
 

   Α Ν Α Φ Ο Ρ Α  ΚΑΣ’ΑΡΘΡ.10 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 

 

Σος 

Αρτιμανδρίτη π. ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΤ ηος ηςλιανού, Πνες-

μαηικού και Λειηοςπγού ηος Ι. Ηζςσαζηηπίος «Παναγία, η Φοβεπά Πποζηαζία», 

εκπποζωπώνηαρ ηη θέληζη πολλών καηοίκων ηηρ πεπιοσήρ μαρ, καηοίκος Μεγά-

ληρ Παναγίαρ Υαλκιδικήρ, Σ.Κ. 63076, καηόσος ηος Α.Δ.Σ. με απιθμό 

……………… (ηηλ.& θαξ: …………..). 

 

 

Π Ρ Ο  

 

Σον Εντιμότατο Τποσργό Προστασίας τοσ Πολίτη, κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΚΑ 
                             ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

                        οδόρ Π. Κανελλοπούλος 4, Σ.Κ. 10177  Αθήνα 

       (Σηλ. …………… Φαξ: ………….)  

                            (e-mail: ……………..) 

 

  
_______________________________________________________________ 
ΘΔΜΑ:  Αίηεζε πιεξνθνξηώλ θαη’άξζξ. 10 πληάγκαηνο πεξί αληηθξνπόκελσλ  
              πκθεξόλησλ Γηνηθεηή Α.Σ. θ.ι.π. 
_________________________________________________________________  
 

            6-2-2017 
     ----------------------------- 
 

Eληηκόηαηε θ. Τπνπξγέ, 
 

Έρνληαο ππ’όςηλ κνπ ην Άξζξν 10 ηνπ πληάγκαηόο καο, πνπ δίλεη ην δη-

θαίσκα λα αλαθέξνκαη εγγξάθσο ζηηο αξρέο, ηηο νπνίεο ν πληαγκαηηθόο λνκν-

ζέηεο θαζηζηά ππόρξεεο λα ελεξγνύλ ζύληνκα, λα απαληνύλ απνιύηωο αηηη-

νινγεκέλα ζηα αηηήκαηα γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ρνξήγεζε εγγξά-

θωλ, αλαθέξσ πξνο Τκάο δηά ηεο παξνύζεο.  

 

Με ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3220/2004, νξίδεηαη ζαθώο θαηεγνξεκαηηθά όηη ε 

κεηαιιεπηηθή εηαηξεία «Διιεληθόο Υξπζόο» νθείιεη κέρξη ηηο 28-1-2007 λα έρεη 
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θαηαζέζεη πιήξεο θαη άξηην επελδπηηθό ζρέδην αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ 

Καζζάλδαο, ζπλνδεπόκελν από ηηο κειέηεο κεηαιινπξγίαο θαη ινηπέο κεηαι-

ινπξγίεο λα έρνπλ ειεγρζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο θαη λα έρεη 

εγθξηζεί ην επελδπηηθό ζρέδην. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ην 

άξζξν 3 νξίδεη όηη κόλν ηόηε ε εηαηξεία κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. Σν επελδπηηθό ζρέδην κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

εγθξηζεί από ηε Γηνίθεζε, νύηε ε κεηαιινπξγία έρεη εγθξηζεί θαη από ηε Γηνίθεζε 

έρεη απνξξηθζεί σο κε εθαξκόζηκε. Η Γηνίθεζε κε ηηο απνθάζεηο θνπξιέηε (1) 

απόθαζε κε αξηζ.πξση.: ΓΜΔΒΟ/Α/Φ.10.ΣΜ.6/182906/3369/από 2-11-2016 θαη 2) 

απόθαζε κε αξηζ.πξση.:ΓΜΔΒΟ/Α/Φ.10.ΣΜ.6/180239/2659 από 5-7-2016), απέξξη-

ςε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο ηεο εηαηξείαο απνιύησο ηεθκεξησκέλα. Υωξίο ην ε-

πελδπηηθό ζρέδην λα έρεη εγθξηζεί ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 Ν.3220/2004 

ώζηε λα λνκηκνπνηείηαη ε πινπνίεζή ηνπ, ρσξίο λα κπνξεί έζησ θαη ζην κέιινλ 

λα εγθξηζεί, δηόηη δελ κπνξεί λα εγθξηζεί ε κέζνδνο κεηαιινπξγίαο, παξ’όια απ-

ηά όκσο, ε εηαηξεία πινπνηεί θαλνληθά ην κε εγθεθξηκέλν επελδπηηθό ηεο ζρέδην. 

 

Έηζη νινθιεξώλεη θαη απνπεξαηώλεη ηελ αλέγεξζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηηο θνπ-

ξηέο, έρεη νινθιεξώζεη ηελ θαηαζηξνθή θαη εθρέξζσζε αξρέγνλσλ δαζώλ, έρεη 

αξρίζεη ηε δηάλνημε ηνπ ηεξάζηηνπ νξύγκαηνο ησλ θνπξηώλ θαη ηελ επηθαλεηαθή 

εμόξπμε, εθρεξζώλνληαη ηα δάζε ησλ πδαηνξξεκάησλ Λνηζάληθνπ θαη Καξαηδά, 

θαη άξρηζε ε δεκηνπξγία θαηαζθεπήο ησλ θξαγκάησλ πνπ ζα δερζνύλ ηα εθα-

ηνκκύξηα θπβηθά ηνμηθώλ απνβιήησλ. Αλνίρζεθαλ ζηνέο εμόξπμεο ζηηο θνπ-

ξηέο θαη ζηνλ Μαληέκ Λάθθν πνπ ζα θαηαιήμεη ζηελ Οιπκπηάδα, εηνηκάδεηαη ην 

επηθίλδπλν θξάγκα απνβιήησλ ζηνλ Κνθθηλόιαθα. Δπίζεο ηα ζηνθ ρξπζνθό-

ξνπ αξζελνππξίηε ζηελ Οιπκπηάδα θαη ηα ρξπζνθόξα απόβιεηα ηνπ ηέικαηνο 

Οιπκπηάδνο εθπνηήζεθαλ, εηζπξάηηνληαο ε εηαηξεία ηεξάζηηα πνζά, άγλσζην 

πόζσλ (ίζσο εθαηνληάδσλ) εθαηνκκπξίσλ.  

