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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 33η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 382/2017 

Σήμερα 26/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 217008/20-10-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από 20-10-2017 ορθής 
επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 20-10-2017, στην Περιφερειάρχη 
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 
49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», από την Ανώνυμη 
Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα έξι (76) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, 
Βασιλείου Ιωάννης. 
 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, 
Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς 
(Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μαραβέλιας 
Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, 
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας 
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου 
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα). 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη 
Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλογεράκος Κυριάκος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Παλιού Αικατερίνη, Παπαδημητρίου –
Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα 
Αιμιλία, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
101065/17/13-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –

Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), τον Ν. 
4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), τον N. 4389/2016 
(ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016)]. 
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2. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 
21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)]. 

3. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/11) “Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και 
άλλες ρυθμίσεις”. 

4. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

5. Την Υ.Α. Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

6. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012)“Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ 
της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 
4014/2011 (Α΄ 209)” 

7. Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 
4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011)» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/2012), την Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/2013), την 
Υ.Α. Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/2013) και την Υ.Α. οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 
2036/Β/2014)]. 

8. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)]. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης 
επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
& Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / 
Περιφέρεια Αττικής. 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 35387/1828/2017 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – 
ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ”, από την Ανώνυμη Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» 
από το Τμήμα Α / Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού / Γενική Δ/νση 
Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 153172/2017 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση απόψεων” από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 166671/2017 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση απόψεων” από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13190/2017 έγγραφο με θέμα “Ψήφισμα στήριξης και συμπαράστασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, κατά του αιτήματος για έρευνα 
κοιτασμάτων βωξίτη (ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών) στα Μέγαρα 
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Αττικής με φορέα του έργου την «ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.»” από την Δημοτική 
Κοινότητα Μεγαρέων / Δήμος Μεγαρέων. 

14. Η υπ’ αρ. πρωτ. 16795/2017 επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων σχετικά με το έργο 
“Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 
49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”. 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 16769/2017 έγγραφο με θέμα “Επισημάνσεις για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του έργου έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη στα Μέγαρα Αττικής” από το Τμ. 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Δήμος 
Μεγαρέων. 

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 
σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία 
διαβιβάστηκε με το (10) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία 
της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 
 
Συντάκτης μελέτης: 
Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – Ν. ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Χαράλαμπος Αγγ. Τζιμόπουλος - Διπλ. Μηχανικός Μεταλλείων / Μεταλλουργός 
 
Η μελέτη περιλαμβάνει: 
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
4.  ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Β) ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
3.  ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
4.  ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
5.  ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
6.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) 
7.  ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
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8.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
9.  ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Αντικείμενο & Περιγραφή του έργου: 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο 
«Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 
49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».  

Η Υπηρεσία μας, σε συνέχεια ελέγχου του φακέλου, γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την επιστρέφει για συμπλήρωση με τα κάτωθι στοιχεία: 

 Στην Μ.Π.Ε. γίνεται αναφορά ότι σε περίπτωση θετικής αναγνωριστικής γεώτρησης, 
γύρω από αυτή προβλέπεται να γίνουν 5 έως 8 γεωτρήσεις πυκνώσεων σε κάναβο 50 m 
* 50 m. Συνεπακόλουθα η επιφάνεια μέσα στην οποία θα γίνει η πύκνωση των 
γεωτρήσεων θα κυμαίνεται από 5,0 στρέμματα έως 7,5 στρέμματα. 
Να συμπληρωθεί η Μ.Π.Ε. με χάρτες κατάλληλης κλίμακας στους οποίους θα 
οριοθετείται η δυνητική ζώνη επέμβασης (5,0 έως 7,5 στρέμματα). Όπου απαιτηθούν 
οδοί προσπέλασης να γίνουν επί χάρτου και να περιγραφούν στο σώμα της Μ.Π.Ε. 

