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Στη Λαμία σήμερα 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος)
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που
συγκροτήθηκε με την 149/2014 (αρ. πρ. 9/15-09-2014) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με την αριθμ.
πρωτ. 87791/1511/07-06-2016 (ΑΔΑ : 7ΣΨΚ7ΛΗ-Δ3Η) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου της Περιφερειακής
Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
καθώς και μετά από την αριθμ. Πρωτ: 148175/231/05-07-2017 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 πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 23/05/2017.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας.



ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.)Δομνίστας του Δήμου
Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Δάφνη – Όρια Ν. Φωκίδας » στο
Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου,
δυναμικότητας 92 κλινών της εταιρείας « Κ. Καραντζής – Απ. Τριάντης &
ΣΙΑ Ο.Ε. » στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου,
δυναμικότητας 111 κλινών της εταιρείας « Καπόλος Α.Ε. » στα Λουτρά
Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στη θέση «ΧΑΛΚΙΔΑ Β» με Κ.Α. « 3006174 » του
Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
σχιστολιθικών πλακών του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΓΓΟΥ στη θέση « ΠΕΤΡΑ » Δήμου
Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 300,112 στρ. σε λατομική
περιοχή στη θέση ΄΄ Σκουπιδότοπος ΄΄ Δ. Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας, από την
΄΄ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
«ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε.» που αφορά την ανανέωση – τροποποίηση της
με αρ. πρωτ. ΔΠΣ οικ. 142275/529/24-2-12 ΑΕΠΟ, «Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για την υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου βωξίτη
καθώς και των συνοδών αυτής έργων σε χώρο έκτασης 8.681,00 τ.μ., που
βρίσκεται στην περιοχή ΄΄Βάργιανη΄΄, Δ.Δ. Βάργιανης, Δήμου Δελφών Ν.
Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας χύτευσης, διέλασης,
ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου της
εταιρείας «ALUMINCO A.E.» στη θέση ΄΄Μεγάλη Ράχη΄΄, της Δ.Ε. Οινοφύτων,
Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας κα.
Ζυγογιάννη Γεωργία.

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :



1. κος Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης , ως Πρόεδρος
2. κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος
3. κος Κυρίτσης Δημήτριος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
4. κα Καλαντζή Αικατερίνη , Π.Σ. , τακτικό μέλος
5. κα Αραβαντινού Πέγκυ , Π.Σ. , τακτικό μέλος
6. κος Κελαιδίτης Γεώργιος , Π.Σ., τακτικό μέλος
7. κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ. , τακτικό μέλος

Aπών: Ta τακτικά μέλη της επιτροπής κος Γεωργούλης Αδαμάντιος και
Παπαχριστοδούλου Σπύρος, οι οποίοι και δεν αντικαταστάθηκαν.

Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η Αλεξοπούλου Δέσποινα, υπάλληλος
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με
βαθμό Α΄ , 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 της Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου με το από
11/7/2017 έγγραφό της κατέθεσε προς την επιτροπή τα παρακάτω θέματα
και ζήτησε από τον πρόεδρο να σχολιασθούν και να δοθούν στοιχεία:
Η ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ, θέλοντας να συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη
επεξεργασία του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος, από
πλευράς Περιφερειακού Συμβουλίου, προτείνει :

1. Να γίνει ειδική συζήτηση για το που βρίσκεται ο περιφερειακός

επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων και ποιές

είναι οι προοπτικές υλοποίησης του.



2. Να εξετασθεί, επίσης η εξέλιξη της ανακύκλωσης τα τελευταία 5

χρόνια. Να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών που

καταβλήθηκαν και φυσικά η σχέση σύμμεικτων και ανακυκλούμενων

απορριμμάτων.

3. Να συζητηθεί πρόγραμμα ελέγχων σε μεγάλες μονάδες της περιοχής

των Οινοφύτων, από ελεγκτές περιβάλλοντος παρουσία

διακομματικής αντιπροσωπείας.

*********************
Παρακαλούμε επίσης να μας δοθούν στοιχεία :

 Για το τι μελέτες ανατέθηκαν σχετικά με το περιβάλλον το 2016 και

2017.

 Ποιοί και πόσοι σύμβουλοι προσλήφθηκαν.

 Πόσοι, έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν τα συγκεκριμένα

αποτελέσματα τους.

