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Παρακαλούμε να εξεταστούν τα κάτωθι καταγγελόμενα και να μας απαντήσετε στις ερωτήσεις 
που ακολουθούν.

Α. ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Με το (2) Σχετ. αποστείλαμε στο Σώμα Επιθεώρησης Β. Ελλάδας μια σειρά φωτογραφιών, 
ληφθείσες μέσα στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας της Ελληνικός Χρυσός στις 24 
Νοεμβρίου - επισυνάπτονται και στην παρούσα - με την παράκληση να διερευνηθεί η πιθανή 
διαρροή επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον κατά τις πρόσφατες πλημμύρες. Στις φωτογραφίες 
εικονίζονται μεγάλοι υπαίθριοι σωροί από μαύρο υλικό, σε τρεις διαφορετικές θέσεις: α) στον 
χώρο της παλαιάς απόθεσης αρσενοπυριτών, β) ανάμεσα στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και τον 
αρχαιολογικό χώρο και γ) δίπλα στην πλάστιγγα στην είσοδο των εγκαταστάσεων. Λόγω του 
χρώματος και της θέσης αυτών των σωρών, πιθανολογούμε ότι πρόκειται για συμπυκνώματα 
μετάλλων. Άλλωστε η διοίκηση της Eldorado Gold έχει επανειλημμένως αναφερθεί στη 
δημιουργία ενός αποθέματος μεταλλεύματος μπροστά στο εργοστάσιο για να βοηθήσει στην 
ανάμιξη (blending), ώστε να μειωθούν οι συγκεντρώσεις των επιβλαβών για τον εμπλουτισμό 
προσμίξεων. 

Σχετικά με τη νομιμότητα αυτών των αποθέσεων επισημαίνουμε τα εξής:

1. Οι προσωρινές αυτές αποθέσεις δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά καθώς δεν 
προβλέπονται ούτε στη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός ούτε στο Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων ούτε στην ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 ούτε έχει δοθεί μεταγενέστερα σχετική 
έγκριση.

2. Κατά το άρθρο 87 ΚΜΛΕ " Αποθέσεις υλικών – Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων" 
παρ.2: 
"Για άλλα υλικά που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των εξορυκτικών αποβλήτων, 
με τη στενή έννοια του όρου, όπως μεταλλεύματα με χαμηλή ποιότητα ή πετρώματα 
που συνεξορύσσονται με το μετάλλευμα ή το χρήσιμο πέτρωμα και για τα οποία 
διαφαίνονται προοπτικές μελλοντικής αξιοποίησης πρέπει να γίνεται ξεχωριστή απόθεση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25-9-2009 (ΦΕΚ2076/Β ́/25-9-
2009) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ “σχετικά με
την διαχείριση των  αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας””.

3. Kατά το άρθρο 90 ΚΜΛΕ “Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης”:
"Η  διαχείριση  των  εξορυκτικών  αποβλήτων  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται σύμφωνα
με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103”.

Κατά συνέπεια τα συμπυκνώματα εμπίπτουν στην 87 παρ. 2 και πρέπει να αποτίθενται - 
προσωρινά ή μόνιμα, ο ΚΜΛΕ δεν το διακρίνει - σύμφωνα με την 2006/21/ΕΚ (ΚΥΑ 
39624/2209/Ε103). 

Β. ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΠΟ

Το ευρύτερο και πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η συνολική διαχείριση των μεταλλικών 



συμπυκνωμάτων εντός των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου και Ολυμπιάδας και η 
απουσία περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού τους. 

Κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της  ΚΥΑ 39624/2209/Ε103:

Χαρακτηρισμός αποβλήτων Τα εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει τη μακροχρόνια φυσική και χημική σταθερότητα της δομής της εγκατάστασης 
και την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων. Ο χαρακτηρισμός των αποβλήτων περιλαμβάνει, 
εφόσον απαιτείται και αναλόγως της κατηγορίας των εγκαταστάσεων, τα ακόλουθα 
στοιχεία: 1. περιγραφή των αναμενόμενων φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των 
αποβλήτων που θα αποτεθούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, με 
ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερότητα τους υπό ατμοσφαιρικές/μετεωρολογικές συνθήκες 
επιφανείας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του ορυκτού ή των ορυκτών που εξορύσσονται 
και τη φύση των υπερκειμένων και/ ή στείρων πετρωμάτων που μετατοπίζονται κατά τις 
εξορυκτικές εργασίες, 2. ταξινόμηση των αποβλήτων σύμφωνα με την αντίστοιχη 
καταχώριση τους στην απόφαση 2000/532/ΕΚ , όπως ισχύει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους, 3. περιγραφή των χημικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του ορυκτού πόρου, καθώς και της σταθερότητας
τους, 4. περιγραφή της μεθόδου εναπόθεσης των αποβλήτων, 5. περιγραφή του 
χρησιμοποιούμενου συστήματος μεταφοράς αποβλήτων.

Τα μεταλλευτικά προϊόντα είναι εν δυνάμει απόβλητα και χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το 
ανωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Αλλά τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει τηρηθεί. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ” της ΜΠΕ τη Ελληνικός Χρυσός χαρακτηρίζει 
περιβαλλοντικά όλα τα απόβλητα των επιμέρους υποέργων  - πλην όμως, όπως επανειλημμένως 
έχει επισημανθεί από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με ακατάλληλη μεθοδολογία που 
οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα ως προς την επικινδυνότητά τους. Δεν εξετάζει καθόλου 
και δεν χαρακτηρίζει περιβαλλοντικά τα προϊόντα της δραστηριότητας, δηλαδή τα 
συμπυκνώματα γαληνίτη, σφαλερίτη και χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη/σιδηροπυρίτη. Μια μάλλον 
σκόπιμη “παράλειψη” που πέρασε απαρατήρητη κατά την περιβαλλονική αδειοδότηση, με 
αποτέλεσμα μια ΚΥΑ ΕΠΟ απολύτως ανεπαρκή για να προστατεύσει το περιβάλλον αλλά και την 
υγεία εργαζομένων και περιοίκων. 

Η “παράλειψη” επισημάνθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΣΕΒΕ με την με Α.Π. 
14505/30.09.2015 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης:

Παράβαση 1η: ελλιπής υποβολή στοιχείων σχετικά με την επικινδυνότητα του 
παραγόμενου προϊόντος (συμπύκνωμα πυριτών)

Η εταιρεία δεν παρέθεσε στην εγκεκριμένη ΜΠΕ (2009) όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
σχετικά με θέματα επικινδυνότητας του προϊόντος και κατά συνέπεια δεν προέβλεψε 
μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό του, προκειμένου να αποτρέπεται η ρύπανση 
περιβάλλοντος και να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας, κατά παράβαση
των Πινάκων 1 & 2 της ΚΥΑ 69269/5287/1990 και του άρθρου 1 του Ν. 1650/1986.

[...] Οι πληροφορίες αυτές θα έδιναν τη δυνατότητα στην αδειοδοτούσα αρχή να εκτιμήσει
τους πιθανούς κινδύνους σε όλα τα στάδια χειρισμού του προϊόντος και  να θέσει όρους 
και προϋποθέσεις για τον ασφαλή χειρισμό του, προκειμένου να επιτυγχάνεται 
αδειαλείπτως υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας αλλά και του περιβάλλοντος [...] 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το προϊόν να διακινείται διά της θάλασσας χωρίς την τήρηση 
των σχετικών διατάξεων ασφαλούς θαλάσσιας μεταφοράς, με κίνδυνο την πρόκληση 
ρύπανσης περιβάλλοντος αλλά και κίνδυνο για την υγεία των εμπλεκομένων, λόγω μη 
λήψης των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας. Επιπλέον παράδειγμα όρων



που παραλείφθηκαν είναι και αυτοί που σχετίζονται με τις δηλώσεις προφύλαξης του ΔΔΑ
που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή εισπνοής και ελευθέρωσης στο 
περιβάλλον, τη χρήση ατομικών μέτρων προστασίας και τη συλλογή της ουσίας σε 
περίπτωση διαφυγής, αφού πρόκειται για υλικό που ταξινομείται ως επικίνδυνο για την 
υγεία και για το υδατικό περιβάλλον και εμπίπτει στα υλικά οξείας τοξικότητας κατηγορίας
κινδύνου 4.

