμβοίξσ 2014 

 

Ανιόςιμε κ. Εατειοάςε, 

Έυξμςαπ σπ’ όφιμ μαπ ςξσπ κάςχθι μόμξσπ: 
   1) Tη Σύμβαρη Aarhus  2005/370/EK – Σύμβαρη για ςημ ποόρβαρη ρε πληοξτξ-
οίεπ ρε θέμαςα πεοιβάλλξμςξπ 
   2) Τξ ςέςαοςξ ποόγοαμμα δοάρηπ ΔΔ 1987  C-328/1  (15 επ.), όπξσ η Δ.Δ. μξμξ-
θεςεί για ςημ πληοξτόοηρη ςξσ κξιμξύ  ρυεςικά με θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςξ πεοι-
βάλλξμ. 
   3) Τημ Οδηγία 90/313/ΔΟΙ, Οδηγία ςηπ 7ηπ Θξσμίξσ 1990 – Δ.Δ. 1990 L 158/56 
επ., η ξπξία επιβάλλει ςημ  ελεύθεοη πληοξτόοηρη ςξσ κξιμξύ για θέμαςα πεοι-
βάλλξμςξπ, όπξσ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 1, ξι δημόριεπ αουέπ και σπηοερίεπ είμαι 
σπξυοεχμέμεπ μα εναρταλίζξσμ ρςξμ πξλίςη ελεύθεοη ποόρβαρη ρςιπ πληοξτξοί-
επ πξσ ατξοξύμ ςξ πεοιβάλλξμ, βάρει ςξσ άοθο. 3 παο. 1 ςηπ εμ λόγχ Οδηγίαπ. Οι 
δημόριεπ σπηοερίεπ ςχμ κοαςώμ-μελώμ  σπξυοεξύμςαι μα υξοηγξύμ πληοξτξοίεπ 
για ςξ πεοιβάλλξμ ρε ξπξιξδήπξςε τσρικό ή μξμικό ποόρχπξ ςξ ζηςά. Τξ άοθοξ 7 
ςηπ Οδηγίαπ, σπξυοεώμει ςιπ δημόριεπ σπηοερίεπ μα παοάρυξσμ πληοξτόοηρη ρςξ 
κξιμό για ςημ καςάρςαρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ.  
    4) Τξμ Μ. 1650/1986    
    5)  Τξ άοθοξ 24§1 ςξσ Σσμςάγμαςξπ, πξσ ξοίζει όςι η ποξρςαρία ςξσ τσρικξύ 
και πξλιςιρςικξύ πεοιβάλλξμςξπ απξςελεί σπξυοέχρη ςξσ κοάςξσπ και δικαίχμα 
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ςξσ καθεμόπ. Για ςη διατύλανή ςξσ ςξ κοάςξπ  έυει σπξυοέχρη μα παίομει ιδιαίςε-
οα ποξληπςικά και καςαρςαλςικά μέςοα.  

    6)  Τημ με αοιθμό 22138/12-12-2003 Σύμβαρη Λεςαβίβαρηπ, η ξπξία ρσ-
μξμξλξγήθηκε ςημ 12-12-2003 εμώπιξμ ςηπ ρσμβξλαιξγοάτξσ κ. Αμαγμχρςαλάκη 
και η ξπξία κσοώθηκε με ςξμ Μ.3220/2004 (ΦΔΙ Α΄15) και κσοίχπ ςξ άοθο.3. 

 
Σςιπ 15-9-2014 καςαςέθηκε ρςξμ Δήμξ Αοιρςξςέλη Αματξοά-Αίςηρη 311 δημξ-

ςώμ, με αίςημα μα ζηςηθεί από ςημ «Δλλημικόπ Χοσρόπ Α.Δ.» η διξικηςική ποάνη 
διά ςηπ ξπξίαπ εγκοίθηκε ςξ Δπεμδσςικό Συέδιό ςηπ, όπχπ η Δθμική Σύμβαρη ξοί-
ζει ρςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ.3220/2004 αογόςεοξ έχπ ςιπ 28-1-2007. 