****************************
Επίσης υποβάλλουμε για ενημέρωση και σχετική συζήτηση στην επιτροπή
δύο έγγραφα…..
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ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

Το επόμενο διάστημα είναι προγραμματισμένες να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην
περιοχή της Καρύστου, στον κλάδο της αιολικής ενέργειας από τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ
(Μυτιληναίος), ΕNEL (Κοπελούζος) και RF Energy (Ρέστης- Φειδάκης), με 20 νέα
αιολικά πάρκα και 222 ανεμογεννήτριες, ισχύος περίπου 500MW. Θα προστεθούν
στα ήδη εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Εύβοια, συνολικής ισχύος 254MW που
αποτελούν το 12,4% της συνολικής ισχύος (2.053MW) των αιολικών πάρκων στην
Ελλάδα.

Πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ως στόχο να ανοίξουν νέα κερδοφόρα
πεδία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι να υπηρετήσουν το



σύνολο των λαϊκών αναγκών για επαρκή και φθηνή κατανάλωση, δικαιώματα των
εργαζομένων του κλάδου, προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Υπάρχει ανησυχία σε πολλούς κατοίκους για την μεγάλη επέμβαση που
απαιτείται να γίνει στα βουνά της περιοχής με πιθανές συνέπειες: την αποσάθρωση
του εδάφους και τον κίνδυνο κατολισθήσεων, ιδιαίτερα κοντά σε κατοικημένες
περιοχές, προβλήματα με πηγές της περιοχής που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν από
τις εκρήξεις κατά τη διάνοιξη των δρόμων, από το δίκτυο μεταφοράς του
ηλεκτρικού ρεύματος που μόνο πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσε 12 πυρκαγιές στην
ευρύτερη περιοχή Καρύστου-Μαρμαρίου.

Την ανησυχία αυτή εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές που τα συμφέροντά
τους είτε συμβαδίζουν, είτε αντιτίθενται με την εγκατάσταση των αιολικών
πάρκων. Τελευταία οι αντιθέσεις αυτές εκδηλώνονται με αφορμή το νόμο της
Κυβέρνησης για τους δασικούς χάρτες. Ενός νόμου που δεν έχει σκοπό την
προστασία του περιβάλλοντος και των δασών αλλά αντίθετα την αλλαγή χρήσης
γης και τη συγκέντρωσή της ώστε να παραδοθεί στο μεγάλο κεφάλαιο (εταιρείες
ΑΠΕ, ξενοδόχοι κλπ) για επενδύσεις. Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς ιδιαίτερα στους
μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους καθώς καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή
βοσκοτόπια χαρακτηρίζονται ως δασικά.

Έτσι, από τη μία βρίσκονται οι εταιρίες αιολικής ενέργειας παρασέρνοντας με
το μέρος τους και όσους προσβλέπουν να αποκομίσουν κάποιο όφελος από την
εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Από την άλλη βρίσκονται όσοι οι
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έρχονται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη των
αιολικών πάρκων στην περιοχή, βασικά όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
τουρισμού.

Βέβαια ,τα απανωτά ρεκόρ κερδών στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια έχουν
επιτευχθεί πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών σχέσεων, στα χαμηλά
μεροκάματα, στην ανασφάλιστη εργασία, την κατάργηση του εποχικού επιδόματος
ανεργίας. Επίσης, τα ρεκόρ αυτά δεν έχουν επηρεάσει καθόλου τους μικρούς
επιχειρηματίες του κλάδου, όπως είναι οι περισσότεροι στην περιοχή μας, που
δουλεύουν μερικούς μήνες την καλοκαιρινή σεζόν και με αυτούς προσπαθούν να
βγάλουν τα σπασμένα του προηγούμενου έτους.



Το πραγματικό δίλημμα που τίθεται δεν είναι «ναι ή όχι στα αιολικά πάρκα»
αλλά ανάπτυξη για τα κέρδη των μονοπωλίων ή για την ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Δηλαδή, αν ο κλάδος της ενέργειας θα έχει ως σκοπό
την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων ή την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών των λαϊκών νοικοκυριών και της εγχώριας παραγωγής.

Η πρόσθετη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή της Νότιας
Εύβοιας δε γίνεται στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης για την ικανοποίηση των
ενεργειακών αναγκών του λαού. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που αντικειμενικά έχει
η περιοχή για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας γίνεται αντικείμενο
εκμετάλλευσης για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων στο πλαίσιο της
απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, με σημαντικές συνέπειες και το περιβάλλον της
περιοχής.