Για την παράβαση επεβλήθη στην Ελληνικός Χρυσός πρόστιμο, το οποίο στη συνέχεια ακυρώθηκε
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για τυπικούς λόγους. Δεν υπήρξε καμία άλλη κύρωση 
στην εταιρεία ούτε ξεκίνησε διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ ώστε να θεραπευθεί η 
παράλειψη.

Η “παράλειψη” αφορά βεβαίως και τα άλλα δύο συμπυκνώματα, γαληνίτη και σφαλερίτη, που το
2015 παράγονταν μόνο στο Στρατώνι και από το τέλος του 2017 και στην Ολυμπιάδα. 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ

Η επικινδυνότητα των συμπυκνωμάτων αναδείχθηκε το 2013 μετά από μια σειρά ατυχήματα των 
φορτηγών που μετέφεραν οδικώς τα μεταλλευτικά συμπυκνώματα στη Θεσσαλονίκη, χύδην, σε 
απλά φορτηγά σκεπαστής καρότσας χωρίς σήμανση. Έκτοτε η Ελληνικός Χρυσός αναγκάστηκε να 
τα μεταφέρει σε σφραγισμένα κοντέινερς πάνω σε φορτηγά που έφεραν την απαραίτητη 
σήμανση για επικίνδυνα φορτία κατά την οδηγία ADR, ενώ εναντίον της ασκήθηκε ποινική δίωξη 
για μη τήρηση των όρων ασφαλείας.

Τα συμπυκνώματα μεταφέρονταν στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στη Σίνδο όπου η Ελληνικός Χρυσός 
είχε μισθώσει μιαν αποθήκη για την προσωρινή αποθήκευση και τη μεταφόρτωσή τους σε 
κοντέινερς για εξαγωγή. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της ίδιας της Ελληνικός Χρυσός, που 
υποβλήθηκαν μαζί με τη ΜΠΕ της αποθήκης χαρακτηρίζουν και τρία συμπυκνώματα “τοξικά και 
επικίνδυνα”. Όπως αναφέρεται στην από 16.10.2012 σχετική γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής της της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης: “Κατά τις διατάξεις των κανονισμών
CE 1272/2008 (CLP) και 1907/2006 (REACH) και τα τρία συγκεκριμένα συμπυκνώματα 
ταξινομούνται ως τοξικά και επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο”. Με την Σχετ. (3) 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της αποθήκης επιβλήθηκαν ειδικοί 
όροι για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζομένων.  Mεταξύ άλλων:

• Η αποθήκη ορυκτών υλών να διαθέτει σύστημα εξαερισμού όπως αυτό περιγράφεται
στην εγκεκριμένη ΜΠΕ (κεφ. 8 και 9). Ο απαγόμενος αέρας να αποκονιώνεται σε σύστημα
δυο κυκλώνων υψηλής απόδοσης και να εξέρχεται από την εγκατάσταση μέσω καμινάδας
ύψους 11,5 μ. και διαμέτρου 1,86 μ. 

• Το δάπεδο στο εσωτερικό των αποθηκών να καθαρίζεται από τις διαρροές σκόνης με ξηρή
μέθοδο (χρήση ειδικών σαρώθρων).

• Η φορτοεκφόρτωση να γίνεται εντός της αποθήκης με κλειστή πόρτα.

• Να λειτουργεί μηχανισμός καθαρισμού των ελαστικών των οχημάτων μεταφοράς ορυκτών
υλών για την αποφυγή διασκορπισμού σκόνης ορυκτών υλών εκτός της αποθήκης.

