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Στη Λαμία  σήμερα  24 Οκτωβρίου   2011 , ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 
09:30 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  (  Πλατ.  Ελευθερίας  3,  1ος 

όροφος )  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπής Περιβάλλοντος  και 
Ανάπτυξης  που  συγκροτήθηκε   με  την  2/2011  (αρ.  πρ.  2/  24-2-2011) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά 
από   την  αριθ.  Πρωτ:  89892/781/  19-10-2011  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 20/09/2011. 

ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   για  την  έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου 
από  ανακύκλωση  συσσωρευτών  και  παραγωγής  συστημάτων  καθοδικής 
προστασίας, με την επωνυμία BATANODE METALSTAR ΕΠΕ, που βρίσκεται 
στην περιοχή των Οινοφύτων του Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κο. Χ. 
Ρουσέτη.

ΘΕΜΑ 3ο: Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Λιμένα  Λιναριάς 
Σκύρου ο οποίος θα φέρει και σταθμό διανομής υγρών καυσίμων προϊόντων 
σε σκάφη. 
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Εύβοιας  κ. 
Δημήτριος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) της 
βιομηχανίας  παραγωγής  τυπογραφικών  μελανιών  DFH  DRUCKFARBEN 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ  ΧΡΩΜΑΤΩΝ  (δ.τ.. 
DFH INKS SA) στη θέση «Αγ. Νικόλαος» Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Εύβοιας.
  Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Εύβοιας  κ. 
Δημήτριος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την α) 
ανανέωση  –  τροποποίηση   απόφασης   έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων 



(ΑΕΠΟ)  πλωτής  μονάδας  πάχυνσης  δυναμικότητας   310   τον/  έτος 
θαλασσίων μεσογείων ιχθυών,  σε  θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων  στη 
θέση  ΄΄  Χερονήσι  ΄΄,   του   Δήμου  Ιστιαίας  –  Αιδηψού    Ν.  Ευβοίας,  β)  
ανανέωση  –  τροποποίηση   απόφασης   έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων 
(ΑΕΠΟ)  μονάδας μη μεταποιημένων προϊόντων – αλιευμάτων, πλυντηρίου 
διχτύων,  κλιβάνου  αποτέφρωσης  κ.λ.π.  χερσαίων  εγκαταστάσεων 
υποστήριξης της πλωτής μονάδας σε παρακείμενη ιδιοκτήτης χερσαία έκταση 
8.932 τ.μ.  της εταιρίας ΄΄ ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΄΄ 
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

 ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
μετεγκατάσταση  μονάδας  καλλιέργειας  οστρακοειδών  (μυδοκαλλιέργεια) 
δυναμικότητας 280 τον/έτος της εταιρείας ARABADZIEVA ZHIKA & ΣΙΑ Ο.Ε. 
με  δ.τ.  «ΟΣΤΡΑΚΑ  ΕΥΒΟΪΚΟΥ»  από  τη  θέση  «Μπογαζάκι»  Δ.  Κύμης  – 
Αλιβερίου  Ν.  Ευβοίας,  σε  θαλάσσια  έκταση  50  στρεμμάτων,  στη  θέση 
«Σκουπίδια», Τοπικής Κοινότητας Γιάλτρων Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού του 
Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την 
μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας έκτασης 10 στρεμμάτων από τη 
θέση  «Αταλαντονήσι»  Δ.  Λοκρών  Ν.  Φθιώτιδας  στη  θέση  «Μπογαζάκι», 
Δημοτικής Ενότητας Αλιβερίου του Δ. Ταμυνέων Ν. Εύβοιας, όπου λειτουργεί 
πλωτή μονάδα συνολικής έκτασης 40 στρεμμάτων (αποτελούμενη από δύο 
πάρκα εκτροφής Α και  Β,  30  και  10  στρέμματα  αντίστοιχα),  της  εταιρείας 
ΝΗΡΕΥΣ  Α.Ε.  και  δημιουργία  ενιαίας  μονάδας   ιχθυοκαλλιέργειας 
αποτελούμενης  αποτελούμενης  από  τρία  πάρκα  Α  (υφιστάμενο),  Β 
(υφιστάμενο)  και  Γ  (από  μετεγκατάσταση),  με  ταυτόχρονη  αύξηση 
δυναμικότητας με γνώμονα τη φέρουσα ικανότητα (Πάρκο Α από 300 τον/έτος 
σε 775 τον/έτος, Πάρκο Β από 150 τον/έτος σε 375 τον/έτος και Πάρκο Γ 150 
τον/έτος σε 562,5  τον/έτος, συνολική δυναμικότητα 1712,5  τον/έτος).
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του 
έργου : Αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της δημοτικής οδού 
Στόμιο – διασταύρωση με Ε.Ο.8 (Οξύλιθος – Πλατάνα)» στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του 
έργου : «Βελτίωση του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, ΤΜΗΜΑ : Από 
τη Χ.Θ. 5+900 έως Χ.Θ. 47+400» στο Νομό Φωκίδας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   του 
έργου ΄΄ Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης στα Δ.Δ. του (πρώην)  Δήμου Αυλίδας 
(νυν Χαλκιδέων) ΄΄, στο Ν. Εύβοιας. 
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού 
Πάρκου  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  24  ΜW  της  εταιρείας 
΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ  ΜΕΓΑ  ΙΣΩΜΑ  Α.Ε΄΄  στη  θέση  ΄΄ΜΕΓΑ  ΙΣΩΜΑ΄΄  στα  όρια  των 
Δήμων Μακρακώμης – Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  ΄΄ 
Αιολικoύ   Σταθμού    Παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  ισχύος  6  ΜW της 
εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Προφήτης Ηλίας ΄΄ του 
Δήμου Λοκρών (πρώην Οπουντίων ) Ν. Φθιώτιδα.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  13ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου  ΄΄ 
Αιολικός Σταθμός   Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 34,5 ΜW στη 
θέση ΄΄ Τούρλα - Βλιτοτσούμαρο΄΄ του Δήμου Υπάτης ( νυν Καλλικράτειου 
Δήμου Λαμίας) Ν. Φθιώτιδας ΄΄.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού 
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ),  ισχύος  38  ΜW  της 
εταιρείας  «ΡΟΚΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Α.Β.Ε.Ε.»  στη  θέση  ‘’  Καλογριά  –Μύτικας 
(ΧΛΩΜΟ  Ι)’’  των  Δήμων  Λοκρών  Ν.  Φθιώτιδας  και  Δήμου  Λεβαδέων  Ν. 
Βοιωτίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. .Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολτακού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,51 
ΜW της εταιρείας ΄΄ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε ΄΄ στο Δήμο Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ16ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
Φωτοβολτακού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,04 ΜW 
της  εταιρείας  φωτοηλεκτρική  Βοιωτίας  Α.Ε  στη  θέση  ΄΄  ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ  Η 
ΖΕΓΚΙΝΗ ΄΄ του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού 
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  2,12  ΜW της  εταιρείας  ΒRΟΝΤΕ 