Το κυνήγι του κέρδους και η προώθηση των επιχειρηματικών σχεδίων που
έχουν εγκριθεί, θα βάλουν σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την ασφάλεια ορεινών χωριών,
λόγο κατολισθήσεων, όσο και πηγές που βρίσκονται στην Όχη, με πιθανές συνέπειες
για την ποιότητα και την επάρκεια της υδροδότησης της Καρύστου. Θα επιφέρουν
άλλο ένα σημαντικό πλήγμα, μετά και τις πυρκαγιές, στο οικοσύστημα στης
περιοχής.

Για τα υπάρχοντα αιολικά πάρκα, διεκδικούμε να υπογειοποιηθεί άμεσα το
δίκτυο σύνδεσης των αιολικών πάρκων με τους υποσταθμούς τις ΔΕΗ. Να
συντηρηθεί και να ανανεωθεί το δίκτυο μεταφοράς ώστε να μην αποτελεί αιτία για
καταστροφικές πυρκαγιές, όπως αυτές το καλοκαίρι του 2016.

Η πάλη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής πρέπει να στρέφεται
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, καθώς αυτή θα γίνει το μέσο για πιο
άγρια εκμετάλλευση τόσο των εργαζομένων του κλάδου όσο και των εργαζομένων-
πελατών. Να διεκδικεί πλήρη εργασιακά - ασφαλιστικά δικαιώματα και μέτρα
προστασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου.

Στη βάση του θέματος που σας θέσαμε ζητάμε να μας ενημερώσετε για
τα εξής ζητήματα:



1. Τι ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος
του εκτεταμένου δικτύου μέσης τάσης (το δίκτυο που συνδέει τα
αιολικά πάρκα με τους υποσταθμούς της ΔΕΗ) στη Νότια Εύβοια;

2. Τι ενέργειες έχουν γίνει για την υπογειοποίηση του υπάρχοντος
δικτύου και την εξαρχής υπόγεια κατασκευή των νέων αιολικών
πάρκων; Αίτημα που αποτελεί και αίτημα των κατοίκων της περιοχής
της Καρύστου.

3. Τι ενέργειες έχουν γίνει για να ασκηθεί πίεση στη ΔΕΗ για τη
συντήρηση του δικτύου;

4. Ποια είναι η θέση της Περιφερειακής Αρχής για την
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας αλλά και πιο συγκεκριμένα για τη
μεγάλη επέκταση των αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια;

2ον

Την Πέμπτη 29/6/2017 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας και συζήτησε την επίκαιρη ερώτηση που είχαν καταθέσει οι
περιφερειακοί σύμβουλοι της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ σχετικά με την
μετεγκατάσταση ιχθυοτροφικής μονάδας και εγκατάσταση ιχθυογεννητικού
σταθμού στον κόλπο Λάρυμνας.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, κάτω από το βάρος των έντονων αντιδράσεων
που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα από τους κατοίκους Λάρυμνας,
αλλά και όλου του Δήμου Λοκρών, καθώς και την παρουσία αρκετών στη
συνεδρίαση, αναγκάσθηκε να αναγνωρίσει το δίκιο των αιτημάτων μας και
να πάρει απόφαση να προχωρήσει τις διαδικασίες της αναθεώρησης του
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες .
Θεωρούμε μεν την απόφαση θετική κρύβει όμως πολλούς κινδύνους, γιατί:
Πρώτον, είναι μακρόχρονη διαδικασία, αφού οι όποιες τελικές αποφάσεις
παρθούν μπορεί να χρειαστεί μια πενταετία για να αρχίσουν να
εφαρμόζονται - και βέβαια κανείς δεν γνωρίζει σε όφελος τίνος θα
τελεσιδικήσουν. Δηλαδή θα περιορίσουν την ανάπτυξη των