 Στην Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι οι πλατείες που θα διαμορφωθούν για την εγκατάσταση του 
γεωτρύπανου και την διενέργεια της γεώτρησης θα έχουν επιφάνεια έως 10 m2. 
Να συμπληρωθεί η Μ.Π.Ε. με σχέδιο τυπικής διάταξης, υπό κλίμακα και με διαστάσεις, 
του ως άνω αναφερόμενου χώρου των 10 m2, το οποίο θα περιλαμβάνει το 
γεωτρύπανο, τον χώρο διάνοιξης λάκκου λασπών & στείρων, τον χώρο της δεξαμενής 
νερού, τον χώρο τοποθέτησης των σιδερών στελεχών διάτρησης, κλπ. 

 Να γίνει αναφορά σε εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας των απαιτούμενων ποσοτήτων 
νερού που θα χρησιμοποιηθούν για την διαδικασία των διατρήσεων, πλην των 
αναφερομένων στην Μ.Π.Ε. (πηγές και ρέματα) οι οποίοι απαιτούν πρόσθετη περιγραφή 
(συγκεκριμένες ποσότητες, τρόπος – μεθοδολογία υδροληψίας, τρόπος πρόσβασης σε 
πηγές και ρέματα, κλπ.) εάν τελικά επιλεγούν ώστε να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά. 

 Στο σώμα της Μ.Π.Ε. γίνεται αναφορά για διάστρωση των στείρων που θα παραχθούν, 
στον χώρο της πλατείας που θα δημιουργηθεί σε κάθε γεώτρηση. 
Ο τρόπος αυτός είναι μη περιβαλλοντικά και νομικά αποδεκτός. Θα πρέπει να 
περιγραφεί η περιβαλλοντικά ορθολογική και νόμιμη διαχείριση των ως άνω αποβλήτων 
ως ΑΕΚΚ. Να συμπεριληφθεί και ο κωδικός ΕΚΑ του αποβλήτου. 

 Να γίνει αναφορά στο εκτιμώμενο μέσο βάθος διάτρησης ανά γεώτρηση. 
 
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρει ότι :  
«Με δεδομένα:  
 ότι το όραμα της Περιφερειακής Αρχής για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής συνοψίζεται: 
 στην ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, 
 στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής της παράδοσης και κληρονομιάς, 
 στην ανάδειξη της παραγωγής και του πλούτου της, 
 στις συμμετοχικές διαδικασίες, 
 στην αποκλιμάκωση της περιθωριοποίησης και τη μείωση των ανισοτήτων 
 και εντέλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της… 
 

 ότι υπάρχουν πλούσιοι φυσικοί πόροι που αξίζουν και απαιτούν τη διατήρηση και 
ανάδειξή τους, όπως:  
 Οι ορεινοί όγκοι της Δυτικής Αττικής (Γεράνεια, Πατέρας, Πάστρα, Κιθαιρώνας), 

που αποτελούν μέρος του «Πράσινου Τόξου ανάδειξης των Ορεινών Όγκων της 
Αττικής», και καθορίζονται ως περιοχές προστασίας του οικοσυστήματος, 
αναψυχής, πεζοπορίας και θέας. 
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 Ο Υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων και το Έλος Ψάθας Βιλίων, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται ως Υγρότοποι Α’ προτεραιότητας. 

 Η Ελευσίνα-Ασπρόπυργος-Λίμνη Κουμουνδούρου χαρακτηρίζονται Τοπία 
προτεραιότητας της Αττικής 

 
 το γεγονός ότι στη Δυτική Αττική οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα 

απαντώνται κυρίως στις απομακρυσμένες ημιορεινές εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες 
και ετήσιες καλλιέργειες, μικρές κτηνοτροφικές μονάδες μη σταβλισμένες, 
μελισσοκομία)  

 
 ότι ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αττική, παρά την πίεση που υφίσταται από τον 

δευτερογενή κυρίως τομέα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους βασικούς τομείς 
της οικονομίας της, έχοντας ιδιαίτερο κοινωνικό, αλλά και περιβαλλοντικό ρόλο.  

