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 Στη Λαµία  σήµερα  15 Maρτίου   2012 , ηµέρα  Πέµπτη και  ώρα 
10:30 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. Πρω: 26909/195/08-03-2012 
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 15/03/2012. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής αρτοπαρασκευασµάτων της 
εταιρείας «Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην θέση «Μαδαρό», της 
∆ηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων του ∆ήµου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Γενική ∆ιευθύντρια  Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  κα Οικονόµου. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 
έργο : «Μετεγκατάσταση της µονάδας αποθήκευσης & εµπορίας 
σιδήρου και επεξεργασίας – µορφοποίηση χαλύβδινων ρολών για 
παραγωγή λαµαρίνων, κοιλοδοκών, σωλήνων κατασκευών και 
στραντζαριστών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» από 
το ∆ήµο Ασπροπύργου στη θέση ΄΄Πέλκο΄΄ ή ΄΄Βαθύ Ρέµα΄΄ ή 
΄΄Κοπρισιά Χασάνη΄΄ στο Βαθύ του ∆ήµου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Γενική ∆ιευθύντρια  Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  κα Οικονόµου. 
  
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας δυναµικότητας 40.000 



κοτόπουλων  πάχυνσης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων 
κτισµάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ», σε 
γήπεδο εµβαδού 16.501,65 τ.µ. στη θέση ΄΄Παλαιοχώρι – Ριτσώνα΄΄, 
∆ηµοτικής Ενότητας Αυλίδας του ∆ήµου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 17,50 MW της εταιρείας ENERGA POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ 
Ο.Ε. στη θέση «ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ» του ∆ήµου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 7 MW της εταιρείας ENERGA POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ 
Ο.Ε. στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ Ή ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ» του ∆ήµου Θηβαίων  Ν. 
Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατοµείου 
µαρµάρων της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΗ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ στη θέση 
«ΣΠΗΛΙΑ» περιοχής ∆ροσάτου ∆.Ε. Ευπαλίου ∆ήµου ∆ωρίδας Ν. 
Φωκίδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   για την 
ανανέωση ισχύος της µε αρ. πρωτ. 106842/5-3-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. που 
αφορά σε λατοµείο αδρανών υλικών και συνοδών έργων της 
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Γ. Θ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην περιοχή 
∆ήµου ∆ελφών, Περ. Στερεάς Ελλάδας.   
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
(ΑΕΠΟ) πλωτής µονάδας πάχυνσης δυναµικότητας 150 τον/έτος, σε 
θαλάσσια έκταση 10 στρεµµάτων, στη θέση «Κατσούλη», όρµου 
Καρύστου του ∆ήµου Καρύστου Νοµού Εύβοιας της εταιρείας «BLUE 
FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 



ΘΕΜΑ 10ο: 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, 
∆ηµοτικής Ενότητας Ταµυναίων του ∆ήµου 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» . ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/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 η Γενική ∆ιευθύντρια  Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  κα Οικονόµου, καθώς επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, 
Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού.  
                               
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αλεξοπούλου ∆έσποινα, υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών 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 15/03/2012.  
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 32 
 



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

αποφασίζει οµόφωνα 
 
   την έγκριση της µελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ)  
βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής αρτοπαρασκευασµάτων της 
εταιρείας «Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην θέση «Μαδαρό», της 
∆ηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων του ∆ήµου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας. 
Η κα Ντούρου δήλωσε ότι πρέπει να γίνεται σε κάθε επιχείρηση που 
βρίσκεται σε περιοχές που καταγράφεται εξασθενές χρώµιο και παράγει 
είδη διατροφής, έλεγχος για το νερό που χρησιµοποιεί και να 
συνοδεύεται η ΜΠE µε σχετική ανάλυση νερού. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 33 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.  
Εύβοιας κου. ∆. Γιαννάκου, η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  
 

