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Στη Λαμία  σήμερα  14 Σεπτεμβρίου   2011 , ημέρα  Τετάρτη  και 
ώρα  9:30  π.μ.   στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λαμίας 
Αινιάνων 8 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, που συγκροτήθηκε 
με  την  2/2011  (αρ.  πρ.  2/  24-2-2011)  απόφαση  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από  την αριθ. Πρωτ: 
63081/620/29-08-2011 πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 05/09/2011.  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον 
καθορισμό  της  Βιομηχανικής  Περιοχής  στη  θέση  ΄΄  ΦΟΥΡΝΟΙ  ΄΄  
Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως Ν. Εύβοιας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
λατομείου αδρανών υλικών και μονάδας σκυροδέματος  της εταιρείας 
΄΄  LAFARGE  BETON  A.B.E.E.  ΄΄   στη  θέση  ΄΄  ΤΣΑΡΟΥΧΑ΄΄,  του  Δήμου 
Κύμης - Αλιβερίου Ν. Εύβοιας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) της 
υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης (Camping) με την επωνυμία 
«Camping  Blue  Bay»  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  «Κωνσταντίνος 
Ψιμόγιαννος  Α.Ε.»  δυναμικότητας  183  ατόμων  στο  165ο  χλμ.  Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών – Λαμίας, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου 
Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  5ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου «Ύδρευση οικισμού Ελικώνα» στο Δήμο Λεβαδέων  Ν. Βοιωτίας. 



Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  της 
υφιστάμενης  παιδικής  κατασκήνωσης  Καμένων  Βούρλων  (Α’ 
Κατασκήνωση)  ιδιοκτησίας  του  Υπουργείου  Υγείας  Πρόνοιας  και 
Κοινωνικής Ασφάλισης,  με φορέα λειτουργίας την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, δυναμικότητας 176 ατόμων 
στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στη θέση Ασπρονέρι, Δημοτικής Ενότητας 
Αγίου  Κωνσταντίνου  του  Δήμου  Μώλου  –  Αγίου  Κωνσταντίνου  Ν. 
Φθιώτιδας,
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου   ΄΄ 
Ύδρευση οικισμού Καλάμου στο Δ.Δ. Αχλαδερής  ΄΄  στο Δήμο Κύμης – 
Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). για την 
ανανέωση  απόφασης   έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων  (ΑΕΠΟ) 
προσαρμογή  αύξησης  δυναμικότητας και  μετατροπή εκτρεφομένων 
ειδών μονάδας πάχυνσης δυναμικότητας   από 550  τον/ έτος ( 230 τον/ 
έτος τσιπούρα – λαβράκι  και   320  τον/ έτος νέα είδη) σε  θαλάσσια 
έκταση 60 στρεμμάτων , στη θέση ΄΄ Όρμος Ανδρομάχη  ΄΄,  Δημοτικής 
Ενότητας  Γαλαξιδίου  του  Δήμου Δελφών  Ν. Φωκίδας, της εταιρίας ΄΄ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την 
ανανέωση  απόφασης   έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων  (ΑΕΠΟ) 
προσαρμογή  δυναμικότητας  και  μετατροπή  εκτρεφομένων  ειδών 
μονάδας πάχυνσης δυναμικότητας 246 τον/ έτος τσιπούρα – λαβράκι 
σε  θαλάσσια έκταση 22 στρεμμάτων , στη θέση ΄΄ Όρμος Ανεμοκάμπι 
΄΄,  Δημοτικής Ενότητας  Γαλαξιδίου  του  Δήμου Δελφών  Ν. Φωκίδας, 
της εταιρίας ΄΄ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Εισηγητής:  Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ανανέωση  απόφασης   έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων  (ΑΕΠΟ) 
προσαρμογή  αύξησης  δυναμικότητας και  μετατροπή εκτρεφομένων 
ειδών μονάδας πάχυνσης δυναμικότητας   από 756  τον/ έτος τσιπούρα 
– λαβράκι σε  θαλάσσια έκταση 77 στρεμμάτων  ( αποτελούμενη από 
δυο πάρκα, Πάρκο Α45 στρεμμάτων και Πάρκο  Β 32 στρεμμάτων), στη 