 

   --------------------------------  
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    Μ Δ Ρ Ο    Α΄ 

 

 ε όιε απηή ηελ πινπνίεζε ελόο κε εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, 

ην νπνίν νύηε ζην κέιινλ δύλαηαη λα εγθξηζεί, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αληέ-

δξαζαλ, δηνξγάλσζαλ ακέηξεηεο δηαδειώζεηο, πξνέβεζαλ ζε ακέηξεηεο θα-

ηαγγειίεο. Μεηαμύ ηεο κεηαιιεπηηθήο εηαηξείαο θαη ησλ αληηδξώλησλ θαηνίθσλ, 

ηνλ ξόιν αλέιαβαλ ηα ώκαηα Αζθαιείαο, ε αζηπλνκία. Δίλαη πιένλ παγθν-

ζκίσο γλσζηό όηη νη θάηνηθνη δέρζεθαλ ηελ αγξηόηεξε θαηαζηνιή πνπ εδέρζε 

πνηέ ηνπηθή θνηλσλία· δύν θνξέο επελέβε ε Γηεζλήο Ακλεζηία. Σα ζώκαηα α-

ζθαιείαο παξά ηηο θαηαγγειίεο ησλ θαηνίθσλ, δελ έιαβαλ ππόςε ηνπο ηηο θα-

ηαγγειίεο όηη πινπνηείηαη έλα επελδπηηθό ζρέδην θαξασληθνύ κεγέζνπο, ρσξίο 

λα έρεη εγθξηζεί θαη ρσξίο λα κπνξεί νύηε ζην κέιινλ λα εγθξηζεί. Δθείλν πνπ 

θάλνπλ είλαη λα θαηαζηέινπλ άγξηα ηνπο ηίκηνπο θαηνίθνπο πνπ δηαδειώλνπλ 

ελάληηα ζ’απηή ηε δηαθζνξά. Δλώ ε ζέζε ηνπο πξέπεη πάληνηε λα είλαη λα κεξη-

κλνύλ θαη λα αγσλίδνληαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λόκνπ, όκσο ζηελ πεξίπησζή καο 

ηα ζώκαηα Αζθαιείαο αληηζέησο θαηαζθεπάδνπλ δηθνγξαθίεο κε ςεπδή ζηνηρεί-

α, κε ζθνπό λα δηαζύξνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη λα πνηληθνπνηήζνπλ 

ηνλ ηίκην αγώλα ηνπο. Έηζη ζήκεξα έρνπκε πεξί ηνπο 450 θαηεγνξνπκέλνπο θαη 

ηα ζώκαηα αζθαιείαο θαηεγνξνύλ ηνπο δηαδεισηέο, άθνπζνλ άθνπζνλ, σο δή-

ζελ «εγθιεκαηηθέο νξγαλώζεηο». 

 

Γηα λα γίλνπκε απνιύησο θαηαλνεηνί, ζα αλαθέξνπκε κία κόλν πεξίπησ-

ζε. ηηο 12 Μαΐνπ 2013, νη θάηνηθνη ησλ ρσξηώλ Ιεξηζζνύ, Μ. Παλαγίαο, Νέσλ 

Ρόδσλ, Οπξαλνύπνιεο, Γνκαηίνπ θ.ι.π., νξγάλσζαλ δηαδήισζε δηακαξηπξίαο 

ζηνλ Λάθθν Καξαηδά, δηόηη γηλόληνπζαλ παξάλνκεο εξγαζίεο γηα θαηαζθεπή 

θξάγκαηνο. Σσλ δηαδειώζεσλ πξνΐζηαην ην ειιεληθό «Παξαηεξεηήξην Μεηαι-

ιεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ», εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Πξόεδξν θ. Απ. Παπα-

γεσξγίνπ.  

Ο θ. Παπαγεσξγίνπ θαηήγγεηιε ζηα ζώκαηα αζθαιείαο ηηο παξάλνκεο 

εξγαζίεο πνπ γηλόληνπζαλ, θαη ηνπο ην απέδεημε κε έγγξαθα θαη δήηεζε από 

ηνπο δηνηθεηέο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο λα κεηαβνύλ ζηνλ ρώξν εξγαζηώλ, λα 
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δείμνπλ ηα έγγξαθα ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο θαη λα δεηήζνπλ λα ηνπο 

επηδείμνπλ ηηο άδεηεο, ιέγνληαο όηη αλ κελ έρνπλ καο ηηο θέξλεηε λα ηηο δνύκε θαη 

θεύγνπκε ακέζσο, αλ όκσο όπσο εκείο ζαο θαηαγγέιινπκε, δελ δηαζέηνπλ ά-

δεηεο, πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηώξα ακέζσο ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα θηλήζεηε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ απηνθώξνπ γηα ηνπο ππεπζύλνπο. Σα ζώκαηα αζθαιείαο όρη 

κόλν δελ δήηεζαλ από ηελ εηαηξεία ηηο άδεηεο, αιιά σο απάληεζε, θάιεζαλ α-

κέζσο αξθεηέο δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ θαη πξνέβεζαλ ζε άγξηα θαηαζηνιή. 