ΕΝΕRGΥ  MEΠΕ   στη  θέση  ΄΄  BAMBAKIEΣ   ΄΄  του  Δήμου  Δομοκού  Ν. 
Φθιώτιδας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος 
4,7702  ΜW  της  εταιρείας  «SOLAR  CONSEPT  Α.Ε..»  στη  θέση 
‘’ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας   ισχύος 
5,37625  ΜW  της  εταιρείας  «SOLAR  CONSEPT  Α.Ε..»  στη  θέση 
‘’ΜΠΟΥΝΤΟΚΟ Ή ΑΗ ΘΑΝΑΣΗΣ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας   ισχύος 
3,15146  ΜW  της  εταιρείας  «SOLAR  CONSEPT  Α.Ε..»  στη  θέση 
‘’ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 
σύνολο  των  εγκαταστάσεων  της  εταιρείας  ΄΄  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) που λειτουργεί στο Σχηματάρι  Ν. Βοιωτίας ΄΄.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του 
έργου: Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,71 ΜW  στη θέση ΄΄ 
Γάβρος  ΄΄  επί  του  ρέματος  Πλατανιάς  του  Δήμου  Ασπροποτάμου,  Νομού 
Ευρυτανίας΄΄ της εταιρείας ΄΄ ΒΕΠΕ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΥΗΣ ΓΑΒΡΟΥ ΄΄.  
 Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του 
έργου «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης – Πινακίδα 5 Δήμου Χαλκιδέων», 
στο Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΒΕΕ » στη θέση ‘’ Νευρόπολις – Παφύλου ’’ εντός της λατομικής περιοχής 
Λαμίας  Ν. Φθιώτιδας.



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

ΘΕΜΑ  25ο: 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. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 
έργο:  ΄΄  Εγκαταστάσεις  επεξεργασίας,  εμπλουτισμού,  αποθήκευσης  και 
αποβάθρες φόρτωσης βωξίτη στην περιοχή Ιτέας από την εταιρεία ΄΄ S & B 
Bιομηχανικά  Ορυκτά  ΑΕ  ΄΄,   καθώς  και  των  συνοδών  αυτού  έργων  που 
βρίσκονται στο Δ.Δ. Ιτέας Δήμου Δελφών   Ν Φωκίδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής: Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. 

ΘΕΜΑ 27ο  : Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   και 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ» για 
το έργο  εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σιδηρονικελίου Μεταλλεία Δυτικού και 
Ανατολικού  Κοτρωνίου,  Ρεκαβιτσίου,  Σουρτζιού  και  Κατσίκιζας  (Ο.Π.  342, 
343,  345,  419  Ν.  Ευβοίας),  συνολικής  έκτασης  5.213.741,7  τ.μ  που 
βρίσκονται στην περιοχή των Δ.Δ. Κοντοδεσποτίου, Παγώντα, Κυπαρισσίου 
και  Σταυρού  Δήμου Διρφύων –  Μεσσαπίων  Νομού Εύβοιας,  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 28ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  τροποποιητικού 
τεύχους και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΣΔΑ) της ΄΄ ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ΄΄ 
για  το  έργο που αφορά την  εκμετάλλευση  κοιτασμάτων σιδηρονικελίου  σε 
χώρο έκτασης 1.231.180 τ.μ.  ( Μεταλλείο Νότιας περιοχής ) που βρίσκεται 
στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Κοκκίνου του Δήμου Ορχομενού,  Ν. Βοιωτίας και 
του Δήμου Λοκρών, Νομού Φθιώτιδας ( Ο.Π.1 & Β Ν. Φθιώτιδας, 105 Α Ν. 
Βοιωτίας) Περιφέρεια Στερ. Ελλάδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 29ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού 
(Φ/Β)  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,7 MW 
της εταιρείας «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.», στη θέση ‘’Αλογομανδριά’’ του Δήμου 
Ορχομενού  Ν.  Βοιωτίας,  εντός  γηπέδου  στο  οποίο  είναι  εγκατεστημένο 
αιολικό πάρκο της ίδιας εταιρείας ισχύος 10  MW. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
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:

