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          Στη Λαμία, σήμερα 07 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 175948/ 555 /01.08.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στην 5η 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  3ο  
   Η.Δ. 

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας  Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των 

Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF.   
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & 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 5η 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:  

 
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.: Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

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

ΑΔΑ: 97Ζ67ΛΗ-47Ι



 
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  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος   √ 

26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής   √ 

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 11 9 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα έξι (36), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Μπακάρα.  

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 
κ. Γεώργιο Αναστασίου, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. (οικ) 
2966/170849/26.07.2019   εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

ΓΕΝΙΚΑ: 
 

1. Με την με ΑΔΑ: 7Y057ΛΗ-YY1 - ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 205-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ελήφθη απόφαση σχετικά με τη 
μη καύση RDF στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι 
 

2. Με την με ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ - 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 

 

3. Με την με ΑΔΑ: 64ΒΖ7ΛΗ-2ΥΜ- ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 319-20178ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  αποφασίστηκε η   

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%95%CE%9B7%CE%9B%CE%97-%CE%9B%CE%A5%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%95%CE%9B7%CE%9B%CE%97-%CE%9B%CE%A5%CE%A0
ΑΔΑ: 97Ζ67ΛΗ-47Ι



Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 
Περιοχή Αλιβερίου και ειδικότερα για την καύση του RDF 
 

4. Με την παρούσα προτείνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της  Επιτροπής 
Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και 
ειδικά για την καύση του RDF. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
   Την έγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία 
των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF   
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
σχέδιο  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή 

του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF   
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Σχετικά : 
 

5. Με την με ΑΔΑ: 7Y057ΛΗ-YY1 - ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 205-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ελήφθη απόφαση σχετικά με 
τη μη καύση RDF στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι 
 

6. Με την με ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ - 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 

 

7. Με την με ΑΔΑ: 64ΒΖ7ΛΗ-2ΥΜ- ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 319-20178ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  αποφασίστηκε η   
Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 
Περιοχή Αλιβερίου και ειδικότερα για την καύση του RDF 
 

8. Με την παρούσα προτείνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της  Επιτροπής 
Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και 
ειδικά για την καύση του RDF. 
 

9. 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 

•  

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%95%CE%9B7%CE%9B%CE%97-%CE%9B%CE%A5%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%95%CE%9B7%CE%9B%CE%97-%CE%9B%CE%A5%CE%A0
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5640&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5640&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5640&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5630&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5630&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5630&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5612&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5612&language=el-GR
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Άρθρο 1 
Σύσταση Της Επιτροπής 

(ΑΠΟΦΑΣΗ  319-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 
 

 
Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου 

και ειδικά για την καύση του RDF είναι συλλογικό όργανο, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, λειτουργεί με συνευθύνη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου  Κύμης-Αλιβερίου, η οποία 

αναλαμβάνει  το συντονισμό, τη φιλοξενία  και την υποστήριξη σε ανθρώπινους πόρους της λειτουργίας 

του, και  αποτελείται από : 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

2. ΑΕΙ της χώρας με Τμήμα-Τομέα Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών  

3. ΤΕΙ Χαλκίδας-Τμήμα Μηχανολογίας 

4. Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 

5. ΤΕΕ Ευβοίας 

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 

18. Σύλλογος Αλιέων  

19. Σύλλογος Περιβάλλοντος Αλιβερίου – Περιχώρων 

20. Συντονιστική Επιτροπή Ενάντια στη καύση του RDF 

21. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών – Παράρτημα Αλιβερίου 

22. Σύλλογος Ταμυναίων Πολιτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 

23. Σύλλογος Μηλακίου 

24. Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων Αλιβερίου 

 

ΑΔΑ: 97Ζ67ΛΗ-47Ι



 
Άρθρο 2 

Συγκρότηση Της Επιτροπής 
 

 
1. Τα μέλη  Της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή 

του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF υποδεικνύονται από τους φορείς που 
συμμετέχουν.  