κατά πλειοψηφία 

 
     µε 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό  την έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Μετεγκατάσταση της 
µονάδας αποθήκευσης & εµπορίας σιδήρου και επεξεργασίας – 
µορφοποίηση χαλύβδινων ρολών για παραγωγή λαµαρίνων, 
κοιλοδοκών, σωλήνων κατασκευών και στραντζαριστών της εταιρείας 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» από το ∆ήµο Ασπροπύργου στη 
θέση ΄΄Πέλκο΄΄ ή ΄΄Βαθύ Ρέµα΄΄ ή ΄΄Κοπρισιά Χασάνη΄΄ στο Βαθύ του 
∆ήµου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας, µε τους πρόσθετους όρους της 
εισήγησης της  υπηρεσίας. 
 Μειοψήφησε η κα Ντούρου εκφράζοντας την ένστασή της για την 
πάγια τακτική να µην έχουν οι περιφερειακοί σύµβουλοι, µέλη της 
επιτροπής, τις ΜΠΕ, ειδικά σε νέες επιχειρήσεις και αφού δεν έγινε δεκτή η 
πρότασή της για αναβολή. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 34 
 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, 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) υφιστάµενης πτηνοτροφικής 
µονάδας δυναµικότητας 40.000 κοτόπουλων  πάχυνσης και εξαίρεση 
από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας 
«ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ», σε γήπεδο εµβαδού 16.501,65 τ.µ. στη 
θέση ΄΄Παλαιοχώρι – Ριτσώνα΄΄, ∆ηµοτικής Ενότητας Αυλίδας του 
∆ήµου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας µε τον πρόσθετο όρο που πρότεινε ο κ. 
Στουπής για την  τήρηση των συνθηκών καλής και υγιεινής διαβίωσης 
των ζώων. 
Μειοψήφησε η κα Ντούρου  δηλώνοντας ότι πρόκειται για την επιχείρηση 
ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ ΑΒΕΕ  ο οποίος αν και από την εκµετάλλευση των 
εργαζοµένων αύξησε µέσα σε 15 χρόνια το πάγιο κεφάλαιό του πάνω 
από 500% προχώρησε σε απολύσεις , άφησε απλήρωτους τους 
παλιούς εργαζόµενους- σ’ αυτούς οφείλονται 2µηνιάτικα -ενώ στους 
εργαζόµενους της καινούργια εταιρίας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ» 
οφείλονται 5 µηνιάτικα. Έχουµε καταθέσει την άποψη ότι όποιος δεν 
σέβεται τους εργαζόµενους που του παράγουν πλούτο, δεν σέβεται ούτε 
το περιβάλλον και είχαµε ζητήσει να µην εγκρίνονται οι ΜΠΕ αν δεν 
πληρωθούν οι εργαζόµενοι. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 35 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, καθώς και  την Αριθ.: 53/2012 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου  Θηβαίων  τα οποία 
αποτελούν 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) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,50 MW της εταιρείας 
ENERGA POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ Ο.Ε. στη θέση «ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ» 
του ∆ήµου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας, µε τον πρόσθετο όρο που πρότεινε ο 
κ. Στουπής η ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής να 
επανεξετάσει το θέµα λόγω της µεγάλης δυναµικότητας του 
φωτοβολταϊκού πάρκου σε σχέση µε την επίδρασή του στο µικροκλίµα 
της συγκεκριµένης περιοχής πολύ περισσότερο αν υπάρχει 



