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20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1

Στη Λαμία  σήμερα  2Ο Ιανουαρίου   2012 , ημέρα  Παρασκευή 
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:  3963/8/13-01-2012 
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 16/12/2011.  

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  που 
αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας Οστρακοκαλλιέργεια, 
με  το  σύστημα  «long  –  line»,  σε  θαλάσσια  έκταση  είκοσι  (20) 
στρεμμάτων,  διαστάσεων  (100Χ200)μ.,  ετήσιας  δυναμικότητας  200 
τόνων στη  θέση ‘’Μπούκα Σπερχειού’’,  του  Δήμου Στυλίδας  της  Π.Ε. 
Φθιώτιδας του κ. Γεώργιου Τσατσούλα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
βιομηχανίας παραγωγής μπύρας (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.)  στη  
θέση ‘’ΒΡΥΣΕΣ’’ ΔΚ Βαθέως ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκίδας Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής  : Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε.  Εύβοιας  κ. 
Δημήτριος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) της 
δραστηριότητας «Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (R13) εν 
Αναμονή  Εργασίας  Αξιοποίησης  (R9)»  της  εταιρείας  ιδιοκτησίας  
«Κων/νου Ξυνού» στη  θέση ‘’ΣΠΙΑΔΑ’’,  στην Ε.Ο.  Λίμνης  –  Αιδηψού,  
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας, .  



Εισηγητής  : Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε.  Εύβοιας  κ. 
Δημήτριος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,4 MW της 
εταιρείας  «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.»  στη  θέση  «Χελώνα»  των  Δήμων 
Ορχομενού και Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του 
έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)  
‘’ΓΑΤΖΑ’’ ισχύος 44MW στη θέση ‘’Σπαρτιά – Μαυροβούνι – Σκληρό’’,  
των Δήμων Λοκρών και  Ορχομενού,  Νομών Φθιώτιδας  και  Βοιωτίας  
αντίστοιχα της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ Α.Β.Ε.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του 
έργου : «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV, ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΣΚΙΑΘΟΣ».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  Σταθμού  Παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  
ισχύος  2,24659  MW  της  εταιρείας  SOLAR  CONCEPT A.E.   στη  θέση 
"ΜΠΟΥΡΝΕΡΙ" του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  Ενέργειας 
ισχύος 2,4633 MW  της SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «ΜΠΑΛΗ» του 
Δήμου Τανάγρας  Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
ισχύος 5  MW της εταιρείας «ENERGA A.E.»  στη θέση ‘’ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ’’ 
του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 



ισχύος  6,8908  MW  της  εταιρείας  SPES SOLARIS A.E.  στη  θέση 
«ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ» του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.
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, καθώς και η Γενική Διευθύντρια 
Ανάπτυξης κα Ευγενία Οικονόμου.
                              
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:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της Επιτροπής 
κ.  Μπέτσιος Νικόλαος ενημέρωσε την επιτροπή για τη συζήτηση που 
έγινε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής στις 18-01-2012 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου.
Παρέστησαν  εκπρόσωποι  τεσσάρων   Περιφερειών  (  Στ.  Ελλάδας, 
Αττικής, Πελοποννήσου,  Δ. Αττικής ο Δήμος Κορίνθου, το Πολυτεχνείο 
Πάτρας, το ΕΛΚΕΘΕ, η GRΕΕNPEACES και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις).
Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  την  επιτροπή  για  τις  βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις της Στ. Ελλάδας, την Αλουμίνιο και την S & B.
Aναφέρθηκε στις ενέργειες που είχαν γίνει  από τη Νομαρχία Βοιωτίας 
σχετικά με την μη απόρριψη της κόκκινης λάσπης στον Κορινθιακό,  ότι 
η Βοιωτία έχει λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και 
ότι υπάρχουν αρκετοί βιολογικοί καθαρισμοί που βρίσκονται στη βόρεια 
πλευρά του Κορινθιακού.
Τέλος  προτείναμε ως Περιφέρεια τα παρακάτω:
• κρίνεται   αναγκαίο   στα πλαίσια εκπόνησης των  Χωροταξικών των 

Περιφερειών,  με  αναφορά  στο  χερσαίο  τμήμα  αυτών  σε  βάθος 



τουλάχιστον  τριών  χιλιομέτρων,   να  γίνει  σύνδεση  αυτών  των 
περιφερειακών σχεδίων,  χωρίς αλληλοσυγκρουόμενες  χρήσεις, με 
σημείο αναφοράς τον ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ.