θέση  ΄΄  Νότια  του  Ακρωτηρίου  Τράχηλος  ΄΄,   Δημοτικής  Ενότητας 
Δεσφίνας  του  Δήμου Δελφών  Ν. Φωκίδας, της εταιρίας ΄΄ ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. ΄΄
Εισηγητής: Ο  Προϊστάμενος του  Δ/νσης Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για 
την  ανανέωση  έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων  (ΑΕΠΟ)  μονάδας 
πάχυνσης  ,  δυναμικότητας  380  τον/  έτος   σε  θαλάσσια  έκταση  40 
στρεμμάτων  ,  στη  θέση  ΄΄  Λαγονήσι  ΄΄,  της   Δημοτικής  Ενότητας 
Οπουντίων του  Δήμου Λοκρών  Ν. Φθιώτιδας, της εταιρίας ΄΄ INTERFISH 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.΄΄
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του 
έργου ΄΄ Δίκτυο ύδρευσης και δεξαμενής στη θέση ΄΄ ΠΛΑΤΑΝΟΥ΄΄ Δ.Δ. 
Πολυδρόσου ΄΄ στο Δήμο Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν

1. κ. Μπέτσιος Νικόλαος ,  ως Πρόεδρος
2. κ. Kαραΐσκος  Περικλής ,  Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος
3. κ. Παπαναγιώτου Νικόλαος , Π.Σ. ,  τακτικό μέλος
4. κ. Παπαϊωάννου Πανουργιάς , Π.Σ. , τακτικό μέλος
5. κ. Τσιτσάνης Λάμπρος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
6. κ. Σανιδάς Ηλίας , Π.Σ. , τακτικό μέλος
7. κ. Στουπής Νικόλαος, Π.Σ. , τακτικό μέλος
8. κ. Μπαράκος Νικόλαος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
9. κ. Ντούρου Σοφία , Π.Σ. , τακτικό  μέλος

παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 

                                      
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  Αλεξοπούλου  Δέσποινα,  υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων  με 
βαθμό Β΄ , που ορίσθηκε γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης  με  την  10349/731/11-3-2011  απόφαση  του  Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης:

Επίσης πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της 
Επιτροπής κ. Μπέτσιος Νικόλαος ζήτησε κατ΄ εξαίρεση να συζητηθεί το 
παρακάτω έκτακτο θέμα:



ΘΕΜΑ  1Ο  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  :  Aλλαγή  αίθουσας  της 
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.
Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος. Μπέτσιος Νικόλαος.

Η   Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ομόφωνα αποδέχθηκε  να 
συζητηθεί  το  παραπάνω  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  ως 
κατεπείγον, αφού προέκυψε με την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία 
παραβρέθηκαν  αρκετοί  πολίτες  και  εκπρόσωποι  φορέων,  με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός και η τακτική αίθουσα των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος, να μην 
επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της.  
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ΘΕΜΑ 1ο -  Εκτός Ημερήσιας  Διάταξης  :  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Μπέτσιος Νικόλαος εισηγήθηκε  την 
αλλαγή της αίθουσας συνεδριάσεως από  την Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος 

όροφος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας,  στην οδό 
Αινιάνων  8,  για  το  λόγο  ότι,  από  την  παρουσία  πολιτών  και 
εκπροσώπων  φορέων  που  προσήλθαν  να  παραστούν  στη 
συνεδρίαση,  ο  χώρος  της  τακτικής  αίθουσας   δεν  επαρκεί  για  την 
συνεδρίαση της Επιτροπής  

Η Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

 αποφάσισε Ομόφωνα

την αλλαγή της αίθουσας συνεδριάσεως από  την  Πλατ. Ελευθερίας 
3,  1ος όροφος,   στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λαμίας 
Αινιάνων 8, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της.  
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ΘΕΜΑ 1ο:
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
ομόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 05/09/2011.
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ΘΕΜΑ 2ο: 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη 

την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κου Τερζή Αντώνη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης, καθώς και τα εξής έγγραφα : 