 
2. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι όσα και τα τακτικά  
 
3. Τα μέλη Της Επιτροπής έχουν θητεία δύο  ετών (2), εκτός αν στο διάστημα της θητείας τους 

αντικατασταθούν από τους φορείς που τους ορίζουν.  
 
4. Πρόεδρος ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  ο εκπρόσωπος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
  
5. Αντιπρόεδρος Της Επιτροπής για την τσιμεντοβιομηχανία αναδεικνύεται στην πρώτη 

συνεδρίασή της, αυτός που αποσπά τη συμφωνία της πλειοψηφίας των παρόντων 
 
6. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του.  
 
7. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως 

αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρούνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας 
(απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.  

 
8. Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και μέλη  που τυχόν απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο 

από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υποψήφιοι.  
 
9. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια 

της εκλογής στην Περιφέρεια. 
 
10. Παραίτηση τακτικού μέλους συνεπάγεται αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό μέλος  . 
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Άρθρο  3 
Συντονιστική Γραμματεία 

 
Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου εκλέγει 7 μέλη Συντονιστική Γραμματεία αποτελούμενη από 
έναν από τους εκπροσώπους  
 
 

• Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,  

• Δήμου Κύμης Αλιβερίου   

• Συλλόγου Περιβάλλοντος  

• Ανωτάτων Ιδρυμάτων εν συνόλω  

• Βιομηχανιών εν συνόλω  

• ΤΕΕ  

• Εργατικού Κέντρου  
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Άρθρο 4 
Αρμοδιότητες Της Επιτροπής 

 
 
 
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 Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου και 

ειδικά για την καύση του RDF έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάστηκαν από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο με την  υπ' αριθμ 10/24-2-2011 απόφαση : 

 
1. Ενημέρωση με όλα τα πρόσφορα μέσα των 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.  

 
2. 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.  

 
3. 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.  

 
4. Τακτική ενημέρωση από τη διοίκηση του εργοστασίου για τη διασφάλιση της εφαρμογής 

της εθελοντικής συμφωνίας του ΥΠΕΝ με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.  
 

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

 
6. Προώθηση διαδικασιών και χρηματοδότησης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιοχή . 
 

7. Συζήτηση και έκφραση οργανωμένης  συλλογικής άποψης στις διαδικασίες διαβούλευσης 
και συζήτησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  στις διαδικασίες έγκρισης και 
επανέγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιοχής αφού 
λαμβάνουν γνώση ως αποδέκτες από τις υπηρεσίες των αιτημάτων που εξετάζουν και 
αφορούν την Περιοχή.  

 
8. Τήρηση αρχείου μετρήσεων και αρχείου Μελετών περιβαλλοντικών όρων και εγκρίσεων 

Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων της ευρύτερης Περιοχής . 
 

9. Κατάθεση προτάσεων προς την Περιφέρεια και το ΥΠΕΝ για άλλες έρευνες ή ελέγχους 
και αξιοποίηση της καινοτομίας.  

 

 
10. 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.  
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11. Συνυπογραφή του Παρατηρητηρίου με κάθε μια  Βιομηχανία Συμφώνου / Μνημονίου 
Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων Καλών Πρακτικών στα πλαίσια της Εταιρικής 
Κοινωνικής τους ευθύνης (πέρα των ελαχίστων νομικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Ορων λειτουργίας τους κλπ), αποδοχή διαδικασιών αιφνίδιας εισόδου 
μελών του Παρατηρητήριου στις εγκαταστάσεις, προαιρετικών ελέγχων κατόπιν 
υποδείξεων μελών του Παρατηρητηρίου από αρμόδια ελεγκτικά όργανα κλπ.  

 
12. Προώθηση διαδικασιών και χρηματοδότησης εκπόνησης Επιδημιολογικής Μελέτης για 

την καταγραφή και παρακολούθηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην υγιεινολογική 
κατάσταση του  τοπικού πληθυσμού.  

 
13. Παρακολούθηση των μετρήσεων του Παρατηρητήριου Περιβάλλοντος που με 

προγραμματικές συμβάσεις με αρμόδιους δημόσιους επιστημονικούς φορείς επιτελεί η 
Περιφέρεια για την δράση της Τσιμεντοβιομηχανίας στα όρια ευθύνης της και οργάνωση 
συνακόλουθων παρεμβάσεων. 