υδατοκαλλιεργειών, θα αφήσουν την υπάρχουσα κατάσταση ή θα την
αυξήσουν;
Δεύτερο, δεν δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα γιατί το Περιφερειακό
Συμβούλιο στη πλειοψηφία του δέχθηκε την άποψη που διατύπωσε ο
επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης που στηρίζει την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ ότι οι υπηρεσίες έχουν κάνει καλά και νόμιμα την δουλειά
τους, ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματα που του
παρέχει ο νόμος και οι διαδικασίες να προχωράνε ως έχουν.
Δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, επικαλούμενο την νομιμότητα, στην
ουσία αποδέχεται να μετεγκατασταθεί και εγκατασταθεί ιχθυοτροφική
μονάδα και ιχθυογεννητικός σταθμός στο κόλπο Λάρυμνας.
Ο λαός της Λάρυμνας όμως είναι αντίθετος με αυτό.
Ζητάμε να ανακληθούν άμεσα αυτές οι αποφάσεις. Να μην δοθούν νέες
άδεις, ούτε επεκτάσεις. Να μην παραχωρηθούν οι μόνες εναπομείνασες
θαλάσσιες και δασικές εκτάσεις στους επιχειρηματίες ιχθυοκαλλιεργειών.
Συμφωνούμε με την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για να
περιορισθεί η παραπέρα ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών επειδή ο κόλπος
Λάρυμνας είναι παραγωγικά κορεσμένος και περιβαλλοντικά επιβαρυμένος.
Ζητάμε μέτρα ανακούφισης από την υπάρχουσα κατάσταση. Να αρθούν οι
άδειες από τις μονάδες που δεν ασκούν παραγωγική διαδικασία και να
υποχρεωθούν να αποκαταστήσουν τους χώρους που τους είχαν
παραχωρηθεί. Να γίνουν έλεγχοι για παράνομες επεκτάσεις, καταπατήσεις,
μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων. Να παρθούν μέτρα συμμόρφωσης.
Η κυβέρνηση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, η Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ να δώσουν λύση στα
προβλήματα σύμφωνα με τα αιτήματα του λαού της Λάρυμνας και του
Δήμου Λοκρών.
Nα ανακαλέσουν αυτή τη νομιμότητα που επικαλούνται, γιατί και οι ίδιοι
έχουν συμβάλει να διαμορφωθεί προκειμένου να διευκολυνθούν οι
επιχειρηματίες.
O κ. περιφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και η Επιτροπή
Χωροταξίας- Περιβάλλοντος στην πρώτη της άμεση συνεδρίαση πρέπει με
απόφασή της να δώσει λύση σύμφωνα με τα αιτήματα που διατυπώνει ο



λαός της Λάρυμνας μέσα από τους μαζικούς φορείς του, την κοινότητα
Λάρυμνας και το Δήμο Λοκρών.
Παραβρέθηκαν επίσης στην επιτροπή εκπρόσωποι της Τοπικής κοινότητας
Λάρυμνας (οι κ. κ. Παπασταμέλος Νίκος, Νικολόπουλος Αλέξανδρος, ο
πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Λάρυμνας κος Σαρήγιαννης Σωτήρης και
ο κος Ρούσσης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λοκρών), οι
οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για τον κορεσμό που υπάρχει στην
περιοχή τους από τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, ζητώντας από τα μέλη
της επιτροπής να μη γνωμοδοτήσουν σε καμία επέκταση, μετεγκατάσταση,
η δημιουργία νέας δραστηριότητας στην περιοχή τους. Επίσης ζήτησαν από
τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
για την τροποποίηση του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών που αφορά
την περιοχή τους.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Ιωάννης Ταγκαλέγκας απαντώντας στην
κα. Ντούρου δήλωσε ότι είναι γνώστης των θεμάτων στα οποία αναφέρεται
η Λαϊκή Συσπείρωση και σύντομα θα δοθούν γραπτώς απαντήσεις.
Επίσης απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινότητας
Λάρυμνας δήλωσε ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Ο ίδιος γνωρίζει την
περιοχή καθώς και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την
εγκατάσταση των μονάδων ιχθυοτροφείων.
Εξάλλου το θέμα κορεσμού των ιχθυογεννητικών σταθμών στην περιοχή
τους τέθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις
26 -06-2017 και διαπιστώθηκε η ανάγκη να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την
τροποποίηση του σχεδίου του χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών που
αφορά τις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Διαβεβαίωσε επίσης τους παρευρισκομένους ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα
μέλη της επιτροπής θα κινήσουν τις νόμιμες διαδικασίες ενημερώνοντας
τους αρμόδιους φορείς για την άμεση ανάγκη τροποποίησης του
χωροταξικού στην περιοχή τους.