 1) Αριθμ. Πρωτ: Φ /Α.5.33/οικ. 8217/923/ 8-7-2011 πρακτικό  του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  2) Την από 
22-08-2011 Ανακοίνωση του Δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας 
Άννας,  3) Αριθμ. Πρωτ: 59439/572/17-08-2011 Ένσταση – Διαμαρτυρία 
των Δημοτικών Παρατάξεων του  Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας 
Άννας,   4) Αριθμ.  Πρωτ:  185/ 29-08-2011 έγγραφο του Εμπορικού & 
Επαγγελματικού  Συλλόγου  Μαντουδίου  &  Περιχώρων  του  Δήμου 
Κηρέως, 5) Αριθμ. Πρωτ: 57694/558/10-08-2011 Ένσταση – Διαμαρτυρία 
των  Κατοίκων   του   Δήμου  Μαντουδίου  –  Λίμνης  –  Αγίας  Άννας 
εκπροσωπουμένων  από  το  Σύλλογο  Επαγγελματιών  Παραλίας  Αγίας 
Άννας ΄΄ Άγιος Βασίλειος΄΄ και τον Σύλλογο Περιβάλλον και Πολιτισμός 
΄΄  Kireas.org΄΄  ,6) Αριθμ.  Πρωτ:  10689/19-08-2011  απόσπασμα 
πρακτικού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,  7) Το από 
05-  09-2011  Δελτίο  τύπου  του   Ομίλου  ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ,  8) Αριθμ.  Πρωτ: 
019/ΑΜ. ΔΕ/βφ/29-08-2011 έγγραφο του Ομίλου ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ,  9) Το  με 
Αριθμ.  Πρωτ:  64434/624 έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Παρ. 
Αγίας Άννας Εύβοιας. 

 Επίσης  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  κατατέθηκαν  στον 
πρόεδρο  της  Επιτροπής  τα  παρακάτω  έγγραφα,  τα  οποία  και 
ανακοίνωσε στο σώμα:

1) Αριθμ.  Πρωτ:  15/07-09-2011  έγγραφο  του  Συλλόγου 
Συνταξιούχων Μαντουδίου, 2) Αριθμ. Πρωτ: 1096/ 06-09-2011 έγγραφο 
του Κυνηγητικού Συλλόγου Μαντουδίου & Περιοχής Δήμου Κηρέως ,  3) 
Αριθμ. Πρωτ: 475/12-09-2011 έγγραφο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού 
Αγροτών Μαντουδίου,  4) Το από 08-09-2011 Υπόμνημα του Συλλόγου 
Επαγγελματιών  Παραλίας  Αγίας  Άννας  ΄΄  Άγιος  Βασίλειος  ΄΄ 
συμπληρωματικό της από 08-08-2011 Ένσταση - Διαμαρτυρίας,  5) Το 
από  09-09-2011  έγγραφο  του  Συλλόγου  Ερασιτεχνών  Αλιέων 
Μαντουδίου  ΄΄  Ο  Καφηρέας  ΄΄,  6) Το  από  12-09-2011  έγγραφο  της 
Δημοκρατικής Αριστεράς,  7) Αριθμ. Πρωτ: 16/ 29-08-2011 ανακοίνωση 
του  Συμβουλίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίας  Άννας,  8) Την  από 
14/09/2011  ανακοίνωση  του  Χορευτικού  –  Πολιτιστικού  συλλόγου 
Μαντουδίου  ΄΄Ο  ΜΑΚΙΣΤΟΣ΄΄  ,  9) Την  από  14/09/2011ανακοίνωση 
προέδρων  τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. 
Άννας,  10)  Το από 14/09/2011 ψήφισμα  της Επιτροπής Αγώνα  που 
κατέθεσε η κα Ντούρου προς τον πρόεδρο της επιτροπής  και τα μέλη, 
11) Το  από  14/09/2011έγγραφο  της  Νεολαίας  ΄΄  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ  ΤΟΥ 
ΚΗΡΕΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΄΄ 12) Το από 14/09/2011έγγραφο της Εταιρείας 
Μελέτης  και  Προστασίας  Μεσογειακής  Φώκιας,  13) Το  από 
14/09/2011έγγραφο  του  Αντιδημάρχου  Μαντουδίου  –  Λίμνης  –  Αγ. 
Άννας,  14) Αριθμ.  Πρωτ:  0300/ΑΜ/βφ/  12-09-2011έγγραφό  της 



ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε, τα  οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού  

και  αφού ακούστηκαν όλες  οι απόψεις πολιτών και φορέων 

μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων  και 
μεταξύ των μελών της  αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

       με  7  ψήφους  υπέρ  και  2  κατά  κάνει  δεκτή  την  εισήγηση  του 
προϊσταμένου της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού  Σχεδιασμού κ. 
Τερζή Αντώνη  και εγκρίνει τη ΜΠΕ για τον καθορισμό της Βιομηχανικής  
Περιοχής στη θέση ΄΄ ΦΟΥΡΝΟΙ ΄΄ Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως Ν.  
Εύβοιας με τους  εξής πρόσθετους όρους,  όπως αυτοί  προτάθηκαν  
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και συμπληρώθηκαν από προτάσεις  
των μελών της Επιτροπής, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

 Α. Να εξαιρεθούν οι εξής δραστηριότητες:
1. Διυλιστήρια
2. Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
3. Παραγωγή  εμπλουτισμός,  επεξεργασία,  αποθήκευση 

πυρηνικών καυσίμων.
4. Εγκαταστάσεις  αποθήκευσης  και  ταφής  τοξικών  ή 

ραδιενεργών αποβλήτων
5. Πυρηνικοί σταθμοί
6.  ΧΥΤΑ,  ΧΥΤΥ  και  γενικά  χώροι  αποθήκευσης,  επεξεργασίας 

απορριμμάτων.
7. την εξαίρεση, ανάμεσα στα άλλα που προτείνονται, ίδρυσης 

και κάθε            Μονάδας οιασδήποτε μορφής επεξεργασίας 
αποβλήτων     

8.  την θεώρηση ως λόγο ακύρωσης της ΒΙ.ΠΕ του γεγονότος της 
μη  υλοποίησης  από  την  εταιρία  της  επένδυσης 
ηλεκτροπαραγωγής και  της επεξεργασίας του λευκόλιθου.

Β. Για όλες τις δραστηριότητες εντός της ΒΙΠΕ να υπάρχει  on-line 
σύστημα μέτρησης των αέριων και υγρών αποβλήτων με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας. Η παρακολούθηση των ρύπων να γίνεται 
μέσω  ενιαίου  συστήματος  συνεχούς  σταθερής  και  διαρκούς 
παρακολούθησης  τους  τόσο  για  κάθε  μια  ξεχωριστά  βιομηχανική 
δραστηριότητα  όσο  και  εν  τω  συνόλω  για  την  συναθροιστική  τους 
δράση στο χώρο.

Γ. Η διαχείριση των βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων 
να γίνεται  με  απόλυτη ευθύνη του φορέα λειτουργίας του χώρου και 
εντός των ορίων του πριν το τελικό τους προϊόν.



Δ. Η  μονάδα  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  να  μην 
χρησιμοποιήσει υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ε.  Αύξηση του πλάτους της περιμετρικής ζώνης πρασίνου, ώστε 
να υπάρξει οπτική απομόνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στους 
Φούρνους.

ΣΤ.  Συμμετοχή  της  περιφέρειας  στο  φορέα  διοίκησης  και 
διαχείρισης της ΒΙΠΕ

Ζ. Να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Η. Να  κατατίθενται  αντισταθμιστικά  στο  ΤΟΕΒ  για  συντήρηση 
αγροτικών δρόμων,  αποστραγγιστικών τάφρων από τη  διάθεση των 
ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. 

Θ. Υποχρέωση διαμόρφωσης νέας οδού σε περίπτωση που κατά 
τη δημιουργία της ΒΕΠΕ καταργηθεί ο δρόμος που περνά μέσα από τη 
βιομηχανική περιοχή και ενώνει το Μαντούδι με το Πήλι.