 
14. Ότι ήθελε αποφασίσει επί  γενικότερων θεμάτων περιβάλλοντος στα πλαίσια  

αρμοδιότητας της  
 

15. ........................................... 
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Άρθρο  5 
Σύγκληση – Συνεδριάσεις της Επιτροπής και της Συντονιστικής Γραμματείας 

 
 
 

1. Η Συνέλευση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή 
του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως της 
Συντονιστικής της γραμματείας τουλάχιστον 1 φορά το έτος ή έκτακτα αν το ζητήσει το 35% των 
μελών της  

 
2. Η Συντονιστική Γραμματεία συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεων του προέδρου της, τουλάχιστον 

μια φορά το τετράμηνο ή έκτακτα αν το ζητήσουν 2 από τα 5 μέλη της  
 
3. Η Συντονιστική Γραμματεία και ο  πρόεδρος αντίστοιχα καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη κάθε 

περίπτωσης.  
 
4. Έκτακτο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να συζητηθεί στη Γενική 

Συνέλευση αν το αιτηθεί το 35% των μελών της  και στη Συντονιστική Γραμματεία αν το 
υποστηρίξουν 2 μέλη  

 
5.  Η  Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου 

και ειδικά για την καύση του RDF μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην 
ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι` αυτό με την ίδια 
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
6. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 

από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.  
 
7. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την 

ημέρα της συνεδρίασης.  
 
8. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα.  
 
9. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 
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Άρθρο  6 
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δημοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος 

νομιμότητας 
 
1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 

Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF και της Συντονιστικής Γραμματείας είναι 
δημόσιες και γίνονται στο χώρο φιλοξενίας της ή σε κατάστημα του Δήμου  υπό την προεδρία του 
προέδρου της . Μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο μετά από απόφαση της απόλυτης  
πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών της.  
 

2. Η Επιτροπή και η Συντονιστική της Γραμματεία έχουν απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης, τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. 
 

3. Τα μέλη της Επιτροπής και της Συντονιστικής Γραμματείας της  που ήταν παρόντα κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν 
μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη 
απαρτίας.  
 

4. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 
συγκεκριμένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε 
συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων 
μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθμού των μελών, που απαιτούνται για την απαρτία.  
 

5. Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου και η Συντονιστική γραμματεία της λαμβάνουν τις αποφάσεις 
της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 
ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. 
 

6. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέλος αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά 
τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 
 

7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. 
 

8. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον σε μια τοπική εφημερίδα και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Ενημερώνονται δε για αυτές η Επιτροπή Περιβάλλοντος της 
Περιφέρεια η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και το Τμήμα 
Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
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Άρθρο  7 
Λειτουργία της Επιτροπής 

 
 
1. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει 
και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. 
 

2. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, δηλαδή προεδρεύει ο 
αντιπρόεδρος.   
 

3. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά. 
 

4.  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και στη 
διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των μελών 
και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία με  τον διατιθέμενο 
από το Δήμο Υπάλληλο  που εκτελεί χρέη  γραμματέα.  

 
5. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει κάθε έγγραφο που απευθύνεται 

προς αυτή. 
 

6. Ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και ο λόγος δίνεται στα μέλη κατά τη σειρά εγγραφής.  
 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, απευθύνονται 
προς το όργανο και όχι προσωπικά.  
 

8. Τα μέλη εκφράζονται με απόλυτη ελευθερία, με σκοπό  την εξυπηρέτηση των δημοτών της 
περιφέρειας. 
 

9. Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέματος ή εκτρέπεται σε 
προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται και να του αφαιρέσει το λόγο. 
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Άρθρο  8 
Ακροατήριο 

 

 
1. Η παρουσία εκπροσώπων φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις αποτελεί λειτουργική συνέπεια 

του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών . 
  
