
 φλλογοσ «Πολίτεσ για τθν Αειφορία» 

Ανακοίνωςθ 
Ο Σφλλογόσ μασ ενεργϊντασ κατά τα οριηόμενα ςτο καταςτατικό του προςφεφγει ςτθν 
Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι δικαιοςφνθ υπζρ των κατοίκων και εργαηομζνων ςτισ παρα-
Αςϊπειεσ περιοχζσ που ζχουν υποςτεί βιομθχανικι ρφπανςθ. 

Οι δικαςτικζσ ενζργειεσ, ςτισ οποίεσ αναφερόμαςτε ςτθ ςυνζχεια, αποτελοφν ζνα ςφνκετο 
δικαςτικό αγϊνα μακράσ διάρκειασ. Σκοπόσ μασ είναι να επιτφχουμε τζτοια αποτελζςματα 
ϊςτε να αντιςτραφεί δραςτικά θ ςθμερινι φορά των πραγμάτων.  

Όςοι πολίτεσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ δικαςτικζσ 
διεκδικιςεισ παρακαλοφμε να επικοινωνιςουν το 
ςυντομότερο με τον φλλογό μασ ςτα τθλζφωνα 22620-
32741, 6936726370 (π. Ιωάννθσ Οικονομίδθσ) και 22620-31029, 
6974608076 (Γιάννθσ Αλεξίου).  

  
Αναλυτικά οι ςκοποί μασ κα επιτευχκοφν με: 

α) Σθν καταδίκθ τθσ Ελλάδοσ από το Δικαςτιριο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων για ςωρεία 
παραβιάςεων τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ, από το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του 
Ανκρϊπου τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ των Διακαιωμάτων του Ανκρϊπου και από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι Κοινωνικϊν Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Χάρτθ. 

β) Σθν αναγνϊριςθ από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (τΕ) των παραλείψεων τθσ 
διοίκθςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ να λάβουν τα οφειλόμενα μζτρα. Η αναγνϊριςθ των 
παραβιάςεων αυτϊν ςυνιςτά ιςχυρότατο ςτοιχείο για τθ κεμελίωςθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του 
κράτουσ, δθλαδι τθσ υποχρζωςθσ για καταβολι αποηθμιϊςεωσ. 

β) Σθν καταβολι αποηθμιϊςεωσ που κα επιδικαςτεί τόςο εισ βάροσ των ρυπαινουςϊν 
βιομθχανιϊν-βιοτεχνιϊν όςο και τθσ διοίκθςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αφενόσ μεν να 
ικανοποιεί τα νόμιμα ςυμφζροντα όςων ζχουν υποςτεί ηθμία (περιουςιακι ι θκικι) 
αφετζρου δε να αποτρζπει τουσ ρυπαίνοντεσ από τθ ρφπανςθ ωσ αςφμφορθ για τουσ ίδιουσ.  

Οι αγωγζσ αποηθμίωςθσ κατά των ρυπαινουςϊν βιομθχανιϊν-βιοτεχνιϊν κα είναι 
τεςςάρων τφπων: 

Δικαιοφμαςτε ΟΛΟΙ μεγάλεσ αποηθμιϊςεισ για τθν 
ηθμιά που μασ ζκαναν.  

Α ΜΗΝ ΣΟΤ ΣΙ ΧΑΡΙΟΤΜΕ. 
 



1. Αγωγι ι αγωγζσ για αποηθμίωςθ λόγω τθσ μείωςθσ τθσ αξίασ των 
ακινιτων από τθ ρφπανςθ (μπορεί να ςυμπεριλθφκεί και το κόςτοσ καταςκευισ 

γεωτριςεων που δεν χρθςιμοποιοφνται εξ αιτίασ τθσ ρφπανςθσ). Το αιτοφμενο κονδφλιο κα 
είναι το αποτζλεςμα τθσ διαφοράσ που κα προκφψει μεταξφ τθσ αξίασ των ακινιτων πριν από 
τθ ρφπανςθ και τθσ ςθμερινισ. Αυτοφ του τφπου οι αγωγζσ είναι πολφ διαδεδομζνεσ ςτο 
εξωτερικό (ΗΠΑ, Γαλλία, Δανία κλπ) και μάλιςτα για περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει 
αποδεδειγμζνα ρφπανςθ (π.χ., κοντά ςε πυρθνικοφσ ςτακμοφσ ι κοντά ςε χϊρουσ 
επεξεργαςίασ αποβλιτων). ε αυτι τθν αγωγι μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι οι 
ιδιοκτιτεσ ακινιτων. 