Σχετικά με τις προτάσεις φορέων όπως:
• υπογειοποίηση του δικτύου μεταφοράς ρεύματος
• δημιουργία  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στο  χώρο  της 

επένδυσης
• τεχνικές ψύξης χωρίς τη χρήση καθαρού νερού
 προτείνω να συμφωνήσουμε
Να  γίνουν  αποφάσεις  όταν  κατατεθούν  για  έγκριση   οι 

Περιβαλλοντικοί Όροι του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής

        Μειοψήφησε  το μέλος της Επιτροπής κος Στουπής,  ο οποίος 
κατέθεσε  εγγράφως την  άποψή  του  και  ζήτησε  να  καταχωρηθεί  στα 
πρακτικά, έχουσα ως εξής :

«Η όποια απόφαση πάρει η Επιτροπή αν δεν λάβει την συμφωνία 
της  Τοπικής  Κοινωνίας  ,  πολύ  περισσότερο  αν  αντιμετωπίσει  ένα 
οργανωμένο μαζικό κίνημα και την τοπική αντίσταση θα μείνει κείμενο 
χωρίς  περιεχόμενο.  Επιμένουμε  στην  βασική  προσέγγισή   της  
τοποθέτησής  μας  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση.  Τοποθετούμαστε  
αμιγώς  πολιτικά  που  είναι   και  το   βασικότερο.  Δεν  μπορεί  να 
τοποθετούμαστε για μια ΒΙ.ΠΕ. χωρίς να έχει προηγηθεί η         συζήτηση 
και χωρίς να έχουμε καταλήξει για την μορφή ανάπτυξης που επιλέγουμε 
για την συγκεκριμένη Περιοχή. Δεν μπορεί να βρισκόμαστε σε διαδικασία 
εκπόνησης Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και να επιτρέπουμε 
πρωθύστερα  σε μια ιδιωτική εταιρεία να διαμορφώνει το αναπτυξιακό 
προφίλ της Περιοχής .  Δεν μπορεί για ένα θέμα που θα σημαδέψει την 
προοπτική  μιας  ευρύτερης  Περιοχής  σαν  την  Β.  Εύβοια  σε  χρονικό 
ορίζοντα  μισού  τουλάχιστον   αιώνα  να  μην  οργανώνουμε  την 



ενσυνείδητη έκφραση της τοπικής κοινωνίας, αφού προηγηθεί πλήρης 
διαβούλευση,  με  τον  μόνο  δημοκρατικό  δρόμο  που  μας  δίνει  ο 
Καλλικράτης, αυτόν του Δημοψηφίσματος. Κατόπιν τούτων  και αφού:  -

---Η  εισήγηση  δεν  αναλαμβάνει  τις  πολιτικές  ευθύνες  που  το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, ως όργανο χάραξης Περιφερειακής Πολιτικής 
όφειλε  να  αναλάβει,  να  αναστείλει  δηλ  την  εξέταση  του  θέματος  σε 
εύλογο  διάστημα,  κατά  το  οποίο-   μέσω  ουσιαστικών  διαδικασιών 
διαβούλευσης  με  τις  Τοπικές  Κοινωνίες  και  αφού  ελάμβανε  σοβαρά 
υπόψη  την  θέλησή  τους-   θα  οριστικοποιούσε  τον  Περιφερειακό 
Χωροταξικό Σχεδιασμό, άρα θα κατέληγε και στο αναπτυξιακό μοντέλο 
της υπό εξέταση Περιοχής, και, 

----Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στην έκκλησή μας να αποσύρει 
το  επενδυτικό  αίτημά  της  έως  ότου   πραγματοποιηθούν  τα 
προηγούμενα ,

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ   λόγω  της  σοβαρότητας  του  το  θέμα  να 

παραπεμφθεί  προς  συζήτηση  στην  ολομέλεια  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου  

Όσον  αφορά  την  τεχνοκρατική  σκοπιά   αντιμετώπισης  της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, - σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας  και  του  αντιπεριφερειάρχη  που  αντιλαμβάνομαι 
αντιμετωπίζονται ενιαία και έχουν  ενσωματώσει αρκετές και από τις δικές 
μας  επισημάνσεις - , παρόλο ότι διαφωνούμε στο δια ταύτα της τελικής 
πρότασης,  φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με μια παρέμβαση προς 
θετική  αντιμετώπιση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων,  με  πιθανές 
περαιτέρω βελτιώσεις, και συγκεκριμένα :

---  την εξαίρεση, ανάμεσα στα άλλα που προτείνονται,  ίδρυσης 
και κάθε μονάδας οιασδήποτε μορφής επεξεργασίας αποβλήτων

--- την θεώρηση ως λόγο ακύρωσης της ΒΙ.ΠΕ του γεγονότος της 
μη υλοποίησης από την ΤΕΡΝΑ της επένδυσης ηλεκτροπαραγωγής και 
της επεξεργασίας του λευκόλιθου.