• Οι εργαζόμενοι στην αποθήκη ορυκτών υλών να φορούν μάσκα προστασίας με
αναπνευστήρα. Κατά τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης θα φορούν μάσκα ολοκλήρου
προσώπου με φίλτρο, γάντια, γυαλιά ασφαλείας και ολόσωμες φόρμες εργασίας. 



• Τα χρησιμοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας να παραδίδονται προς διαχείριση σε
κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

• Η εταιρεία οφείλει να εφαρμόζει τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 12044/2007 (ΦΕΚ 376Β)
“Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες,  λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ (Seveso II)”

Αυτά όλα προβλέπονταν για μια έναν χώρο όπου αποθηκευόταν προσωρινά μικρή ποσότητα των
επικίνδυνων συμπυκνωμάτων της Ελληνικός Χρυσός (1.000 τόνοι κατά μέγιστο) για να
μεταφορτωθούν αμέσως σε κοντέινερς. Αλλά οι μόνοι όροι της – ανεπαρκέστατης – ΚΥΑ ΕΠΟ
201745/2011 που αφορούν τα συμπυκνώματα σε Στρατώνι και  Ολυμπιάδα είναι οι εξής:

Για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας:

δ2.60. Η αποθήκευση των παραγόμενων συμπυκνωμάτων να γίνεται σε στεγασμένους και
κλειστούς χώρους, με δάπεδο επιστρωμένο με σκυρόδεμα.

δ2.100. Η μεταφορά των υλικών (παλαιών τελμάτων, προϊόντων) να γίνεται με φορτηγά
οχήματα στεγανής καρότσας για την αποφυγή διαρροών στις οδούς κίνησής των και
σκεπαστού φορτίου για την πρόληψη εκπομπής σκόνης”.

Για τις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου:

δ2.219. Η αποθήκευση των παραγόμενων συμπυκνωμάτων να γίνεται σε στεγασμένους
και κλειστούς χώρους, με δάπεδο επιστρωμένο με σκυρόδεμα.

δ2.220. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των συμπυκνωμάτων να βρίσκονται στον χώρο
του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου, προς την παραλία, στα ΒΑ του
ομώνυμου οικισμού. Το δάπεδο της πλατείας να είναι διαστρωμένο με σκυρόδεμα ενώ η
πλατεία να είναι χωρισμένη με εγκάρσιους διαχωριστικούς τοίχους σε κατάλληλα
διαμερίσματα για την ασφαλή αποθήκευση συμπυκνωμάτων διαφορετικής προέλευσης.
Προς την πλευρά της θάλασσας, η πλατεία να προστατεύεται  από εισροή θαλασσινού
νερού με κρηπιδότοιχο κατάλληλου ύψους.

Ούτε και αυτοί οι όροι τηρούνται από την εταιρεία. Οι «πλατείες» προσωρινής αποθήκευσης των
συμπυκνωμάτων σε Στρατώνι και Ολυμπιάδα δεν είναι κλειστοί χώροι. Ακόμα και πριν ξεκινήσει
να αποθέτει ανεξέλεγκτα τα συμπυκνώματα σε ακάλυπτους σωρούς στην Ολυμπιάδα, η
Ελληνικός Χρυσός παραβίαζε την ΚΥΑ ΕΠΟ. Σημειώνουμε δε ότι οι εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας
και Στρατωνίου όπου παράγονται και αποθηκεύονται προσωρινά τα επικίνδυνα συμπυκνώματα
βρίσκονται στα όρια των αντίστοιχων οικισμών ενώ, ειδικά του Στρατωνίου, βρίσκονται ακριβώς
δίπλα στη θάλασσα με μόνο μία καγκελόπορτα να τις χωρίζει από τα σπίτια, τους δρόμους του
χωριού και την παραλία όπου κάνει ο κόσμος μπάνιο. Οι κίνδυνοι όχι μόνο για το περιβάλλον
αλλά και για τη δημοσία υγεία είναι προφανείς.