συνδυασµός συνεργιστικής επίδρασης από την παρουσία και άλλων 
πάρκων στην ίδια ευρύτερη περιοχή. 
Μειοψήφησε  ο  κος Στουπής τονίζοντας ότι  δεν συµφωνεί για το λόγο 
ότι η ανωτέρω δραστηριότητα εφαρµόζεται σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας, υπονοµεύοντας την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα 
και διαπαιδαγωγώντας λαθεµένα τους αγρότες µας, καθώς και  η κα 
Ντούρου η οποία εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της για την 
ιδιωτικοποίηση-ξεπούληµα  της ενέργειας σε µεγάλους επιχειρηµατικούς 
οµίλους.  Τόνισε δε ότι καταστρατηγούνται δηµόσιες δασικές εκτάσεις, 
δάση σπάνιας φυσικής οµορφιάς γη υψηλής παραγωγικότητας ακόµα 
και προστατευόµενες περιοχές. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και  την Αριθ.: 54/2012 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου  Θηβαίων  τα οποία 
αποτελούν 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) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7 MW της εταιρείας ENERGA 
POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ Ο.Ε. στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ Ή 
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ» του ∆ήµου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. 
 Μειοψήφησε  ο  κος Στουπής τονίζοντας ότι  δεν συµφωνεί για το λόγο 
ότι η ανωτέρω δραστηριότητα εφαρµόζεται σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας, υπονοµεύοντας την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα 
και διαπαιδαγωγώντας λαθεµένα τους αγρότες µας καθώς και  η κα 
Ντούρου η οποία  εκσέφρασε την πλήρη αντίθεσή της για την 
ιδιωτικοποίηση - ξεπούληµα  της ενέργειας σε µεγάλους 
επιχειρηµατικούς οµίλους. Τόνισε δε ότι καταστρατηγούνται δηµόσιες 
δασικές εκτάσεις, δάση σπάνιας φυσικής οµορφιάς γη υψηλής 
παραγωγικότητας ακόµα και προστατευόµενες περιοχές. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή,  καθώς και  τα α) Αριθ.: 43/2012 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου  ∆ωρίδας, β) Αριθ. 
Πρωτ: 2371/24-2-2012 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας ∆ροσάτου του 



∆ήµου ∆ωρίδας γ) Αριθ. Πρωτ: 2415/28-02-2012 έγγραφο του 
Εκπολιτιστικού – εξωραιστικού Συλλόγου Φιλοθέης ∆ωρίδος ΄΄ Η Αγία 
Τριάδα΄΄,   τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού µετά από διαλογική συζήτηση 
 

