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Εταιρεία προσέφυγε στον Συνήγορο, σχετικά µε την καθυστέρηση της ∆ιοίκησης
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποµάκρυνσης φορτίου υδραργύρου, που
εντοπίστηκε παράνοµα αποθηκευµένο στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο
από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), τον Αύγουστο του 2014. Το υψηλής επικινδυνότητας φορτίο είχε
µεταφερθεί παρανόµως από τη Γερµανία, αλλά υπήρξε αµφισβήτηση ως προς τη
φύση του, καθώς οι αρµόδιες αρχές το χαρακτήριζαν απόβλητο, ενώ η εταιρεία
προϊόν.
Ο Συνήγορος ζήτησε ενηµέρωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες, σχετικά µε το θέµα
και επιπρόσθετα, διοργάνωσε σύσκεψη, στην οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι της
∆ιεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του
ΥΠΕΝ, του ΣΥΓΑΠΕΖ και του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Ο Συνήγορος επεσήµανε εξαρχής, ότι θεωρεί την υπόθεση µείζονος σηµασίας,
καθώς η φύση και ο όγκος του αποθηκευµένου υλικού το καθιστούσε άκρως
επικίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή, δεδοµένου ότι, σε περίπτωση ατυχήµατος, οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια θα ήταν εξαιρετικά
σοβαρές και µη αναστρέψιµες. Η Ανεξάρτητη Αρχή προέβαλε την επίσπευση της
σύννοµης αποµάκρυνσης του επίµαχου φορτίου, ζητώντας τη συνεργασία όλων των
συναρµόδιων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί το µείζον ζήτηµα εξάλειψης του
κινδύνου από το λεκανοπέδιο.
Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η αποσαφήνιση ότι το παράνοµα αποθηκευµένο φορτίο
ήταν απόβλητο και όχι προϊόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και
του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1013/06 (ορισµός της έννοιας «απόβλητο»).
∆ιευκρινίστηκε, επίσης, ότι η επιστροφή του στη Γερµανία αποτελούσε µονόδροµο,
καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατάλληλα αδειοδοτηµένος χώρος αποθήκευσης,
ούτε µεταφοράς αποβλήτων υδραργύρου, ενώ επισηµάνθηκε ότι οι δύο αρµόδιες
αρχές Γερµανίας και Ελλάδας όφειλαν -σύµφωνα µε τον Κανονισµό- να προβούν σε
διακρατική συνεργασία για την επίλυση του ζητήµατος. Το ΥΠΕΝ ζήτησε τη
συνδροµή του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειµένου να διευκολυνθεί η επίλυση των
διακρατικών ζητηµάτων.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, επισπεύστηκε ο επαναπατρισµός των
αποβλήτων υδραργύρου, που τελικώς ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Φεβρουάριο
του 2016.
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