Θεωρούμε  ως  πολιτική  δέσμευση,  για  τις  παρατάξεις  που 
ψηφίζουν  θετικά  όλα  όσα  περιέχει  η  εισήγηση  και  αυτά  από  τις 
προτάσεις μας που υιοθετεί, να παλέψουν:

---να υιοθετηθούν οι προτάσεις από το ΥΠΕΚΑ, και όχι απλά να 
μείνουμε στην μεταφορά δι αλληλογραφίας  των απόψεών μας

---ανεξάρτητα του τι θα αποδεχτεί το ΥΠΕΚΑ , να εναντιωθούν  αν 
δεν έρθει προς συζήτηση η αδειοδότηση οιασδήποτε δραστηριότητας ή 
αν  ποτέ  έρθει  προς  αδειοδότηση  δραστηριότητα  που  σήμερα 
εντάσσεται στις αποκλειόμενες

---να  οργανωθούν  από  τις  υπηρεσίες  αρμοδιότητάς  της 
Περιφέρειας   αυτόνομοι  έλεγχοι  πιστής  εφαρμογής  των  όρων  που 
σήμερα εμείς καταλήγουμε.»



Επίσης μειοψήφησε το μέλος της Επιτροπής κα Ντούρου, η οποία 
κατέθεσε  εγγράφως την  άποψή  της  και  ζήτησε  να  καταχωρηθεί  στα 
πρακτικά,  έχουσα ως εξής

«……..φαίνεται και  γενικότερα, αλλά και στην επιτροπή, προχωρά 
η «συναίνεση» ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. με τη στήριξη των αναχωμάτων τους, δεξιά 
και αριστερά, προκειμένου να προχωρούν τα σχέδια και οι επιλογές των 
μεγάλων συμφερόντων.