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
                   Ομόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 20/09/2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 189

  
 ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη 
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης  Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κο. 
Χ. Ρουσέτη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού 
μετά από διαλογική συζήτηση  

Ομόφωνα

γνωμοδοτεί  αρνητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ)  του 
εργοστασίου  παραγωγής  δευτερόχυτου  μολύβδου  από  ανακύκλωση 
συσσωρευτών και  παραγωγής συστημάτων καθοδικής  προστασίας,  με  την 
επωνυμία BATANODE METALSTAR ΕΠΕ, που βρίσκεται στην περιοχή των 
Οινοφύτων  του  Ν.  Βοιωτίας.  Η  (  Κα  Ντούρου  δήλωσε  ότι  η  επεξεργασία 
μολύβδου  παράγοντας  μόλυνσης,  ειδικά  όταν  παραβιάζονται  οι  όροι 
λειτουργίας  σχετικών μονάδων με τραγικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και 
τους  εργαζόμενους  π.χ.  GENERAL METALL HELLAS.  Πρέπει  να 
χωροθετούνται εκτός ΒΙΠΕ, όπου επιτρέπουν οι συνθήκες, μακριά από τον 
υδροφόρο  ορίζοντα  κ.λ.π.  Η  εισήγηση  γνωμοδοτεί  αρνητικά  και 
συμφωνούμε). 
O κ.Στουπής πρότεινε να υιοθετηθεί ως μόνιμη αντίληψη της Επιτροπής  η 
λογική της αμοιβαίας όχλησης γειτνιαζόντων δραστηριοτήτων και η λογική της 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης από τον  φορέα που δημιούργησε το πρόβλημα 
πριν οιαδήποτε νέα αιτούμενη δραστηριότητα του.
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 ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη 
την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Εύβοιας  κ. 
Δημήτριος Γιαννάκος, η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την  έγκριση των  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΜΠΕ)  του  Λιμένα  Λιναριάς 
Σκύρου ο οποίος θα φέρει και σταθμό διανομής υγρών καυσίμων προϊόντων 
σε σκάφη, με τον όρο της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε από τη 
λειτουργία του σχεδιαζόμενου σταθμού να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για τις 
λοιπές εγκαταστάσεις του λιμένα καθώς και των αγκυροβολημένων σκαφών.
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ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη 
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας κ.  Χ. 
Κρομμυδα, η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού 
μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την  έγκριση των  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΜΠΕ)  της  βιομηχανίας 
παραγωγής  τυπογραφικών  μελανιών  DFH  DRUCKFARBEN  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (δ.τ.. DFH INKS SA) 
στη  θέση  «Αγ.  Νικόλαος»  Δήμου  Χαλκιδέων,  Ν.  Εύβοιας,  με  τους 
περιορισμούς και τους όρους που προτείνει  η υπηρεσία και επί πλέον του 
όρου  που  πρότεινε  ο  κ.  Στουπής  να  εφοδιασθεί  το  φρέαρ  με  την 
προβλεπόμενη άδεια χρήσης νερού. 
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ΘΕΜΑ 5ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ)   για την α) ανανέωση – 
τροποποίηση  απόφασης  έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής 
μονάδας  πάχυνσης  δυναμικότητας   310   τον/  έτος  θαλασσίων  μεσογείων 
ιχθυών,  σε  θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων  στη θέση ΄΄ Χερονήσι ΄΄,  του 
Δήμου  Ιστιαίας  –  Αιδηψού    Ν.  Ευβοίας,  β)  ανανέωση  –  τροποποίηση 