Σηο επόκελεο εκέξεο θαινύλην δεθάδεο θάηνηθνη ζηα γξαθεία ησλ ζσκά-

ησλ αζθαιείαο, γηα λα θαηαζέζνπλ σο δήζελ  «κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο» 

θαη ηνπο εδεηείην ην DNA. 

Tα ζώκαηα αζθαιείαο θαηαζθεύαζαλ δηθνγξαθία κε ηελ νπνία ελνρν-

πνηνύζαλ δεθάδεο θαηνίθνπο σο κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο.  Πνιύ ζνθά 

εηπώζεθε όηη ζθνπόο ηεο Αζθάιεηαο γηα ηνλ δηακαξηπξόκελν θάηνηθν, ήηαλ ην: 

«Δώζηνπ μύιν, γηαηί ξωηά! (γηα άδεηεο) θαη εη δπλαηόλ θιείζηνλ κέζα (σο 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), γηα λα κε μαλαξωηήζεη!». Αθόκα θαη ηνλ Πξόεδξν 

ηνπ ειιεληθνύ «Παξαηεξεηεξίνπ Μεηαιιεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ» (εηο ην εμήο 

Π.Μ.Γ.), ηνλ ελνρνπνίεζαλ σο «ηδξπηή» δήζελ «εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο», ηελ 

νπνία δήζελ νξγάλσζε κε εζσηεξηθή δηάξζξσζε θαη ηεξαξρηθή δνκή θαη σο η-

ζύλσλ λνπο, δήζελ δηεπζύλεη απηήλ κε επηδίσμε επίηεπμεο ησλ ζθνπώλ ηεο, 

θαξαδνθώληαο θαη αλακέλνληαο δήζελ λα ηειέζεη πεξηζζόηεξα θαθνπξγήκαηα 

από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 187 §1,3 θαη 6 ηνπ Π.Κ., θαη πξνβιέπν-

ληαη ζηα άξζξα 270, 277, 310 (έθξεμε, πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, θαηνρή εθξεθηη-

θώλ πιώλ, βαξηά ζσκαηηθή βιάβε θ.ι.π.)… πξνέβε δήζελ ζηελ νξγάλσζε θαη 

πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηηο νπνίεο  ηέιεζαλ ηα ινηπά κέιε απηήο κε ηελ νξγά-

λσζε δηαδειώζεσλ, παξνρή ζπλεληεύμεσλ γηα ηνλ επεξεαζκό ηεο θνηλήο 

γλώκεο, δεκνζίεπζε δηαθόξσλ ζρεηηθώλ θεηκέλσλ ζηνλ δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν, 

κε ζπληνληζκό ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ γηα ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο ηεο εηαη-

ξείαο ζηηο θνπξηέο θαη ζηνλ Λάθθν Καξαηδά (αθνύ ηνπ θαηαινγίδνπλ ηα θξηθηά 

εγθιήκαηα ηνπ ηδξπηή θαη δήζελ δηεπζύλνληνο ηελ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο, πξνκήζεηαο θαη θαηνρήο όπισλ θαη εθξεθηηθώλ, 

ηνπ εγθιήκαηνο ησλ εθξήμεσλ εθ ησλ νπνίσλ πξνέθπςε θίλδπλνο, γηα βαξηά 
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ζθνπνύκελε ζεκαληηθή βιάβε, γηα δηαθεθξηκέλεο θζνξέο μέλεο ηδηνθηεζίαο, γηα 

παξάλνκε νπινθνξία θαη νπινρξεζία), ηέινο θαηαιήγνπλ:  

«Πξνθύπηεη αδηακθηζβήηεηα όηη ν ηδξπηήο θαη ηζύλσλ λνπο ηεο εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο είλαη ν Απόζηνινο Παπαγεσξγίνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ Δ.Π.Μ.Γ.». Οη 

θάηνηθνη ελνρνπνηήζεθαλ σο δήζελ κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. Απηή ινη-

πόλ ε δηθνγξαθία θαηαζθεπάζηεθε ςεπδώο από ηα ζώκαηα αζθαιείαο, πνπ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηα αληινύζαλ θαη επηθαινύληαη ζηε δηθνγξαθία 

από blog πξνζθείκελν ζηελ εηαηξεία. ’απηή ηε δηθνγξαθία σο κάξηπξεο θαηε-

γνξίαο ηέζεθαλ ππάιιεινη αζηπλνκηθνί ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, πνπ ζπλεηδε-

ηά κε δόιν δηέζηξεςαλ ηελ αιήζεηα θαη κε ςεπδνξθία ζηήξημαλ απηή ηε δηθν-

γξαθία. Έηζη ηα ζώκαηα αζθαιείαο δηαβίβαζαλ ηε δηθνγξαθία ζηελ Δηζαγγειία, 

όπνπ νη θαηεγνξνύκελνη δήζελ «εγθιεκαηίεο» θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ. Δηζαγ-

γειέαο θαη αλαθξηηήο έιαβαλ δνγκαηηθά κόλν ηα όζα ςεπδώο θαηέζεζαλ ηα 

ζώκαηα αζθαιείαο, θαη δελ έιαβαλ ππόςε ηνπο νύηε εμέηαζαλ θακκία πηπρή 

ηεο αζσόηεηαο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, έζεζαλ πεξηνξηζηηθνύο όξνπο ζηνπο θα-

