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Εισήγηση 

 
 

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 

έργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις προς 

παραγωγή χρυσού στο Πέραµα της Π.Ε. Έβρου» της εταιρίας 

«Χρυσωρυχεία Θράκης Α. Ε.» 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το υπό εξέταση έργο αφορά τις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις  που προτείνονται να 

κατασκευαστούν για την εκµετάλλευση της χρυσοφόρου µεταλλοφορίας του 

κοιτάσµατος το οποίο εµφανίζεται στην περιοχή του Περάµατος της Π.Ε. Έβρου, στα 

ανατολικά της τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας. Η εν λόγω µεταλλοφορία 

«φιλοξενείται» εντός στρώµατος όξινου ηφαιστειακού ψαµµίτη (>80% χαλαζία) και 

υπέρκειται ενός πακέτου ανδεσιτικών ηφαιστειακών λατυποπαγών.  

 

Από τα αποτελέσµατα των ερευνητικών γεωτρήσεων της εταιρείας προέκυψε ότι τα 

µέχρι σήµερα προσδιορισθέντα µεταλλευτικά αποθέµατα ανέρχονται για οριακή 

περιεκτικότητα σε χρυσό 1 gr/tn, σε 9.378.000 τόνους µε µέση περιεκτικότητα 3,20 

gr/tn χρυσό (Au) και 3,75 gr/tn άργυρο (Ag), και µέση σχέση αποκάλυψης 1:0,29 

(δηλαδή τόνοι στείρων ανά τόνο µεταλλεύµατος ROM). 
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Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Μ.Ε.» η οποία 

ανήκει στην καναδική µεταλλευτική εταιρία χρυσού Eldorado Gold Corporation. 

 

Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε. προτείνεται η εφαρµογή υπαίθριας εκµετάλλευσης 

κλειστής εκσκαφής µε επιλεκτική εξόρυξη. Η διάρκεια ζωής του µεταλλείου 

υπολογίζεται σε περίπου 8 χρόνια. Το έργο στοχεύει στην εκµετάλλευση του 

χρυσοφόρου κοιτάσµατος για την παραγωγή ράβδων χρυσού/αργύρου (κράµα 

DORE) µε περιεκτικότητα σε χρυσό ~40%. 

 

Οι κύριες εγκαταστάσεις του έργου περιλαµβάνουν: 

Α. Υπαίθριο Μεταλλείο 

Β. Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μεταλλεύµατος 

Γ. Χώρο Απόθεσης Αφυδατωµένων Τελµάτων 

 

Η θέση που προτείνεται να λάβει χώρα η επιφανειακή εκµετάλλευση του 

µεταλλεύµατος βρίσκεται πάνω από 0,5 km από το οριοθετηµένο δυτικό όριο του 

οικισµού Περάµατος  και περίπου 5 km βόρεια του Θρακικού Πελάγους. 

H εξόρυξη του κοιτάσµατος θα γίνει µε χρήση εκρηκτικών σε ποσοστό 60% των 

πετρωµάτων ενώ το 10% θα εξορυχτεί µε µηχανική άροση και το 30% µε µηχανική 

εκσκαφή. 

Κατά την πλήρη ανάπτυξη του µεταλλείου, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ηµερήσιας 

παραγωγής µεταλλεύµατος υπολογίζεται σε 4.598 t/d ROM, που αντιστοιχεί για 261 

εργάσιµες ηµέρες το χρόνο ή περίπου 1.200.000 t/έτος ROM.  

 

Κατηγορία αποθεµάτων Αποθέµατα σε 106 t ROM 

Βέβαια και δυνατά αποθέµατα 

(µέση περιεκτικότητα t ROM 3,20 g/t Au, 3,75 g/t 

Ag) 

 

9,378 

Στείρα εξόρυξης 

(δηλ. φτωχό µετ/µα, οξειδωµένα και θειούχα 

στείρα) 

 

2,742 

Συνολικό πέτρωµα προς εξόρυξη 12,120 

Σχέση αποκάλυψης (µετ/µα ROM προς στείρα) 1:0,29 
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Τα στείρα διακρίνονται σε οξειδωµένα και θειούχα. Με εκτιµούµενη αναλογία 18,6:1, 

τα παραγόµενα οξειδωµένα στείρα υπολογίζονται σε 2.602.000 τόνους, ενώ τα 

θειούχα στείρα υπολογίζονται σε 140.000 τόνους. 

