
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
του  Σωματείου  με  την  επωνυμία  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΥΡΟΥ  (ENVIRONMENTAL  QUALITY

OBSERVATORY OF SYROS)”, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου,

οδός  Βροντάδου  αρ.  58,  ΑΦΜ  997193351,  όπως  εκπροσωπείται

νόμιμα.

ΠΡΟΣ

την  ανώνυμη εταιρεία  με  την  επωνυμία  “ONEX (ΟΝΕΞ)  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που εδρεύει στο Χαλάνδρι

Αττικής,  οδός  Κ.  Παλαιολόγου  αρ.  87,  ΑΦΜ  800953882,  όπως

εκπροσωπείται νόμιμα.

---------------*---------------

Με  την  από  06.07.2021  εξώδικη  δήλωσή  σας,  χαρακτηρίζετε

αναληθές   και  συκοφαντικό  το  περιεχόμενο  της  ανακοίνωσης  που

αναρτήσαμε  στις 30.06.2021  στην  ιστοσελίδα  μας

“syrosenvobservatory.gr”,  καθώς   και  το  περιεχόμενο  της  από

29.06.2021  αναφοράς   μας  προς  τις  Αρχές,  σχετικά  με  τη

συσσώρευση  αποβλήτων  αμμοβολής  σε  εξωτερικό  χώρο  του

Ναυπηγείου,  τα   οποία (έγγραφα)  μας καλείτε να ανακαλέσουμε,

υποδεικνύοντας μάλιστα το κείμενο μεταμέλειας  που οφείλουμε να

αναπαράγουμε αυτολεξεί και να δημοσιεύουμε μέχρι τις 08.07.2021.

Άλλως,  μας δηλώνετε ότι διατηρείτε «ακέραιο το δικαίωμά σας να ζητήσετε

αποκατάσταση της ζημίας σας και την παραδειγματική τιμωρία μας». 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, η δημοσίευση των δύο ως άνω

εγγράφων εντάσσεται  «στην ενορχηστρωμένη μας προσπάθεια συκοφαντικής



δυσφημήσεώς σας» και στοχεύει στο  «να στρέψουμε την κοινή γνώμη εναντίον

της εταιρείας σας, να αμαυρώσουμε το έργο, τη φήμη και τη δραστηριότητά σας»

Ακόμη,  στη  δήλωσή  σας,  ισχυρίζεστε  ότι,  προκειμένου  να

καταστήσουμε αληθοφανή την καταγγελία μας,  τη συνοδεύουμε με

«παραπλανητικές και στοχευμένες φωτογραφίες.., οι οποίες ελήφθησαν σε χρονικό

σημείο  μεταγενέστερο  της  διαδικασίας  απομάκρυνσης  της  αμμοβολής  ...  καθώς

εμφανιζόταν  το  Ναυπηγείο  ως  χώρος  γεμάτος  συσσωρευμένη  αμμοβολή,  ενώ  η

πραγματικότητα ήταν ότι ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχε ξεκινήσει η νόμιμη

διαδικασία απομάκρυνσής τους». 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1. Η αναφορά μας προς στις Αρχές συντάχθηκε στις 29 Ιουνίου

2021 και οι συνημμένες σε αυτή φωτογραφίες ελήφθησαν στις 27, 28

και  29  Ιουνίου  2021,  ενώ  η  διαδικασία  απομάκρυνσης  των

αποβλήτων αμμοβολής  ξεκίνησε το πρωί της 30ης  Ιουνίου. Η σχετική

δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας καθώς και στη σελίδα που διατηρεί

ο σύλλογος μας στο Facebook έγινε το απόγευμα της  30ης  Ιουνίου

και συνοδεύονταν από πρόσθετες  φωτογραφίες,  που ελήφθησαν το

πρωί της ίδιας μέρας.