 
 την ήδη περιβαλλοντική επιβάρυνση της Δυτικής Αττικής από συγκεντρώσεις 

ιδιαίτερα οχλουσών δραστηριοτήτων, θεωρούμε ότι μια ακόμα εγκατάσταση, όπως η 
εξόρυξη κοιτασμάτων βωξίτη σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
διυλιστηρίων, χαλυβουργίας, τσιμεντοβιομηχανίες κλπ, δεν θα λειτουργούσε θετικά 
στην κατεύθυνση της αειφορίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά θα 
δημιουργούσε μια ακόμα μη αναστρέψιμη αρνητική επίπτωση στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής…» 

 
και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής προτείνει την αρνητική ψήφο επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – 
ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ». 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
λαμβάνοντας υπόψη : 

α) την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται οι ελλείψεις και η ανάγκη 
συμπλήρωσης της αναφερομένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τα 
συγκεκριμένα στοιχεία που παρατίθενται,  
β) την πρόταση του εισηγητή Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναγνωστόπουλου, 

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 

έργου «Έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. σε χώρο 
έκτασης 49.865,783 στρ. που βρίσκεται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», από την Ανώνυμη 
Μεταλλευτική Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., διότι με δεδομένα : 

 ότι το όραμα της Περιφερειακής Αρχής για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής συνοψίζεται: 
 στην ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, 
 στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής της παράδοσης και 

κληρονομιάς, 
 στην ανάδειξη της παραγωγής και του πλούτου της, 
 στις συμμετοχικές διαδικασίες, 
 στην αποκλιμάκωση της περιθωριοποίησης και τη μείωση των ανισοτήτων 
 και εντέλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της… 
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 ότι υπάρχουν πλούσιοι φυσικοί πόροι που αξίζουν και απαιτούν τη διατήρηση και 
ανάδειξή τους, όπως:  
 Οι ορεινοί όγκοι της Δυτικής Αττικής (Γεράνεια, Πατέρας, Πάστρα, 

Κιθαιρώνας), που αποτελούν μέρος του «Πράσινου Τόξου ανάδειξης των 
Ορεινών Όγκων της Αττικής», και καθορίζονται ως περιοχές προστασίας του 
οικοσυστήματος, αναψυχής, πεζοπορίας και θέας. 

 Ο Υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων και το Έλος Ψάθας Βιλίων, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται ως Υγρότοποι Α’ προτεραιότητας. 

 Η Ελευσίνα-Ασπρόπυργος-Λίμνη Κουμουνδούρου χαρακτηρίζονται Τοπία 
προτεραιότητας της Αττικής 

 
 το γεγονός ότι στη Δυτική Αττική οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα 

απαντώνται κυρίως στις απομακρυσμένες ημιορεινές εκτάσεις 
(δενδροκαλλιέργειες και ετήσιες καλλιέργειες, μικρές κτηνοτροφικές μονάδες μη 
σταβλισμένες, μελισσοκομία)  

 
 ότι ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αττική, παρά την πίεση που υφίσταται από 

τον δευτερογενή κυρίως τομέα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους βασικούς 
τομείς της οικονομίας της, έχοντας ιδιαίτερο κοινωνικό, αλλά και περιβαλλοντικό 
ρόλο.  

 
 την ήδη περιβαλλοντική επιβάρυνση της Δυτικής Αττικής από συγκεντρώσεις 

ιδιαίτερα οχλουσών δραστηριοτήτων,  
 

θεωρεί ότι μια ακόμα εγκατάσταση, όπως η εξόρυξη κοιτασμάτων βωξίτη σε συνδυασμό 
με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, χαλυβουργίας, τσιμεντοβιομηχανίες 
κλπ, δεν θα λειτουργούσε θετικά στην κατεύθυνση της αειφορίας με όρους κοινωνικής 
δικαιοσύνης αλλά θα δημιουργούσε μια ακόμα μη αναστρέψιμη αρνητική επίπτωση στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. 

 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γλ. Τζήμερος και κ. Ψαραδέλης 
Κων/νος.  

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