• Προγραμματίζεται,  η  συστηματική  ανάλυση  νερών  θαλασσίου 
περιβάλλοντος στα πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, για τις Υδατοκαλλιέργειες σε όλη την περιφέρεια και στον 
Κορινθιακό κόλπο

• Δεν υπάρχουν  αποχετεύσεις και βιολογικοί σε μικρότερους οικισμούς 
δεδομένου  ότι  αυτοί  δεν  εμπίπτουν  στους  οικισμούς  Β΄και  Γ΄ 
προτεραιότητας και  προτάθηκε να υπάρξει ειδική πρόσκληση μέσω 
του  προγράμματος  ΕΠΠΕΡΑΑ  προκειμένου  να  ενταχθούν  σε 
πρόγραμμα χρηματοδότησης.

• Προτάθηκε επίσης  να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων όλων των 
μελετών που μέχρι σήμερα υπάρχουν για τον Κορινθιακό Κόλπο.

π.χ μελέτες για λιμενικά έργα, μελέτες για κατασκευή δρόμων, μελέτες για 
βιολογικούς  καθαρισμούς,  ζεύξη  Ρίου-Αντιρρίου  κ.λ.π.  έτσι  ώστε  να 
αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών δράσεων.

Κατόπιν  ο  κος  Στουπής  έθεσε  προς  ενημέρωση  και  συζήτηση  τα 
παρακάτω ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο :  Χωροταξικό Υδατοκαλλιεργειών: Εν όψει προσφυγής στο 
ΣΤΕ   Αυτοδιοικητικών  Φορέων,  Περιβαλλοντικών  Συλλόγων  και 
Κινημάτων ,  καθώς και  μεμονωμένων Πολιτών ενάντια  στην έγκριση 
από την Κυβέρνηση του Χωροταξικού  για τις Υδατοκαλλιέργειες να γίνει 
αποδεκτό  από  την  Επιτροπή  μέχρι  την  έκδοση  της  απόφασης  η 
Επιτροπή να μην εξετάζει την ίδρυση νέων μονάδων

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο :  Χωροταξικό  για  τα  απορρίμματα:  Για  την  διευκόλυνση 
λήψης ορθών αποφάσεων  από την ΠΕΔ αλλά και συνολικά εν όψει και 
των  ημερομηνιών  που  τρέχουν,  και  επειδή  διαφαίνεται  ότι  μπορεί  να 
υπάρξει  κοινή  βάση  ανάμεσα  στις  παρατάξεις  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου,
να έρθει  σε προκαταρτική συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το 
θέμα και να διερευνηθεί η δυνατότητα  λήψης συναινετικής απόφασης

ΕΡΩΤΗΜΑ  3ο :  Διαχείριση  αποβλήτων  από  τα  λατομεία  μαρμάρων: 
Επειδή πρόκειται  για θέμα που θέτουν οι ίδιοι οι  επιχειρηματίες με την 
λογική  να  πάμε  σε  ευρύτερες  χωροθετήσεις  ελεγχόμενων  χώρων 
απόθεσης  του  ασβεστολιθικού  υπολείμματος  της  επεξεργασίας  των 
μαρμάρινων  όγκων   να  εξεταστεί  από  την  Επιτροπή  η  δυνατότητα 
τέτοιων  χωροθετήσεων  (  παλιά  λατομεία,  κλεισμένοι  ΧΑΔΑ  για 
αποκατάσταση  κλπ)  και  σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  να 
εξακριβωθούν καλές πρακτικές  διαχείρισής του.



