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Στη Λαμία  σήμερα  14 Noεμβρίου   2011 , ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 
10:00 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:  96878/842/08-11-2011  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 24/10/2011. 

ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 27/10/2011. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Αδειοδότηση  σημείων  υδροληψίας   του  (πρώην)   Δήμου  Αυλώνας  (νυν 
Κύμης - Αλιβερίου», στο Ν. Εύβοιας. 
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Βιολογικός καθαρισμός Άσπρων Σπιτιών και Αντίκυρας» στο  Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  5ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου 
«Βελτίωση  ύδρευσης  Τ.Δ.  Επισκοπής  Δήμου  Φραγκίστας»  στο  Δήμο 
Αγράφων Ν. Ευρυτανίας. 
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  υφιστάμενου 
Κάμπινγκ δυναμικότητας 268 ατόμων ιδιοκτησίας Νταντή Δημητρίου στη θέση 
Θυλικόντας, Τοπικής Κοινότητας Πολιτικών, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, 
του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων  Ν. Εύβοιας.



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

ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη 
υδροδοτικού φράγματος και δικτύων στο Δήμο Δομοκού» στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΑΣΠΗΕ, 
ισχύος 333 ΜW, στη θέση ΝΟΤΙΑ ΣΚΥΡΟΣ (ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ), Δ. Σκύρου 
Π.Ε. Εύβοιας και Ηλεκτρική Διασύνδεσή του στο Ηπειρωτικό Σύστημα.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικοί 
σταθμοί  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 165 
MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 24 MW, 21MW, 
30  MW,  30  MW,  12  MW  και  27  MW,  στις  θέσεις  ΄΄Βίος  –  Καλαμάκι  – 
Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – 
Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 
6 MW  και  15 MW στις θέσεις  ΄΄Μεγάλη Πέτρα – Λιοφάντιζα και  Αηδόνι΄΄ 
αντίστοιχα του Δήμου Καρύστου, Νομού Ευβοιας καθώς και η διασυνδετική 
Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚW των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. 
Αττικής».
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  10ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού 
(Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  4,98  MW  της 
εταιρείας ASTEROPE ENERGY ΕΠΕ στη θέση ΄΄ΓΕΡΑΚΟΛΙΘΙ΄΄ Ομβριακής 
του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  11ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του  έργου  : 
«Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής 
ισχύος 35MW (17,5 + 17,5 MW), στις ΄΄Μέγας Λάκκος΄΄ και ΄΄Πήλιουρας΄΄, των 
Δήμων  Αλμυρού  και  Στυλίδος,  των  Νομών  Μαγνησίας  και  Φθιώτιδας 
αντίστοιχα».
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  12ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για  την  :  α) 
Ανανέωση  Απόφασης  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ)  πλωτής 
μονάδας πάχυνσης και μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε Θαλάσσιους 
Μεσογειακούς  Ιχθείς,  σε  θαλάσσια  έκταση  37,66  στρεμμάτων  στη  θέση 
΄΄Μανδράκι΄΄ Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων 
του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β) Ανανέωση Απόφασης 



Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ)  μονάδας  μη  μεταποιημένων 
προϊόντων –  αλιευμάτων για  την  υποστήριξη  πλωτής  μονάδας  πάχυνσης, 
δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ίδια θέση 
της εταιρείας «LION A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» .
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  την  ίδρυση 
κτηνοτροφικής  μονάδας  πτηνοτροφείου  αυγοπαραγωγής  δυναμικότητας 
20.800 ορνίθων με διαλογητήριο και  τυποποιητήριο αυγών ιδιοκτησίας του 
Καραΐσκου Πέτρου, σε γήπεδο εμβαδού 38.462,64 τ.μ. στη θέση ΄΄ Βέλεσι ΄΄ 
Δημοτικής Ενότητας  Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( Α.Σ.Π.Η.Ε)  ισχύος 22 MW της εταιρείας ΄΄ 
C.N.I.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.  – ΑΙΟΛΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄Κορφή ΄΄ των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου στο Ν. 
Βοιωτίας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  15ο: 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 ΄΄.  (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 
σύνολο  των  εγκαταστάσεων  της  εταιρείας  ΄΄  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  (ΕΑΒ)  που  λειτουργεί  στο  Σχηματάρι   Ν.  Βοιωτίας  ΄΄.(ΕΞ 
ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  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 24/10/2011.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης    
        Ομόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 27/10/2011.
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ΘΕΜΑ 3ο: 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  «Αδειοδότηση 
σημείων υδροληψίας  του (πρώην)  Δήμου Αυλώνας (νυν Κύμης - Αλιβερίου», 
στο Ν. Εύβοιας. Η κα Ντούρου ζήτησε να δρομολογηθεί η απομάκρυνση των 
αμιαντοσωλήνων.
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ΘΕΜΑ 4ο: 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 «Βιολογικός 
καθαρισμός  Άσπρων  Σπιτιών  και  Αντίκυρας»  στο   Ν.  Βοιωτίας,  με   τους 
παρακάτω πρόσθετους όρους:
α)  Να  εξοπλισθεί  ο  βιολογικός  σταθμός  με  μηχανήματα  σύγχρονης 
τεχνολογίας  και να προχωρήσει σε τριτοβάθμια επεξεργασία.
β)  Να κατασκευασθεί  δεξαμενή και  δίκτυο άρδευσης για τη διαχείριση του 
νερού στον ελαιώνα της Αντίκυρας.
Ο  κος  Παπαναγιώτου  κατέθεσε  την  παρακάτω  δήλωση  και  ζήτησε  να 
καταγραφεί στα πρακτικά: Τα αστικά λύματα του οικισμού Άσπρων Σπιτιών 
και  της  κοινότητας  Αντίκυρας  καθαρίζονται  στις  εγκαταστάσεις  ενός 
σύγχρονου Βιολογικού Σταθμού.
Ο  Βιολογικός  Σταθμός  ευρίσκεται  ανάμεσα  στα  Άσπρα  Σπίτια  και  την 
Αντίκυρα.
Ο  οικισμός  Άσπρα  Σπίτια,  ο  οποίος  ανήκει  αποκλειστικά  στην  εταιρεία 
Αλουμίνιον  Α.Ε.  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  στέγασης  των  εργαζομένων  της 
καθώς  και  εκείνες  των  εργαζομένων  στις  δημόσιες  υπηρεσίες  και 
οργανισμούς ( σχολεία, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κλπ).
Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 3.000 κατοίκους.
Η  Κοινότητα  Αντίκυρας  βρίσκεται  σε  απόσταση  8,5  χιλιομέτρων  από  το 
εργοστάσιο. Έχει πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Στην κοινότητα αυτή βρίσκεται 
και η Αεροπορική Βάση καυσίμων της Αντίκυρας.
Ο  Βιολογικός  Σταθμός  Άσπρων Σπιτιών  και  Αντίκυρας,  λειτουργεί  από  το 
1962  και  είναι  δυναμικότητας  10.000  κατοίκων.  Ο  σχεδιασμός   και  η 
εγκατάσταση  του  σταθμού  καθώς και  η  επέκταση  του  έγινε  από τον  οίκο 
Degremont – France  ο οποίος θεωρείται κορυφαίος στο είδος του.
Ο Σταθμός αναβαθμίστηκε κατά το διάστημα 1997 – 2000 με την επέκτασή 
του για να επεξεργάζεται και τα αστικά λύματα της κοινότητας Αντίκυρας και 
με την τοποθέτηση αποσμητικών φίλτρων άνθρακα.
Ο Βιολογικός Σταθμός Άσπρων Σπιτιών και Αντίκυρας είναι ο πρώτος που 
κατασκευάστηκε  στην  Ελλάδας,  έχει  θεωρηθεί  πρότυπο  κατασκευής  και 
λειτουργίας  και  τον  έχουν  επισκεφθεί  αρκετοί  κατασκευαστές  αντίστοιχων 
σταθμών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 224

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) του  έργου «Βελτίωση 
ύδρευσης  Τ.Δ.  Επισκοπής  Δήμου  Φραγκίστας»  στο  Δήμο  Αγράφων  Ν. 
Ευρυτανίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 225