Τα στείρα προβλέπεται να αποτίθενται προσωρινά σε χωριστούς σωρούς σε ειδικά 

διαµορφωµένους χώρους απόθεσης στα ΒΔ όρια της εκσκαφής. Ειδικότερα, 

προβλέπονται δύο χώροι απόθεσης κοντά στο δρόµο προσπέλασης του µεταλλείου, 

ένας εξωτερικός 67 στρ. για τα οξειδωµένα και το φτωχό µετάλλευµα και ένας 

εσωτερικά για τα θειούχα έκτασης 11 στρ. Το µεγαλύτερο µέρος των οξειδωµένων 

στείρων θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή εσωτερικών αναχωµάτων του χώρου 

απόθεσης τέλµατος και η υπόλοιπη ποσότητα για εργασίες περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης. 

Κατά τις εργασίες κλεισίµατος της εγκατάστασης, τα θειούχα στείρα προβλέπεται να 

µεταφερθούν εντός του βαθύτερου τµήµατος της εκσκαφής και να εγκιβωτιστούν 

εντός ειδικά διαµορφωµένου και στεγανού χώρου, ο οποίος στη συνέχεια θα 

καλυφθεί από οξειδωµένα στείρα, αργιλικό υλικό και φυτική γη προκειµένου να 

αποφευχθεί η άµεση έκθεση των θειούχων στείρων στην ατµόσφαιρα και στο νερό 

της βροχής. 

 

Η προτεινόµενη θέση του εργοστασίου επεξεργασίας, έκτασης 106 στρ, βρίσκεται 

σε απόσταση 1 Km ΝΔ από τα Δυτικά όρια του οικισµού Περάµατος και περίπου 

0,25 km Δ του δυτικού ορίου του υπαίθριου µεταλλείου. Θα συνδέεται προς βορρά 

µε το εθνικό οδικό δίκτυο (Εγνατία Οδός) µέσω διάνοιξης δρόµου µήκους 1,98 km και 

την αναβάθµιση υφιστάµενης δασικής χωµάτινης οδού µήκους 4,7 km.  

Το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί για ετήσια κατεργασία 1.200.000 τόνων 

µεταλλεύµατος, ήτοι 3.288 τόνους την ηµέρα (ονοµαστική 3.653 τόνους/ηµέρα). 

Με εξαίρεση τα κυκλώµατα θραύσης που θα λειτουργούν 16h/d επί 7d/w, η 

λειτουργία του εργοστασίου θα είναι συνεχής 24 h/d X 365 d/y µε συντελεστή 

λειτουργικότητας 90%. 

 

Η µέθοδος κατεργασίας του µεταλλεύµατος περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

1. Πρωτογενής θραύση µε χρήση σιαγονωτού θραυστήρα.  

2. Δευτερογενής και τριτογενής θραύση µε κωνικούς θραυστήρες. 

3. Υγρή λειοτρίβηση µεταλλεύµατος σε κλειστό κύκλωµα µε σφαιρόµυλο και 

συστοιχία υδροκυκλώνων. 

4. Πύκνωση πολφού µεταλλεύµατος λειοτρίβησης. 

5. Εκχύλιση του λειοτριβηµένου πολφού µεταλλεύµατος µε διάλυµα κυανιούχου 

νατρίου και εµφύσηση οξυγόνου, σε αλκαλικό περιβάλλον παρουσία ενεργού 
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άνθρακα σε συστοιχία δεξαµενών CILO (Carbon in Leach Oxygen) προς 

ανάκτηση του περιεχόµενου χρυσού. 

6. Κατεργασία του φορτισµένου µε χρυσό/άργυρο ενεργού άνθρακα από τις 

δεξαµενές κυάνωσης, µε όξινη έκπλυση, αποφόρτιση και αναγέννηση και 

τέλος ανακύκλωσή του στο κύκλωµα της κυάνωσης. 

7. Ηλεκτρανάκτηση του χρυσού και του αργύρου του µεταλλοφόρου διαλύµατος 

της αποφόρτισης. 

8. Φρύξη, τήξη και χύτευση των καθόδων των ηλεκτρολυτικών κελιών για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος (ράβδοι χρυσού/αργύρου DORE). 

9. Καταστροφή των κυανιόντων που περιέχονται στον πολφό των καταλοίπων 

της κατεργασίας µε την µέθοδο INCO (SO2+Oxygen). 

10. Πύκνωση του πολφού και αφύγρανσή του σε φιλτροπρέσσες µε τελική 

περιεκτικότητα 85% κ.β. σε στερεά. 

11. Μεταφορά µε ταινιόδροµο και απόθεση του αφυγραµένου/συµπιεσµένου 

τέλµατος σε ειδικά διαµορφωµένο υδατοστεγή χώρο απόθεσης (Ε.Δ.Α.Ε.). 

