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          Στην Κύμη του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας , σήμερα 31 Οκτωβρίου 
2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο  Ξενοδοχείο Κύμη 
Palace - παραλία Κύμης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 246779/882/25-10-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
   

Θέμα 8ο 

H.Δ. 
Συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των βιομηχανιών στην 
περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF.                     

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Αναστασίου 
  
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. 
Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω 
κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος 
Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και 
Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον 
πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα 8η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι:  
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Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :  Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης   √ 
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής   √ 
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 21 10 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα έξι (36) και με  δεδομένο ότι 
λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου  η θέση 
παραμένει κενή,  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος κ. Γεώργιο Αναστασίου, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με   
αριθμ πρωτ. 3692/242176/19-10-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα: 
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ΓΕΝΙΚΑ: 

 
1. Με την με ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 119-2018 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
αποφασίστηκε  ή Έγκριση των δράσεων Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την 
τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς 

2. Με την με ΑΔΑ: Ψ9ΝΓΟΡ10-5ΨΨ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 262/2018 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Σ.Ε.  έγινε επικύρωση της 
Απόφασης 119-2018 Απόφασης   

3. Με την παρούσα προτείνεται η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Κοινωνικού 
Ελέγχου για τη λειτουργία των βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά 
για την καύση του RDF. 

4. Η   συγκρότηση και λειτουργία   γίνεται σε αναλογική εφαρμογή παρόμοιας  
Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο 
εργοστάσιο ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου. 

 
Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος: "Η χρήση καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία 
αξιολογείται με προτεραιότητα την υγεία και το περιβάλλον"09.05.2018 

 

Πρόσκληση του ΥΠΕΝ για συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ 
Βόλου03.05.2018 

 

Πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την 
τσιμεντοβιομηχανία20.04.2018 

 

  
 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
   Την Συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των 
βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF. 
Σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο  
 
Συγκροτείται Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου από τοπικούς κοινωνικούς εταίρους για την 
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των 
Βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου και ιδιαίτερα για τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο της LAFARGE.  
 
Η βάση τεκμηρίωσης  της ανάγκης ύπαρξης Επιτροπής στηρίζεται στην καταγεγραμμένη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση της Περιοχής, στην δημιουργία άτυπα και χωρίς υποδομές 
και προδιαγραφές  σε πρωθύστερο χρόνο Βιομηχανικής Περιοχής επικίνδυνα πλησίον σε 
πυκνοκατοικημένη Περιοχή και στην απουσία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την περιοχή.  
 
Η συγκρότηση της επιτροπής αυτής τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, είναι ανοικτή στη συμμετοχή οιουδήποτε ενεργού  τοπικού κοινωνικού φορέα με 
νόμιμη καταστατική λειτουργία το αιτηθεί, και η πρόταση για την αρχική της συγκρότηση 
είναι να απαρτίζεται από :  
1. ΑΕΙ της χώρας με Τμήμα-Τομέα Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών  
2. ΤΕΙ Χαλκίδας-Τμήμα Μηχανολογίας 
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
4. Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 
5. ΤΕΕ Ευβοίας 
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6. Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας 
7. Δικηγορικός Σύλλογος Ευβοίας  
8. Εργατικό Κέντρο Ευβοίας 
9. Επιμελητήριο Ευβοίας 
10.Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 
11.Διοίκηση LAFARGE – Εργοστάσιο Αλιβερίου 
12. Διοίκηση ΔΕΗ - Εργοστάσιο Αλιβερίου 
13. Διοίκηση ΒΙΔΟΜΕΤ 
14. Διοίκηση Παπαδιόχος Γαλβανιστήρια ΑΕΒΕ 
15. Εκπρόσωπος  Ιχθυοκαλλιεργειών Ευβοίας 
16.Εκπρόσωπος Αγροτών Περιοχής 
17.Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου 
12.Σύλλογος Αλιέων  
13.Σύλλογος Περιβάλλοντος Αλιβερίου – Περιχώρων 
14.Συντονιστική Επιτροπή Ενάντια στη καύση του RDF 
15.Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών – Παράρτημα Αλιβερίου 
16. Σύλλογος Ταμυναίων Πολιτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 
17. Σύλλογος Μηλακίου 
18. Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων 
Αλιβερίου 
 
Η Τοπική Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου εκλέγει 7 μελή Συντονιστική Γραμματεία 
αποτελούμενη από έναν από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, του Δήμου, του 
Συλλόγου Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Ιδρυμάτων εν συνόλω, των Βιομηχανιών εν 
συνόλω, του ΤΕΕ, και του Εργατικού Κέντρου.  
Η Τοπική Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου μπορεί να καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα 
πεδία δράσης της μετά τη συγκρότησή της και με σεβασμό στις αποφάσεις των φορέων 
που την συγκροτούν.  
Η Τοπική Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου φιλοξενείται σε δομή που δημιουργείται στο 
Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, επανδρώνεται με Διοικητικό  Υπάλληλο του Δήμου , εξοπλίζεται 
με αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή. Εδώ κρατούνται αντίγραφα των αρχείων όλων των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των τοπικών Βιομηχανιών. Δημιουργείται ηλεκτρονική 
βάση καταγραφής των περιβαλλοντικών μετρήσεων και εκθέσεων από τις αρμόδιες 
αρχές. Εδώ τοποθετούνται τα τερματικά των όποιων on line μετρήσεων παρακολούθησης 
της ρύπανσης λειτουργούν και αναρτούνται τα αποτελέσματα των όποιων Ελέγχων 
πραγματοποιούνται. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ενημέρωσης σε όλους τους Πολίτες για 
όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία των Βιομηχανιών. 
 