Ζ εμ λόγχ αίςηρη κξιμξπξιήθηκε ρε πάοα πξλλξύπ τξοείπ και έλαβαμ γμώρη. 
Δύξ ημέοεπ μεςά, η σπηοερία ραπ έυξμςαπ σγιή αμςαμακλαρςικά, ποξέβη ρςημ κά-
λσφη ςξσ κεμξύ αδειξδόςηρηπ ςξσ ποξραοςήμαςξπ 3: «Τευμική μελέςη εγκαςαρςά-
ρεωμ Διαυείοιρηπ ενξοσκςικώμ απξβλήςωμ Υπξέογξσ Σκξσοιώμ-τοάγμαςα και 
υώοξι απόθερηπ ςελμάςωμ εμπλξσςιρμξύ Μεςαλλείξσ Σκξσοιώμ». Δεμ θα κάμχ 
καμέμα ρυόλιξ επ’ασςξύ, αλλά ξύςε και επί ςηπ ξσρίαπ ασςήπ ςηπ απξτάρεχπ πεοί 
αμιάμςχμ κ.λ.π. Ασςά θα ςα αμαλύρξσμ ξι ρσμεογάςεπ ραπ και θα εμημεοώρξσμ 
καςαλλήλχπ. Ηα ρςαθώ μόμξ ρςη ρελ. 3/11 και ρςημ παοάγοατξ (μ), όπξσ αματέ-
οεςε όςι έυεςε σπ’όφιμ ραπ: «Τξ με αοιθμό ποως. Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 
18252/3358/2.8.2011 έγγοατξ ςηπ σπηοερίαπ μαπ με ςξ ξπξίξ ζηςήθηκε από ςημ 
«Ελλημικόπ Χοσρόπ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» μα σπξβάλει ρςημ σπηοερία μαπ αμαθεωοημέμξ 
Επεμδσςικό Συέδιξ ρσμξδεσόμεμξ από ςευμική μελέςη ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ ΚΜΛΕ».  

Όπχπ καςαμξείςε, πέοαμ ςχμ αμχςέοχ μόμχμ πξσ επικαλέρθηκα, χπ κάςξικξπ 
ςηπ Λ. Παμαγίαπ ρςημ πεοιξυή ςηπ ξπξίαπ αδειξδξςείςαι μα γίμει ςξ έογξ, έυχ έμ-
μξμξ ρσμτέοξμ μα μξσ απαμςήρεςε καςεπειγόμςχπ ρςα κάςχθι εοχςήμαςα, διόςι 
μέρα ρε ξοιρμέμξ υοξμικό διάρςημα δικαιξύμαι μα ποξρτύγχ όπξσ ξ μόμξπ ξοί-
ζει. 

Ηέςχ εσκοιμώπ ςα εοχςήμαςά μξσ και θα αμαμέμχ άμερα ςιπ ρατείπ αμαλσςικέπ 
απαμςήρειπ ραπ ρε κάθε εοώςημά μξσ. Σαπ εμημεοώμχ δε, όςι η παοξύρα αίςηρή 
μξσ θα δημξριεσθεί ρε όλξσπ ςξσπ απξδέκςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ ςέλξπ ςηπ πα-
οξύραπ, όπχπ και η απάμςηρή ραπ. Δπιπλέξμ θα καςαςεθεί και ρςξμ αομόδιξ Δι-
ραγγελέα Διατθξοάπ. 