 

Η προτεινόµενη θέση της εγκατάστασης διάθεσης του αφυγραµένου τέλµατος 

βρίσκεται 400 m ανατολικά του εργοστασίου επεξεργασίας και 500 m νότια του 

οικισµού Περάµατος, εντός λεκάνης απορροής του ανατολικού κλάδου του βορείου 

τµήµατος του Παλιορέµατος. 

Προβλέπεται να έχει συνολική ωφέλιµη αποθηκευτική χωρητικότητα 6,9x106 m3, 

από τα οποία τα 1,8x106 m3 κάτω από το επίπεδο στέψης του κύριου αναχώµατος 

(κατάντη ανάχωµα) και 5,1x106 m3 πάνω από αυτό. Η συνολική παραγωγή 

αφυγραµένου τέλµατος προβλέπεται σε 5,9x106 m3 για τα 8 έτη λειτουργίας του 

έργου. 

Η εγκατάσταση θα οριοθετείται από 4 αναχώµατα περιµετρικά (ανάντη, κατάντη, 

ανατολικά και δυτικά). Το κύριο ανάχωµα (κατάντη) θα είναι ένα τυπικό ανάχωµα 

λιθορριπής για την κατασκευή του οποίου, όπως και για τα υπόλοιπα, προβλέπεται 

να χρησιµοποιηθεί υλικό προερχόµενο από δανειοθάλαµο της περιοχής απόθεσης 

και θα έχει στην τελική ανάπτυξή του ύψος 40 m και πλάτος στέψης 10 m, µε τελικό 

επίπεδο στέψης 195 m α.ε.θ. Ο πυθµένας της εγκατάστασης και οι ανάντη πλευρές 

όλων των αναχωµάτων θα επιστρωθούν µε σύστηµα στεγανοποιητικών υλικών, που 

θα περιλαµβάνει γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση BENTOFIX ή παρόµοιου 

τύπου πολύ χαµηλής διαπερατότητας της τάξης των 1x10-11 m/s και 

γεωµεµβράνη HDPE πάχους 1,5 mm διαπερατότητας 1x10-14 m/s.  

Για την απόθεση και συγκράτηση του αφυγραµένου τέλµατος πάνω από το υψόµετρο 

των 195 m α.ε.θ., προβλέπεται η δηµιουργία εσωτερικών αναχωµάτων 
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κατασκευασµένων από µεταλλευτικά οξειδωµένα στείρα. Συνολικά προβλέπεται η 

κατασκευή 8 εσωτερικών αναχωµάτων που θα εδράζουν επί του αφυγραµένου 

τέλµατος, µε τα οποία θα ανυψωθεί η εγκατάσταση από το υψόµετρο των 195 m 

α.ε.θ. µέχρι το υψόµετρο των 235 m α.ε.θ. Τα αναχώµατα αυτά θα έχουν πλάτος 5 

m εκτός αυτού στο υψόµετρο των 225 m α.ε.θ. που θα έχει πλάτος 10 m. Έτσι στην 

τελική ανάπτυξή της η εγκατάσταση θα φτάσει σε ύψος 70 m από το δάπεδο της 

λεκάνης. Η συνολική επιφάνεια κατάληψης της προτεινόµενης εγκατάστασης 

διάθεσης τελµάτων συµπεριλαµβανοµένων των έργων υποδοµής θα είναι 325 στρ, 

ενώ το ανώτερο τµήµα της θα έχει επιφάνεια 103 στρ. 

 

Για την συλλογή των επιφανειακών απορροών στην περιοχή της Εγκατάστασης 

Διάθεσης Αποβλήτων Επεξεργασίας (Ε.Δ.Α.Ε.) προτείνεται η κατασκευή δύο (2) 

λιµνών συλλογής υδάτων: 

• λίµνη καθαρών απορροών χωρητικότητας 70.000 m3 για τη συλλογή των 

καθαρών απορροών από την περιοχή ανάντη της Ε.Δ.Α.Ε. και των 

επιφανειακών απορροών των τάφρων εκτροπής, και 

• λίµνη συλλογής δυνητικά επιβαρυµένων απορροών χωρητικότητας 

160.000 m3 για την συλλογή των δυνητικά επιβαρυµένων απορροών κυρίως 

από την Ε.Δ.Α.Ε.  

 

Η λίµνη συλλογής δυνητικά επιβαρυµένων απορροών θα βρίσκεται στον πόδα του 

νοτίου αναχώµατος της Ε.Δ.Ε.Α. και για τη συγκράτηση του νερού θα κατασκευαστεί 

κατάντη ανάχωµα ύψους 30 m µέχρι το υψόµετρο 145 m. Ο πυθµένας θα 

στεγανοποιηθεί µε γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση και γεωµεµβράνη κατά τα 

πρότυπα της Ε.Δ.Α.Ε. Τα νερά θα ανακυκλώνονται µε άντληση στο εργοστάσιο. 