απόφασης   έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων  (ΑΕΠΟ)   μονάδας  μη 
μεταποιημένων  προϊόντων  –  αλιευμάτων,  πλυντηρίου  διχτύων,  κλιβάνου 
αποτέφρωσης  κ.λ.π.  χερσαίων  εγκαταστάσεων  υποστήριξης  της  πλωτής 
μονάδας σε παρακείμενη ιδιοκτήτης χερσαία έκταση 8.932 τ.μ.  της εταιρίας ΄΄ 
ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΄΄ 
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ΘΕΜΑ 6ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την  αναβολή  του  θέματος,  της   Έγκρισης  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  την  μετεγκατάσταση  μονάδας  καλλιέργειας 
οστρακοειδών  (μυδοκαλλιέργεια)  δυναμικότητας  280  τον/έτος  της  εταιρείας 
ARABADZIEVA ZHIKA & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ» από τη 
θέση «Μπογαζάκι» Δ. Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, σε θαλάσσια έκταση 50 
στρεμμάτων, στη θέση «Σκουπίδια», Τοπικής Κοινότητας Γιάλτρων Δημοτικής 
Ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας προκειμένου η 
υπηρεσία  να  ενημερώσει  την  επιτροπή  για  τον  ακριβή  αριθμό  των 
στρεμμάτων της θαλάσσιας έκτασης που θα καταλάβει η μονάδα.
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ΘΕΜΑ 7ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την  αναβολή  του  θέματος,  της   Έγκρισης  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  την  μετεγκατάσταση  μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας 
έκτασης  10  στρεμμάτων  από  τη  θέση  «Αταλαντονήσι»  Δ.  Λοκρών  Ν. 
Φθιώτιδας  στη  θέση  «Μπογαζάκι»,  Δημοτικής  Ενότητας  Αλιβερίου  του  Δ. 
Ταμυνέων Ν. Εύβοιας, όπου λειτουργεί πλωτή μονάδα συνολικής έκτασης 40 
στρεμμάτων (αποτελούμενη από δύο πάρκα εκτροφής Α και  Β,  30 και  10 
στρέμματα  αντίστοιχα),  της  εταιρείας  ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.  και  δημιουργία  ενιαίας 
μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούμενης αποτελούμενης από τρία πάρκα 
Α (υφιστάμενο), Β (υφιστάμενο) και Γ (από μετεγκατάσταση), με ταυτόχρονη 
αύξηση δυναμικότητας με γνώμονα τη φέρουσα ικανότητα (Πάρκο Α από 300 
τον/έτος  σε 775 τον/έτος,  Πάρκο Β από 150 τον/έτος  σε 375 τον/έτος  και 
Πάρκο  Γ  150  τον/έτος  σε  562,5   τον/έτος,  συνολική  δυναμικότητα  1712,5 
τον/έτος),  προκειμένου  η  υπηρεσία  να  ενημερώσει  την  επιτροπή  για  τον 
ακριβή αριθμό των στρεμμάτων της θαλάσσιας έκτασης που θα καταλάβει η 
μονάδα.
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ΘΕΜΑ 8ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

    την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αντιμετώπιση 
καταπτώσεων  –  κατολισθήσεων  επί  της  δημοτικής  οδού  Στόμιο  – 
διασταύρωση  με  Ε.Ο.8  (Οξύλιθος  –  Πλατάνα)  ΄΄  στο  Ν.  Ευβοίας,  με  την 
παρατήρηση  του  κ.  Στουπή  να  δεσμευθεί  η  εργολαβία  για  τον  χρόνο 
εκτέλεσης του έργου να  είναι  εκτός σαιζόν τουριστικής αιχμής και  κατά το 
δυνατόν τα έργα να μην σταματήσουν την κυκλοφορία. 
Η κα Ντούρου δήλωσε ότι το έργο πρέπει να γίνει χωρίς καμία καθυστέρηση 
και να βρεθεί λύση να αντιμετωπιστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
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ΘΕΜΑ 9ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) ) του έργου : «Βελτίωση 
του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, ΤΜΗΜΑ : Από τη Χ.Θ. 5+900 έως 
Χ.Θ.  47+400» στο  Νομό Φωκίδας.   Η  (  κα  Ντούρου δήλωσε ότι  υπάρχει  
μεγάλη καθυστέρηση συντηρήσεων, εκσυγχρονισμού… Έχει να κάνει με τους 
κρυφούς όρους εκχώρησης της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, πριν περάσει 15ετία 
να μην προχωρήσει τίποτα για να μην επηρεάσει αρνητικά τις εισπράξεις ).
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ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κου Τερζή Αντώνη  καθώς και το με αριθμ. πρωτ: 15974/08-09-
2011 έγγραφο του Δήμου Λοκρών  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

αποφασίζει ομόφωνα
     
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ 
Εξωτερικά  δίκτυα  ύδρευσης  στα  Δ.Δ.  του  (πρώην)   Δήμου  Αυλίδας  (νυν 
Χαλκιδέων ) ΄΄ ,  στο Ν. Εύβοιας. Η ( κα Ντούρου δήλωσε ότι  αγωγοί για 



διυλιστήριο  Αυλίδας. Για αγωγό μεταφοράς ελεγχόμενου, καθαρού 
νερού σε μια πολύπαθη περιοχή με εξασθενές  χρώμιο,  λέμε ΝΑΙ. 
Θεωρούμε όμως το μέτρο και το έργο έκτακτο και προσωρινό. Τα 
μικρά ταχυδιυλιστήρια γνωρίζουμε όλοι εδώ και χρόνια ότι δεν είναι 
η λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα όπως η τοξίνωση του λαού της 
περιοχής  με  καρκινογόνο  εξασθενές  χρώμιο  και  βαρέα  μέταλλα. 
Δυστυχώς και το μεγάλο έργο κεντρικού διυλιστηρίου και συνολικού 
έργου  για  όλη  την  περιοχή  φαίνεται  ότι  είναι  στον  αέρα.  Για  το 
συγκεκριμένο όμως ενημερωθήκαμε ότι: η απόσταση των αγωγών 
είναι  διπλάσια  απ’  αυτή  που  είχε  αρχικά  υπολογιστεί,  δεν  έχει 
υπολογιστεί  χώρος  για  ειδικό  πιεστικό  μηχάνημα,  για  μεταλλική 
δεξαμενή που θα συλλέγει το καθαρό νερό καθώς και το οικόπεδο 
που θα εγκατασταθεί. Για όλα αυτά δεν είχε υπολογιστεί το κόστος 
άρα  τα  χρήματα  που  είχαν  προϋπολογιστεί  δεν  φτάνουν.  Για  τα 
πρόσθετα  χρειάζεται  καινούργια  σύμβαση.  Άρα  αυτό  που  σήμερα 
αποφασίζουμε λύνει  το πρόβλημα, έστω και με αυτόν τον τρόπο; 
Εμείς ζητάμε άμεσα να λυθεί το ζήτημα της εξασφάλισης καθαρού 
νερού.
 ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 198