ηεγνξνπκέλνπο θαη ηειείσζε εδώ ε «πνιύ θαιή δνπιεηά» ησλ ζσκάησλ αζθα-

ιείαο. Σε δνπιεηά πιένλ αλέιαβαλ ηα ΜΜΔ θαη νη εθεκεξίδεο· πξώην ζέκα ζηηο 

εηδήζεηο ήηαλ ε «εγθιεκαηηθή νξγάλσζε» ησλ θνπξηώλ, ηα πξσηνζέιηδα ησλ 

εθεκεξίδσλ είραλ ην ίδην ζέκα. Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Π.Μ.Γ. δηαζπξόηαλ παλει-

ιαδηθώο, θαη όρη κόλν. Η εζηθή βιάβε είλαη απεξίγξαπηε θαη ην θπξηόηεξν ε ςπ-

ρηθή θαηαπόλεζε θαη ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ζπγθαηεγνξνπκέλσλ ηνπ. Καηαλνείηε ηη 

ζήκαηλε απηό γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Π.Μ.Γ., πνπ έπαηδε πξσηαγσληζηηθό ξόιν 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αληίζηαζε θαηά ηεο δηαθζνξάο. 

Ακέζωο ηηο επόκελεο εκέξεο  από ηελ θαηάζεζε απηήο ηεο δηθνγξαθίαο θαη 

ηνλ δηαζπξκό ηνπ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη ησλ θαηνίθσλ από ηνλ ηύπν, ε εηαηξεία 

«Διιεληθόο Υξπζόο» σο επγλώκσλ (αθνύ ηα ζώκαηα αζθαιείαο θαηάθεξαλ λα 

ελνρνπνηήζνπλ σο «εγθιεκαηηθή νξγάλσζε» ηνπο δηακαξηπξόκελνπο θαηνί-

θνπο θαη ηνπο ηξνκνθξάηεζαλ, απνηξέπνληάο ηνπο πιένλ λα μαλααλέβνπλ ζηνλ 

Λάθθν Καξαηδά θαη λα δεηήζνπλ άδεηεο), ηνλ Ινύιην 2013 ινηπόλ, ε εηαηξεία θπ-

θινθόξεζε ζε κεγάιεο θπθινθνξίαο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο, σο έλζεην ην 

γλσζηό θπιιάδην πνπ εθδίδεη κε ηίηιν: «Μεηαιιεπηηθά Νέα», ηεύρνο 7, όπνπ 
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ζηε ζει.10 ηνπ ελ ιόγσ θπιιαδίνπ γλσζηνπνηεί ζηνλ ειιεληθό ιαό όηη: «Σην 

πλεύκα ηεο αληαπνδνηηθόηεηνο παξέρεη ζηα ζώκαηα αζθαιείαο νηθνλνκη-

θή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ζε θάζε επίπεδν θ.α.», θαη απηό ην αλήξηε-

ζε ε εηαηξεία θαη ζην δηθό ηεο site (βι. hellas.gold.com), όπνπ ζηελ αξρηθή ηεο 

ζειίδα κε ην πνπ αλνίγεη, βιέπεηο ηε δηαθήκηζε ηνπ 7νπ ηεύρνπο ησλ «Μεηαι-

ιεπηηθώλ Νέσλ». Δλ ησ κεηαμύ θάπνηνη εθ ησλ ππαιιήισλ ησλ ζσκάησλ α-

ζθαιείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζε όιε ηελ επίκαρε ππόζεζε ηνπ Λάθθνπ Καξαηδά, 

πξνθαλώο ειεγρόκελνη από ηε ζπλείδεζή ηνπο, έδσζαλ ζηηο 16-10-2013  αλώ-

λπκε ζπλέληεπμε ζηελ έγθξηηε δεκνζηνγξάθν θα Μαηίλα Ηξεηώηνπ ζηελ εθεκε-

ξίδα «ΣΑ ΝΔΑ», όπνπ δειώλνπλ γη’απηνύο ηνπο θαηνίθνπο όηη «δελ πξόθεηηαη 

πεξί θαθνπνηώλ». 

 Ο θ. Παπαγεσξγίνπ θάησ από ηελ πξσηνθαλή θξίζε πνπ βηώλνπκε, 

θιήζεθε λα κπεη ζ’ έλαλ άληζν δηθαζηηθό πνιπέμνδν αγώλα.  ην απνινγεηηθό 

ηνπ ππόκλεκα πνπ ήηαλ 196 ζειίδεο, ζπλνδεπόκελν από εθαηνληάδεο απνδεη-

θηηθά έγγξαθα, Δηζαγγειέαο θαη αλαθξηηήο ζηηο 7-7-2014.  

 Γέρζεθαλ δνγκαηηθά όζα ηα ώκαηα Αζθαιείαο (πνπ έρνπλ νηθνλνκηθό 

θαη όρη κόλν, ρνξεγό ηελ «Διιεληθόο Υξπζόο») ζθελνζέηεζαλ, δελ έιαβαλ ηί-

πνηα απνιύησο ππόςε ηνπο από ηνλ όγθν ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ θαη εγ-

γξάθσλ, νύηε από ηηο θαηαζέζεηο ησλ αμηόπηζησλ καξηύξσλ ηνπ (πνπ ήηαλ 1) ν 

Σαμίαξρνο ππνδηεπζπληήο (ελ ελεξγεία) ηεο Αζηπλ. Γ/λζεο Υαιθηδηθήο θ. Ρηδάθεο, 2) ν 

Αξρηκαλδξίηεο π. Υξηζηόδνπινο Αγγειόγινπ, 3) ν Γήκαξρνο Αιεμαλδξνππόιεσο θ. 