Η λίµνη συλλογής καθαρών απορροών θα κατασκευαστεί µε κατάντη ανάχωµα η 

στέψη του οποίου θα βρίσκεται σε υψόµετρο 100 m α.ε.θ. και ο πόδας σε υψόµετρο 

90 m α.ε.θ. Επίσης ο πυθµένας της θα είναι στεγανοποιηµένος µε την 

προαναφερθείσα σύνθετη στεγανοποιητική επίστρωση κατά τα πρότυπα της 

Ε.Δ.Α.Ε. Τα νερά επίσης θα αξιοποιούνται στο κύκλωµα επεξεργασίας του 

εργοστασίου. 

 

Επίσης στο χώρο του Εργοστασίου Επεξεργασίας θα κατασκευαστεί λιµνοδεξαµενή 

νερού εργοστασίου επεξεργασίας χωρητικότητας 10.000 m3 για την συλλογή των 

νερών από την αποστράγγιση του Μεταλλείου και των δυνητικά επιβαρυµένων 

απορροών του χώρου απόθεσης µεταλλεύµατος ROM και του εργοστασίου 

επεξεργασίας. 
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Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία θα προέρχεται από: 

- Την φυσική υγρασία του µεταλλεύµατος 

- Επιφανειακά νερά και νερά βροχής που συγκεντρώνονται στις λίµνες 

συλλογής. 

- Τις εσωτερικές ανακυκλώσεις από τη λίµνη νερού του εργοστασίου 

επεξεργασίας. 

- Νερό από τη γεώτρηση W2R. 

Η µέθοδος κατεργασίας που επιλέχθηκε σχεδιάστηκε να λειτουργήσει σε κλειστό 

κύκλωµα οπότε το νερό της γεώτρησης θα χρησιµοποιείται µόνο για την 

αναπλήρωση των συνολικών απωλειών. 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. Επέµβαση στο φυσικό περιβάλλον 

Tο έργο λόγω του είδους και του µεγέθους του θα έχει εξαιρετικά σοβαρές και 

µόνιµες επιπτώσεις στην µορφολογία, το τοπίο, στην αισθητική αξία της φύσης, τα 

οικοσυστήµατα και τις χρήσεις γης της περιοχής επέµβασης. 

 

2. Ασυµβίβαστο έργο µε τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές του 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού  

Η εν λόγω εκµετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσµατος του Περάµατος δεν συνάδει 

µε το εγκεκριµένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Πιο συγκεκριµένα και 

σύµφωνα µε την Απόφαση 29310/2003 (ΦΕΚ 1471 Β’/9-10-2003) «Έγκριση 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» «…η εκµετάλλευση των αποθεµάτων 

µπορεί να είναι προβληµατική για την Περιφέρεια, κυρίως για λόγους αναπότρεπτης 

βλάβης στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν οικονοµικά βιώσιµες µέθοδοι αντιµετώπισης 

της ισχυρά οχλούσας ρύπανσης» 

 

3. Επέµβαση σε ρέµα 

Ο χώρος απόθεσης των αφυγραµένων τελµάτων προτείνεται να κατασκευαστεί εντός 

λεκάνης απορροής ανατολικού κλάδου του βορείου τµήµατος του Παλιορέµατος. 

Σύµφωνα όµως µε την νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (Αποφάσεις 

1801/1995, 2163/1995) τα ρέµατα αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, επί των 
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οποίων απαγορεύονται επεµβάσεις που θίγουν τη λειτουργία τους, όπως είναι η 

απορροή προς την θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς. Επιπλέον 

λειτουργούν ως φυσικοί αεραγωγοί, που µαζί µε την χλωρίδα και πανίδα τους, 

αποτελούν οικοσυστήµατα µε ιδιαίτερο µικροκλίµα και συµβάλλουν πολλαπλώς στην 

ισορροπία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια τα ρέµατα ως στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος αποτελούν αντικείµενα συνταγµατικής προστασίας (αρθ. 24 του 

Συντάγµατος), που αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στην 

διασφάλιση της επιτελούµενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων, 

αποκλειόµενης κάθε εργασίας επιχώσεως ή καλύψεως. 

 

Επιπλέον κρίνεται, ότι το έργο ενέχει εν δυνάµει κινδύνους για καταστροφικές και µη 

αναστρέψιµες επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.  