2. Η ανάρτησή μας και η καταγγελία μας ως προς το γεγονός της

απόθεσης  των  προϊόντων  αμμοβολής  σε  εξωτερικό  χώρο  των

Ναυπηγείων είναι απολύτως αληθής, όπως συνομολογείτε και εσείς,

αλλοιώνοντας,  βέβαια,  τα πραγματικά περιστατικά,  προκειμένου να

καταστούν αληθοφανείς οι εξηγήσεις σας   [πρβλ.  «οι εν λόγω σωροί

βρίσκονταν εκεί [δηλ. σε εξωτερικό χώρο] τη δεδομένη χρονική στιγμή,  καθώς τις

ημέρες  εκείνες  όπου  [τυχαία;]  τραβήχτηκαν  οι  φωτογραφίες  είχε  φθάσει  στην

προβλήτα του Ναυπηγείου το –τουλάχιστον προ μηνός προγραμματισμένο- φορτηγό

πλοίο με την επωνυμία «ΠΕΡΛΑΪΤ»  “PERLITE”, το οποίο ήταν εφοδιασμένο .....



«Με  άλλα  λόγια,  η  εταιρεία  μας  αφού  πληροφορηθήκαμε  ότι   θα  είχαμε

διαθέσιμο  το  ανωτέρω  πλοίο  την  29.06.2021,  λίγες  ώρες  πριν  μετέφερε  τα

απόβλητα εκτός αποθήκης  [υπογράμμιση δική μας]  σε στοίβες προκειμένου να

φορτωθούν  άμεσα  χωρίς  προβλήματα  από  τα  φορτωτικά  μηχανήματα  που  τα

μεταφέρουν στο πλοίο......» 

3.  Η  διαδικασία  εκτέλεσης  εργασιών  αμμοβολής,  αποθήκευσης

και  μεταφοράς  αποβλήτων  αμμοβολής  ρυθμίζεται  λεπτομερώς,

μεταξύ  άλλων,   στην  με  αριθμό  186580/7-10-2011  απόφαση  του

Υπουργού  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  περί

ανανέωσης  -  τροποποίησης  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  της

μονάδας (ΑΔΑ: 45ΟΟ0-ΜΡΗ), και στον  Ειδικό  Κανονισμό  του Λιμένα

Σύρου (Β΄ 400/1986). Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την ως άνω ΥΑ (περιβαλλοντικοί  όροι): 

«4.1.12. Το μίγμα αποξεστικού υλικού σκωριών, το οποίο καθιζάνει στο κύτος του

πλοίου [πρέπει] να συλλέγεται με συστήματα αναρρόφησης κενού και  να οδηγείται

προς  αποθήκευση  σε  κλειστά  σιλό.  Το  σύστημα  αυτό  να  είναι  εφοδιασμένο  με

κατάλληλα  επιλεγμένα σακόφιλτρα,  ώστε  να  γίνεται  αποτελεσματική  δέσμευση της

παραγόμενης σκόνης.

«4.1.13. Τόσο το υλικό της αμμοβολής που παραλαμβάνεται στη μονάδα όσο και

το χρησιμοποιημένο υλικό να αποθηκεύονται σε χώρο στεγασμένο, με στεγανοποιημένο

δάπεδο που προφυλάσσεται από βροχές, πλημμύρες, πνέοντες ανέμους κ.λ.π.

4.3.9. Το χρησιμοποιημένο υλικό αμμοβολής να συλλέγεται σε κλειστούς θαλάμους

αμμοβολής και να ανακυκλώνεται, αφού προηγουμένως υποστεί  καθαρισμό για την

απομάκρυνση  των  παρασυρόμενων  προσμίξεων,  σε  σύστημα  κόσκινου  -

σακκόφιλτρου.

«Δ.4. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα

εκτέλεσης  και  εκμετάλλευσης  της  εταιρείας  ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., (εν προκειμένω, τη νέα εταιρεία)».



Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (το με αριθμ. πρωτ. 308/3-

2-2020 έγγραφο του Τμήματος Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών πόρων

της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου,  ΑΔΑ: ΩΦΠΘ7ΛΞ-ΒΙΧ),  θέτει  επιπλέον

ως προϋπόθεση για τη λειτουργία του ναυπηγείου την υποχρέωση

της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

Ο  Ειδικός  Κανονισμός του Λιμένα Σύρου αρ. 15 (Β΄400/1986)

επιβάλλει, όπως:

«Τα  στερεά  κατάλοιπα  των  εργασιών  αποσκωρίασης  να  συλλέγονται,  να

μεταφέρονται  και  να απορρίπτονται  σε  ειδικούς χερσαίους,  εκτός περιοχής λιμένα,

χώρους  υποδοχής  τους.  Ειδικά  κατά  την  περίπτωση  εργασιών  αποσκωρίασης  σε

εξωτερικές  επιφάνειες  η  συλλογή  των  αποβλήτων  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται

καθημερινά (άρθρο 5). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη τήρηση των διατάξεων

του  κανονισμού  διατάσσεται  η  διακοπή  των  εργασιών  μέχρι  αποκατάστασης  των

αντικανονικοτήτων  (άρθρο  8)  και  ανεξάρτητα  από  τις  συντρέχουσες  ποινικές  και

αστικές ευθύνες των παραβατών, αυτοί υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157

του Ν. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α/73) “Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” ως ισχύει,

(άρθρο 9).

Ακόμη,  από  καμία  διάταξη  των   περιβαλλοντικών  όρων  δεν

συνάγεται ότι επιτρέπεται το κοσκίνισμα των αποβλήτων αμμοβολής

στον ανοιχτό χώρο χωρίς τη χρήση κατάλληλων φίλτρων,  για την

αποτελεσματική  δέσμευση  της  παραγόμενης  σκόνης.  Από

φωτογραφία που ελήφθη το πρωί της 30ης  Ιουνίου, δεν φαίνεται να

έγινε  χρήση  των  κατάλληλων  φίλτρων  κατά  τη  πραγματοποίηση

ανοιχτά στην ατμόσφαιρα της διεργασίας αυτής.

4.  Δεν είναι αληθές το αναφερόμενο από εσάς ότι  η εταιρεία  σας

αφού πληροφορήθηκε ότι  θα είχε διαθέσιμο το ανωτέρω πλοίο την 29.06.2021,

λίγες ώρες πριν μετέφερε τα απόβλητα εκτός αποθήκης σε στοίβες προκειμένου να

φορτωθούν  άμεσα  χωρίς  προβλήματα  από  τα  φορτωτικά  μηχανήματα  που  τα

μεταφέρουν στο πλοίο......».



Ξέρετε  καλά  ότι  τα  απόβλητα  χρησιμοποιημένης  αμμοβολής

βρίσκονταν στον ανοιχτό χώρο του ναυπηγείου, όχι λίγες ώρες πριν

τη φόρτωσή τους στο πλοίο, όπως ισχυρίζεστε, αλλά επί ημέρες. Για

το γεγονός αυτό ο Σύλλογός μας  ενημερώθηκε   πριν τις  27.06.2021

και για πρώτη φορά το αποτύπωσε φωτογραφικά στις 27.06.2021.

Τα  απόβλητα  παρέμειναν  εκτεθειμένα  στον  ανοιχτό  χώρο  και  τις

επόμενες  δύο  ημέρες  (28  και  29  Ιουνίου).  Αψευδής  μάρτυρας  οι

φωτογραφίες  των αντίστοιχων  ημερών που είναι  συνημμένες  στην

αναφορά μας προς τις Αρχές. 

Η έναρξη της απομάκρυνσης των αποβλήτων από τον ανοιχτό

χώρο όπου ήταν συσσωρευμένα ξεκίνησε το πρωί της 30.06.2021.