Δπαγγ.Λακπάθεο, 4) ν πξώελ Γήκαξρνο ηαγείξσλ Αθάλζνπ, θ. Βιαρόπνπινο), δελ 

εμέηαζαλ θακκία απνιύησο πηπρή αζσόηεηόο ηνπ, δελ πξνέβεζαλ ζε θακκία 

απνιύησο αμηνιόγεζε όισλ ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, ζε θακκία πεξίπησ-

ζε δελ ζέιεζαλ λα θζάζνπλ ζην «απξνζκάρεην ζηαηηθό ζηάδην» (βι. 

πκβ.Πιεκ.Βνι.178/2000), αιιά έλα επέιεμαλ: ηελ πξόηαζε γηα αβαζάληζηε 

παξαπνκπή ηνπ ζην αθξναηήξην, θαη απηό βάζεη ηεο ζθελνζεηεκέλεο δηθνγξα-

θίαο ησλ ρνξεγνύκελσλ, θαη κε κάξηπξεο θαηεγνξίαο ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

ρνξεγνύκελσλ σκάησλ Αζθαιείαο. Έηζη ζπλεηάρζε θαη ππεβιήζε πξόηαζε 

ζην πκβνύιην Πιεκ/θσλ Υαιθηδηθήο, γηα λα παξαπεκθζεί ζην αθξναηήξην κε 
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όια ηα αδηθήκαηα πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη θαη ζηεξίμεη ηα ζώκαηα αζθαιείαο κε 

ηε δηθνγξαθία πνπ πξναλαθέξακε. 

 

 Σν πκβνύιην Πιεκ/θσλ Υαιθηδηθήο κειέηεζε ελδειερώο ηελ πξόηαζε 

ηνπ Δηζαγγειέσο, όια ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο πνπ ζπλέηαμε ε Αζθάιεηα, 

ηηο έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο Αζθάιεηαο, θαη εμέδσζε ην ππ’αξηζ. 

180/2015  βνύιεπκα, δηά ηνπ νπνίνπ νκνθώλσο, θαηεγνξεκαηηθά απαιιάζζεη 

ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ από θάζε θαηεγνξία θαη δελ ηνλ παξαπέκπεη όρη γηα ηα 

θαθνπξγήκαηα ηεο ζύζηαζεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, αιιά νύηε γηα πιεκκέ-

ιεκα ή έζησ πηαίζκα ( όπσο θαη άιινπο ζπγθαηεγνξνπκέλνπο ηνπ). 

 Σν βνύιεπκα απνθαίλεηαη όηη: «Οι ενέργειες ηοσ κ. Παπαγεωργίοσ ζσνά-

δοσν με ηην ένηονη ακηιβιζηική ηοσ δραζηηριόηηηα και αποηελούν έκθανζη ηων 

πεποιθήζεων ποσ πρεζβεύει ως Πρόεδρος ηοσ Π.Μ.Δ… Ο πρωηαγωνιζηικός 

ηοσ ρόλος ζηις πρωηοβοσλίες διαμαρησρίας ηων καηοίκων και η διαρκής ενημέ-

ρωζή ηοσ για ηα ηεκμαινόμενα, δικαιολογείηαι από ηη θέζη ηοσ ως Προέδροσ ηοσ 

Π.Μ.Δ…. Ως εκ ηούηοσ, ηα γεγονόηα και οι ενέργειές ηοσ απνηεινύζαλ ελά-

ζθεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ ωο Πξνέδξνπ ηνπ Π.Μ.Δ.».  

Δπίζεο ην Γηθαζηηθό πκβνύιην θαηέιεμε όηη νη θαηεγνξνύκελνη σο ζθν-

πό ηνπο έρνπλ α) κόλν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ επηδηώθνπλ 

απνιύησο θαλέλα νηθνλνκηθό ή πιηθό όθεινο, επηπιένλ αγσλίδνληαη γηα ηελ π-

πεξάζπηζε ηεο λνκηκόηεηνο, επηθαινύκελνη όηη πινπνηείηαη παξαλόκωο έλα 

επελδπηηθό ζρέδην, ην νπνίν δελ έρεη εγθξηζεί ωο ν Ν.3220/2004 νξίδεη. 

Δλ νιίγνηο απνθαίλεηαη επί ην ιατθόηεξνλ όηη: «εγθιεκαηηθή νξγάλωζε 

κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ λόκνπ, 

πξώηε θνξά αληηκεηωπίδνπκε».  Όιεο νη θαηεγνξίεο πεξί δήζελ «εγθιεκαηη-

θήο νξγάλσζεο» εμέπεζαλ γηα όινπο. Αξθεηνί θαηεγνξνύκελνη απαιιάρζεθαλ 

θαη δελ παξαπέκθζεθαλ νύηε γηα πηαίζκα, θαη νη ιίγνη πνπ παξαπέκθζεθαλ, 

παξαπέκθζεθαλ γηα θνηλά πιεκκειήκαηα. Φπζηθά ΜΜΔ θαη ηύπνο δελ έθαλαλ 

θακκία αλαθνξά νύηε κε ςηιά γξάκκαηα. 