Παρατίθενται ενδεικτικά πεδία δράσης,  
 Ενημέρωση με όλα τα πρόσφορα μέσα ων πολιτών της Περιοχής  Αλιβερίου  για 

όλους τους ελέγχους, από Περιφέρεια, ΚΕΠΠΕ, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, και 
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων στους κοινωνικούς φορείς 
και τα ΜΜΕ. 

 Παρακολούθηση ειδικά των μετρήσεων LAFARGE  των επτά (7) ρύπων που θα 
αναρτώνται στην online πλατφόρμα της εταιρείας, όπως επίσης των δώδεκα (12) 
μετρήσεων ανά έτος για φουράνια, διοξίνες και βαρέα μέταλλα, όπως δεσμεύτηκε 
κατόπιν υπόδειξης του ΥΠΕΚΑ η εταιρεία για το Βόλο. 

 Παρακολούθηση των αναλύσεων και των ελέγχων καθώς και των προτύπων 
δειγματοληψίας και ανάλυσης του RDF, σύμφωνα με τα τρία αντίστοιχα πρότυπα 
που έχουν θεσπίσει η ΕΕ και η Ελλάδα, και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

 Τακτική ενημέρωση από τη διοίκηση του εργοστασίου για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της εθελοντικής συμφωνίας του ΥΠΕΝ με την Ένωση 
Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος. 

 Εκπόνηση προγράμματος μελέτης – μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και δυσοσμίας στη περιοχή 
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 Προώθηση διαδικασιών και χρηματοδότησης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιοχή  

 Τήρηση αρχείου μετρήσεων. 
 Κατάθεση προτάσεων προς την Περιφέρεια και το ΥΠΕΝ για άλλες έρευνες ή 

ελέγχους και αξιοποίηση της καινοτομίας. 
 Οργάνωση δημόσιων διαδικασιών για την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά 

τις εκπομπές ρύπων των εργοστασίων, την ποιότητα των καυσίμων που 
χρησιμοποιούν, τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κλπ 

 Συνυπογραφή του Παρατηρητηρίου με μια – μία Βιομηχανία Συμφώνου / 
Μνημονίου Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων Καλών Πρακτικών στα πλαίσια της 
Εταιρικής Κοινωνικής τους ευθύνης (πέρα των ελαχίστων νομικών απαιτήσεων 
των Π.Ο.), αποδοχή διαδικασιών αιφνίδιας εισόδου μελών του Παρατηρητήριου 
στις εγκαταστάσεις, προαιρετικών ελέγχων κατόπιν υποδείξεων μελών του 
Παρατηρητηρίου από αρμόδια ελεγκτικά όργανα κλπ 

 ……………………………….  
 
 
Για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της σε επόμενο χρόνο θα εκπονηθεί και θα 
εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της 
Επιτροπής. 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τη Συγκρότηση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για 
τη λειτουργία των βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση 
του RDF σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο σχέδιο 
και μέρος της παρούσας απόφασης: 
          Συγκροτείται Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου από τοπικούς κοινωνικούς 
εταίρους για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
λειτουργία των Βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου 
και ιδιαίτερα για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο της 
LAFARGE.  
 
Η βάση τεκμηρίωσης  της ανάγκης ύπαρξης Επιτροπής στηρίζεται στην 
καταγεγραμμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση της Περιοχής, στην δημιουργία άτυπα 
και χωρίς υποδομές και προδιαγραφές  σε πρωθύστερο χρόνο Βιομηχανικής 
Περιοχής επικίνδυνα πλησίον σε πυκνοκατοικημένη Περιοχή και στην απουσία 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιοχή.  
 
Η συγκρότηση της επιτροπής αυτής τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, είναι ανοικτή στη συμμετοχή οιουδήποτε ενεργού  τοπικού κοινωνικού 
φορέα με νόμιμη καταστατική λειτουργία το αιτηθεί, και η πρόταση για την αρχική της 
συγκρότηση είναι να απαρτίζεται από :  
1. ΑΕΙ της χώρας με Τμήμα-Τομέα Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών  
2. ΤΕΙ Χαλκίδας-Τμήμα Μηχανολογίας 
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
4. Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 
5. ΤΕΕ Ευβοίας 
6. Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας 
7. Δικηγορικός Σύλλογος Ευβοίας  
8. Εργατικό Κέντρο Ευβοίας 
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9. Επιμελητήριο Ευβοίας 
10.Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 
11.Διοίκηση LAFARGE – Εργοστάσιο Αλιβερίου 
12. Διοίκηση ΔΕΗ - Εργοστάσιο Αλιβερίου 
13. Διοίκηση ΒΙΔΟΜΕΤ 
14. Διοίκηση Παπαδιόχος Γαλβανιστήρια ΑΕΒΕ 
15. Εκπρόσωπος  Ιχθυοκαλλιεργειών Ευβοίας 
16.Εκπρόσωπος Αγροτών Περιοχής 
17.Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου 
12.Σύλλογος Αλιέων  
13.Σύλλογος Περιβάλλοντος Αλιβερίου – Περιχώρων 
14.Συντονιστική Επιτροπή Ενάντια στη καύση του RDF 
15.Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών – Παράρτημα Αλιβερίου 
16. Σύλλογος Ταμυναίων Πολιτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 
17. Σύλλογος Μηλακίου 
18. Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων 
Αλιβερίου 
 