2. Αγωγι ι αγωγζσ για διαφυγόντα κζρδθ. Αφορά τουσ επαγγελματίεσ εκείνουσ 

οι οποίοι ζχουν υποςτεί απϊλεια εςόδων εξ αιτίασ τθσ ρφπανςθσ, κυρίωσ καλλιεργθτζσ. Το 
φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ κα είναι ςυνάρτθςθ του φψουσ τθσ απϊλειασ που υφίςταται ο κάκε 
επαγγελματίασ. 

3. Αγωγι ι αγωγζσ για καταβολι αποηθμίωςθσ λόγω θκικισ βλάβθσ 
από τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο (εξαςκενζσ χρϊμιο και άλλα βαρζα μζταλλα). Πρόκειται 

για νζασ μορφισ αγωγζσ που αςκοφνται ιδθ ςτο εξωτερικό (ζχουμε και ςτθν Ελλάδα 2 
ςχετικζσ αποφάςεισ) με τισ οποίεσ ηθτείται θ καταβολι αποηθμίωςθσ για τον κίνδυνο αυτόν 
κακαυτόν χωρίσ να περιμζνουμε να ζχει εκδθλωκεί βλάβθ ςτθν υγεία. Το φψοσ τθσ 
αποηθμίωςθσ μπορεί να είναι πάνω από 100.000€ κατά ενάγοντα. 

4. Αγωγι ι αγωγζσ για καταβολι αποηθμίωςθσ λόγω ψυχικισ οδφνθσ 
ςτθν οικογζνεια των κανόντων από αςκζνεια που ςχετίηεται με τθν ρφπανςθ ςτθν περιοχι. 
Πρόκειται για δφςκολεσ αγωγζσ, κυρίωσ ςε ό,τι αφορά ςτθν απόδειξθ τθσ λεγόμενθσ 
αιτιϊδουσ ςυνάφειασ, ωςτόςο ζχουμε πολλζσ περιπτϊςεισ –κυρίωσ ςτο εξωτερικό- όπου 
ζχουν επιδικαςτεί αποηθμιϊςεισ. Το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ μπορεί να είναι από 100.000 € 
ζωσ 500.000€ κατά ενάγοντα ανάλογα με το βακμό ςυγγζνειασ. 

Όςον αφορά τισ αγωγζσ αποηθμίωςθσ κατά του ελλθνικοφ δθμοςίου πρόκειται για 
επιδίκαςθ αποηθμίωςθσ εξ αιτίασ τθσ παράλειψθσ τθσ διοίκθςθσ να λάβει τα κατάλλθλα 
μζτρα αποτροπισ τθσ ρφπανςθσ, ςυνδυαηόμενθσ με τθν παραβίαςθ τθσ κοινοτικισ 
νομοκεςίασ. Ζτςι, οι παραπάνω 4 τφποι αγωγϊν που κα κατατεκοφν εναντίον των εταιριϊν 
κα κατατεκοφν –με τροποποιιςεισ- και κατά του ελλθνικοφ δθμοςίου. 

Ζξοδα και αμοιβζσ 

Κανζνασ πολίτθσ δεν κα επιβαρυνκεί με ζξοδα πλθρωμισ των δικθγόρων. Οι δικθγόροι κα 
αμοιφκοφν μόνο ςτθν περίπτωςθ επιτυχοφσ ζκβαςθσ των υποκζςεων με εφλογο ποςοςτό επί 
των επιδικαηόμενων κονδυλίων. Τα ζξοδα των αιτιςεων ακυρϊςεωσ ενϊπιον του ΣτΕ ζχει 
ιδθ καταβάλει ο Σφλλογόσ μασ. 

Οινόφυτα Βοιωτίασ, 18-06-2009 

Ο φλλογοσ «Πολίτεσ για τθν Αειφορία» 

22620 32741, 6936726370 (π. Ιωάννθσ Οικονομίδθσ) 

22620 31029, 6974608076 (Γιάννθσ Αλεξίου)  