ΘΕΜΑ 11ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

     με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά  την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) Αιολικού  Πάρκου  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
ισχύος 24 ΜW της εταιρείας ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε΄΄ στη θέση ΄΄ΜΕΓΑ 
ΙΣΩΜΑ΄΄ στα όρια των Δήμων Μακρακώμης – Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για την 
ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς 
ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 199

ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κου Τερζή Αντώνη  καθώς και το με αριθμ. πρωτ: 16169/08-09-
2011 έγγραφο του Δήμου Λοκρών  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία



     με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά  την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του  ΄΄  Αιολικoύ   Σταθμού    Παραγωγής  Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ισχύος 6 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕΒΕ ΄΄ στη 
θέση  ΄΄  Προφήτης  Ηλίας  ΄΄  του  Δήμου  Λοκρών  (πρώην  Οπουντίων  )  Ν. 
Φθιώτιδας.  Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της 
για  την  ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους 
επιχειρηματικούς  ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις, 
δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς  γη  υψηλής  παραγωγικότητας  ακόμα  και 
προστατευόμενες περιοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 200

ΘΕΜΑ 13ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία
   
      με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά  την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του  ΄΄  Αιολικoύ   Σταθμού    Παραγωγής  Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ισχύος 6 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕΒΕ ΄΄ στη 
θέση  ΄΄  Προφήτης  Ηλίας  ΄΄  του  Δήμου  Λοκρών  (πρώην  Οπουντίων  )  Ν. 
Φθιώτιδας.  Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της 
για  την  ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους 
επιχειρηματικούς  ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις, 
δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς  γη  υψηλής  παραγωγικότητας  ακόμα  και 
προστατευόμενες περιοχές.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 201

ΘΕΜΑ 14ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά  την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ),  ισχύος 38 ΜW της εταιρείας  «ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» στη 
θέση ‘’ Καλογριά –Μύτικας (ΧΛΩΜΟ Ι)’’ των Δήμων Λοκρών Ν. Φθιώτιδας και 
Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας. Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την 
πλήρη αντίθεσή της  για την ιδιωτικοποίηση ξεπούλημα  της ενέργειας  σε 
μεγάλους  επιχειρηματικούς  ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές 
εκτάσεις,  δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς  γη  υψηλής  παραγωγικότητας 
ακόμα και προστατευόμενες περιοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 202



ΘΕΜΑ 15ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με 6 ψήφους υπέρ  και 3 κατά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  φωτοβολτακού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 3,51 ΜW της εταιρείας  ΄΄ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε ΄΄ στο 
Δήμο Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας.  
Μειοψήφησαν  οι   κ.  Στουπής,  Παπαϊωάννου η  οποίοι   τόνισαν  ότι   δεν 
συμφωνούν για  το  λόγο ότι  η  ανωτέρω δραστηριότητα  εφαρμόζεται  σε  γη 
υψηλής  παραγωγικότητας,  υπονομεύοντας  την  ανάπτυξη  του  πρωτογενή 
τομέα και διαπαιδαγωγώντας λαθεμένα τους αγρότες μας. 
Μειοψήφησε επίσης η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για 
την ιδιωτικοποίηση ξεπούλημα  της ενέργειας σε μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 203

ΘΕΜΑ 16ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους  υπέρ  (του  κ.  Στουπή  και  του  κου  Παπαϊωάννου 
επιφυλασσόμενου  πως  η  επένδυση  δεν  πραγματοποιείται  σε  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας) και 1 κατά,  την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  Φωτοβολτακού  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής 
ενέργειας  ισχύος  5,04 ΜW της  εταιρείας  φωτοηλεκτρική  Βοιωτίας  Α.Ε στη 
θέση ΄΄ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ Η ΖΕΓΚΙΝΗ ΄΄ του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. 
Μειοψήφησε η κα Ντούρου εκφράζοντας  την πλήρη αντίθεσή της  για την 
ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς 
ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 204

ΘΕΜΑ 17ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους  υπέρ  (του  κ.  Στουπή  και  του  κου  Παπαϊωάννου 
επιφυλασσόμενου  πως  η  επένδυση  δεν  πραγματοποιείται  σε  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας)  και  1  κατά,  την έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος 
2,12 ΜW της εταιρείας ΒRΟΝΤΕ ΕΝΕRGΥ MEΠΕ  στη θέση ΄΄ BAMBAKIEΣ 
΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για την 
ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς 
ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 205

ΘΕΜΑ 18ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους  υπέρ  (του  κ.  Στουπή  και  του  κου  Παπαϊωάννου 
επιφυλασσόμενου  πως  η  επένδυση  δεν  πραγματοποιείται  σε  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας)  και  1  κατά,  την έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,7702 ΜW της εταιρείας «SOLAR CONSEPT 
Α.Ε..» στη θέση ‘’ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για την 
ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς 
ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 206

ΘΕΜΑ 19ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους  υπέρ  (του  κ.  Στουπή  και  του  κου  Παπαϊωάννου 
επιφυλασσόμενου  πως  η  επένδυση  δεν  πραγματοποιείται  σε  γη  υψηλής 