Δεν  γνωρίζουμε  κατά  πόσο  ο  κατάπλους  του  πλοίου  “ΠΕΡΛΑΪΤ”

PERLITE  είχε  προγραμματιστεί  «προ  μηνός  τουλάχιστον»,  όπως

διατείνεστε. Αν ο  ισχυρισμός  σας πιστωθεί ως αληθής, οφείλετε  να

μας εξηγήσετε, για ποιο λόγο τα απόβλητα παρέμειναν εκτεθειμένα

σε  ανοιχτό  χώρο  επί  τρεις  (3)  τουλάχιστον   ημέρες  πριν  την

προγραμματισμένη φόρτωσή τους. 

5.  Ο  ισχυρισμός  σας  ότι  το  πλοίο  PERLITE  είχε  φτάσει  στη

προβλήτα του Ναυπηγείου “τις ημέρες όπου (τυχαία;;) τραβήχτηκαν

οι φωτογραφίες” δεν είναι αληθής. Οι συνημμένες φωτογραφίες της

αναφοράς μας προς τις  Αρχές είχαν τραβηχτεί  στις  27,  28 και  29

Ιουνίου ενώ από τα στοιχεία κίνησης του πλοίου που αναζητήσαμε

μετά τη λήψη του εξωδίκου σας,  πληροφορηθήκαμε  ότι το πλοίο

κατέπλευσε στη Σύρο στις 30.06.2021 και ώρα  07:18. Το γεγονός ότι

η  απομάκρυνση των αποβλήτων ξεκίνησε  την  επόμενη  ημέρα της

υποβολής  της  καταγγελίας  μας,   μάς  οδήγησε,  σύμφωνα  με  τα

δεδομένα που είχαμε υπόψη μας, όταν συντάξαμε την ανακοίνωση,



στην εύλογη διαπίστωση ότι στην επίσπευση της   απομάκρυνσης

συνέτεινε η παρέμβασή μας.

Σε κάθε περίπτωση, η αιτίασή σας ότι υποβάλαμε την καταγγελία

μας στις Αρχές, «όταν στον εξωτερικό χώρο του Ναυπηγείου βρίσκονταν επί τω

έργω φορτωτικά μηχανήματα, τα οποία είχαν ήδη περισυλλέξει για μεταφορά στο

πλοίο τη χρησιμοποιημένη αμμοβολή», είναι αναληθής και αβάσιμη.

6. Στην εξώδικη δήλωσή σας δεν εξηγείτε, για ποιο λόγο έπρεπε

τα  απόβλητα  να  μεταφερθούν  πρώτα  στον  ανοιχτό  χώρο,  όπου

παρέμειναν  εκτεθειμένα  για  τουλάχιστον  τρεις  (3)  ημέρες,  και  στη

συνέχεια  να  φορτωθούν  στο  πλοίο,  όταν,  σύμφωνα  με  τους

περιβαλλοντικούς  όρους,  τους  οποίους  διατείνεστε  ότι  τηρείτε,

έπρεπε να βρίσκονται σε ασφαλή στεγασμένο χώρο και να ξεκινήσει

η μεταφορά τους από το σημείο εκείνο. 

Στερείται  λογικής  ο  ισχυρισμός  σας  ότι  μεταφέρατε  και

τοποθετήσατε   τα  απόβλητα  στον  ανοιχτό  χώρο,   εν  όψει  της

επικείμενης απομάκρυνσής τους, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό

καταβάλατε  διπλάσια  προσπάθεια..  Ως  τεχνική  μέθοδος,  που

προκαλεί   κατασπατάληση ανθρωπίνων και  μηχανικών πόρων και

ταυτόχρονα  καταστρατηγεί  τους  περιβαλλοντικούς  όρους,  είναι

προδήλως ακατάλληλη. Εκτός εάν αποτέλεσε τεχνική δοκιμή για την

περίπτωση  που  θα  πρέπει  να  διαχειριστείτε  τα  χρησιμοποιημένα

απόβλητα, όταν  η στεγασμένη αποθήκη θα είναι πλήρης. 