 
            Εοώςημα 1ξ 

Αματέοεςε όςι με ςξ σπ’αοιθμ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011 έγγοατξ 
ςηπ σπηοερία  ραπ, ζηςήθηκε από ςημ  «Δλλημικόπ Χοσρόπ» μα σπξβάλει ρςημ 
σπηοερία ραπ αμαθεχοημέμξ επεμδσςικό ρυέδιξ… Οι σπξυοεώρειπ ςηπ «Δλλημι-
κόπ Χοσρόπ Α.Δ.» έυξσμ ξοιρθεί διά ςηπ Δθμικήπ Σσμβάρεχπ πξσ κσοώθηκε με 
ςξμ Δθμικό Μόμξ 3220/2004 ΦΔΙ15/28.1.2004. Δκεί ξ εθμικόπ Μόμξπ ρςξ άοθοξ 
3.2, ρατώπ ξοίζει όςι η «Δλλημικόπ Χοσρόπ» ςξ αογόςεοξ έχπ ςιπ 28-1-2006 
ποέπει μα καςαθέρει πλήοεπ και άοςιξ επεμδσςικό ρυέδιξ αμάπςσνηπ ςχμ Λε-
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ςαλλείχμ Ιαρράμδοαπ, όπχπ και η σπηοερία ραπ βεβαιώμει με ςξ από 27-3-
2006 έγγοατό ραπ ποξπ ςημ εςαιοεία. Ζ εςαιοεία δεμ ςήοηρε ςη ρσμβαςική ςηπ 
ασςή σπξυοέχρη και ρσμέυιζε μα μημ ςημ ςηοεί για υοόμια. Για ςξ ελλημικό δη-
μόριξ ρςξ 3.3 ξ εθμικόπ μξμξθέςηπ ξοίζει όςι ςξ καςαςεθέμ πλήοεπ και άοςιξ ε-
πεμδσςικό ρυέδιξ  ποέπει μα ςξ εγκοίμει ςξ αογόςεοξ μέυοι ςιπ 28-1-2007, και 
3.4 όπχπ ασςό θα εγκοιθεί θα θεχοείςαι παοάοςημα ςηπ κσοχθείραπ Σσμβάρεχπ 
και θα δερμεύει αμτόςεοα ςα μέοη, και ςόςε 3.5 η εςαιοεία μξμιμξπξιείςαι μα 
ποαγμαςξπξιήρει ςξ εγκοιθέμ Δπεμδσςικό Συέδιό ςηπ. Λέυοι δε ςημ έγκοιρη ςξσ 
επεμδσςικξύ ρυεδίξσ, ξ εθμικόπ μξμξθέςηπ διά ςξσ 3.1 ξοίζει όςι η εςαιοεία μό-
μξ 3 εογαρίεπ μξμιμξπξιείςαι μα σλξπξιεί:  
α) μα εκςελεί ςξ ρύμξλξ ςχμ απαιςξύμεμχμ εογαριώμ και διαδικαριώμ για ςημ 
ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςη ρσμςήοηρη ςχμ σπξγείχμ έογχμ, λιμμώμ, 
ςελμάςχμ, τοαγμάςχμ κ.λ.π. 
β) Μα διεμεογεί γεχςευμικέπ και μεςαλλεσςικέπ έοεσμεπ, 
γ) μα κάμει έμαονη και μα εμεογξπξιήρει μεςαλλεία, για ςα ξπξία η TVX είυε 
λάβει ςιπ μόμιμεπ άδειεπ, ξι ξπξίεπ δεμ έυξσμ ακσοχθεί ή με δικαρςική απόταρη 
αμαρςαλεί. 

Ασςά λξιπόμ όοιρε ξ εθμικόπ μξμξθέςηπ και με ςξ Άοθοξ 4 ξοίζει όςι η μη 
εκπλήοχρη από ξπξιξδήπξςε ρσμβαλλόμεμξ μέοξπ ςχμ σπξυοεώρεχμ πξσ αμα-
λαμβάμει με ςημ παοξύρα ρύμβαρη ρσμιρςά λόγξ καςαγγελίαπ ασςήπ. 