 

Συγκεκριµένα επισηµαίνεται η πιθανή αστοχία στα παρακάτω τεχνικά θέµατα: 

1. Σταθερότητα της προτεινόµενης εγκατάστασης απόθεσης των αφυγραµένων 

τελµάτων µε την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση των καιρικών 

συνθηκών και των βρόχινων νερών. 

Τα εξωτερικά αναχώµατα προβλέπεται να κατασκευαστούν από υλικά 

προερχόµενα από δανειοθάλαµο της περιοχής απόθεσης. Σύµφωνα µε την 

µελέτη, το υλικό αυτό αποτελείται από χλωριτικούς σχιστόλιθους µέτριας 

αντοχής µε ελαφρά φαινόµενα διάβρωσης κυρίως στα πρανή. Εποµένως 

εγείρονται ερωτήµατα για το αν αυτά τα υλικά είναι κατάλληλα για την 

κατασκευή των αναχωµάτων αυτών. 

Υπάρχουν σοβαρότατες αµφιβολίες για την ευστάθεια των εσωτερικών 

αναχωµάτων που προτείνεται να κατασκευαστούν για την συγκράτηση του 

αποτιθέµενου τέλµατος και την ανύψωση της εγκατάστασης συνολικά κατά 40 

m πάνω από το επίπεδο στέψης των εξωτερικών αναχωµάτων (δηλαδή από 

υψόµετρο 195 m α.ε.θ. έως τα 235 m α.ε.θ.), διότι τα εσωτερικά αναχώµατα, 

µεγάλου µήκους και πλάτους στέψης 5 m, προβλέπεται να εδράζουν πάνω 

στα αφυγραµένα τέλµατα, των οποίων η συµπεριφορά δεν προσδιορίζεται 

επαρκώς. Δεν είναι προβλέψιµες οι επιδράσεις των εναλλασσόµενων 

καιρικών συνθηκών στο προτεινόµενο σύστηµα απόθεσης του τέλµατος. 

Επιπλέον, το ύψος της εγκατάστασης απόθεσης των τελµάτων από τη βάση 

του κατάντη αναχώµατος µέχρι την κορυφή θα φτάνει στην τελική ανάπτυξή 

της τα 80 m, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγάλες κάθετες και 

οριζόντιες πιέσεις, οι οποίες διαχρονικά πιθανώς να µη µπορούν να 

συγκρατηθούν από τα αναχώµατα. 
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Επίσης αµφισβητείται η διαχρονική αντοχή του στεγανοποιητικού συστήµατος 

(γεωσυνθετικής αργιλικής επίστρωσης και στεγανοποιητικής µεµβράνης 

HDPE 1.5mm) στη λεκάνη του χώρου απόθεσης τελµάτων, υπό το βάρος 

τόσο της τεράστιας µάζας αφυγραµένων τελµάτων όσο και του συστήµατος 

των εσωτερικών αναχωµάτων. 

2. Οι εκτενείς εκσκαφές και η έκθεση σε ατµοσφαιρικές συνθήκες των θειούχων 

µεταλλευµάτων και στείρων ενέχουν κινδύνους όξινης απορροής µε 

επακόλουθη υποβάθµιση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων. 

3. Ενδεχόµενη αστοχία κατά την λειτουργία του έργου καθώς και ενδεχόµενο 

ατύχηµα ιδιαίτερα λόγω της χρήσης κυανιούχου νατρίου µπορεί να 

προκαλέσει σοβαρότατες συνέπειες στη δηµόσια υγεία και στο περιβάλλον. 

 

 

Τέλος επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα λόγω των εν δυνάµει 

κινδύνων, του µεγέθους και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, επιβάλλει σε όλες τις 

φάσεις του έργου, από την κατασκευή έως την τελική αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος και για µεγάλο χρονικό ορίζοντα, αυστηρότατο έλεγχο και 

παρακολούθηση από ειδικά καταρτισµένους επιστήµονες των αρµόδιων υπηρεσιών 

της διοίκησης.  

 

Συνεπεία όλων των παραπάνω και λόγω των µη αντιστρεπτών και σοβαρών 

επεµβάσεων στο φυσικό περιβάλλον και πολλαπλών επιπτώσεων σε αυτό, η 

Υπηρεσία µας γνωµοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του έργου «Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στο Πέραµα, Ν. Έβρου» της εταιρείας 

Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε. 

 

Οι Εισηγητές 

 

Δρ. Παρασκευή Μιρέλη-Γκουτέλα 

Χηµικός 

 

 

Δρ. Νικόλαος Λαζαρίδης 

Χηµικός Μηχανικός 
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