2. Κατά τη συζήτηση θέματος μπορεί να δίδεται ο λόγος στον άμεσα ενδιαφερόμενο  
 
3. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή 

παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 
 
4. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση.  
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Άρθρο  9 
Δικαιώματα & υποχρεώσεις προέδρου και μελών  της Επιτροπής 

 
1. Ο πρόεδρος φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί στα μέλη της και να 

γνωστοποιηθεί στον περιφερειάρχη, το χωρικό αντιπεριφεριάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη 
περιβάλλοντος, στα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
και το τμήμα περιβάλλοντος περιφερειακής ενότητας Εύβοιας. 

 
2. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι 

αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες. 
 
3. Τα μέλη οφείλουν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της και να προσέρχονται κατά την καθορισμένη 

ώρα. 
 
4. Αν κάποιο μέλος προσέλθει στη συνεδρίαση μετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον πρόεδρο και 

αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 
 
5. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής αποχώρησης μέλους, 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 
 
6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε 

προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το μέλος αυτό οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο, 
προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το 
αναπληρωματικό μέλος 

 
7. Μέλος Της Επιτροπής και της Συντονιστικής Γραμματείας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση 

ενός θέματος ή στη λήψη απόφασης εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β΄ βαθμό εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.  

 
8. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου.  
 
9. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και αμοιβαίο σεβασμό.  
 
10. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές 

επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση.  
 
11. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση 

άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 
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Άρθρο  10 
Πρακτικά συνεδριάσεων 

 
1. Στις συνεδριάσεις, της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 

Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF και της Συντονιστικής Γραμματείας όπως 
και στην περίπτωση ματαίωσής  , τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου της και αρμόδιου 
………….. που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. 

 
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις ή όταν συντρέχει 

περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες οι εισηγήσεις για τα διάφορα θέματα. Καταχωρούνται οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και όλες οι γνώμες 

. 
3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση προς τα 

μέλη, οι παρόντες, οι απόντες, εάν τους επεδόθη η πρόσκληση, τα θέματα που συζητήθηκαν και 
οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα, καθώς και η γνώμη της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 

 
4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» 

ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο.  
 
5. Ο εκτελών χρέη γραμματέα υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 
 
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν.  
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ΑΡΘΡΟ 11 
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού 

 
 
Ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των 3/5 της σύνθεσης της 
ίδιας της Συνέλευσης Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 
Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF , αλλά τελεί πριν την εφαρμογή της στην 
αίρεση έγκρισής της από το Περιφερειακό Συμβούλιο που της εκπόνησε.  

 
  

 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Επιτροπής 
Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου 
και ειδικά για την καύση του RDF, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Κανονισμού 
Λειτουργίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας 
απόφασης,   
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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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή 

του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF   
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Σχετικά : 
 

5. Με την με ΑΔΑ: 7Y057ΛΗ-YY1 - ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 205-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ελήφθη απόφαση σχετικά με 
τη μη καύση RDF στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι 
 

6. Με την με ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ - 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 

 

7. Με την με ΑΔΑ: 64ΒΖ7ΛΗ-2ΥΜ- ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 319-20178ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  αποφασίστηκε η   
Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 
Περιοχή Αλιβερίου και ειδικότερα για την καύση του RDF 
 

8. Με την παρούσα προτείνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της  Επιτροπής 
Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και 
ειδικά για την καύση του RDF. 
 

9. 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 

•  

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%95%CE%9B7%CE%9B%CE%97-%CE%9B%CE%A5%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%95%CE%9B7%CE%9B%CE%97-%CE%9B%CE%A5%CE%A0
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5640&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5640&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5640&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5630&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5630&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5630&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5612&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=5612&language=el-GR
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Άρθρο 1 
Σύσταση Της Επιτροπής 

(ΑΠΟΦΑΣΗ  319-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 
 

 
Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου 

και ειδικά για την καύση του RDF είναι συλλογικό όργανο, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, λειτουργεί με συνευθύνη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου  Κύμης-Αλιβερίου, η οποία 