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης



oμόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης στης 23/05/2017.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή καθώς και τα σχετικά σε αυτή έγγραφα, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της
Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε.
Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. H κα Ντούρου Σοφία
δήλωσε ότι: Γενικά συμφωνούμε.......
Πρέπει, όμως, ταυτόχρονα, να πάρουμε υπόψη μας σχετικό υπόμνημα του
Συλλόγου Αμπλιανιτών......
Στην συγκεκριμένη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ και στο θέμα της πολεοδομικής
οργάνωσης και χρήσεις γης στον οικισμό Άμπλιανης, προσδιορίζονται δύο
περιοχές, σαν χώροι με εμφανή γεωλογικά προβλήματα. Έτσι, η όποια
οικοδόμηση στη περιοχή αυτή, μπορεί να γίνει μόνο με ευθύνη των
ιδιοκτητών και ύστερα από συγκεκριμένη γεωλογική μελέτη.
Σημειώνουμε πως τα προβλήματα που υπήρχαν και οξύνθηκαν υπέρμετρα
μετά από την κακοκαιρία προ διετίας, είναι αποτέλεσμα, προφανώς,
έλλειψης αντιπλημμυρικών και έργων ορεινής υδρονομίας
Θεωρούμε, πως, μια τέτοια λογική είναι πολιτικά απαράδεκτη γιατί
μεταφέρει τις ευθύνες του δημοσίου στις πλάτες των μικροιδιοκτητών στην
περιοχή.



Αντί να πληρώσει το δημόσιο την μελέτη και να κάνει ότι έργο χρειάζεται,
ώστε η περιοχή να ενταχθεί στο ΣΧΟΟΑΠ χωρίς περιοριστικούς όρους που
θα επιβαρύνουν οποιονδήποτε μικροϊδιοκτήτη.... Τοποθετεί όρους που
πρέπει να ακολουθήσουν οι μικροϊδιοκτήτες με δική τους ευθύνη και
δαπάνη για να φτιάξουν το πατρικό τους στην Άμπλιανη ή να χτίσουν μια
ελαφρά κατασκευή για τα παιδιά τους.
Σε αυτή την βάση, ζητάμε να αφαιρεθεί ο σχετικός περιοριστικός όρος που
υπάρχει στην ΣΜΠΕ και το υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ.... Με ευθύνη της
περιφέρειας να γίνει η μελέτη και τα έργα που χρειάζονται για ασφαλή
επέκταση του οικισμού.
Αν δεν γίνει αυτό...... Να καταγραφούν οι συγκεκριμένες επιφυλάξεις μας.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Δάφνη – Όρια Ν. Φωκίδας » στο Δήμο
Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας , σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 57

ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου,



δυναμικότητας 92 κλινών της εταιρείας « Κ. Καραντζής – Απ. Τριάντης &
ΣΙΑ Ο.Ε. » στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας . H κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Συμφωνούμε.... θεωρούμε
όμως απαραίτητο το συντομότερο δυνατόν η μονάδα να συνδεθεί με το
δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου, καταργώντας τον στεγανό βόθρο που
διαθέτει..... Κρίνεται πως δεν μπορεί αλλιώτικα να διαχειρισθεί τα 20.000
περίπου λίτρα υγρών αποβλήτων που μπορεί να παραχθούν.
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ΘΕΜΑ 5ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου,
δυναμικότητας 111 κλινών της εταιρείας « Καπόλος Α.Ε. » στα Λουτρά
Αιδηψού Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας . H κα
Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Συμφωνούμε.......
ΣΗΜΕΙΏΝΟΥΜΕ πάντως και για τις δύο περιπτώσεις ( 4ο και 5ο Θέμα )πως,
είναι απαράδεκτο οι εκροές από τους λουτήρες να οδηγούνται στο δίκτυο
ιαματικών του Δήμου ( δηλαδή στο ρέμα ΘΕΡΜΟΠΟΤΑΜΟΣ ) και από εκεί
στην Θάλασσα.
Κρίνουμε αναγκαία την διαμόρφωση ειδικής μελέτης και την προώθηση του
έργου που χρειάζεται για την ασφαλή απαγωγή των εκροών από τους
λουτήρες.
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ΘΕΜΑ 6ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού



Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

με 6 ψήφους την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στη θέση «ΧΑΛΚΙΔΑ Β» με Κ.Α. « 3006174 » του
Δήμου Χαλκιδέων , σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Απέχουμε από
την ψηφοφορία..... γιατί θεωρούμε απαράδεκτο μια Ανώνυμη Εταιρεία
ιδιωτικών συμφερόντων να διαχειρίζεται το κέντρο εκπομπής ψηφιακών
μεταδόσεων..... και μάλιστα μονοπωλιακά.
Η συγκεκριμένη διαδικασία διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση των δρόμων
της πληροφόρησης του λαού.
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ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
σχιστολιθικών πλακών του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΓΓΟΥ στη θέση « ΠΕΤΡΑ » Δήμου
Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. H
κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Εφόσον δεν υπήρξαν παρατηρήσεις από
τον Δήμο ή μεμονωμένους κατοίκους..... Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού



Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 300,112 στρ. σε λατομική
περιοχή στη θέση ΄΄ Σκουπιδότοπος ΄΄ Δ. Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας, από την
΄΄ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε ΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας .
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ΘΕΜΑ 9ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας. Ντούρου ) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟ
Α.Μ.Ε.» που αφορά την ανανέωση – τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΠΣ οικ.
142275/529/24-2-12 ΑΕΠΟ, «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου βωξίτη καθώς και των συνοδών αυτής
έργων σε χώρο έκτασης 8.681,00 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή
΄΄Βάργιανη΄΄, Δ.Δ. Βάργιανης, Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας. H κα Ντούρου
Σοφία δήλωσε ότι:
Για μας ο ορυκτός πλούτος είναι λαϊκή περιουσία και δεν μπορεί να γίνεται
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα μονοπώλια ..... Χρειάζεται ενιαίος φορέας,
αποκλειστικά δημόσιος και συγκεκριμένο σχέδιο, στενά δεμένο με την
καθετοποιημένη παραγωγή, που φυσικά δεν συμβαδίζουν με την
καπιταλιστική εκμετάλλευση.
Σημειώνουμε, επίσης, πως με την καπιταλιστική εκμετάλλευση δεν
συμβαδίζει και η προστασία του περιβάλλοντος.... εφόσον τα συμφέροντα



των μονοπωλίων προσδιορίζουν κυρίαρχα και τελικά τους όρους, που
επιλέγονται δήθεν για να προστατεύσουν το περιβάλλον.
Η επιτροπή αυτή, αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως είναι μόνο
συμβουλευτική..... η άδεια θα δοθεί τελικά από την κυβέρνηση, που έχει
φιλομονοπωλιακό προσανατολισμό.
Εμάς, σαν επιτροπή, μας αξιοποιούν για να καλλιεργούν αυταπάτες.
ΚΑΤΑΨΗΦΊΖΟΥΜΕ την εισήγηση, με πολιτικούς όρους.
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ΘΕΜΑ 10ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης κας Ζυγογιάννη
Γεωργίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας. Ντούρου ) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση
περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας χύτευσης, διέλασης, ηλεκτροστατικής
βαφής και κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου της εταιρείας «ALUMINCO
A.E.» στη θέση ΄΄Μεγάλη Ράχη΄΄, της Δ.Ε. Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας Ν.
Βοιωτίας. H κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Ακούμε πάρα πολλά γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος σε αυτή
την πολύπαθη περιοχή....
Παρακολουθήσαμε, επίσης την φιέστα που έγινε στο Σχηματάρι με το ίδιο
αντικείμενο και πολύ φανταχτερές παρουσίες......
Ακούμε για μελέτες... Για συμβούλους και προγράμματα......Για πολλά
εκατομμύρια ευρώ...
Δίνεται η εντύπωση πως διαμορφώνεται μια συνολική πολιτική για
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού ζητήματος της Περιοχής, για την οποία
ο κ. Περιφερειάρχης εμφανίζεται υπερήφανος.....



Σαν ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ δεν έχουμε φυσικά αυταπάτες, ούτε περιμένουμε,
σε συνθήκες καπιταλισμού, να λυθεί το πρόβλημα προστασίας του
περιβάλλοντος.....
Εκτιμάμε, μάλιστα, πως όσα γίνονται γύρω από τον Ασωπό θα βολέψουν
ορισμένους και θα ξεκαθαρίσουν την περιοχή ώστε με καλύτερους όρους να
την αξιοποιήσουν οι κεφαλαιοκράτες.
Σε αυτή την βάση δεν μας ξενίζει που φέρνετε για έγκριση περιβαλλοντικών
όρων μετά από μηχανολογική επέκταση μιας ιδιαίτερα ρυπογόνου
βιομηχανίας.
Φυσικά... διαφωνούμε με αυτή την επέκταση, που όμως δείχνει ξεκάθαρα το
πως προχωράτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις..... αποκαλύπτοντας
αντιφάσεις λόγων και έργων.... τις πραγματικές σας προθέσεις που
κινούνται αντίθετα από τις διακηρύξεις σας.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 13:10 μ.μ. και
συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης Μελισσάρης Ιωάννης Αλεξοπούλου Δέσποινα

Κυρίτσης Δημήτριος



Καλαντζή Αικατερίνη

Αραβαντινού Πέγκυ

Κελαιδίτης Γεώργιος

Ντούρου Ιωάννα - Σοφία


	 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ         