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 έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου Κάμπινγκ 
δυναμικότητας  268  ατόμων  ιδιοκτησίας  Νταντή  Δημητρίου  στη  θέση 
Θυλικόντας, Τοπικής Κοινότητας Πολιτικών, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, 
του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων  Ν. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 226

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 έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) «Μελέτη  υδροδοτικού 
φράγματος και δικτύων στο Δήμο Δομοκού» στο Ν. Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227

ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη 
την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κου Τερζή Αντώνη  καθώς και τα με α) Αριθμ. πρωτ: 7509/26-10-
2011 έγγραφο του Δημάρχου Σκύρου, β)  Αριθμ. πρωτ: 5895/Φ14/αλληλ/08-
11-2011 Υπόμνημα αντιρρήσεων για την απόρριψη της ΜΠΕ της εταιρείας 
Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε.  του Δικηγορικού γραφείου Γ. Ξανθούλης – Δρ. Ν. 
& Συνεργάτες που εκπροσωπεί το Δήμο και τους φορείς της Σκύρου γ) 
Αριθμ.  πρωτ:  11/315  /  18-10-2011  έγγραφο  της  Ελληνικής  Ορνιθολογικής 
Εταιρείας,  τα  οποία  αποτελούν   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος 
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

Ομόφωνα

γνωμοδοτεί  αρνητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ)  του 
έργου  :  ΑΣΠΗΕ,  ισχύος  333  ΜW,  στη  θέση  ΝΟΤΙΑ  ΣΚΥΡΟΣ  (ΟΡΟΣ 
ΚΟΧΥΛΑΣ),  Δ.  Σκύρου  Π.Ε.  Εύβοιας  και  Ηλεκτρική  Διασύνδεσή  του  στο 
Ηπειρωτικό Σύστημα, για τους παρακάτω λόγους:
α)  Πρόκειται  για  μια  γιγαντιαία  εγκατάσταση  που  αλλοιώνει  το  νησιώτικο 
χαρακτήρα της Σκύρου και το αναπτυξιακό προφίλ που οι κοινωνικοί φορείς 
της έχουν επιλέξει για τον τόπο τους.



β) Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις του Αιολικού  κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους  χωροθετούνται σε περιοχή NATURA. 
γ)  Το  Αιολικό  πάρκο  καταλαμβάνει  τεράστια  έκταση  (36.000  στρέμματα) 
δηλαδή το 1/5 της εδαφικής έκτασης του νησιού.
δ) Η Σκύρος έχει ήδη διαθέσει και δεσμεύσει μεγάλο μέρος των εκτάσεών της 
για εθνικές ανάγκες  με ( μεγάλες εγκαταστάσεις της πολεμικής Αεροπορίας 
και του Πολεμικού Ναυτικού).
ε) Σύσσωμη η τοπική  κοινωνία και οι φορείς του νησιού εναντιώνονται στην 
ανωτέρω επένδυση.
 Ο κ. Στουπής κατέθεσε την παρακάτω δήλωση και ζήτησε να καταγραφεί στα 
πρακτικά: «Παρόλη την γενικά θετική πολιτική μας προσέγγιση  στο θέμα της 
αιολικής  ενέργειας   δεν  μπορεί  παρά  να  είμαστε  ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ,  όσο  δεν 
υλοποιούνται οι πάρα κάτω ενιαίες προϋποθέσεις: : 
1.δεν  ολοκληρώνεται  το  Σ.  Χ  .Ο  .Α  .Π.  που  προβλέπει  συγκεκριμένη 
χωροθέτηση για την αιολική ενέργεια 
2.δεν λαμβάνονται υπόψη  το συνολικό επεξεργασμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  οι  πραγματικές  αναπτυξιακές  ανάγκες  του 
νησιού στο σύνολό τους 
3. υπάρχει από μεριάς των επενδυτών – παπάδων  εμμονή στην  γιγαντιαία 
δυναμικότητά του με τις αντικειμενικά σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις επί της 
περιοχής ΝΑΤURA όπου χωροθετούνται να εγκατασταθούν, χωρίς μάλιστα να 
δίνεται  οποιαδήποτε  τεκμηριωμένη  αναλυτική  δικαιολόγηση  της  σχέσης 
κόστους  οφέλους,  της  απόσβεσης  του  κόστους  της  διασύνδεσης,  και 
συγκεκριμένη  παράθεση  των  κοινωνικών  παροχών  και  ωφελημάτων  που 
είναι διατεθειμένοι να δώσουν 
 4. βρίσκεται σε εξέλιξη  η δικαστική αμφισβήτηση της κυριότητας της γης από 
τους καλόγηρους
Η κα. Ντούρου κατέθεσε την παρακάτω δήλωση και ζήτησε να καταγραφεί 
στα πρακτικά: Ο λαός της Σκύρου τα τελευταία 6 χρόνια δίνει ένα σημαντικό 
και δύσκολο αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση των 111 ανεμογεννητριών που 
θα καλύψουν το 18% της συνολικής έκτασης του νησιού, θα καταστρέψουν 
την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία , αρνητικές οικολογικές συνέπειες που θα 
αλλοιώσουν για πάντα το φυσικό τοπίο και τη φυσιογνωμία του νησιού. Εδώ 
πρόκειται  για  μεγάλες  «ιερές  μπίζνες»  της  Μονής  Μεγίστης  Λαύρας   που 
έχουν ιδρύσει κοινοπραξία με τους επιχειρηματίες και τα κέρδη τους  θα είναι  
μυθώδη.  Η μονή  Μεγίστης  Λαύρας  ισχυρίζεται  ότι  με  «χρυσόβουλα» είναι 
ιδιοκτήτης  της  περιοχής  που  καλύπτει  το  μισό  νησί.  Αν  οι  άδειες  αυτές 
χορηγηθούν σημαίνει  ότι αναγνωρίζεται στη Μονή το ιδιοκτησιακό δικαίωμα 
για το οποίο υπάρχει προσφυγή στο ΣτΕ. Εμείς ζητάμε η έκταση αυτή να γίνει 
δημόσια  περιουσία.  Και  εμείς   είμαστε  υπέρ  των  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας.  Όμως  η  ενέργεια  είναι  λαϊκή  περιουσία  και  δεν  μπορεί  να 
ξεπουλιέται  στους  ιδιώτες.  Ζητάμε  να  μην  εγκριθεί  καμία  άδεια  από  τα 
αρμόδια υπουργεία και να ενισχυθεί η απόφαση της επιτροπής με απόφαση 
και  του  Περιφερειακού  συμβουλίου.  Τέλος  προτείνουμε  η  επιδότηση  που 
προβλέπεται  παχυλή  για  τους  ιδιώτες  επενδυτές,  να  δοθεί  στους 
κτηνοτρόφους και στους γεωργούς της Σκύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 228



ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη 
την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κου Τερζή Αντώνη   καθώς και τα με α) Αριθμ. πρωτ: 15295/27-
10-2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Καρύστου  καθώς  και  την 
410/2011  συμπληρωματική  απόφαση  αυτής,  β)  Αριθμ.  πρωτ:  3474/20-10-
2011 έγγραφο του Δασαρχείου  Αλιβερίου,  γ)  Αριθμ.  πρωτ:  2095/11/20-10-
2011 Υπόμνημα της εταιρείας RF ENERGY A.E,  δ) Αριθμ. πρωτ: 04/25-10-
2011Υπόμνημα του Συλλόγου ΄΄  ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ ΄΄, ε) Το από 04/10/2011 
έγγραφο  της  εταιρείας  Μαυρογιαννάκης  ΑΕΑΕ  με  το  οποίο  υποβάλει 
ενστάσεις  των  κατόχων  1.  Νικολάου  Μαραθού  του  Αντωνίου  2.  Νικολάου 
Κυριακού του Γεωργίου & Στυλιανού Στάη του Θωμά 3. Μαρίας χήρας Ιωάννη 
Θεοδώρου,  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 έργου :  «Αιολικοί  σταθμοί  Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 165 MW και  των συνοδών σε αυτό 
έργων,  των  εταιρειών  ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΒΕΤΕ  &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 24 MW, 21MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW 
και  27  MW,  στις  θέσεις  ΄΄Βίος  –  Καλαμάκι  –  Μπάθριζα,  Τσούκα  – 
Μανδραγιάρα,  Τσούκα  –  Σκούρα,  Μηλιά,  Ντούγκζα  –  Αντιάς,  Μούριζα  – 
Πέτρα  Μεγάλη  –  Βρανούλι΄΄  αντίστοιχα  και  των  εταιρειών  ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 6 MW 
και 15 MW στις θέσεις ΄΄Μεγάλη Πέτρα – Λιοφάντιζα και Αηδόνι΄΄ αντίστοιχα 
του  Δήμου  Καρύστου,  Νομού  Ευβοιας  καθώς  και  η  διασυνδετική  Γραμμή 
Μεταφοράς 150 ΚW των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», 
με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:
α) Να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου σύνδεσης των Αιολικών Πάρκων με το 
διασυνδεδεμένο  Εθνικό  Δίκτυο  Μεταφοράς  (ΔΕΣΜΗΕ),  στα  σημεία  όπου 
γειτνιάζει ή διέρχεται από οικιστικές περιοχές , περιοχές υψηλής οικολογικής 
αξίας και  ιδιαίτερου φυσικού κάλους ,  όπως και  αρχαιολογικούς ή χώρους 
ιδιαίτερου  πολιτιστικού  ενδιαφέροντος,  γνωμοδοτούντων  για  τούτα  των 
αρμόδιων υπηρεσιών .
β)  Να  γίνει  αποκατάσταση  της  μορφολογίας  του  εδάφους  όπου  γίνονται 
παρεμβάσεις π.χ. πρανή δρόμων και πλατειών συναρμολόγηση κλπ.
γ) Να προστεθεί στη μελέτη ο όρος ότι ΄΄ εφόσον προκύψουν προβλήματα εκ 
των υστέρων μετά την κατασκευή των έργων υποδομής, δρόμων πρόσβασης, 
τεχνικών κλπ. Στη γύρω περιοχή να γίνουν όπου χρειαστεί συμπληρωματικά 
έργα αν δεν έχουν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη ΄΄.
δ)  Σχετικά  με  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  η  πολιτεία  και  τα  θεσμοθετημένα 
όργανά  της  να  προστατεύσουν  αφενός  μεν  τη  δημόσια  περιουσία  και 
αφετέρου τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής.
 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 Κάρυστος είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες περιοχές όπου 
υπάρχει εδώ και χρόνια επέλαση επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν 
«φυτέψει»  παντού  αιολικά  πάρκα  σε  βάρος  της  κτηνοτροφίας,  της 
μελισσοκομίας,  του  τουρισμού,  σε  περιοχή  που  έχει  χαρακτηριστεί 
προστατευόμενη.  Πάνω απ’ όλα όμως οι  κάτοικοι  της περιοχής πρέπει  να 
αναλογιστούν  ποιοι  κερδίζουν  απ’  αυτές  τις  επενδύσεις.  Σήμερα  τα  λαϊκά 
νοικοκυριά δεν αντέχουν να πληρώνουν τους δυσβάσταχτους λογαριασμούς 
ηλ.  Ρεύματος.  Τώρα η επέλαση συνεχίζεται  για  να  μη μείνει  σπιθαμή γης 
«αναξιοποίητη».  Έχουν  σοβαρή  πολιτική  ευθύνη  οι  δήμοι  εκείνοι  που 
θεωρούν  ότι  με  τα  αντισταθμιστικά  οφέλη  κερδίζουν  κάτι,  ή  λύνουν  τα 
οικονομικά  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν.  Είναι  ψίχουλα  τα  οποία 
αποδέχονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις πολιτικές των κυβερνήσεων 
και των κομμάτων που τους στήριξαν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229

