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Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου   
Αριθμόσ καταχώρηςησ βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Σφρου 1333/14-7-2020. 
 
Ταχ. Δ/νςη.: Βροντάδου 58, Ερμοφπολη 
Τ.Κ.: 84100 
Τηλ.: 6944520563 & 6983009067 
e-mail: info@syrosenvobservatory.gr 

 

Αριθμ. πρωτ.: 34 

Ημερομηνία:  15-1-2021 

 

Προς: Τπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 κ. Κωνσταντίνο κρέκα 

Κοιν.: Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

κ. Γεώργιο Φατζημάρκο 

Δήμαρχο ύρου Ερμούπολης 

κ. Νικόλαο Λειβαδάρα 

Βουλευτές: 

κ. Νικόλαο υρμαλένιο 

κ. Ιωάννη Βρούτση 

κ. Κατερίνα Μονογυιού 

κ. Υίλιππο Υόρτωμα 

κ. Κρίτωνα Αρσένη 

 

Θέμα: Έρευνα για τον προσδιορισμό του εύρους της ρύπανσης από βαρέα 

μέταλλα στο λιμένα της Ερμούπολης καθώς και των ρυπαντών - Κοινοποίηση 

εξωδίκου. 

 

Σχετικά: Σο υπ. αριθμ. πρωτ. 11/21-12-2020 αίτημά μας, το οποίο έλαβε 

αριθμ. πρωτ. 122998/11703-21-12-2020 εισερχομένου στο Τπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Κύριε Τπουργέ, 

 

ε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματός μας, αναφορικά με την 

πορεία της έρευνας για τον προσδιορισμό του εύρους ρύπανσης από βαρέα 

μέταλλα του λιμένα της Ερμούπολης καθώς και των ρυπαντών, γίναμε 

αποδέκτες εξωδίκου από την εταιρεία ONEX (ΟΝΕΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ 

ΤΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, με το οποίο μας καλεί να ανακαλέσουμε το 

περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής μας για τους λόγους που αναφέρονται σε 

αυτό και μας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά της να 

ζητήσει την παραδειγματική μας τιμωρία. 
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Επειδή η εταιρεία στο εξώδικό της αναφέρει ότι προσπαθήσαμε να 

αποπροσανατολίσουμε τις Σοπικές και τις Εθνικές Αρχές, που προφανώς δεν 

έχουμε ούτε τη δυνατότητα αλλά ούτε και την πρόθεση να πράξουμε, σας 

αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω εξώδικο για να λάβετε γνώση των 

διατυπωμένων απόψεων της ONEX (ΟΝΕΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ ΤΡΟΤ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ επί των αναφερομένων στην αίτησή μας, ούτως ώστε να 

διαμορφώσετε μια σφαιρικότερη γνώμη επί του ζητήματος. 

 

Από τη μεριά μας, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να 

καταθέσουμε εγγράφως την άποψή μας επί των αιτιάσεων και των στοιχείων της 

εταιρείας και προσβλέπουμε στην καταλυτική παρέμβασή σας για την 

πραγματοποίηση της σχετικής έρευνας χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.  

 

ας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία 

στα νέα σας καθήκοντα. 

 

 

 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 

           Ο πρόεδρος                                                         Η γραμματέας 
 

 

 

     Ευστράτιος Ζολώτας                                                τυλιανή Νομικού 

 

 

 

 

 

 

υνημμένο: το αναφερόμενο εξώδικο 

 

 

 

 

 

 