Όλα λξιπόμ ασςά έυξσμ ξοιρθεί επακοιβώπ με κάθε λεπςξμέοεια από ςξμ 
εθμικό μξμξθέςη, με κύοχρη διά ςξσ εθμικξύ Μόμξσ 3220/2004. Ο μόμξπ είμαι 
ρατήπ και δεμ ατήμει καμέμα πεοιθώοιξ ξύςε ρσγυύρεχπ, ξύςε παοεομημείαπ, 
ξύςε ελαρςικόςηςαπ, ξύςε απξρπαρμαςικήπ καςάθερηπ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ, 
ξύςε ρσμευείπ καςαθέρειπ αμαθεχοημέμχμ Δπεμδσςικώμ Συεδίχμ. Ο Μόμξπ δεμ 
επιςοέπει ρε καμμία απξλύςχπ πεοίπςχρη ςημ ξπξιαδήπξςε ποξρπάθεια, από 
ξπξιξμδήπξςε κι αμ γίμεςαι, ςοξπξπξίηρηπ ςχμ όοχμ ςηπ ρύμβαρηπ, δεμ επιςοέ-
πει ρε σπαλλήλξσπ μα ςοξπξπξιξύμ με διξικηςικέπ ποάνειπ  (ή ρε σπξσογξύπ μα 
ςοξπξπξιξύμ με σπξσογικέπ απξτάρειπ) όοξσπ εθμικήπ Σσμβάρεχπ και εθμικξύ 
Μόμξσ. 
 Λεςά ςαύςα, παοακαλώ μα μξσ απαμςήρεςε: 

α) Πξιξπ ρσγκεκοιμέμα διξικηςικόπ σπάλληλξπ με διξικηςική ποάνη ή σ-
πξσογόπ με σπξσογική απόταρη ζηςά εμ έςει 2011 αμαθεχοημέμξ επεμδσςικό 
ρυέδιξ. Θέλω μα μξσ ποξρκξμίρεςε ςη ρυεςική απόταρη, διά ςηπ ξπξίαπ ςοξ-
πξπξιξύμςαι ξι όοξι ςηπ Εθμικήπ Σσμβάρεωπ. 

β) Μα μξσ διεσκοιμίρεςε από πξύ απξοοέει εκ ςηπ Εθμικήπ Σσμβάρεωπ ςξ 
δικαίωμα μα καςαςεθεί ςξ επεμδσςικό ρυέδιξ όπξςε θέλει ξ επεμδσςήπ ή μα 
ςξσ δίμεςαι ςξ δικαίωμα μα καςαθέςει ρσμευώπ αμαθεωοημέμξ Επεμδσςικό 
Συέδιξ. 

 
   ------------------------------------ 
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   Εοώςημα 2ξ 

Οι ςξπικέπ κξιμχμίεπ κληθήκαμε μα γμχμξδξςήρξσμε επί ςξσ καςαςεθέμςξπ 
ρςιπ 27-1-2006 Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ ςηπ εςαιοίαπ, ςξ ξπξίξ ήςαμ μη πλήοεπ και 
μη άοςιξ και αμςίκειςξ ρςξσπ όοξσπ ςηπ Δθμικήπ Σσμβάρεχπ. Σαπ εοχςώ λξιπόμ, 
ςι «θέαςοξ και ςι κχμχδία» είμαι ασςά πξσ παίζεςε με ςξσπ πξλίςεπ»; ςξσπ βά-
λαςε μα γμχμξδξςήρξσμ επί εμόπ ελλιπξύπ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ πξσ αμςίκειςξ 
ρςξσπ όοξσπ ςηπ Σύμβαρηπ και ατξύ κάμαςε ςημ εμημέοχρη, εμ ρσμευεία καλεί-
ςε ςημ εςαιοεία μα αμαθεχοήρει ςξ Δπεμδσςικό ςηπ Συέδιξ και μα καςαθέρει 
μέξ, ςξ ξπξίξ τσρικά δεμ θα ςεθεί ρε διαβξύλεσρη ρςξ κξιμό, αλλά θα εγκοιθεί! 
Τελικώπ είρθε ςόρξ απαςεώμεπ; ή ποόκειςαι πεοί δικήπ μαπ ξτθαλμαπάςηπ; Τξ 
ΥΠΔΙΑ διά ςηπ Διδικήπ Γοαμμαςείαπ Δπιθεώοηρηπ Πεοιβ/μςξπ και Δμέογειαπ, 
με ςξ από 13-7-2010 ΜΟΜ ΡΑPER, αματέοει όςι μεςέβηραμ ξι Δπιθεχοηςέπ Πε-
οιβ/μςξπ ρςξ Σςοαςώμι για μα ενεςάρξσμ ςιπ ποξθέρειπ ςηπ εςαιοείαπ για ςξ μέξ 
Δπεμδσςικό ςηπ Συέδιξ. 
 Δοχςώ λξιπόμ: Δναπαςήραςε ςξμ λαό ςηπ Χαλκιδικήπ, θέςξμςαπ ρε διαβξύ-
λεσρη έμα επεμδσςικό ρυέδιξ αμάπςσνηπ ςχμ μεςαλλείχμ πξσ αμςίκειςξ ρςξσπ 
όοξσπ ςηπ Σύμβαρηπ και είυε καςαςεθεί ςξ 2006 και ατξύ ςελείχρε η καςά μό-
μξμ διαβξύλεσρη και γμχμξδόςηρη επ’ασςξύ, καλείςε εμ ρσμευεία  ςημ εςαιοεία 
μα καςαθέρει μέξ Δπεμδσςικό Συέδιξ (ή αμαθεχοημέμξ); 

