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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

5ης Ιουλίου 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4

Στη Λιβαδειά σήμερα 05-07-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.,
συνήλθε σε 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στo Διοικητήριο της Περιφέρειας, Φίλωνος
35-39, 4ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος, που συγκροτήθηκε με την 149/2014 (αρ. πρ. 9/15-09-2014)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
με την αριθμ. πρωτ. 10361/121/15-01-2018 (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25-01-2018)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου της
Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας καθώς και μετά από την αριθμ. πρωτ: 154539 / 204 / 02-07-2018
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 3ου πρακτικoύ συνεδριάσεως της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 31/05/
2018.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Αναστασίου Δ. Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Mαλαμάτων», Δήμου Δωρίδας Π.Ε.
Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων,
δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση
«Νότια Όρμου Βερεσέ» Κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας,
της εταιρείας «GOLDEN FISH FARM A.E».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων,



2

δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση
«Όρμος Βερεσές» Κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της
εταιρείας «GOLDEN FISH FARM A.E».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW της εταιρείας
«ASCENT POWER I.K.E.» στη θέση «Βουνό» του Δήμου Θηβαίων στο Ν.
Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,8 MW της εταιρείας
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Γκαλόσι - Ρικέζα» του
Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 20.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του Γεωργίου
Σταματούκου, με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ», στη θέση
΄΄Παλαιοπαναγιά ΄΄, Τ.Κ. Τριάδας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων –
Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 25.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της Αναστασίας
Μπαφέρου (Μονάδα Α), με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ», στη
θέση ΄΄Κατσαμπάς΄΄, Τ.Κ. Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου
Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 46.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της Αναστασίας
Μπαφέρου (Μονάδα Β), με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ » στη
θέση ΄΄Κατσαμπάς΄΄, Τ.Κ. Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου
Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Ευβοίας – ποταμός Λήλας / αντιπλημμυρικά
έργα οικισμών εκβολής» στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 7,65 MW της
εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Κοσκινά -
Λάκκα» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος συνολικής ισχύος 17,1 MW
της εταιρείας ’’ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.’’ στις θέσεις «Πυργάρι
ΙΙ» (9,9 MW) και «Βούρεζα» (7,2MW) του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW της
εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» στις θέσεις
«Αγριαχλαδιά» και «Μεσοκήπι» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :

1. κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος, ως Πρόεδρος,
2. κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, Π.Σ.
3. κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ., τακτικό μέλος
4. κος Γεωργούλης Αδαμάντιος, Π.Σ., τακτικό μέλος
5. κα Αραβαντινού Πέγκυ, Π.Σ., τακτικό μέλος
6. κος Σανιδάς Χαράλαμπος, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος
7. κος Τσιτσάνης Λάμπρος, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος

Aπώντες: Tα τακτικά μέλη της επιτροπής ο κος Σανίδας Ηλίας Π.Σ., η κα
Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη, Π.Σ., τα οποία δεν αντικαταστάθηκαν,
καθώς και η κα Καλαντζή Αικατερίνη Π.Σ. και ο κος Παπαχριστοδούλου
Σπύρος Π.Σ. τα οποία αντικαταστάθηκαν από τον κο Τσιτσάνη Λάμπρο Π.Σ.
και κο Σανιδά Χαράλαμπο Π.Σ. αντίστοιχα.

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

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, 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.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου κατέθεσε προς
την επιτροπή το Δελτίο Τύπου της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» για τα κάτωθι :

Α. Πολιτικές εξελίξεις
Στην προπαγάνδα της «γραβάτας» κατέφυγε χτες ο πρωθυπουργός, κατά τη
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, για να κρύψει το «μεταμνημονιακό»
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μνημόνιο που υπέγραψε, τα παλιά και νέα μέτρα, τα ματωμένα πλεονάσματα
και τις προνομοθετημένες περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο. Αυτά
επιφυλάσσουν για την επόμενη μέρα στο λαό τόσο ο ίδιος, όσο και τα άλλα
κόμματα που υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου και την ΕΕ.
Οι «διαφορές» με τη ΝΔ, που επικαλέστηκε, είναι τόσο μεγάλες, που οι
αλλαγές στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με το νόμο Βρούτση - Σαμαρά, από το
2012, όπως άλλωστε προβλέπει και η απόφαση του Γιούρογκρουπ. Γι' αυτό η
κυβέρνηση καταφεύγει στις γνωστές από το παρελθόν κάλπικες διαχωριστικές
γραμμές «πρόοδος - συντήρηση», στην Ελλάδα και στην ΕΕ, φτάνοντας στο
σημείο να εμφανίζει ως πρόοδο τις νέες «Μόριες» και την επιστροφή
προσφύγων, που συμφώνησαν Τσίπρας - Μέρκελ.
Καθαρή έξοδος για το λαό είναι η κατάργηση όλων των νόμων και των μέτρων
των μνημονίων και η ανάκτηση των τεράστιων απωλειών του, που μόνο ο ίδιος
με τους αγώνες του μπορεί να κατακτήσει.