 Οµόφωνα 
 

γνωµοδοτεί αρνητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ)  
λατοµείου µαρµάρων της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΗ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ στη 
θέση «ΣΠΗΛΙΑ» περιοχής ∆ροσάτου ∆.Ε. Ευπαλίου ∆ήµου ∆ωρίδας Ν. 
Φωκίδας για τους παρακάτω λόγους: α) δεν υπάρχει πρόσβαση που να 
πληρεί τους κανόνες ασφάλειας και οµαλής κυκλοφορίας των 
οχηµάτων στην Ε.Ο. Ναυπάκτου – Λιδωρικίου και β) Η περιοχή είναι 
κορεσµένη από λατοµικές δραστηριότητες. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού µετά από διαλογική 
συζήτηση  
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
   την έγκριση της µελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) για την 
ανανέωση ισχύος της µε αρ. πρωτ. 106842/5-3-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. που 
αφορά σε λατοµείο αδρανών υλικών και συνοδών έργων της 
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Γ. Θ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην περιοχή 
∆ήµου ∆ελφών, Περ. Στερεάς Ελλάδας, µε τον πρόσθετο όρο που έθεσε 
ο κ. Στουπής να συµπεριληφθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που  προβλέπει 
η απόφαση χαρακτηρισµού της Περιοχής ως NATURA, και ιδιαίτερα την 
υποχρέωση της εταιρείας καταγραφής της ορνιθοπανίδας  ώστε στην 
επόµενη επανέγκριση Π.Ο. να µπορούν  να αξιολογηθούν πιθανές 
επιδράσεις από την λειτουργία της συγκεκριµένης δραστηριότητας.   
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ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, 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 την ανανέωση – τροποποίηση 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής µονάδας 
πάχυνσης δυναµικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 
στρεµµάτων, στη θέση «Κατσούλη», όρµου Καρύστου του ∆ήµου 
Καρύστου Νοµού Εύβοιας της εταιρείας «BLUE FARM 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», 
Μειοψήφησε  η κα Ντούρου η οποία τόνισε ότι: Έχουµε ψηφίσει κατά του 
ειδικού χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες αφού σήµερα, σε 
καθεστώς καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, οι υδατοκαλλιέργειες 
αποτελούν µια πολύ κερδοφόρο επιχειρηµατική δραστηριότητα που 
στηρίζεται στην αξιοποίηση λαϊκής ιδιοκτησίας αιγιαλών και 
αντιµετωπίζει το περιβάλλον και τα µέτρα προστασίας του σαν κόστος 
λειτουργικό. ∆ιαλέγουν τα µέρη που τους βολεύουν. ∆ιαµορφώνουν 
εγκαταστάσεις στα µέτρα τους. Απασχολούν εργάτες, που δουλεύουν 
σε καθεστώς γαλέρας, που τους κρατάνε µήνες απλήρωτους, 
ορισµένους χωρίς ασφάλιση, που δουλεύουν σε άσχηµες συνθήκες 
δουλειάς, οι µετανάστες διαµένουν στοιβαγµένοι σε κοντέινερ χωρίς να 
τηρούνται οι κανόνες δηµόσιας υγείας, υγιεινής και ασφάλειας. Σε έναν 
διαφορετικό συσχετισµό δυνάµεων, όπου θα κυριαρχούσαν εκείνες που 
υπερασπίζονται τα λαϊκά συµφέροντα, αναπτύσσοντας 
αντιµονοπωλιακές πολιτικές, οι υδατοκαλλιέργειες θα µπορούσαν να 
αποτελούν το αντικείµενο ενός ενιαίου αποκλειστικά δηµόσιου φορέα 
εξειδικευµένου στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των 
εργαζοµένων, του λαού γενικότερα, χωρίς φυσικά κερδοσκοπική λογική 
και µε ξεκάθαρες δυνατότητες να συνδυάζει αποτελεσµατικά την 
παραγωγική διαδικασία µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά 
στην Κάρυστο οι κάτοικοι, ο ∆ήµος είναι σε κινητοποιήσεις γιατί υπάρχει 
υπερκορεσµός. 
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ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, 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 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, ∆ηµοτικής Ενότητας Ταµυναίων του 
∆ήµου 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» .  
Μειοψήφησε  η κα Ντούρου η οποία τόνισε ότι: Έχουµε ψηφίσει κατά του 
ειδικού χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες αφού σήµερα, σε 
καθεστώς καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, οι υδατοκαλλιέργειες 
αποτελούν µια πολύ κερδοφόρο επιχειρηµατική δραστηριότητα που 
στηρίζεται στην αξιοποίηση λαϊκής ιδιοκτησίας αιγιαλών και 
αντιµετωπίζει το περιβάλλον και τα µέτρα προστασίας του σαν κόστος 
λειτουργικό. ∆ιαλέγουν τα µέρη που τους βολεύουν. ∆ιαµορφώνουν 
εγκαταστάσεις στα µέτρα τους. Απασχολούν εργάτες, που δουλεύουν 
σε καθεστώς γαλέρας, που τους κρατάνε µήνες απλήρωτους, 
ορισµένους χωρίς ασφάλιση, που δουλεύουν σε άσχηµες συνθήκες 
δουλειάς, οι µετανάστες διαµένουν στοιβαγµένοι σε κοντέινερ χωρίς να 
τηρούνται οι κανόνες δηµόσιας υγείας, υγιεινής και ασφάλειας. Σε έναν 
διαφορετικό συσχετισµό δυνάµεων, όπου θα κυριαρχούσαν εκείνες που 
υπερασπίζονται τα λαϊκά συµφέροντα, αναπτύσσοντας 
αντιµονοπωλιακές πολιτικές, οι υδατοκαλλιέργειες θα µπορούσαν να 
αποτελούν το αντικείµενο ενός ενιαίου αποκλειστικά δηµόσιου φορέα 
εξειδικευµένου στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των 
εργαζοµένων, του λαού γενικότερα, χωρίς φυσικά κερδοσκοπική λογική 
και µε ξεκάθαρες δυνατότητες να συνδυάζει αποτελεσµατικά την 
παραγωγική διαδικασία µε την προστασία του περιβάλλοντος. 
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     Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  14:00 µ.µ. και  
συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα µέλη, 
ως ακολούθως: 
 
 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
    
 
Νικόλαος Μπέτσιος             Kαραΐσκος Περικλής         Αλεξοπούλου ∆έσποινα 

            
 

Παπαναγιώτου Νικόλαος  
 



 
Παπαϊωάννου Πανουργιάς 
  

 
Τσιτσάνης Λάµπρος  

 
 

Σανιδάς Ηλίας   
 
 

Στουπής Νικόλαος 
 
 

 
Μπαράκος Νικόλαος  
 
 

 
 Ντούρου Σοφία 

 


