
 

 

Παράνοµη λειτουργία µονάδων επεξεργασίας αγροτοκτηνοτροφικών 

προϊόντων στην Ηλεία  

Σύνοψη υπόθεσης 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του (ν. 3094/2003) 
διερεύνησε αναφορά κατοίκων του ∆.∆. Χαβαρίου ∆ήµου Αµαλιάδας, Νοµού Ηλείας, 
σχετικά µε τη µη σύννοµη λειτουργία και τη ρύπανση του περιβάλλοντος που 
προκαλείται από τη λειτουργία δύο τουρσοποιείων και ενός τυροκοµείου στην 
αγροτική περιοχή ‘Λάκες’. 

Κατά την έρευνα της αναφοράς ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε την αδράνεια 
της Ν.Α. Ηλείας ως προς τη συµµόρφωση µε τη νοµιµότητα και την αποτροπή της 
ρύπανσης στην περιοχή, ενώ διαπιστώθηκε και µη συνεργασία των εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών µε την Αρχή. Ειδικότερα, από την µακροχρόνια υπηρεσιακή 
αλληλογραφία, αλλά και  τη σχετική συζήτηση σε δύο συσκέψεις µε εκπροσώπους 
των αρµοδίων δηµοσίων υπηρεσιών και της Αρχής που πραγµατοποιήθηκαν τον 
Ιούνιο 2005 και τον Ιανουάριο 2006, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

• όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούµενη αδειοδότηση, ενώ 
δεν έχει διασαφηνισθεί εάν επιτρέπονται οι εν λόγω χρήσεις στην περιοχή και 
ως εκ τούτου εάν είναι δυνατή η εγκατάσταση των συγκεκριµένων µονάδων,  

• οι εν λόγω µονάδες ρυπαίνουν κατ΄ εξακολούθηση την περιοχή, 
επιβαρύνοντας µε τα απόβλητά τους τον αέρα, το έδαφος, τα υπόγεια και 
επιφανειακά νερά,  

• από τα διαθέσιµα στοιχεία δεν προκύπτει συστηµατικός έλεγχος (monitoring) 
των περιβαλλοντικών συνθηκών µε λήψη και χηµική ανάλυση δειγµάτων (για 
τους κατάλληλους δείκτες) εδάφους, υπόγειου και επιφανειακού νερού.  

• επί σειρά ετών οι µονάδες δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των 
αρµοδίων υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχει ζητηθεί να 
τηρηθεί η διαδικασία αδειοδότησης και η λήψη µέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος,  

• παρά τις διαπιστωµένες παραβάσεις, πέραν των προστίµων, δεν έχουν 
επιβληθεί οι άλλες προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις στις εγκαταστάσεις 
(ανάκληση-αναστολή των αδειών που ενδεχοµένως διαθέτουν, σφράγιση των 
µονάδων),  

• από την υπηρεσιακή αλληλογραφία, αλλά και από τις επιτόπιες συσκέψεις, 
διαπιστώνεται αδράνεια του Τµήµατος Βιοµηχανίας της ΝΑ Ηλείας, αφού δεν 
έχει υπάρξει ανταπόκριση για τη λήψη µέτρων, ενώ εν γνώσει του εν λόγω 
τµήµατος, το τυροκοµείο λειτουργεί, επί σειρά ετών, χωρίς τη σχετική άδεια,  

• το ως άνω Τµήµα, όπως και η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας της ΝΑ Ηλείας, 
ουδέποτε απάντησαν στα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη και ειδικότερα 
στα ερωτήµατα που ανάγονται στις αρµοδιότητές τους (νοµιµότητα κτιριακών 
εγκαταστάσεων, χρήσεις γης), γεγονός που συνιστά µη συνεργασία µε την 
Αρχή.   

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον Νοµάρχη Ηλείας, µε την ιδιότητά του και 

ως πειθαρχικού προϊσταµένου του προσωπικού της Ν.Α., να προβεί σε άµεσες 
ενέργειες, προκειµένου να  ανταποκριθούν οι υπηρεσίες της Ν.Α., µε δεδοµένη τη µη 
επίλυση του προβλήµατος επί πολλά έτη, και τη σοβαρότητα του θέµατος που αφορά 
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την προστασία της δηµόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, 
τον Φεβρουάριο 2008 ο Συνήγορος διαβίβασε την υπόθεση αυτή στην αρµόδια 
Εισαγγελική αρχή για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών σχετικά µε τις συστηµατικές 
παραλείψεις και την άρνηση συνεργασίας των υπηρεσιών της Ν.Α Ηλείας για την 
αποκατάσταση της νοµιµότητας. 
 