ΕΡΩΤΗΜΑ  4ο :  Νομοσχέδιο  του  ΥΠΕΚΑ:  Στα  πλαίσια  των  διαδικασιών 
ολοκληρωμένης  διαβούλευσης  και  αναβάθμισης  του  ρόλου  και  της 
λειτουργίας της Επιτροπής μας να έρθει  σε επόμενη συνεδρίασή μας 
προς  ενημέρωση  και  συζήτηση  πριν  την  ψήφισή  του  το  εν  λόγω 
νομοσχέδιο.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κ. Ντούρου η οποία δήλωσε πως σοβαρά 
ζητήματα,  όπως  π.χ.  χωροταξικό  για  απορρίμματα,  θα  πρέπει  να 
συζητούνται  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  αφού  έτσι  αναφέρεται  και 
στον  κανονισμό  λειτουργίας  της  Επιτροπής.  Η  συμμετοχή  μας  στην 
επιτροπή  περιβάλλοντος  έχει  πολιτικό  χαρακτήρα,  δεν  είναι  επιτροπή 
διαβούλευσης ή διαχείρισης.
Η κ. Ντούρου κατέθεσε επίσης την παρακάτω πρόταση στην επιτροπή: 
Έρχονται  μια  σειρά  καταγγελίες  για  επιχειρηματίες  που 
δραστηριοποιούνται στις Ιχθυοκαλλιέργειες στις περιοχές Λάρυμνας και 
Αταλάντης ότι  έχουν  απλήρωτους  τους  εργαζόμενους έως και  εννέα 
μήνες. Αντίστοιχο ζήτημα είχαμε θέσει σε προηγούμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής   για  έγκριση  ΜΠΕ  ορνιθοτροφείου  στην  Εύβοια.  Είχαμε 
μάλιστα αναφέρει ότι επιχειρήσεις που δεν σέβονται τους εργαζόμενους 
δεν  πρόκειται  να σεβαστούν  και  το  περιβάλλον.  Η  επιτροπή να κάνει 
σαφές  ότι  δεν  πρόκειται  να  εγκρίνει  ΜΠΕ  επιχειρήσεων  που  δεν 
πληρώνουν τους εργαζόμενους, που δεν φροντίζουν για τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Να αξιοποιήσει οποιοδήποτε 
τρόπο πίεσης, π.χ. επανεξέταση του θέματος, σε όσες επιχειρήσεις έχουν 
πάρει  έγκριση  μέχρι  τώρα  και  αφήνουν  απλήρωτους  τους 
εργαζόμενους.
O πρόεδρος της επιτροπής κος Νικόλαος  Μπέτσιος έλαβε το λόγο και 
έδωσε τις παρακάτω διευκρινήσεις επί των  ανωτέρω θεμάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο :  Σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ: 49872/6-12-2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής  Αλλαγής της 
Γενικής γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
Χωροταξίας για τις Υδατοκαλλιέργειες προβλέπεται από τη νέα ΚΥΑ ότι 
στις  περιοχές  Α  και  μέχρι  τη  θεσμοθέτηση  ΠΟΑΥ  δεν  επιτρέπεται 
εγκατάσταση  νέων  μονάδων,  η  αύξηση  δε  της  δυναμικότητας  των 
υφισταμένων επιτρέπεται μόνο κατά 25%.  

ΕΡΩΤΗΜΑ  2ο: Στις  23-11-2011  ο  Περιφερειάρχης  κος  Περγαντάς 
προκάλεσε στη Λαμία σύσκεψη με την παρουσία όλων των  Δημάρχων 
των περιφερειών και μοναδικό θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Εκεί  ελείφθη  απόφαση  ότι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΠΕΔ  εντός 
ευλόγου  διαστήματος  θα  υποβάλει  πρόταση  προς  την  Περιφέρεια 
σχετικά με την τροποποίηση του υπάρχοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού 
για τα απορρίμματα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο:  Ο πρόεδρος απάντησε ότι θα μελετήσει  το θέμα και θα 
ενημερώσει την επιτροπή σε προσεχή συνεδρίαση. 



ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο:  Ο πρόεδρος απάντησε ότι θα μελετήσει τα θέματα και θα 
ενημερώσει την επιτροπή σε προσεχή συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  ομόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 
16/12/2011.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1

ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

     με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (επιφυλασσομένων των κου. Στουπή και 
κου Καραϊσκου ότι  η εν λόγω δραστηριότητα δεν εμπίπτει  στο Αριθμ. 
Πρωτ:  49872/6-12-2011  έγγραφο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιματικής  Αλλαγής της Γενικής γραμματείας Χωροταξίας & 
Αστικού  Περιβάλλοντος  της  Δ/νσης  Χωροταξίας  για  τις 
Υδατοκαλλιέργειες )    την  έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  που  αφορά  στην  εγκατάσταση  και  λειτουργία 
μονάδας  Οστρακοκαλλιέργεια,  με  το  σύστημα  «long  –  line»,  σε 
θαλάσσια  έκταση  είκοσι  (20)  στρεμμάτων,  διαστάσεων  (100Χ200)μ., 
ετήσιας δυναμικότητας 200 τόνων στη θέση ‘’Μπούκα Σπερχειού’’, του 
Δήμου Στυλίδας της Π.Ε. Φθιώτιδας του κ. Γεώργιου Τσατσούλα.
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.  Διαλέγουν  τα  μέρη  που  τους  βολεύουν.  Διαμορφώνουν 
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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2

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

αποφασίζει ομόφωνα

   την  έγκριση  της  μελέτης  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΜΠΕ) 
βιομηχανίας παραγωγής μπύρας (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.)  στη  
θέση ‘’ΒΡΥΣΕΣ’’ ΔΚ Βαθέως ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκίδας Ν. Εύβοιας. 
Η κα Ντούρου διευκρίνισε ότι Ψηφίζουμε θετικά, αλλά ζητάμε να έρθουν  
στην επιτροπή μετρήσεις για την ποιότητα του νερού στις υπάρχουσες  
γεωτρήσεις  και  τη  νέα  γεώτρηση  και  ειδικά  μέτρηση  για  ανίχνευση  
εξασθενούς  χρωμίου  αφού η  επιχείρηση  βρίσκεται  στην  περιοχή  της  
Αυλίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3

ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε. 
Εύβοιας  κ.  Δημήτριου  Γιαννάκου,  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο 
τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική  συζήτηση 
αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  αποχή  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «Αποθήκευση 
Αποβλήτων  Λιπαντικών  Ελαίων  (R13)  εν  Αναμονή  Εργασίας 
Αξιοποίησης (R9)» της εταιρείας ιδιοκτησίας «Κων/νου Ξυνού» στη θέση  
‘’ΣΠΙΑΔΑ’’, στην Ε.Ο. Λίμνης – Αιδηψού, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης -  
Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας, με τους πρόσθετους όρους που πρότεινε ο  
κος Στουπής για σενάρια αστοχίας( διάτρηση δεξαμενής, ατύχημα κατά  
τις μεταφορτώσεις κλπ)και η πυρασφάλεια να αντιμετωπίσει ενιαία και  
τις δύο δραστηριότητες (καύσιμα και ελαία.)    
Απείχε   η κα Ντούρου η οποία τόνισε ότι: (  Ζητήσαμε να αναβληθεί το  
θέμα, να μας δοθεί η μελέτη και να επανέλθουμε αφού τα  απόβλητα  
λιπαντικά  έλαια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και τα στοιχεία της εισηγητικής  
έκθεσης ελάχιστα. Ζητήσαμε γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου). 



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 4

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

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,4  MW της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.»  στη  θέση  «Χελώνα»  των  Δήμων  Ορχομενού  και  Θηβαίων   Ν. 
Βοιωτίας, με τον όρο η γραμμή μεταφοράς να είναι υπόγεια.
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.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά οφέλη .)
 Ο κος Στουπής  ψήφισε θετικά με τον όρο ο αιολικός σταθμός να μην 
χωροθετείται  σε  περιοχή  ΝΑTOURA,  στοιχείο  που  συμπληρώνει  την 
γενική  του τοποθέτηση πια για το σύνολο των εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας, μετά την γενικότερα περιβαλλοντοκτόνα πολιτική του ΥΠΕΚΑ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 5