 
------------------------------------ 

 
Εοώςημα 3ξ 

Ζ Δθμική Σύμβαρη, η κσοχθείρα διά ςξσ Μόμξσ 3220/2004 είμαι ρατήπ. Ο-
οίζει διά ςξσ 3.3 όςι ςξ αογόςεοξ μέυοι ςιπ 28-1-2007 ποέπει μα έυει εγκοιθεί ςξ 
Δπεμδσςικό Συέδιξ με όλεπ ςιπ ςευμικέπ μελέςεπ. Ιαι διά ςξσ 3.4 ξοίζεςαι όςι ςξ ε-
γκεκοιμέμξ πλέξμ Δπεμδσςικό Συέδιξ θα θεχοείςαι παοάοςημα πλέξμ ςηπ Δθμικήπ 
Σσμβάρεχπ και αμαπόρπαρςξ ςμήμα ςηπ και θα δερμεύει ςα αμςιρσμβαλλόμεμα 
μέοη·  και μόμξμ ςόςε 3.5 η εςαιοεία σπξυοεξύςαι βάρει ςξσ μόμξσ και δικαιξύςαι 
μα ποξβεί ρε εμέογειεπ σλξπξίηρηπ ςξσ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ. Ζ σπηοερία ραπ με 
ςξ από 31-5-2012 με Α.Π.: Δ8/Α/Φ.7.49.13/ξικ.11977/873 έγγοατξ εμημεοώμει  ςξ 
ΣςΔ όςι  «ςξ επεμδσςικό ρυέδιξ ςηπ εςαιοείαπ έυει μεμ καςαςεθεί ρςιπ 27-1-2006 
και δεμ έυει εγκοιθεί ακόμα διόςι ποξηγείςαι η παοξύρα πεοιβαλλξμςική αδειξδό-
ςηρη» (εμμξώμςαπ ςημ έγκοιρη ςηπ ΙΥΑ 201745/26.7.2011 πεοί εγκοίρεχπ ςχμ πε-
οιβαλλξμςικώμ όοχμ….). Για μα μαπ δώρεςε μα καςαλάβξσμε κι εμείπ ςξ μέγεθξπ 
ςηπ απάςηπ και διατθξοάπ ρςξ ΣςΔ, καςαθέραςε ςιπ απόφειπ ραπ επί ςξσ ελλιπξύπ 
επεμδσςικξύ πξσ καςαςέθηκε ςξ 2006 και εμημεοώραςε ςξ ΣςΔ όςι ξ λόγξπ πξσ ςξ 
Δπεμδσςικό Συέδιξ Αμάπςσνηπ δεμ έυει ακόμα εγκοιθεί, ήςαμ όςι δεμ είυε βγει α-
κόμα η ΙΥΑ για ςημ έγκοιρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ. Δκδόθηκε λξιπόμ η 
ΙΥΑ· γιαςί δεμ ποξβήκαςε ρςημ έγκοιρη ςξσ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ όπχπ βεβαιώ-
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ραςε ςξ ΣςΔ; Πεοιμέμαςε μα εγκοιθξύμ από ςξ ΣςΔ ξι πεοιβαλλξμςικξί όοξι επί 
ελλιπξύπ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ πξσ αμςίκειςαι ρςξσπ όοξσπ ςηπ Σύμβαρηπ, και εμ 
ρσμευεία μα ζηςάςε από ςημ εςαιοεία μα αμαθεχοήρει ςξ Δπεμδσςικό ςηπ Συέδιξ 
και μα ςξ καςαθέρει, ατξύ ποξηγξσμέμχπ έυξσμ εγκοιθεί από ςξ ΣςΔ ξι πεοιβαλ-
λξμςικξί όοξι επί άλλξσ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ μη εγκεκοιμέμξσ και πξσ αμςίκειςαι 
ρςξσπ όοξσπ ςηπ εθμικήπ Σύμβαρηπ; 

