
 
 
 

Χατζηγιάννη Μέξη 5 – Αθήνα 115 28 – Τηλ. : 72 89 600 - Fax. : 729 21 29 

 
Αρ.Πρωτ.:    11913/01-08-2000 

Πληροφορίες : Κ. Αντωνιάδης, Ν. 
Βίττης 

�: 72 89 613/616 
Αρ.Εγγρ.: 11913.2.4 

Ηµεροµηνία:  28.01.2002 
 
Κύριο 
∆ηµήτριο Φράγκο 
Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής 
17ο χλµ. Λ. Μαραθώνα 
153 51, Παλλήνη 
 

Κοινοποίηση: 
Κύριο 
1. Ι. Σακελάκο 
Προϊστάµενο Εισαγγελίας  
Πρωτοδικών Αθηνών 
∆ικαστικό κτίριο Ευελπίδων 
Κτίριο 16, 2ος όροφος 
Αθήνα, 10167 
2. Σ. ∆άβρη 
Κοινοτάρχη Σκάλας 
Ωρωπού 
Μ. Αλεξάνδρου 29 
Σκάλα Ωρωπού, 19015 
3. Κύριο 
Ν. Κιουρκτσή 
ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Ειδικό Σώµα Ελεγκτών 
Προστασίας 
Περιβάλλοντος  (ΕΣΕΠΠ) 
Τ. Βάσσου 11-13 
Αθήνα, 11521 
4. Κύριο 
∆. Κύβελο 
Ρ. Φεραίου 27 
Ν. Πολιτεία 
Σκάλας Ωρωπού, 19015 

 
Θέµα : Παράνοµη λειτουργία πτηνοτροφείου στη θέση Σαραντάρι της Κοινότητας 
Σκάλας Ωρωπού 
 
Αγαπητέ κύριε Νοµάρχη, 
 
Σε συνέχεια της διερεύνησης της εν λόγω υπόθεσης κλιµάκιο ειδικών επιστηµόνων του 

Συνηγόρου του Πολίτη πραγµατοποίησε στις 23-01-2002 αυτοψία στην περιοχή του 
πτηνοτροφείου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις του πτηνοτροφείου 
έχουν καταστραφεί από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η χρόνια ανεξέλεγκτη διάθεση 
των αποβλήτων του πτηνοτροφείου φαίνεται να έχει επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον 
δηµιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Οι 
απαράδεκτες αυτές συνθήκες επιβεβαιώνονται και από τα έγγραφα της κοινότητας Σκάλας 
Ωρωπού και της ∆ιεύθυνσης Υγείας της νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής. 
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¨Ένα άλλο πρόβληµα που διαπιστώθηκε είναι η παρεµπόδιση της ελεύθερης ροής του 
ρέµατος της περιοχής, τόσο από τις εγκαταστάσεις του πτηνοτροφείου, όσο και από 
εργασίες δόµησης ανάντη του πτηνοτροφείου. Συγκεκριµένα έχει γίνει προσπάθεια 
περιορισµού της κοίτης του ρέµατος µε τσιµεντένιο τοιχίο. 
 
∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί είναι πολύ σοβαρά σας 

παρακαλούµε να λάβετε τα παρακάτω µέτρα ενηµερώνοντας παράλληλα το Συνήγορο του 
Πολίτη: 
  

� Έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και άµεση σύσταση συνεργείου κατεδάφισης, 
για την κατεδάφιση και αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του πτηνοτροφείου. 

� Έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών µε λήψη και χηµική ανάλυση δειγµάτων 
υπόγειου και επιφανειακού νερού, και εδάφους. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
ρύπανσης – µόλυνσης να εκπονηθεί µελέτη και να εκτελεσθούν εργασίες 
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 

� Πραγµατοποίηση αυτοψίας, από τις υπηρεσίες της πολεοδοµίας και των τεχνικών 
υπηρεσιών κατά µήκος του ρέµατος στην περιοχή ανάντη των εγκαταστάσεων, για 
την καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών και την κίνηση των νόµιµων 
διαδικασιών. Οριοθέτηση του ρέµατος (εάν δεν υπάρχει ήδη) και αποκατάσταση της 
κοίτης του.  

� Επιβολή προστίµων, ανάλογου ύψους µε το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί, 
στους λειτουργούντες το παράνοµο πτηνοτροφείο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 30 του Ν.1650/86. Η επιβολή των προστίµων κινείται στην λογική της 
αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει» και µπορεί να συµβάλει στην εξεύρεση πόρων για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.                                       

 
Επαναλαµβάνουµε ότι η καθυστέρηση αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων 

αποτελούν σοβαρές πράξεις κακοδιοίκησης που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Σας 
παρακαλούµε εντός δέκα ηµερών να ενηµερώσετε το ΣτΠ για τις ενέργειες στις οποίες 
προέβη η Νοµαρχία για την εφαρµογή των προτάσεων του ΣτΠ. 
                           

Ευχαριστούµε για την συνεργασία και είµαστε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε 
πληροφορίες.   

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2002  

 
 
 
 
 
                                                                                              Με τιµή, 

 
 
 
                                                                                                    Γιάννης Μιχαήλ 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
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Φωτ.1. Εγκαταστάσεις πτηνοτροφείου που παρεµποδίζουν την ελεύθερη ροή νερών στο 
ρέµα. Προσπάθεια παρέµβασης µε διάνοιξη τάφρου. 
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Φωτ. 2 . Πτώση στέγης µετά από τις δυσµενής καιρικές συνθήκες 
 
 

 
 
Φωτ.3 Τάφρος µε πιθανά µολυσµένα – ρυπασµένα νερά. Πιθανά χρησιµοποιείτο για την 
απόρριψη των  αποβλήτων. 
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Φωτ. 4. Τοιχίο παρεµπόδισης ροής των νερών του ρέµατος.   