Σα ώκαηα Αζθαιείαο όκσο, έρνπλ ζρεκαηίζεη αξθεηέο ηέηνηεο δηθνγξα-

θίεο θαη νη ππάιιεινί ηνπο κε ςεπδνξθία ηηο ζηεξίδνπλ, θαη κε ηηο έλνξθεο θαηα-
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ζέζεηο ηνπο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο ελώπηνλ ησλ αθξναηεξίσλ, πξνζπαζνύλ 

λα ελνρνπνηήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο σο κέιε δήζελ εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

Θέισ δε λα επηζεκάλσ όηη ζηηο δηθνγξαθίεο πνπ έρνπλ ζπληάμεη ηα ώκαηα 

Αζθαιείαο θαηά ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπο θαηεγνξνύλ γηα δήζελ «εγθιεκαηηθή νξ-

γάλσζε», γηα δήζελ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαηά ηεο «Διιεληθόο Υξπζόο», ζε 

θακκία από απηέο δελ δήισζε σο πνιηηηθώο ελάγσλ ε εηαηξεία «Διιεληθόο 

Υξπζόο», θαη απηό γηαηί εκπηζηεύεηαη ηνπο ρνξεγνύκελνύο ηεο πνπ είλαη κάξηπ-

ξεο θαηεγνξίαο, ηε βνιεύεη λα ιέεη δελ θάλακε θάηη εκείο, ηα ώκαηα Αζθαιείαο 

θάλνπλ θαη ιέλε. Οη θάηνηθνη ζηηγκαηίδνληαη, δεκνζίσο δηαπνκπεύνληαη θαη θα-

ινύληαη ζε κία πησρεπκέλε Διιάδα, όπνπ πνιινί είλαη άλεξγνη θαη αδπλαηνύλ 

λα δήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππν-

ρξεώζεηο ηνπο, δπζθνιεύνληαη λα μεπιεξώζνπλ ηα δάλεηά ηνπο, ππό ηέηνηεο 

ινηπόλ ζπλζήθεο, θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο από ηνπο 

πεξηνξηζηηθνύο όξνπο πνπ ηνπο ζέηνπλ ύςνπο 10.000 επξώ έθαζηνο, θαινύληαη 

λα πιεξώζνπλ γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο ηεξάζηηα πνζά 10.000 επξώ έθαζηνο 

(ηνπο δεηήζεθε κόλν γηα ην αθξναηήξην) θ.ι.π. (Σνλ Μάξηην 2017 έρεη νξηζζεί 

δηθάζηκνο γηα «άιιε» δήζελ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, απηή ησλ θνπξηώλ). Καη 

όια απηά γηαηί έθαλαλ ην «έγθιεκα» νη θάηνηθνη λα αληηδξάζνπλ ελαληίνλ ηεο 

δηαθζνξάο πνπ αδεηνδνηνύζε ηελ πινπνίεζε ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ 

δελ έρεη εγθξηζεί θαη νύηε κπνξεί λα εγθξηζεί. 

Μάιηζηα άμηνλ ιόγνπ είλαη όηη ζε δηθνγξαθίεο όπωο είλαη απηή ηεο ά-

γξηαο θαηαζηνιήο πνπ δέρζεθαλ νη θάηνηθνη ζηηο 21 Οθηωβξίνπ 2012, 

κάξηπξεο ππεξάζπηζεο ηωλ θαηνίθωλ ππήξμαλ ν λπλ Τπνπξγόο Γηθαην-

ζύλεο θ. Κνληνλήο θαη ν επξωβνπιεπηήο θ. Υξπζόγνλνο.  

 

Δ Ρ Ω Σ Ο Τ Μ Δ 

1) Δίλαη λόκηκν θαη εζηθό, ηα ζώκαηα αζθαιείαο πνπ α) θαηαζθεπάδνπλ 

ηηο δηθνγξαθίεο, όπνπ νη ίδηνη νη αζηπλνκηθνί ηίζεληαη κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη νη 

ίδηνη είλαη κάξηπξεο θαηεγνξίαο ζην αθξναηήξην, β) πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ λόκσλ θαη ηε ιήςε ησλ θαηαγγειηώλ ησλ θαηνίθσλ θαηά ηεο κεηαι-
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ιεπηηθήο εηαηξείαο, είλαη λόκηκν θαη εζηθό λα ιακβάλνπλ αληαπνδνηηθά νηθνλνκη-

θά νθέιε από ηελ θαηαγγειιόκελε εηαηξεία; 

 

2) Δίλαη δπλαηόλ κεηαμύ δύν αληηδίθσλ, απηόο πνπ ζρεκαηίδεη ηηο δηθν-

γξαθίεο θαηά ησλ θαηνίθσλ, λα έρεη νηθνλνκηθό ρνξεγό, αιιά θαη ρνξεγό πιηθν-

ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε θάζε επίπεδν ηελ θαηαγγειόκελε εηαηξεία «Διιεληθόο 

Υξπζόο»; 

 

3) Δλεκεξώζηε καο κέρξη ηνλ Ινύιην 2013 πνπ ε εηαηξεία έθαλε ηε δεκό-

ζηα απηή δήισζε α) πόζα ρξήκαηα έιαβαλ ηα ζώκαηα αζθαιείαο από ηελ ε-

ηαηξεία, β) πόζα έιαβε ην Α.Σ. Αξλαίαο, γ) πόζα ην Α.Σ. Πνιπγύξνπ θαη ε Γελη-

θή Αζθάιεηα Πνιπγύξνπ, δ) πόζα ε αξκόδηα Αζθάιεηα Θεζζαινλίθεο. 

 

4) Δλεκεξώζηε καο, κέρξη ηνλ Ινύιην 2013 πνπ ε εηαηξεία έθαλε απηή ηε 

δεκόζηα δήισζε, ηη αθξηβώο παξείρε ε εηαηξεία «Διιεληθόο Υξπζόο» σο πιηθν-

ηερληθή ππνζηήξημε θαη ζε πνηα αθξηβώο επίπεδα α) ζην Α.Σ. Αξλαίαο, β) ζην 

Α.Σ. Πνιπγύξνπ θαη ζηελ αζθάιεηα Πνιπγύξνπ, γ) ζηελ αξκόδηα Αζθάιεηα 

Θεζζαινλίθεο. 