αναλαμβάνει  το συντονισμό, τη φιλοξενία  και την υποστήριξη σε ανθρώπινους πόρους της λειτουργίας 

του, και  αποτελείται από : 

1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

2. ΑΕΙ της χώρας με Τμήμα-Τομέα Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών  

3. ΤΕΙ Χαλκίδας-Τμήμα Μηχανολογίας 

4. Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 

5. ΤΕΕ Ευβοίας 

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 

18. Σύλλογος Αλιέων  

19. Σύλλογος Περιβάλλοντος Αλιβερίου – Περιχώρων 

20. Συντονιστική Επιτροπή Ενάντια στη καύση του RDF 

21. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών – Παράρτημα Αλιβερίου 

22. Σύλλογος Ταμυναίων Πολιτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 

23. Σύλλογος Μηλακίου 

24. Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων Αλιβερίου 
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Άρθρο 2 

Συγκρότηση Της Επιτροπής 
 

 
1. Τα μέλη  Της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή 

του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF υποδεικνύονται από τους φορείς που 
συμμετέχουν.  

 
2. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι όσα και τα τακτικά  
 
3. Τα μέλη Της Επιτροπής έχουν θητεία δύο  ετών (2), εκτός αν στο διάστημα της θητείας τους 

αντικατασταθούν από τους φορείς που τους ορίζουν.  
 
4. Πρόεδρος ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  ο εκπρόσωπος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
  
5. Αντιπρόεδρος Της Επιτροπής για την τσιμεντοβιομηχανία αναδεικνύεται στην πρώτη 

συνεδρίασή της, αυτός που αποσπά τη συμφωνία της πλειοψηφίας των παρόντων 
 
6. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του.  
 
7. Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση «παρών»), υπολογίζονται ως 

αρνητικές ψήφοι και, επομένως, δεν προσμετρούνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας 
(απόλυτης ή σχετικής), κατά την εκλογική διαδικασία.  

 
8. Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και μέλη  που τυχόν απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο 

από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υποψήφιοι.  
 
9. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια 

της εκλογής στην Περιφέρεια. 
 
10. Παραίτηση τακτικού μέλους συνεπάγεται αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό μέλος  . 
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Άρθρο  3 
Συντονιστική Γραμματεία 

 
Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου εκλέγει 7 μέλη Συντονιστική Γραμματεία αποτελούμενη από 
έναν από τους εκπροσώπους  
 
 

• Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,  

• Δήμου Κύμης Αλιβερίου   

• Συλλόγου Περιβάλλοντος  

• Ανωτάτων Ιδρυμάτων εν συνόλω  

• Βιομηχανιών εν συνόλω  

• ΤΕΕ  

• Εργατικού Κέντρου  
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Άρθρο 4 
Αρμοδιότητες Της Επιτροπής 

 
 
 
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 Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου και 

ειδικά για την καύση του RDF έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάστηκαν από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο με την  υπ' αριθμ 10/24-2-2011 απόφαση : 

 
1. Ενημέρωση με όλα τα πρόσφορα μέσα των 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.  

 
2. 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.  

 
3. 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.  

 
4. Τακτική ενημέρωση από τη διοίκηση του εργοστασίου για τη διασφάλιση της εφαρμογής 

της εθελοντικής συμφωνίας του ΥΠΕΝ με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.  
 

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

 
6. Προώθηση διαδικασιών και χρηματοδότησης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιοχή . 
 

7. Συζήτηση και έκφραση οργανωμένης  συλλογικής άποψης στις διαδικασίες διαβούλευσης 
και συζήτησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  στις διαδικασίες έγκρισης και 
επανέγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιοχής αφού 
λαμβάνουν γνώση ως αποδέκτες από τις υπηρεσίες των αιτημάτων που εξετάζουν και 
αφορούν την Περιοχή.  

 
8. Τήρηση αρχείου μετρήσεων και αρχείου Μελετών περιβαλλοντικών όρων και εγκρίσεων 

Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων της ευρύτερης Περιοχής . 
 