Δδώ για μα ρσγκεκοιμεμξπξιήρχ ςημ εοώςηρή μξσ, ραπ εοχςώ: «ΤΙ ΣΤΟ 
ΔΙΑΟΛΟ ΚΑΝΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑ-
ΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ;» 
 

------------------------------------ 
 

Εοώςημα 4ξ 
 Όπχπ αμχςέοχ ποξαμέτεοα, ξι όοξι ςηπ Δθμικήπ Σσμβάρεχπ είμαι ρατείπ. 

Δπιβάλλξσμ 3.3 ςξ αογόςεοξ έχπ ςιπ 28-1-2007 μα έυει εγκοιθεί ςξ Δπεμδσςικό 

Συέδιξ, ασςξμάςχπ 3.4 ςξ εγκεκοιμέμξ Δπεμδσςικό Συέδιξ θεχοείςαι αμαπόρπα-

ρςξ ςμήμα ςξσ Μόμξσ 3220/2004 και θα δερμεύει πλέξμ μξμικά ςα μέοη, και 3.5 

ςόςε μόμξμ η εςαιοεία δικαιξύςαι και σπξυοεξύςαι μα σλξπξιήρει ςξ εγκοιθέμ Δ-

πεμδσςικό Συέδιξ. Λέυοι ρήμεοα η Υπηοερία ραπ δι’όλχμ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ βε-

βαιώμει όςι ςξ Δπεμδσςικό Συέδιξ αμάπςσνηπ ςχμ μεςαλλείχμ Ιαρράμδοαπ δεμ έ-

υει εγκοιθεί χπ ξ Μόμξπ 3220/2004, άοθο. 3.3 ξοίζει. Σςημ από 17-9-2014 ΑΠΟΦΑ-

ΣΖ ραπ ρςημ παοάγοατξ (μ), σπξμμήεςε όςι ρςιπ 2.8.2011 ζηςήραςε μα ραπ σπξβά-

λει αμαθεχοημέμξ Δπεμδσςικό Συέδιξ ρσμξδεσόμεμξ από ςευμική μελέςη ςξσ άοθο. 

4 ςξσ ΙΚΛΔ. Δμ ςχ μεςανύ έυεςε εκδώρει πλήθξπ απξτάρεχμ για ςημ σλξπξίηρη 

ςξσ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ ρε Ολσμπιάδα, Σκξσοιέπ, Λαμςέμ Κάκκξ, και ςξ Δπεμ-

δσςικό Συέδιξ με  γξογξύπ οσθμξύπ σλξπξιείςαι. 

 Ηέλξσμε λξιπόμ μα μαπ εμημεοώρεςε α) Πώπ εγκοίμεςε ςημ σλξπξίηρη εμόπ 

Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ ςξ ξπξίξ δεμ έυεςε εγκοίμει χπ ξ μόμξπ 3220/2004, άοθο. 3.3 

και 3.5 ξοίζει, και πξσ καλείςε από ςξ 2011 ςημ εςαιοεία μα καςαθέρει αμαθεχοη-

μέμξ Συέδιξ και μέυοι ρήμεοα δεμ καςαθέςει ξύςε ασςό; Δηλαδή «θα μαπ ςοελάμε-

ςε;» Ποώςα θα σλξπξιηθεί ςξ Δπεμδσςικό Συέδιξ και μεςά θα καςαςεθεί και θα 

εγκοιθεί; 
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β) Ιαι μα μαπ εμημεοώρεςε με πξιξ δικαίχμα καςαπαςείςε ςξσπ όοξσπ ςηπ 