Η Τοπική Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου εκλέγει 7 μελή Συντονιστική Γραμματεία 
αποτελούμενη από έναν από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, του Δήμου, του 
Συλλόγου Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Ιδρυμάτων εν συνόλω, των Βιομηχανιών 
εν συνόλω, του ΤΕΕ, και του Εργατικού Κέντρου.  
Η Τοπική Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου μπορεί να καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα 
πεδία δράσης της μετά τη συγκρότησή της και με σεβασμό στις αποφάσεις των 
φορέων που την συγκροτούν.  
Η Τοπική Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου φιλοξενείται σε δομή που δημιουργείται στο 
Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, επανδρώνεται με Διοικητικό  Υπάλληλο του Δήμου , 
εξοπλίζεται με αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή. Εδώ κρατούνται αντίγραφα των 
αρχείων όλων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των τοπικών Βιομηχανιών. 
Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση καταγραφής των περιβαλλοντικών μετρήσεων και 
εκθέσεων από τις αρμόδιες αρχές. Εδώ τοποθετούνται τα τερματικά των όποιων on 
line μετρήσεων παρακολούθησης της ρύπανσης λειτουργούν και αναρτούνται τα 
αποτελέσματα των όποιων Ελέγχων πραγματοποιούνται. Υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση ενημέρωσης σε όλους τους Πολίτες για όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία 
των Βιομηχανιών. 
 
Παρατίθενται ενδεικτικά πεδία δράσης,  
 Ενημέρωση με όλα τα πρόσφορα μέσα ων πολιτών της Περιοχής  

Αλιβερίου  για όλους τους ελέγχους, από Περιφέρεια, ΚΕΠΠΕ, Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος, και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων 
στους κοινωνικούς φορείς και τα ΜΜΕ. 

 Παρακολούθηση ειδικά των μετρήσεων LAFARGE  των επτά (7) ρύπων 
που θα αναρτώνται στην online πλατφόρμα της εταιρείας, όπως επίσης των 
δώδεκα (12) μετρήσεων ανά έτος για φουράνια, διοξίνες και βαρέα μέταλλα, 
όπως δεσμεύτηκε κατόπιν υπόδειξης του ΥΠΕΚΑ η εταιρεία για το Βόλο. 

 Παρακολούθηση των αναλύσεων και των ελέγχων καθώς και των 
προτύπων δειγματοληψίας και ανάλυσης του RDF, σύμφωνα με τα τρία 
αντίστοιχα πρότυπα που έχουν θεσπίσει η ΕΕ και η Ελλάδα, και 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

 Τακτική ενημέρωση από τη διοίκηση του εργοστασίου για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής της εθελοντικής συμφωνίας του ΥΠΕΝ με την Ένωση 
Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος. 

 Εκπόνηση προγράμματος μελέτης – μετρήσεων της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και δυσοσμίας στη περιοχή 

 Προώθηση διαδικασιών και χρηματοδότησης εκπόνησης Στρατηγικής 
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Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιοχή  
 Τήρηση αρχείου μετρήσεων. 
 Κατάθεση προτάσεων προς την Περιφέρεια και το ΥΠΕΝ για άλλες έρευνες 

ή ελέγχους και αξιοποίηση της καινοτομίας. 
 Οργάνωση δημόσιων διαδικασιών για την ενημέρωση των πολιτών όσον 

αφορά τις εκπομπές ρύπων των εργοστασίων, την ποιότητα των καυσίμων 
που χρησιμοποιούν, τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κλπ 

 Συνυπογραφή του Παρατηρητηρίου με μια – μία Βιομηχανία Συμφώνου / 
Μνημονίου Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων Καλών Πρακτικών στα πλαίσια 
της Εταιρικής Κοινωνικής τους ευθύνης (πέρα των ελαχίστων νομικών 
απαιτήσεων των Π.Ο.), αποδοχή διαδικασιών αιφνίδιας εισόδου μελών του 
Παρατηρητήριου στις εγκαταστάσεις, προαιρετικών ελέγχων κατόπιν 
υποδείξεων μελών του Παρατηρητηρίου από αρμόδια ελεγκτικά όργανα κλπ 

 ……………………………….  
 
Για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της σε επόμενο χρόνο θα εκπονηθεί και θα 
εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της 
Επιτροπής. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας».   
  

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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