παραγωγικότητας)  και  1  κατά   την έγκριση της Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 5,37625 ΜW της εταιρείας «SOLAR CONSEPT 
Α.Ε.» στη θέση ‘’ΜΠΟΥΝΤΟΚΟ ή ΄΄ ΑΗ ΘΑΝΑΣΗΣ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. 
Βοιωτίας. Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της 
για  την  ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους 
επιχειρηματικούς  ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις, 
δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς  γη  υψηλής  παραγωγικότητας  ακόμα  και 
προστατευόμενες περιοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 207

ΘΕΜΑ 20ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους  υπέρ  (του  κ.  Στουπή  και  του  κου  Παπαϊωάννου 
επιφυλασσόμενου  πως  η  επένδυση  δεν  πραγματοποιείται  σε  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας)  και  1  κατά,  την έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 3,15146 ΜW της εταιρείας «SOLAR CONSEPT 
Α.Ε..» στη θέση ‘’ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για την 
ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς 
ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές.
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ΘΕΜΑ 21ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την  αναβολή  του  θέματος,  της  Έγκρισης  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  το  σύνολο  των  εγκαταστάσεων  της  εταιρείας  ΄΄ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  (ΕΑΒ)  που  λειτουργεί  στο 
Σχηματάρι   Ν.  Βοιωτίας  ΄΄  ,  προκειμένου  να  γίνει  νέα  εισήγηση  που  θα 
συμπεριλαμβάνει  περισσότερα  στοιχεία.  Η  (κα  Ντούρου τόνισε  ότι 
συμφωνούμε με την αναβολή, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρή πολιτική 
ευθύνη από την πλευρά του προέδρου, να έρχεται, για ένα τόσο μεγάλο θέμα, 
μια τέτοια πρόχειρη και ασαφής εισήγηση. Είναι μια γενικόλογη μελέτη απλά 



για να καλύψει το γενικό αίτημα ότι  η ΕΑΒ θα έχει  άδεια περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Έχουμε σοβαρότατες αμφιβολίες αν η ΕΑΒ τηρεί  τους όρους 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που  ήδη  έχουν ψηφιστεί  για  τις  επί  μέρους 
δραστηριότητές της. Και είναι ζητούμενο να αντιληφθεί το δημόσιο τη δική του 
υποχρέωση, ότι δεν μπορεί δική του επιχείρηση να είναι παράγων μόλυνσης. 
Πέρα από τους τύπους υπάρχει και η ουσία: τι υπηρετεί η Μ.Π.Ε. έτσι όπως 
παρουσιάζεται  στη  συγκεκριμένη  περίοδο  που  τα  πάντα  ξεπουλιούνται; 
Μήπως  είναι  «προπαρασκευαστική»  κίνηση  πώλησης  μέρους  της  ΕΑΒ,  ή 
σχέδιο να δοθεί κάποιος από τους σκοπούς λειτουργίας της σε ιδιώτη; Μήπως 
ετοιμάζουν την προίκα της όπως στη ΛΑΡΚΟ; Καταγράφουμε την ανησυχία 
μας ).
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ΘΕΜΑ 22ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους υπέρ (του  κ.  Στουπή επιφυλασσόμενου  ως προς την 
διαβεβαίωση που παρείχε ο φορέας της επένδυσης πως η Δασική Υπηρεσία 
δεν έχει αντιρρήσεις και με την προϋπόθεση αιτήματος του φορέα περί ορθής 
αναφοράς του τοπονύμιου της επένδυσης )  και 1 κατά  την έγκριση της 
Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου΄΄Μικρό 
Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,71 ΜW  στη θέση ΄΄  Γάβρος ΄΄ επί 
του ρέματος Πλατανιάς του Δήμου Ασπροποτάμου, Νομού Ευρυτανίας΄΄ της 
εταιρείας  ΄΄  ΒΕΠΕ Α.Ε.  &  ΣΙΑ  Ε.Ε  ΜΥΗΣ  ΓΑΒΡΟΥ ΄΄. Μειοψήφησε  η  κα 
Ντούρου   εκφράζοντας  την  πλήρη  αντίθεσή  της   για  την  ιδιωτικοποίηση 
ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς  ομίλους. 
Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας  φυσικής 
ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες περιοχές.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ιδιοτικοποίηση υδάτινων πόρων και ποταμών.
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ΘΕΜΑ 23ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση 
παραλίας Ν. Αρτάκης – Πινακίδα 5 Δήμου Χαλκιδέων», στο Ν. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 24ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) του λατομείου παραγωγής 
αδρανών υλικών της  εταιρείας  «ΛΑΤΟΜΕΙΑ  ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ »  στη  θέση  ‘’ 
Νευρόπολις  –  Παφύλου  ’’  εντός  της  λατομικής  περιοχής  Λαμίας   Ν. 
Φθιώτιδας.
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 ΘΕΜΑ 25ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης  Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κου Τερζή Αντώνη και την άποψη του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου 
όπως εκφράστηκε από το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, η 
οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από 
διαλογική συζήτηση  