Ισοχθείραπ Σσμβάρεχπ και κάμεςε ό,ςι θέλεςε, ποξκειμέμξσ μα ενσπηοεςήρεςε ςα 

ξικξμξμικά, εκδξςικά, εογξλαβικά ρσμτέοξμςα; 

 

    ------------------------------------ 

 

 Δμ καςακλείδι, σπξμμήχ όςι είμαι «εγκλημαςική» η ποξρπάθεια ςοξπξπξί-

ηρηπ ςχμ όοχμ ςηπ εθμικήπ Σσμβάρεχπ με απλέπ επιρςξλέπ, διξικηςικέπ ποάνειπ ή 

σπξσογικέπ απξτάρειπ. Ζ ξπξιαδήπξςε Απόταρη έγκοιρηπ μεμξμχμέμχμ ςευμικώμ 

μελεςώμ δεμ επιςοέπει ςημ σλξπξίηρη ςξσ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ ξύςε ρσμιρςά έ-

γκοιρη ςξσ Δπεμδσςικξύ Συεδίξσ. Τξ διαοκώπ μεςαβαλλόμεμξ και απξρπαρμαςικό 

Δπεμδσςικό Συέδιξ αμςίκειςαι ρςξσπ όοξσπ ςηπ Σύμβαρηπ  και δεμ επιςοέπει αμςι-

κειμεμικά ςξμ ποξρδιξοιρμό, ςημ ανιξλόγηρη και ςη ρσμξλική πεοιβαλλξμςική ε-

κςίμηρη ςχμ επιπςώρεχμ ςηπ επέμδσρηπ ρςξ πεοιβάλλξμ και ρσμεπώπ καθιρςά  α-

μέτικςξ ςξμ ποξρδιξοιρμό ςχμ καςάλληλχμ όοχμ ποξρςαρίαπ. 

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΟΠΩΣ: 

 

1) Για ςξσπ λόγξσπ πξσ ποξαμέτεοα, έχπ όςξσ καςαςεθεί ςξ Δπεμδσςικό 

Συέδιξ ςηπ εςαιοείαπ και έχπ όςξσ σλξπξιηθξύμ ςα άοθοα 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 ςηπ 

Δθμικήπ Σσμβάρεχπ 3220/2004, μα αμακληθξύμ όλεπ ξι άδειεπ πξσ έυεςε εκδώρει 

και σλξπξιείςαι παοαμόμχπ ςξ Δπεμδσςικό Συέδιξ ςηπ εςαιοείαπ ρε Σκξσοιέπ, Λα-

μςέμ Κάκκξ και Ολσμπιάδα. 

2) Μα μξσ απαμςήρεςε εμςόπ επςά (7) εογαρίμχμ ημεοώμ ρςα αμχςέοχ ςέρ-

ρεοα εοχςήμαςά μξσ. 

3) Αμέρχπ με ςη λήφη ςηπ παοξύραπ, μα μξσ υξοηγήρεςε αοιθμό ποχςξκόλ-

λξσ ειρεουξμέμξσ εγγοάτξσ, αλλιώπ θα ραπ επιδξθεί διά δικαρςικξύ επιμεληςή 

Αθημώμ εσθύπ αμέρχπ, διόςι ήδη έυει παοαδξθεί ρςημ Αθήμα. 
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 Διαςελώ εμ αμαμξμή ςχμ μξμίμχμ εμεογειώμ ραπ και επιτσλαρρόμεμξπ για 

κάθε μόμιμξ δικαίχμά μξσ. 

 

    Αουιμ. Χοιρςόδξσλξπ Αγγελόγλξσ 

 

Απξδέκςεπ ποξπ κξιμξπξίηρη: 

1)  Δήμξπ Αοιρςξςέλη 

2) Ισοιακάςικξπ ςύπξπ 

3) Διραγγελέαπ Διατθξοάπ 

4) Διαδικςσακόπ υώοξπ 

5) ΣΥΡΘΕΑ 

6) ΑΜ.ΔΚ. 

7) ΙΙΔ 

8) Πεοιτεοειάουηπ Ιεμςο. Λακεδξμίαπ  

 