Αποδείχτηκε από τις ίδιες τις εξελίξεις αλλά και από την εισήγηση 
του προέδρου ότι οι ελιγμοί και οι μεσοβέζικες τοποθετήσεις ή προτάσεις 
του  τύπου  να  επανέλθει  η  μελέτη  «βελτιωμένη»  ,  να  αποκλείσουμε 
επικίνδυνες  δραστηριότητες,   να  γίνονται  έλεγχοι  (αλήθεια  ποιοι  θα 
ελέγχουν;  Οι  ιδιώτες  ελεγκτές  για  τους  οποίους  μας  μίλησε  η  κ. 
Καραβασίλη;)   κ.λ.π.  απλά εξυπηρετούν τα σχέδια της ΤΕΡΝΑ και  της 
κυβέρνησης  του  ΠΑΣΟΚ.   Σχέδια  που  από  ότι  φαίνεται  είναι  πολύ 
μεγαλύτερα  από  αυτά  που  παρουσιάζονται(τεράστιες,  πλούσιες  σε 
κοιτάσματα,  εκτάσεις,  χρήσεις  γης,  μεταλλευτικά  δικαιώματα,  λιμάνι 
στρατηγικής  σημασίας…)  και  όχι  φυσικά  για  το  καλό  του  λαού  της 
περιοχής. Εκμεταλλευτές του ορυκτού πλούτου, της γης, του ήλιου ή του 
αέρα, των φυσικών πόρων, εκμεταλλευτές της εργατικής τάξης είναι και 
η ΤΕΡΝΑ και η ΒΙΟΜΑΓΝ και ο Μπαίκερ και όσοι επιχειρηματίες πέρασαν 
και ρήμαξαν τον τόπο. Είναι υποκρισία να μας μιλάνε για ανάπτυξη, για 
την ανάγκη να έρθουν επενδυτές στον τόπο γιατί  μαστίζεται  από την 
ανεργία.  Απλά  ας  απαντήσουμε  στο  ερώτημα  :γιατί  μαστίζεται  από 
ανεργία, εγκατάλειψη, φτώχεια; Ποιος φταίει ο λαός της περιοχής; Ή οι 
πολιτικές  των  κυβερνήσεων  όλα  αυτά  τα  χρόνια  ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.  και  τα 
τοπικά τους στηρίγματα ;!!!  Τι  έκαναν οι δήμαρχοι τότε που έκλεισε το 
έργο κι έμειναν στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενοι; Πώς αντιμετώπισαν το 
σωματείο ανέργων που δημιουργήθηκε τότε; Τι διεκδίκησαν γι αυτό τον 
κόσμο;  Προσπαθούσαν  να  ξεγελάσουν  τους  άνεργους  με 
προγράμματα κομμωτικής, ή με προγράμματα μερικής απασχόλησης 
στους δήμους,  με  τη  δέσμευση ότι  δεν  θα αντιδράσουν για να τους 
ξαναπροσλάβει  ο  δήμος!   Το  έργο  είναι  ξαναπαιγμένο.  Με  ειδικές 
ρυθμίσεις έδιναν σε μια νύχτα τα τσιφλίκια στο Μπαίκερ, έκπτωτη είναι η 
ΒΙΟΜΑΓΝ στην ουσία και όχι μόνο κατέχει  παράνομα γη που δεν της 
ανήκει  αλλά  την  παζαρεύει  κιόλας.  Και  τώρα  αποκαλύπτεται  ότι 
αλλάζουν το νόμο προκειμένου να τη διευκολύνουν. Και η ΤΕΡΝΑ δεν 
έρχεται για να βοηθήσει τον τόπο αλλά για να τον εκμεταλλευτεί. Όσο για 
τα αντισταθμιστικά οφέλη, « χαντρούλες και γυαλάκια» … Εκτός αν πάνε 
σε  πιο  χοντρό  παζάρι  π.χ  ακούστηκε  ο  δρόμος,  μπορεί  να  τάξουν 
ασθενοφόρα, αναβάθμιση του  Κέντρου Υγείας;;;  Στη Λάρυμνα, όταν 
ετοίμαζαν  χώρο  αποθήκευσης  τοξικών  ο  δήμος  καμάρωνε  για  τα 
αντισταθμιστικά  τις  παιδικές  χαρές,   ποια  παιδιά  θα  κατάφερναν  να 
επιβιώσουν;;;    Όσο για επενδύσεις  φιλικές  προς το  περιβάλλον που 
ακούστηκαν: Πιο οικολογικές προτάσεις από το Μπαίκερ δεν υπάρχουν 
και πήρε προγράμματα και επιδοτήσεις….  Τι κέρδισε απ’  όλα αυτά ο 
κόσμος που ζει στην περιοχή; Οι συγκυρίες το έφεραν έτσι και βλέπουμε 
σήμερα να διαμαρτύρονται παράγοντες που κάποτε δεξιόνονταν τους 



επιχειρηματίες που εμφανίζονταν ως φούσκες στην περιοχή. Να βγουν 
συμπεράσματα  από  το  λαό  της  περιοχής  που  θα  μας  οδηγήσουν 
μπροστά. Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι  υπέρ της αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου  και  της  ανάπτυξης  μεταλλευτικής  δραστηριότητας  στην  Β.Κ. 
Εύβοια.  Εναντιώνεται  σε  κάθε  προσπάθεια παράδοσης  στρατηγικών 
τομέων   όπως  της  Ενέργειας  ,του  Ορυκτού  πλούτου  και  της 
μεταλλευτικής  δραστηριότητας  σε  πολυεθνικούς  και  ντόπιους 
μονοπωλιακούς ομίλους. Η αξιοποίησή  τους  θα  πρέπει  να γίνεται στο 
πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.  Η 
Ενέργεια , ο Ορυκτός πλούτος  και άλλοι στρατηγικοί τομείς  μπορούν 
να  αναπτυχτούν  με  κριτήριο  τις  λαϊκές  ανάγκες  μόνο  αν  η  εξουσία 
αλλάξει χέρια και περάσει  στα χέρια του λαού. Δεν περιμένουμε και δεν 
θέλουμε   σωτήρες.  Δεν  δεχόμαστε  εκβιασμούς  για  να  διαλέξουμε 
αφεντικά και το σκοινί που θα μας κρεμάσουν. Μπορεί ο ίδιος ο λαός 
να  γίνει  αφέντης  στον  τόπο  του.  Διεκδικούμε,  νέες  θέσεις  εργασίας, 
μόνιμη  και  σταθερή  δουλειά  με  δικαιώματα.  Μισθούς   και  συντάξεις 
ανθρώπινες.  Διεκδικούμε δημόσιο δωρεάν, σύστημα υγείας, σύγχρονα 
σχολεία  για  τα  παιδιά  μας,  έργα  υποδομής,  σύγχρονο  και  ασφαλές 
οδικό δίκτυο.  Διεκδικούμε ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που έχει ο 
τόπος μας στη γεωργία,  την κτηνοτροφία,  την αλιεία,  τη μεταλλευτική 
δραστηριότητα, τη μεταποίηση , τον τουρισμό.  Τώρα είναι η ώρα να 
διεκδικήσουμε το δίκιο μας, τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας ». 