Ομόφωνα

γνωμοδοτεί  αρνητικά για  την  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  (ΜΠΕ) 
λατομείου  αδρανών  υλικών  και  μονάδας  σκυροδέματος   της  εταιρείας   ΄΄ 
LAFARGE BETON A.B.E.E. ΄΄  στη θέση ΄΄ ΤΣΑΡΟΥΧΑ΄΄, του Δήμου Κύμης - 
Αλιβερίου Ν. Εύβοιας, θεωρώντας πως δεν έχουν υλοποηθεί οι προηγούμενοι 
εγκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και πως αυτή εμπεριέχει σοβαρές ελλείψεις, 
παραλήψεις  και  ανακρίβειες. Η ( κα Ντούρου τόνισε ότι  η LAFARGE και οι 
περιβαλλοντικοί  όροι  δεν  έχουν  καμία  σχέση  εδώ  και  χρόνια.  Γνωστό  το 
πρόβλημα με την τσιμεντόσκονη, την προσπάθεια για την καύση RDF, κ.λ.π.).
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ΘΕΜΑ 26ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά,  την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  το  έργο:  ΄΄  Εγκαταστάσεις  επεξεργασίας, 
εμπλουτισμού, αποθήκευσης και αποβάθρες φόρτωσης βωξίτη στην περιοχή 
Ιτέας από την εταιρεία ΄΄ S & B Bιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ ΄΄,  καθώς και των 
συνοδών αυτού έργων που βρίσκονται στο Δ.Δ. Ιτέας Δήμου Δελφών   Ν. 
Φωκίδας με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:
α) να κατασκευασθεί υπόγεια διάβαση
β) να γίνει κυκλοφοριακή ρύθμιση ( κατασκευή κόμβου)
γ) να κατασκευασθούν κλειστοί ταινιόδρομοι



δ) να κατασκευασθεί εσωτερική οδοποιία και πλυντήριο τροχών
ε)  να  γίνονται  δειγματοληψίες  και  μετρήσεις  των  θαλασσίων  υδάτων  από 
ανεξάρτητους  φορείς  τα  δε  αποτελέσματα  να  αποστέλλονται  σε  τακτά 
διαστήματα στην υπηρεσία περιβάλλοντος της Π.Ε. Φωκίδας.
Μειοψήφησε η (κα Ντούρου  η οποία τόνισε ότι είναι ζήτημα ξεπουλήματος 
της λαϊκής περιουσίας, του ορυκτού πλούτου της περιοχής ο οποίος πρέπει 
να αξιοποιείται προς όφελος του λαού και όχι για την κερδοφορία μεγάλων 
μονοπωλιακών ομίλων που γράφουν στα  παλιά  τους  παπούτσια  και  τους 
περιβαλλοντικούς όρους και την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της 
περιοχής. Ζητάμε να έρθει στο Περιφερειακό συμβούλιο το θέμα καθώς και 
ολοκληρωμένη έκθεση μεταλλευτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στη 
Ν. Φωκίδα. ) και ο  κος Στουπής,( που υιοθέτησε ως ισχυρές τις εκφρασμένες 
νομικές και περιβαλλοντικές αντιρρήσεις των κοινωνικών φορέων,  ο οποίος 
στηλίτευσε  το  γεγονός  της  μη  υλοποίησης  μέχρι  τώρα  των  όρων  της 
προηγούμενης  εγκριθείσας  ΜΠΕ  ,  τόνισε  ότι  οφείλει  η  εταιρεία,   σε  έναν 
σύντομο  χρονικό  ορίζοντα  να  βρεί  χώρο  μετεγκατάστασης  των  επίγειων 
δραστηριοτήτων της επεξεργασίας – εμπλουτισμού – αποθήκευσης και όχι να 
κρύβεται  πίσω  από  άδειες  που  πήρε  σε  άλλες  εποχές,  κάτω  από  άλλες 
συνθήκες και με διαφορετικό αναπτυξιακό προφίλ της Ιτέας, και κάλεσε την 
εταιρεία  να  δεσμευθεί  πως  θα  χρηματοδοτήσει  ένα  συνολικό  σχέδιο 
εξυγίανσης και αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής). 
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ΘΕΜΑ 27ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

αποφασίζει ομόφωνα

    την επιστροφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   και 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ» για 
το έργο  εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σιδηρονικελίου Μεταλλεία Δυτικού και 
Ανατολικού  Κοτρωνίου,  Ρεκαβιτσίου,  Σουρτζιού  και  Κατσίκιζας  (Ο.Π.  342, 
343,  345,  419  Ν.  Ευβοίας),  συνολικής  έκτασης  5.213.741,7  τ.μ  που 
βρίσκονται στην περιοχή των Δ.Δ. Κοντοδεσποτίου, Παγώντα, Κυπαρισσίου 
και  Σταυρού  Δήμου Διρφύων –  Μεσσαπίων  Νομού Εύβοιας,  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, διότι στο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (ΔΣΑ) 
δεν  αντιμετωπίζεται  ως  μη  αδρανές  εξορυκτικό  απόβλητο  παρότι  αφορά 
θειούχα ορυκτολογική  φάση του μαρκασίτη  και  σύμφωνα με  τις  αναλύσεις 
μετά από δειγματοληψίες της υπηρεσίας, οι  οποίες έχουν κοινοποιηθεί στη 
Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ αλλά και  στην εταιρεία,  οι 
περιεκτικότητες Νi του θειούχου ορυκτολογικού συστατικού που μετρήθηκαν 
ήταν  0,12%  και  0,24%  κ.β..  Τα  απορριπτόμενα  στείρα  στο  εργοστάσιο 
εμπλουτισμού  της  εταιρείας,  δηλαδή  ακατάλληλα  για  πυρομεταλλουργική 
εξαγωγή Νi, σύμφωνα με ΜΠΕ  της μονάδος αναφέρονται σε περιεκτικότητα 
σε  Νi 0,38%-  0,40%.  Το  ΣΔΑ  δεν  περιλαμβάνει  κάποια  ανάλυση  για  να 
τεκμηριώσει την ωφέλιμη περιεκτικότητα του μαρκασίτη σε Νi.