 

5) Ση πξνηίζεζζε λα θάλεηε, ώζηε λα ππάξμεη ρξεζηή δηνίθεζε θαη λα ε-

παλαθηήζνπλ νη θάηνηθνη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζηα ώκαηα Αζθαιείαο; Οη πά-

ληεο γλσξίδεηε όηη ζηηο πνιππιεζείο δηαδειώζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πεξηνρή, ηα 

θπξηόηεξα ζπλζήκαηα πνπ αληερνύλ, είλαη θαηά ησλ αζηπλνκηθώλ ιόγσ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ. Έλα εμ απηώλ είλαη: «Και ηώρα ηο ζύνθημα ποσ όλοσς μας 

ενώνει: Μπάηζοι, γοσρούνια, δολοθόνοι». Έλα άιιν ιέεη: «Το κράηος ηοσς α-

γωνιζηές αποκαλεί αλήηες. Αλήηες είναι ηα ΜΑΤ, οι αζθαλίηες». Με ην κίζνο απ-

ηό, ην δπζηπρώο δηθαηνινγεκέλν, κεγαιώλνπλ ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο καο θαη 

είλαη θξίκα λα κελ ππάξρεη θάπνηα κέξηκλα γη’απηό.  
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6) Σειηθά, ηα ρξήκαηα ή ηελ νπνηαδήπνηε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηε δή-

ηεζαλ σο αληαπνδνηηθά «ηέιε» ηα ώκαηα Αζθαιείαο ή ηα πξόζθεξε ε εηαη-

ξεία σο έλδεημε επγλσκνζύλεο, όπσο αθνύγεηαη;  

 

7) Πξνζθνκίζηε καο ην όπνην έγγξαθν απέζηεηιε ε εηαηξεία «Διιεληθόο 

Υξπζόο», ην νπνίν λα ζπλόδεπε ηηο ρνξεγίεο ηεο θαη πνπ λα αλαθέξεη ηνπο ιό-

γνπο πνπ αληαπνδίδεη. 

 

8) ήκεξα ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα είλαη ρνξεγόο ησλ σκάησλ Αζθαιεί-

αο; 

 

9) ηα δηθαζηήξηα όπνπ ζα πξνζέιζνπλ νη ππάιιεινη αζθαιείαο λα θα-

ηαζέζνπλ θαηά ησλ θαηνίθσλ, ελώ ε εηαηξεία έρεη αλαθνηλώζεη όηη είλαη ρνξεγόο 

ηνπο, απηό δεκηνπξγεί ζπλζήθεο δίθαηεο δίθεο; 

 

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

 

    Μ Δ Ρ Ο    Β΄ 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, ζέινπκε λα ελεκεξώζνπκε όηη πέξαλ ηνπ όηη απν-

ζηξαηεύζεθε ν θ. Ρηδάθεο (ν κόλνο αλώηαηνο αμησκαηηθόο ηεο Γελ.Αζηπλνκηθήο 

Γ/λζεο Υαιθηδηθήο πνπ θαηέζεζε ππέξ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ ππόζεζε 

Καξαηδά), ζέινπκε λα αλαθέξνπκε όηη ην Α.Σ. Αξλαίαο είλαη ην ηκήκα ην νπνίν 

είλαη ην αξκόδην αζηπλνκηθό ηκήκα γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκόηεηαο ζηηο θνπ-

ξηέο, θαη ζ’απηό πξνζηξέρνπλ νη θάηνηθνη θαη θαηαγγέιινπλ ηα ηεο εηαηξείαο, 

ζ’απηό ηεινύληαη νη αλαθξηηηθέο δηαδηθαζίεο, ζ’απηό ζρεκαηίδνληαη δηθνγξαθίεο, 

απηό θαιείηαη ζηνπο ηπρόλ δηαπιεθηηζκνύο ησλ αληηκαρόκελσλ πιεπξώλ, απηό 

ελεκεξώλεη ηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γ/λζε Υαιθηδηθήο θαη ηελ Δηζαγγειία γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή γηα πξάγκαηα θαη πξόζσπα, απηό ελεκεξώλνπλ νη 

θάηνηθνη γηα ηπρόλ παξαλνκίεο ηεο εηαηξείαο πνπ ρξήδνπλ απηόθσξεο δηαδηθα-

ζίαο θ.ι.π. ’απηό ην αζηπλνκηθό ηκήκα δηνξίζαηε Γηνηθεηή ηνλ θ. 
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……………….., ηνπ νπνίνπ ε ζύδπγόο ηνπ είλαη ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο «Δι-

ιεληθόο Υξπζόο». Ο Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο-

ΟΑ) έρεη σο πξνο ηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ, ηνλ αθόινπζν νξηζκό: «Ωρ 

"ζύγκποςζη ζςμθεπόνηων" νοείηαι η ζύγκποςζη μεηαξύ ηων δημόζιων καθηκό-

νηων και ηων ιδιωηικών ζςμθεπόνηων ενόρ δημοζίος ςπαλλήλος, ζηο πλαίζιο ηηρ 

οποίαρ  ο δημόζιορ ςπάλληλορ έσει ιδιωηικά ζςμθέπονηα που θα μπορούσαν να 

επηπεάζοςν με αθέμιηο ηπόπο ηην άζκηζη ηων επίζημων ςποσπεώζεων και καθη-

κόνηων ηος». 