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με το ίδιο σχεδόν περιεχόμενο με την παρούσα είχε υποβληθεί από το
ΠΜΔ και το 2013 (στις 12.09.2013) στην τότε ΕΥΠΕ, η οποία ουδέποτε απάντησε.

Συνοψίζοντας:

– Στο ζήτημα της διαχείρισης των μεταλλευτικών συμπυκνωματων, η ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011
παραβιάζει τόσο τον ΚΜΛΕ όσο και την οδηγία 2006/21/ΕΚ. 

– Στόχος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης των δυνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποτροπή τους.



Σε αυτή της την αποστολή η ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 αποτυγχάνει οικτρά αφού τα – ακόμα
και κατά δήλωση της ίδιας της εταιρείας – επικίνδυνα μεταλλευτικά συμπυκνώματα δεν
αναγνωρίζονται ως τέτοια.

– Το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων πρέπει να είναι εξίσου υψηλό στην Ολυμπιάδα και το Στρατώνι όπως είναι
στη Σίνδο.

– Υπάρχει από το 2015 ρητή εντολή των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς την Ελληνικός
Χρυσός να διαχειρίζεται ως επικίνδυνα όλα τα απόβλητα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία χαρακτηρισμού τους. Η εταιρεία δεν έχει τηρήσει αυτήν την υποχρέωση, όχι
μόνον όσον αφορά τα απόβλητα αλλά ακόμα και τα συμπυκνώματα, για την
επικινδυνότητα των οποίων δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Είναι εξαιρετικά πιθανό να
έχει ήδη προκληθεί  επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζομένων που
εργάζονται επί τόσα χρόνια χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με τις  αρνητικές
συνέπειες να αθροίζονται κάθε μέρα που περνάει.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα ΔΔΑ των τριών παραγόμενων συμπυκνωμάτων των
μεταλλείων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών. Επιπλέον, επαναδιατυπώνοντας τα ανωτέρω,
ερωτάται η ΔΙΠΑ:

1. Ο ΚΜΛΕ που επιβάλλει το χαρακτηρισμό και τη διαχείριση των μεταλλευτικών
συμπυκνωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 δημοσιεύθηκε σε
ΦΕΚ στις 14.06.2011, ωστόσο δεν ελήφθη υπ'όψη στην μεταγενέστερη ΑΕΠΟ των
Μεταλλείων Κασσάνδρας 201745/26.07.2011. Για ποιο λόγο δεν τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ
μόλις έγινε αντιληπτή η σοβαρή παράλειψη;

2. Για ποιο λόγο δεν τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ ούτε το 2015 που επισημάνθηκε και από τους
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος η απουσία περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των
συμπυκνωμάτων από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, παρ'οτι η Ελληνικός Χρυσός είχε ήδη
συντάξει ΔΔΑ που χαρακτήριζαν και τα τρία συμπυκνώματα επικίνδυνα για το περιβάλλον
και για τον άνθρωπο;

3. Γιατί δεν υποχρεώθηκε η εταιρεία να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας και να προμηθεύσει τους
εργαζομένους της με τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό που ορίζεται από τα ΔΔΑ
των συμπυκνωμάτων;

4. Οκτώ χρόνια μετά την ΑΕΠΟ, η επικινδυνότητα των συμπυκνωμάτων δεν αμφισβητείται
πλέον ούτε από την ίδια την εταιρεία η οποία ωστόσο συνεχίζει να τα διαχειρίζεται ως μη
επικίνδυνα διότι έτσι τα θεωρεί – λανθασμένα – η ΑΕΠΟ. Μέχρι πότε θα συνεχίσει να
επιτρέπει η υπηρεσία σας να διακινδυνεύεται κατ' αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον και η
υγεία των ανθρώπων;

Έχοντας υπ'όψη το σύνολο των διατάξεων που υποχρεώνουν τη Διοίκηση να απαντά εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας στο σύννομο αίτημα του πολίτη,  αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Με τιμή,

Για το ΠΜΔ

Μαρία Καδόγλου