ΘΕΜΑ 10ο: 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 (επιφυλασσόμενου του κ. Στουπή ότι η γη δεν είναι υψηλής 
παραγωγικότητας)  και 1 κατά   την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 4,98 MW της εταιρείας  ASTEROPE ENERGY 
ΕΠΕ  στη  θέση  ΄΄ΓΕΡΑΚΟΛΙΘΙ΄΄  Ομβριακής  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. 
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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) του έργου :  «Αιολικοί  Σταθμοί  Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας  (Α.Σ.Π.Η.Ε.)  συνολικής  ισχύος  35MW  (17,5  +  17,5  MW),  στις 
΄΄Μέγας Λάκκος΄΄ και ΄΄Πήλιουρας΄΄, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδος, των 
Νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα».
 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 12ο: 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 επιστροφή της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την : 
α) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής 
μονάδας πάχυνσης και μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε Θαλάσσιους 
Μεσογειακούς  Ιχθείς,  σε  θαλάσσια  έκταση  37,66  στρεμμάτων  στη  θέση 
΄΄Μανδράκι΄΄ Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων 
του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β) Ανανέωση Απόφασης 
Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ)  μονάδας  μη  μεταποιημένων 
προϊόντων –  αλιευμάτων για  την  υποστήριξη  πλωτής  μονάδας  πάχυνσης, 
δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ίδια θέση 
της εταιρείας «LION A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», και υποβολή νέας η οποία 
θα προσαρμόζεται  στις παρατηρήσεις που υπέβαλε με την εισήγησή της η 
υπηρεσία. 
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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 ομόφωνα

   την  αναβολή  του  θέματος,  της  Έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας πτηνοτροφείου 
αυγοπαραγωγής  δυναμικότητας  20.800  ορνίθων  με  διαλογητήριο  και 
τυποποιητήριο αυγών ιδιοκτησίας του Καραΐσκου Πέτρου, σε γήπεδο εμβαδού 



38.462,64  τ.μ.  στη  θέση  ΄΄  Βέλεσι  ΄΄  Δημοτικής  Ενότητας   Πελασγίας  του 
Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας, προκειμένου να γίνει αυτοψία από την αρμόδια 
υπηρεσία.
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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)  αιολικού σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
(  Α.Σ.Π.Η.Ε)   ισχύος  22  MW  της  εταιρείας  ΄΄  C.N.I.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΄΄ στη θέση 
΄΄Κορφή ΄΄ των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου στο 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 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 ομόφωνα

με 8 ψήφους υπέρ  και 1 λευκό  την αναβολή  του θέματος, της Έγκρισης 
Μελέτης 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 ΄΄, προκειμένου να εκφράσει άποψη ο Δήμος Λαμίας.
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 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  και 1 κατά   την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για  το  σύνολο  των  εγκαταστάσεων  της  εταιρείας  ΄΄ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  (ΕΑΒ)  που  λειτουργεί  στο 
Σχηματάρι  Ν. Βοιωτίας, προστιθέμενου του όρου που πρότεινε ο κ. Στουπής, 
να τίθενται κάθε φορά υπόψη της αρμόδιας υπηρεσίας  οι συμβάσεις έργων 
με εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνει η εταιρεία ώστε να κρίνεται αν 
εμπίπτουν στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
 Μειοψήφησε η  κα  Ντούρου  εκφράζοντας  την  πλήρη  αντίθεσή  της 
δηλώνοντας ότι:  θεωρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει σοβαρή πολιτική ευθύνη 
από την πλευρά του προέδρου, να έρχεται, για ένα τόσο μεγάλο θέμα, μια 
εισήγηση η οποία συνεχίζει  να είναι  γενικόλογη. Δεν γνωρίζουμε τη μελέτη 
αλλά δεν έρχεται και καμία εκτίμηση από την υπηρεσία όταν γνωρίζουμε ότι η 
επιχείρηση λειτουργεί  με προσωρινή άδεια αφού η Νομαρχία Βοιωτίας της 
αφαίρεσε την άδεια λόγω πολλαπλών παραβάσεων και η υπόθεση εκκρεμεί 
στο  ΣτΕ  .  Έχουμε  σοβαρότατες  αμφιβολίες  αν  η  ΕΑΒ  τηρεί  τους  όρους 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 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 αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της για να 
ξεπουληθεί καλύτερα; Καταγράφουμε την ανησυχία μας και ζητούμε να μπει 
σε  ψηφοφορία  η  πρότασή  μας  να  έρθει  το  θέμα  για  συζήτηση  στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η πρόταση της κας Ντούρου για παραπομπή  του θέματος στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο απερρίφθη με 8 ψήφους κατά και 1 υπέρ.
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Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  λύεται  η  συνεδρίαση  στις   15.45  π.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 - Ιωάννα
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