Δίλαη ζαθέο όηη ζηελ πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπκε, ν ελ 

ιόγσ Γηνηθεηήο, εη κε ηη άιιν επθόιωο λννύκελν, έρεη θπξίσο έλλνκν ζπκθέ-

ξνλ από ηελ πινπνίεζε θαη ζπλέρηζε απηήο ηεο επέλδπζεο (πνπ πινπνηείηαη 

παξαλόκσο ρσξίο λα έρεη εγθξηζεί ην επελδπηηθό ηεο ζρέδην), δηόηη ε ζύδπγόο 

ηνπ πιεξώλεηαη από ηελ επίκαρε εηαηξεία πνιύ θαιά ζπκπιεξώλνληαο ην νη-

θνγελεηαθό ηνπο εηζόδεκα.  

Δίλαη ζαθέο όηη ηίζεηαη αδηακθηζβήηεηα ζέκα ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, 

αθνύ ζηελ πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ Γηνηθεηή 

ζπκπιεξώλεηαη από ηα ρξήκαηα ηεο εηαηξείαο. Δίλαη γεγνλόο όηη ε εκπηζηνζύλε 

ησλ πνιηηώλ πιήηηεηαη θαη είλαη αλάγθε λα απνθαηαζηαζεί. Με δεδνκέλν όηη 

βάζεη ηνπ Άξζξ.5 §1 ηνπ «Κσδ. Γενληνινγίαο ηνπ Αζηπλνκηθνύ» (Π.Γ. 

254/2004  ΦΔΚ 238/Α΄), πξώηηζην θαζήθνλ ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο απνηειεί: 

«Η βεληίωζη ηων ζσέζεων αζηςνομίαρ-πολίηη». 

 

    ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

1) Δίλαη απηό ηίκην, εζηθό, λόκηκν, ν «Καίζαξ» κπνξεί λα είλαη ηίκηνο έλαληη 

ηνπ ιανύ, όηαλ ε γπλαίθα ηνπ εξγάδεηαη θαη θαη’επέθηαζηλ θαη ν ίδηνο απνιακ-

βάλεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε θαη ζπκπιεξώλεη ην νηθνγελεηαθό ηνπ εηζόδεκα από 

κία εηαηξεία, γηα ηηο παξαλνκίεο ηεο νπνίαο θαηεγνξείηαη κία νιόθιεξε θνηλσλία 

σο «εγθιεκαηηθή νξγάλσζε»; Καη δηνηθεί ην Α.Σ. Αξλαίαο, κόλν αξκόδην αζηπ-

λνκηθό ηκήκα γηα λα επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ ηεο «Διιεληθόο Υξπζόο»; 
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2) Πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε αμηνπηζηία, ην θύξνο θαη ε εκπηζηνζύλε 

ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο ζηελ ειιεληθή αζηπλνκία θαη ζηε ρξεζηή 

δηνίθεζε, πξνηίζεζζε λα ζέζεηε άιινλ Γηνηθεηή ζην Α.Σ. Αξλαίαο, αζηπλνκηθό 

πνπ λα κελ έρεη «όρη θνπκπάξν ζηελ Κνξώλε», αιιά ζύδπγν εξγαδόκελε ζηελ 

επίκαρε εηαηξεία «Διιεληθόο Υξπζόο»; Καη γεληθά, λα κελ έρεη ην όπνην ζπκθέ-

ξνλ από ηελ πινπνίεζε ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη κάιηζηα κε εγθεθξηκέ-

λνπ; 

 

3) Φπζηθά, έλαο αζηπλνκηθόο όπσο ν θ. …………….. (ηνπ νπνίνπ ε ζύδπγνο 

είλαη ππάιιεινο ηεο επίκαρεο εηαηξείαο θαη ζπκπιεξώλεη ην νηθνγελεηαθό ηνπ 

εηζόδεκα κε ρξήκαηα ηεο εηαηξείαο), δελ δηθαηνινγείηαη ζην Σκήκα Αξλαίαο λα 

θαηέρεη νύηε ηε ζέζε αλαπιεξσηή Γηνηθεηή (ππνδηνηθεηήο), νύηε λα πξνβαίλεη 

ζε αλαθξίζεηο, νύηε ζε ζρεκαηηζκό δηθνγξαθηώλ, νύηε λα ζπκβνπιεύεη ηνπο α-

ζηπλνκηθνύο πώο ζα θηλεζνύλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ πξναλαθέξακε θ.ι.π. (ζρε-

ηηθά κε ηελ εηαηξεία «Διιεληθόο Υξπζόο»). Δξσηνύκε ινηπόλ, πξνηίζεζζε έζησ 

θαη λα ηνλ πξνβηβάζεηε ζε Αζηπλόκν Α΄ θαη λα ηνλ κεηαζέζεηε ζε Αζηπλνκηθό 

Σκήκα πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηνρή δξάζεο ηεο εηαηξείαο; (εθηόο δει. 

Πνιπγύξνπ θαη Αξλαίαο;)  

 

Γηαηειώ κεηά ηηκήο θαη εθηηκήζεσο, αλακέλνληαο ηε ζύκθσλε κε ην άξζξν 

10 ηνπ πληάγκαηνο, απάληεζή ζαο. 

 

     Ο αλαθέξσλ, 

Αξρηκ. π. Υξηζηόδνπινο Αγγειόγινπ 

 

 

Τ.Γ.: Η παξνύζα ζα ζαο απνζηαιεί απηνύζηα θαη ηαρπδξνκηθώο, σο ν λόκνο 

νξίδεη. Παξαθαινύκε λα πξσηνθνιιεζεί ε παξνύζα θαη λα καο δνζεί απζεκε-

ξόλ αξηζκόο πξσηνθόιινπ. 