7. Μας  προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ως θιγόμενη από την

ανάρτησή μας  φέρεται η εταιρεία σας, ενώ η άδεια λειτουργίας του

ναυπηγείου έχει  εκδοθεί  στο όνομα της εταιρείας “ONEX NEORION

SHIPYARDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία, είναι υπεύθυνη για την

λειτουργία  του  ναυπηγείου  και  την  τήρηση  των  όρων  της



εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης,  όπως  πιστοποιείται και στο

με  αρ.  πρωτ. 1335/24.06.2121 έγγραφο της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

8. Τόσο η αναφορά μας στις Αρχές όσο και η ανάρτησή μας δεν

στόχευαν στο «να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον της εταιρείας σας και να

αμαυρώσουν το έργο, τη φήμη και τη δραστηριότητά της». Το σωματείο μας,

όπως και  κάθε πολίτης  ατομικά,  έχει  δικαίωμα και  υποχρέωση να

απευθύνεται  στις  αρμόδιες  αρχές,   όταν  σχηματίζει  βάσιμα  την

πεποίθηση ότι τελείται παράνομη πράξη και να ζητά από τις αρχές να

προβούν στις εκ του νόμου οφειλόμενες ενέργειές τους. Κάθε λέξη

της αναφοράς μας είναι αληθής. 

Η ανάρτησή μας  συνιστά εκδήλωση της, προστατευόμενης,  τόσο

από  το  Σύνταγμα  όσο  και  από  την  Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  των

Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου,  ελευθερίας  της  έκφρασης,  της

ελευθερίας, δηλαδή, να εκδηλώνει κανείς, προφορικώς ή εγγράφως,

τις  σκέψεις  του  και  να  εκφράζεται  ελεύθερα  στο  πλαίσιο  του

δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η ελευθερία αυτή ενισχύεται ακόμη

περισσότερο όταν σκοπός της δεν είναι η προστασία ενός ατομικού

αγαθού (λ.χ. της προσωπικής ιδιοκτησίας), αλλά η προστασία ενός

συλλογικού  αγαθού,  δηλαδή  του  περιβάλλοντος,  φυσικού,

πολιτιστικού,  οικιστικού.  Η  προστασία  αυτή  κατοχυρώνεται  στο

άρθρο 24 Συντ., από το οποίο απορρέει  δικαίωμα ατομικό, κοινωνικό

και  πολιτικό.  Το δικαίωμα αυτό παρέχει   στους πολίτες  ακόμη και

αγώγιμη αξίωση έναντι του Κράτους για αποχή του τελευταίου από

πράξεις που προσβάλλουν το περιβάλλον, καθώς και  για τη λήψη

θετικών μέτρων που αποβλέπουν στην προστασία του.



9. Το Σωματείο μας δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την επιδίωξη

των νόμιμων σκοπών του. Ούτε θα πάψει  να δημοσιοποιεί  και  να

αναδεικνύει περιστατικά περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αν η εταιρεία

σας επέλεξε να υποκαταστήσει τα επιχειρήματα με την προσπάθεια

απαξίωσης  των  μελών  μας,  με  την  απόδοση  σκοπιμοτήτων  και

ιδιοτέλειας  στις  νόμιμες  παρεμβάσεις  μας,  με  τραχείς  και

συκοφαντικούς  ισχυρισμούς,  με    αγωγές  που  κατατείνουν  σε

εκφοβισμό, και με δηλώσεις για παραδειγματική τιμωρία μας, είμαστε

υποχρεωμένοι  να απαντήσουμε.  Και  στις  δικαστικές  αίθουσες   και

στο δημόσιο διάλογο.  

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την

εταιρεία  στην  οποία  απευθύνεται,  για  να  λάβει  γνώση  και  για  τις  νόμιμες  συνέπειες,

αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Σύρος, 09.07.2021
Για την εξωδίκως δηλούσα

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος


