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ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την αδειοδοτούσα αρχή σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης 

της επένδυσης «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) του φορέα 

με την επωνυμία ΕΛΒΙΟΚ ΜΑΕ στη θέση "ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ ή ΛΑΚΚΑ ΝΤΡΕΊΤΑ " της Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου 

Τανάγρας της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

Σχετ: 1. Το υπ’ αριθμ. 15280/15.09.2022 έγγραφο μας προς την υπηρεσία σας

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Με το Σχετικό (1) αιτηθήκαμε, για άλλη μία φορά, την απόσυρση του φακέλου του έργου λόγω των ριζικών 

μεταβολών που είχαν επέλθει από τότε και την διεξαγωγή νέου κύκλου δημόσιας διαβούλευσης, επί όποιας 

ΜΠΕ τελικώς υποβληθεί. Όμως, τέτοια ενέργεια δεν υλοποιήθηκε από την υπηρεσία σας. Αντιθέτως, όλως 

προσφάτως, λάβαμε γνώση ότι κατά το διαρρεύσαν διάστημα, κατατέθηκαν και νέα πρόσθετα στοιχεία που 

αφορούν σε νέες τροποποιήσεις επί της πρώτης εκδοχής της ΜΠΕ, για την οποία η δημόσια διαβούλευση 

έχει περαιωθεί από μηνών. 

Πιο συγκεκριμένα, κρίνουμε σκόπιμο να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός πως η δημόσια διαβούλευση έχει 

ολοκληρωθεί στις 09/02/2022, η εταιρεία υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ΧΥΤΒΑ, συνεχίζει να προσκομίζει 

πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην επένδυση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, με τελευταία 

ανάρτηση στις 21/11/2022. Και μπορεί μεν η κείμενη νομοθεσία να επιτρέπει την προσκόμιση πρόσθετων 

Δήμος Τανάγρας
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– συμπληρωματικών στοιχείων, ειδικά εφόσον έχουν ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, ωστόσο ρητά 

προσδιορίζεται ότι αυτά (τα πρόσθετα στοιχεία) «δεν πρέπει να διαφοροποιούν σημαντικά την υπό 

διαβούλευση μελέτη, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τον έλεγχο πληρότητας», γεγονός που στην περίπτωση 

μας κατ’ ουδένα τρόπο ισχύει.

Αυτή η νέα πραγματικότητα καθιστά το αίτημα μας για απόσυρση του φακέλου της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης της ΟΕΔΒΑ και την έναρξη νέου κύκλου διαβούλευσης επί της τελικής εκδοχής της ΜΠΕ, 

ακόμη πιο επιτακτικά και νομικά επιβαλλόμενο.

Προς τούτο, με την παρούσα  επανερχόμαστε και επιβεβαιώνουμε το αίτημα για την απόσυρση της ΜΠΕ, 

τόσο για τους λόγους που έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στην υπηρεσία σας, όσο και για πρόσθετους λόγους 

που δημιουργούνται διαρκώς, μέχρι και τη νέα εκδοχή της ΜΠΕ και αφορούν ενδεικτικά σε:

Α) Έχει αλλάξει για άλλη μία φορά η γηπεδική έκταση του έργου καθώς:

 Αρχικά, χορηγήθηκε στην εταιρεία  ΕΛΒΙΟΚ Μ.Α.Ε. Βεβαίωση Χωροθέτησης για έκταση 222.805 τ.μ.

 Στη σχετική ΜΠΕ που ετέθη σε διαβούλευση, το έργο αναπτύσσεται σε έκταση 232 στρ. περίπου

 Στην τροποποίηση της βεβαίωσης χωροθέτησης, η έκταση περιορίζεται στα 200.493,49 τ.μ.

 Στα νέα στοιχεία που αναρτήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, η έκταση της 

επένδυσης «προσαρμόζεται» στα 192 στρ.

Β) Παρά το γεγονός ότι στα νέα προσκομισθέντα στοιχεία έχουν προστεθεί πίνακες με στοιχεία αποστάσεων 

από αρχαιολογικούς χώρους και οικισμούς πλησίον του έργου, εν τέλει, για άλλη μία φορά, δεν δίνονται 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις του ΧΥΤΒΑ κατά τις κείμενες 

διατάξεις. Ενδεικτικά σημειώνουμε:

 Η απόσταση ανάμεσα στο ΧΥΤΑ και στους πλησιέστερους αυτοκινητόδρομους δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη από 350 μέτρα. Ουδεμία νύξη γίνεται για την απόσταση του έργου από την ΝΕΟ και 

τον παράδρομο αυτής που οδηγεί στην Τανάγρα.

 Η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από αεροδρόμια 3 km (Αεροδρόμιο Τανάγρας). Με τη νέα 

χωροθέτηση, οι εγκαταστάσεις του έργου παρουσιάζουν μεγαλύτερη εγγύτητα με το αεροδρόμιο, 

γεγονός για το οποίο ουδεμία αναφορά γίνεται, ούτε έχει ληφθεί η απαιτούμενο κατά το νόμο 

γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΓΕΕΘΑ.
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Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγηθέντα και με τη βεβαιότητα ότι τεκμηριώνεται έλλειψη νομιμότητας 

της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΧΥΤΒΑ με απόλυτο τρόπο, παρακαλούμε αυτή τη φορά το αίτημα 

μας να γίνει άμεσα αποδεκτό και να  αποσυρθεί ο φάκελος του έργου. 

                                                                 Με εκτίμηση,

                                                                  Ο Δήμαρχος Τανάγρας

                                                                  ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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