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Σσετικά με την ΟΝΕΦ, τα εξώδικα και τιρ αγωγέρ 

 εναντίον τος Παπατηπητηπίος Ποιότηταρ Πεπιβάλλοντορ Σύπος 

 

    Η εηαηξείεο ONEX (ΟΝΕΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ ΤΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ θαη 

ONEX NEORION SHIPYARDS ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, αθνύ απέζηεηιαλ εμώδηθν πξνο ηνλ 

ζύιινγν Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος ύροσ (ν νπνίνο απνηειείηαη από 284 

πνιίηεο), έπεηηα θαηέζεζαλ αγωγή κε ηελ νπνία απαηηνύλ  ηελ "ζηωπή" ηωλ θαηνίθωλ, αιιά θαη 

1.000.000€ ζπλνιηθή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζπλ ηόθνπο θηι., γηα δπζθήκηζε, εζηθή βιάβε θαη 

δηαθπγόληα θέξδε, ιόγω ηνπ δίθαηνπ αηηήκαηνο ηνπ ΠΠΠ πξνο ηνλ θ. Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο 

θ. Κωλζηαληίλν Υαηδεδάθε, ην νπνίν αθνξνύζε ζηε ζηαζηκόηεηα, γηα πάλω από έλα ρξόλν, ηεο 

ππόζεζεο ηωλ βαξέωλ κεηάιιωλ ζην ιηκάλη ηεο Εξκνύπνιεο, ππόζεζε γηα ηελ νπνία ήδε έθαλαλ 

εξώηεζε ζηελ βνπιή νξηζκέλνη βνπιεπηέο.  

   Εθηόο από απηό νη εηαηξίεο ζπλερίδνπλ θαη ζηέιλνπλ εμώδηθα θαηά ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ αιιά 

θαη πξνζωπηθά ζε κέιε απηνύ, νη νπνίνη έδωζαλ ξαδηνθωληθέο ζπλεληεύμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αγωγή πξνο ηνλ ζύιινγν, δεηώληαο ηνπο λα αλαθαιέζνπλ αιιηώο ζα απαηηήζνπλ ηελ 

παξαδεηγκαηηθήο ηνπο ηηκωξία. 

   Δειώλνπκε ελάληηνη/εο ζηελ πξνζπάζεηα θίκωζεο, ηξνκνθξάηεζεο θαη πνηληθνπνίεζεο θάζε 

θωλήο ακθηζβήηεζεο. Απνηειεί λόκηκν δηθαίωκα θάζε πνιίηε λα δηεξωηάηαη δεκόζηα θαη λα 

απεπζύλεηαη ζηελ πνιηηεία ζρεηηθά κε ηα ηεθηαηλόκελα ζην ηόπν ηνπ. 

   ηεθόκαζηε ζην πιεπξό ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Πνηόηεηαο Πεξηβάιινληνο ύξνπ, ηωλ πνιηηώλ 

πνπ έπξαμαλ ην απηνλόεην, αγωληώληαο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ηνπο.  



   Καινύκε ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δήκν θαη Πεξηθέξεηα), όινπο ηνπο 

ππόινηπνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη πνιίηεο, λα ιάβνπλ ζέζε ππεξαζπηδόκελνη ην δίθαην αίηεκα 

ηωλ πνιηηώλ ηεο ύξνπ, αιιά θαη λα θάλνπλ απηό πνπ πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ 

απαληήζεηο γηα ην αλ ππάξρεη ή όρη ξύπαλζε ζην ιηκάλη ηεο Εξκνύπνιεο. Αλ δηαπηζηωζεί όηη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη ξύπαλζε, ηόηε λα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 

θπζηθά αλ ζήκεξα ππάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ξππαίλνπλ, θαηά παξάβαζε ηωλ 

πεξηβαιινληηθώλ λόκωλ, λα θάλνπλ απηό πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ απηό λα ζηακαηήζεη. 

 

 

 

   

Για το Διοικητικό Σςμβούλιο 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

Δημήτπηρ Παπαδημητπίος 

 

Η Γενική Γπαμματέαρ 

 

 

Σοφία Κοςτίδος 

 

 

 

       

   

 