Mειοψήφησε η  κα Ντούρου ή οπόια τόνισε :  Μεσσάπια: Δεν μας ενημερώσατε 
για την αυτοψία… θέση μας είναι: Με την εξόφληση κάθε κοιτάσματος πρέπει 
να  υπάρχει  πλήρης  αποκατάσταση  -  ήδη  ο  υδροφόρος  ορίζοντας  των 
Μεσσαπίων  έχει  υποστεί  τεράστια   επιβάρυνση.  Στα  ζητήματα 
αποκατάστασης  όμως  να  ληφθούν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  όπως 
απομάκρυνση  επικίνδυνων  θειούχων  και  άλλων  επικίνδυνων  στοιχείων, 
καθώς και κάθε άλλο μέσο που βοηθά στην παρεμπόδιση της ρύπανσης του 
υδροφόρου ορίζοντα μετά την αποκατάσταση. Επειδή, από ό,τι τουλάχιστον 
είδαμε,  γίνεται  μπάζωμα  των  κρατήρων  ζητάμε  να  μας  απαντήσετε  αν 
λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  που  χρειάζονται  και  αν  έχετε  ως 
υπηρεσία  συγκεκριμένη  εικόνα  για  το  πώς  γίνεται  η  αποκατάσταση. 
Συνδέουμε το θέμα με το γενικότερο ζήτημα της ΛΑΡΚΟ και δηλώνουμε:

• Να σταματήσει κάθε διαδικασία ιδιωτικοποίησης.
• Αποκλειστικά  δημόσιος,  ενιαίος  φορέας  ορυκτού  πλούτου,  στην 

υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, με συμμετοχή και της ΛΑΡΚΟ.
• Καθετοποίηση  της  παραγωγής  και δημιουργία  μονάδας  ανοξείδωτου 

χάλυβα.
• Προστασία  του  περιβάλλοντος,  σταμάτημα  της  ρίψης  της  σκουριάς 

στον Ευβοϊκό κόλπο και ειδική επεξεργασία για την αξιοποίηση των 
υποπροϊόντων.

 Γνωρίζουμε  ότι  κύριος  στόχος  της  κυβέρνησης  είναι  να  τη  δώσει  στον 
υποψήφιο αγοραστή  χωρίς  εκκρεμότητες  στον τομέα των περιβαλλοντικών 
μελετών,  να  τον  αποδεσμεύσει  από  την  υποχρέωση  μελετών  για  τις 
περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  των  δραστηριοτήτων  του,  να  τον  προφυλάξει 
από συγκρούσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα.
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ΘΕΜΑ 28ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την  αναβολή  του  θέματος,  της   Έγκρισης  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  τροποποιητικού  τεύχους  και  Σχεδίου  Διαχείρισης 
Αποβλήτων ( ΣΔΑ) της ΄΄ ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ΄΄   για το έργο που αφορά την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηρονικελίου σε χώρο έκτασης 1.231.180 τ.μ. 
(  Μεταλλείο  Νότιας περιοχής )  που βρίσκεται  στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. 
Κοκκίνου του Δήμου Ορχομενού,  Ν. Βοιωτίας και του Δήμου Λοκρών, Νομού 
Φθιώτιδας ( Ο.Π.1 & Β Ν. Φθιώτιδας, 105 Α Ν. Βοιωτίας) Περιφέρεια Στερ. 
Ελλάδας. Η  (κα  Ντούρου  δήλωσε  ότι  εκμετάλλευση  κοιτασμάτων  σε 
Ορχομενό και Λοκρίδα. Για τον Ορχομενό, εφ’ όσον υπάρχει και η σύμφωνη 
γνώμη του δήμου, ψηφίσουμε θετικά. Για τη Λοκρίδα δεν μας διευκρινίσατε αν 
όπως  λέει  ο  Δήμος,  υπάρχει  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  με  την  οποία 
διαφωνούν  οι  ιδιοκτήτες  και  αρχαιολογικός  χώρος.  Επιφυλασσόμαστε.  Αν 
όντως πρόκειται για αυτό το μεταλλείο θα ψηφίσουμε κατά.)
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ΘΕΜΑ 29ο: 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 τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

      με 8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά, την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ)  ισχύος  2,7  MW   της  εταιρείας  «Ε.Ε.Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑ  Α.Ε.»,  στη  θέση  ‘’Αλογομανδριά’’  του  Δήμου  Ορχομενού  Ν. 
Βοιωτίας, εντός γηπέδου στο οποίο είναι  εγκατεστημένο αιολικό πάρκο της 
ίδιας εταιρείας ισχύος 10  MW.
 Μειοψήφησε η κα Ντούρου  εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για την 
ιδιωτικοποίηση  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς 
ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  δάση  σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  15.30 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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