ΘΕΜΑ 6ο: 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 α) Αριθμ. Πρωτ: 
28/465/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Λοκρών 
και β) Αριθμ. Πρωτ: 806/17-01-2012 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 λευκό  την αναβολή της  Έγκριση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   του έργου :  «Αιολικός Σταθμός  
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ‘’ΓΑΤΖΑ’’ ισχύος 44MW στη 
θέση  ‘’Σπαρτιά  –  Μαυροβούνι  –  Σκληρό’’,  των  Δήμων  Λοκρών  και  
Ορχομενού,  Νομών  Φθιώτιδας  και  Βοιωτίας  αντίστοιχα  της  εταιρείας  



ΡΟΚΑΣ  ΑΙΟΛΙΚΗ  ΚΟΜΗΤΟ  Α.Β.Ε.Ε.»,  προκειμένου  να  διευκρινισθούν  
θέματα που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.
Η  κα Ντούρου ψήφισε  ΛΕΥΚΟ στην αναβολή (  γιατί  όλη η υπόθεση  
στηρίζεται  όχι  στο  αν  υπάρχουν  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  αλλά  στο  
παζάρι ανάμεσα στην εταιρεία και το δήμο. Αναβολή για να τα βρουν;;;  
Η  υπόθεση  της  εγκατάστασης  αιολικών  και  φωτοβολταϊκών  είναι  
μεγάλες μπίζνες για τους επιχειρηματικούς ομίλους ενώ ο λαός δεν έχει  
να πληρώσει και του κόβουν το ρεύμα και οι δήμοι ασχολούνται με τα  
αντισταθμιστικά οφέλη. . Δήλωσε δε  ότι  πάγια θέση μας είναι η πλήρη 
αντίθεση 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.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά οφέλη .)  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 6

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 της μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) του  έργου 
: «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.)  150 kV, ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΣΚΙΑΘΟΣ», με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η μελέτη. 
 Η κα Ντούρου δήλωσε ότι, ψηφίζουμε θετικά, αλλά ζητάμε να εξεταστεί  
αν ο νέος σχεδιασμός-εκσυγχρονισμός της γραμμής εξυπηρετεί όλα τα  
νησιά και αν είναι συμφερότερη ή όχι η σύνδεση από το Πήλιο-όπως  
ισχύει σήμερα. Ζητάμε να εξεταστεί αν η υπόγεια γραμμή που ξεκινά από  
τα Ελληνικά, περνάει από αρχαιολογικό χώρο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 7

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

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  Σταθμού 



Παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  ισχύος  2,24659  MW  της  εταιρείας  
SOLAR CONCEPT A.E.  στη θέση "ΜΠΟΥΡΝΕΡΙ" 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.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά οφέλη .)
Ο  κος Στουπής ψήφισε θετικά με τον όρο  το έργο να μην χωροθετείται  
σε  περιοχή  ΝΑTOURA και  να  μην  είναι  εντός  γης  υψηλής 
παραγωγικότητας.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 8

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

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού 
παραγωγής  ηλεκτρικής  Ενέργειας  ισχύος  2,4633  MW   της  SOLAR 
CONCEPT A.E. στη θέση «ΜΠΑΛΗ» του Δήμου Τανάγρας  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.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά οφέλη .)
 Ο κος Στουπής ψήφισε θετικά με τον όρο  το έργο να μην χωροθετείται  
σε  περιοχή  ΝΑTOURA και  να  μην  είναι  εντός  γης  υψηλής 
παραγωγικότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 9

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   και  1  κατά  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5  MW της εταιρείας «ENERGA 
A.E.»  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.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά οφέλη .)
 Ο κος Στουπής ψήφισε θετικά με τον όρο  το έργο να μην χωροθετείται  
σε  περιοχή  ΝΑTOURA και  να  μην  είναι  εντός  γης  υψηλής 
παραγωγικότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 10

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) φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,8908 MW  της εταιρείας SPES 
SOLARIS A.E. 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.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά οφέλη .)
 Ο κος Στουπής ψήφισε θετικά με τον όρο  το έργο να μην χωροθετείται 
σε  περιοχή  ΝΑTOURA και  να  μην  είναι  εντός  γης  υψηλής 
παραγωγικότητας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  13.20 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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