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ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ 

 

ΔΞΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΣΗΗ - ΓΗΛΩΗ 

 

Τνπ Ινστιτούτος Σοπικήρ Αειυόπος Ανάπτςξηρ και Πολιτισμού (ΙΣΑΠ), πνπ 

εδξεύεη ζηα Οηλόθπηα Βνησηίαο, νδόο Πξνέδξνπ Σηαύξνπ Σθιηά αξ. 22, λνκίκσο 

εθπξνζσπνπκέλνπ δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Παληειόγινπ.  

 

ΠΡΟ 

 

Τελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

(ΔΑΒ Α.Δ.), πνπ εδξεύεη ζηνλ Πύξγν Αζελώλ, νδόο Μεζνγείσλ αξ. 2 – 4, λνκίκσο 

εθπξνζσπνπκέλεο από ην Γηεπζύλνληα Σύκβνπιό ηεο θ. Αλαζηάζην Φηιηππάθν.  

 

*********    

 

Σε απάληεζε ηνπ από 30/12/2008 εμσδίθνπ ζαο, έρνπκε λα δειώζνπκε ηα αθόινπζα: 

 

1-. Ο θ. Αζαλάζηνο Παληειόγινπ είλαη Πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Τνπηθήο Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηζκνύ (ΙΤΑΠ) θαη κε απηή ηελ ηδηόηεηα έδσζε ζπλέληεπμε ζηελ 

εθεκεξίδα Real News ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2008, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο εθθξάδεη 

ηηο επηζηεκνληθέο απόςεηο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ καο. 

  

2-. Σηελ επίκαρε ζπλέληεπμε, ν θύξηνο Παληειόγινπ δελ έθαλε ηίπνηα άιιν παξά λα 

πξνβάιιεη επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΙΤΑΠ, θαη λα επαλαιάβεη επξήκαηα ησλ 

Δηδηθώλ Δπηζεσξεηώλ Διέγρνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ, πνπ ηεθκεξηώλνπλ 

ην ζεκαληηθόηαην πνζνζηό ηεο ξππνγόλνπ επζύλεο ηεο Δ.Α.Β. ζηε κόιπλζε ηνπ 

Αζσπνύ. Δληόο ησλ εκεξώλ, άιισζηε, ην Ιλζηηηνύην, βαζηδόκελν ζηα ίδηα 

πνξίζκαηα, ζα θαηαζέζεη αίηεζε αθπξώζεσο ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, 

δεηώληαο ηελ αλάθιεζε όισλ ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Α.Β.  

 

3-. Αζρνινύκελνο, επνκέλσο, κε ηελ Δ.Α.Β. θαη ηε ξύπαλζε ηνπ Αζσπνύ, ν θ. 

Παληειόγινπ δελ είρε σο ζθνπό λα πξνζβάιιεη «…ηε θήκε θαη ηελ ππόζηαζε» ηεο 

εηαηξείαο ζαο, αιιά λα ππεξεηεί ηνπο ζθνπνύο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ θαη αθππλίδεη ηελ 

νηθνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ.  
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********  

 

Απμόδιορ δικαζηικόρ επιμεληηήρ παπαγγέλλεηαι να επιδώζει νομίμωρ ηην παπούζα 

εξώδικη απάνηηζη - δήλωζη ππορ ηην εηαιπεία με ηην επωνςμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ Α.Ε.), πος εδπεύει ζηον Πύπγο Αθηνών, οδόρ 

Μεζογείων απ. 2 – 4, νομίμωρ εκπποζωποςμένηρ από ηο Διεςθύνονηα Σύμβοςλό ηηρ κ. 

Αναζηάζιο Φιλιππάκο, ππορ γνώζιν ηηρ και για ηιρ νόμιμερ ζςνέπειερ.  

 

Γίλεηαη κλεία όηη ζε θάζε πξσηόηππν επηθνιιήζεθε έλζεκν Τ.Π.Γ.Α. 

 

 

Αζήλα, 09-01-2009 

Ο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ εμσδίθσο δεινύληνο 

  