9. Κατάθεση προτάσεων προς την Περιφέρεια και το ΥΠΕΝ για άλλες έρευνες ή ελέγχους 
και αξιοποίηση της καινοτομίας.  

 

 
10. 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.  
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11. Συνυπογραφή του Παρατηρητηρίου με κάθε μια  Βιομηχανία Συμφώνου / Μνημονίου 
Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων Καλών Πρακτικών στα πλαίσια της Εταιρικής 
Κοινωνικής τους ευθύνης (πέρα των ελαχίστων νομικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Ορων λειτουργίας τους κλπ), αποδοχή διαδικασιών αιφνίδιας εισόδου 
μελών του Παρατηρητήριου στις εγκαταστάσεις, προαιρετικών ελέγχων κατόπιν 
υποδείξεων μελών του Παρατηρητηρίου από αρμόδια ελεγκτικά όργανα κλπ.  

 
12. Προώθηση διαδικασιών και χρηματοδότησης εκπόνησης Επιδημιολογικής Μελέτης για 

την καταγραφή και παρακολούθηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην υγιεινολογική 
κατάσταση του  τοπικού πληθυσμού.  

 
13. Παρακολούθηση των μετρήσεων του Παρατηρητήριου Περιβάλλοντος που με 

προγραμματικές συμβάσεις με αρμόδιους δημόσιους επιστημονικούς φορείς επιτελεί η 
Περιφέρεια για την δράση της Τσιμεντοβιομηχανίας στα όρια ευθύνης της και οργάνωση 
συνακόλουθων παρεμβάσεων. 

 
14. Ότι ήθελε αποφασίσει επί  γενικότερων θεμάτων περιβάλλοντος στα πλαίσια  

αρμοδιότητας της  
 

15. ........................................... 
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Άρθρο  5 
Σύγκληση – Συνεδριάσεις της Επιτροπής και της Συντονιστικής Γραμματείας 

 
 
 

1. Η Συνέλευση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή 
του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως της 
Συντονιστικής της γραμματείας τουλάχιστον 1 φορά το έτος ή έκτακτα αν το ζητήσει το 35% των 
μελών της  

 
2. Η Συντονιστική Γραμματεία συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεων του προέδρου της, τουλάχιστον 

μια φορά το τετράμηνο ή έκτακτα αν το ζητήσουν 2 από τα 5 μέλη της  
 
3. Η Συντονιστική Γραμματεία και ο  πρόεδρος αντίστοιχα καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη κάθε 

περίπτωσης.  
 
4. Έκτακτο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να συζητηθεί στη Γενική 

Συνέλευση αν το αιτηθεί το 35% των μελών της  και στη Συντονιστική Γραμματεία αν το 
υποστηρίξουν 2 μέλη  

 
5.  Η  Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου 

και ειδικά για την καύση του RDF μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην 
ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι` αυτό με την ίδια 
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
6. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 

από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.  
 
7. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την 

ημέρα της συνεδρίασης.  
 
8. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα.  
 
9. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 
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Άρθρο  6 
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δημοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος 

νομιμότητας 
 
1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 

Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF και της Συντονιστικής Γραμματείας είναι 
δημόσιες και γίνονται στο χώρο φιλοξενίας της ή σε κατάστημα του Δήμου  υπό την προεδρία του 
προέδρου της . Μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο μετά από απόφαση της απόλυτης  
πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών της.  
 

2. Η Επιτροπή και η Συντονιστική της Γραμματεία έχουν απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης, τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. 
 

3. Τα μέλη της Επιτροπής και της Συντονιστικής Γραμματείας της  που ήταν παρόντα κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν 
μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη 
απαρτίας.  
 

4. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 
συγκεκριμένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε 
συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων 
μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του αριθμού των μελών, που απαιτούνται για την απαρτία.  
 

5. Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου και η Συντονιστική γραμματεία της λαμβάνουν τις αποφάσεις 
της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 
ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. 
 

6. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέλος αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά 
τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 
 

7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. 
 

8. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον σε μια τοπική εφημερίδα και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Ενημερώνονται δε για αυτές η Επιτροπή Περιβάλλοντος της 
Περιφέρεια η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και το Τμήμα 
Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
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Άρθρο  7 
Λειτουργία της Επιτροπής 

 
 
1. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει 
και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. 
 

2. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, δηλαδή προεδρεύει ο 
αντιπρόεδρος.   
 

3. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά. 
 

4.  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και στη 
διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των μελών 
και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία με  τον διατιθέμενο 
από το Δήμο Υπάλληλο  που εκτελεί χρέη  γραμματέα.  

 
5. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει κάθε έγγραφο που απευθύνεται 

προς αυτή. 
 

6. Ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και ο λόγος δίνεται στα μέλη κατά τη σειρά εγγραφής.  
 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, απευθύνονται 
προς το όργανο και όχι προσωπικά.  
 

8. Τα μέλη εκφράζονται με απόλυτη ελευθερία, με σκοπό  την εξυπηρέτηση των δημοτών της 
περιφέρειας. 
 

9. Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέματος ή εκτρέπεται σε 
προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται και να του αφαιρέσει το λόγο. 
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Άρθρο  8 
Ακροατήριο 

 

 
1. Η παρουσία εκπροσώπων φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις αποτελεί λειτουργική συνέπεια 

του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών . 
  
2. Κατά τη συζήτηση θέματος μπορεί να δίδεται ο λόγος στον άμεσα ενδιαφερόμενο  
 
3. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή 

παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 
 
4. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση.  
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Άρθρο  9 
Δικαιώματα & υποχρεώσεις προέδρου και μελών  της Επιτροπής 

 
1. Ο πρόεδρος φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί στα μέλη της και να 

γνωστοποιηθεί στον περιφερειάρχη, το χωρικό αντιπεριφεριάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη 
περιβάλλοντος, στα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος στη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
και το τμήμα περιβάλλοντος περιφερειακής ενότητας Εύβοιας. 

 
2. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι 

αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες. 
 
3. Τα μέλη οφείλουν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της και να προσέρχονται κατά την καθορισμένη 

ώρα. 
 
4. Αν κάποιο μέλος προσέλθει στη συνεδρίαση μετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον πρόεδρο και 

αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 
 
5. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής αποχώρησης μέλους, 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή του. 
 
6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε 

προγραμματισθείσα συνεδρίαση, το μέλος αυτό οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο, 
προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το 
αναπληρωματικό μέλος 

 
7. Μέλος Της Επιτροπής και της Συντονιστικής Γραμματείας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση 

ενός θέματος ή στη λήψη απόφασης εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το β΄ βαθμό εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.  

 
8. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου.  
 
9. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και αμοιβαίο σεβασμό.  
 
10. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές 

επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση.  
 
11. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση 

άρνησης τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο. 
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Άρθρο  10 
Πρακτικά συνεδριάσεων 

 
1. Στις συνεδριάσεις, της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 

Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF και της Συντονιστικής Γραμματείας όπως 
και στην περίπτωση ματαίωσής  , τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου της και αρμόδιου 
………….. που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. 

 
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις ή όταν συντρέχει 

περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες οι εισηγήσεις για τα διάφορα θέματα. Καταχωρούνται οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και όλες οι γνώμες 

. 
3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η πρόσκληση προς τα 

μέλη, οι παρόντες, οι απόντες, εάν τους επεδόθη η πρόσκληση, τα θέματα που συζητήθηκαν και 
οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέμα, καθώς και η γνώμη της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. 

 
4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» 

ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο.  
 
5. Ο εκτελών χρέη γραμματέα υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 
 
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν.  
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ΑΡΘΡΟ 11 
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού 

 
 
Ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των 3/5 της σύνθεσης της 
ίδιας της Συνέλευσης Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη 
Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF , αλλά τελεί πριν την εφαρμογή της στην 
αίρεση έγκρισής της από το Περιφερειακό Συμβούλιο που της εκπόνησε.  
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