Επίσης η Επιτροπή κατά   πλειοψηφία, με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό 
αποφάσισε,  ότι  όταν και εφόσον διαβιβαστεί η ΜΠΕ του εργοστασίου 
ηλεκτροπαραγωγής να εξεταστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι 
από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.
           H κα Ντούρου ψήφισε λευκό και το δικαιολόγησε ως εξής:  ΄΄ Εμείς 
καταθέσαμε τη δική μας θέση και δεν ψηφίσαμε ούτε υπέρ ούτε κατά, 
αλλά  επιμείναμε  ότι  το  θέμα  πρέπει  να  πάει  στο  Περιφερειακό 
Συμβούλιο΄΄. 

O κ.  Στουπής  διευκρινίζοντας  την  ψήφο  του  δήλωσε  ότι  «  η 
συμφωνία του στην συγκεκριμένη πρόταση δεν αναιρεί  την  συνολική 
του τοποθέτηση ότι  εν  συνόλω η παρούσα ΜΠΕ έπρεπε  να εισαχθεί 
προς συζήτηση λόγω σοβαρότητας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ότι 
το ίδιο πρέπει να ισχύσει για κάθε σοβαρή περιβαλλοντικά βιομηχανική 
δραστηριότητα αιτηθεί μελλοντικά την εγκατάστασή της στην ΒΙΠΕ ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 176

Στη συνέχεια της συνεδρίασης  ομάδα πολιτών  διαφώνησε με την 
απόφαση, ακολούθησε ένταση και διαμαρτυρίες από την πλευρά τους 
και  ο πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά.

Μετά την επάνοδο δημιουργήθηκε νέα ένταση με φωνές, ύβρεις 
και απειλές από την πλευρά των πολιτών. Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με 
το άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής,  κατά τα 
οποίο  ο  Πρόεδρος  παίρνει  κάθε  αναγκαίο  μέτρο  για  την  ομαλή 



διεξαγωγή της συζήτησης και την τήρηση της τάξης και της ευπρέπειας 
και  δοθέντος  ότι  οι  συνθήκες  δεν  επέτρεπαν  την  συνέχιση  της 
διαδικασίας,   ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής,  πρότεινε  την  διακοπή  της 
συνεδρίασης  και  την  αναβολή  των  υπολοίπων  θεμάτων   σε  άλλη 
συνεδρίαση.  

Η  Επιτροπή  αποδέχθηκε  την  πρόταση  του  προέδρου  και 
αποφασίζει ομόφωνα την διακοπή της  συνεδρίασης και την αναβολή 
των υπολοίπων,  μη συζητηθέντων θεμάτων,  σε άλλη συνεδρίαση.  

     

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 177

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  12.15 μ.μ. 
και  συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
μέλη, ως ακολούθως:

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Νικόλαος Μπέτσιος             Kαραΐσκος Περικλής         Αλεξοπούλου Δέσποινα
           

Παπαναγιώτου Νικόλαος 

Παπαϊωάννου Πανουργιάς
 

Τσιτσάνης Λάμπρος 

Σανιδάς Ηλίας  

Στουπής Νικόλαος

Μπαράκος Νικόλαος 

 Ντούρου Σοφία
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