Β. Επαναφέρουμε τις επίκαιρες ερωτήσεις που θέσαμε στο Π.Σ. για τα
αιολικά στη Ν. Εύβοια και τα Άγραφα γιατί θεωρούμε ότι δεν
απαντήθηκαν επαρκώς ή και καθόλου. Επαναφέρουμε και το αίτημά μας
να υπάρξει ειδική συνεδρίαση για το θέμα. Να πάρετε θέση αν
συμφωνείτε με την εγκατάσταση των νέων αιολικών πάρκων.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
18-6-18

Σχετικά με τις ανεμογενήτριες και τις παράνομες υδροληψίες
στην Κάρυστο.

Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων της Καρύστου, με πιο πρόσφατη αυτή που
απέτρεψε την εκφόρτωση νέων ανεμογεννητριών στο λιμάνι της Καρύστου,
ανέδειξαν τις πολύ αρνητικές συνέπειες που έχει για το περιβάλλον και τη ζωή
των κατοίκων η άναρχη ανάπτυξη αιολικών πάρκων, με αποκλειστικό κριτήριο
τα προσδοκώμενα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
Τα μονοπώλια του κλάδου καταστρέφουν το περιβάλλον, καταπατούν
περιουσίες, δεν παίρνουν κανένα μέτρο προστασίας και αποκατάστασης του
περιβάλλοντος, αποτροπής των κινδύνων από πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.
Ακόμη, σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται στις δραστηριότητες μικρών
κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων της περιοχής λόγω των εκτεταμένων
εκσκαφικών δραστηριοτήτων στο βουνό της Όχης.
Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργείται με τις παράνομες υδροληψίες που
πραγματοποιούν οι εταιρίες για τις ανάγκες των έργων τους. Σημαντικό
πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα χωριά του Καβοντόρου όπου ήδη
παρατηρούνται φαινόμενα λειψυδρίας και διακοπών της υδροδότησης!
Υπενθυμίζουμε ότι και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου (7/5/2018) είχαμε θέσει ερώτημα ως προς τη θέση της
Περιφερειακής Αρχής για τα πολλά προβλήματα που δημιουργούν οι εργασίες
εγκατάστασης των αιολικών πάρκων.
Επειδή και τότε δε μας είχατε απαντήσει και είχατε παραπέμψει σε επόμενη
συνεδρίαση, αλλά και επειδή έχουν δημιουργηθεί μια σειρά ακόμη προβλήματα
θέτουμε τα εξής ερωτήματα προς την Περιφερειακή Αρχή:
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1. Ποια είναι η θέση σας για την άναρχη εγκατάσταση αιολικών πάρκων
στη Νότια Εύβοια που έχει ξεπεράσει κάθε όριο;

2. Θα σταματήσετε να εκδίδετε νέες άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για αιολικά πάρκα στη Νότια Εύβοια (Δήμοι Καρύστου και Κύμης-
Αλιβερίου);

3. Σε τι ενέργειες είστε διατεθειμένοι να προβείτε για την απαγόρευση
παράνομων υδροληψιών από πηγές και γεωτρήσεις στην Όχη;

4. Σε τι ενέργειες θα προχωρήσετε για την αποζημίωση κτηνοτρόφων και
μελισσοκόμων για τις ζημιές που έχουν υποστεί στην παραγωγή τους;
Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις των εργασιών πάνω σε κοπάδια και
μελίσσια;

Ακόμη, θέλουμε να μας απαντήσετε αν γνωρίζετε ότι εταιρία κατασκευής
αιολικών πάρκων μετά την αποτροπή εκφόρτωσης ανεμογεννητριών στο
λιμάνι τις Καρύστου προχώρησε σε εργασίες στον μισοτελειωμένο δρόμο
Στύρα – Πορτολάφια με σκοπό να περάσουν από εκεί τα τεράστια τμήματα των
ανεμογεννητριών. Είχε εκδώσει η Περιφέρεια σχετική άδεια;
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι πρόκληση για τους κατοίκους της
Νότιας Εύβοιας, ένα έργο που θα βελτιώσει αισθητά τη σύνδεση της Καρύστου
και του Μαρμαρίου με το κέντρο του Νομού, θα ανακουφίσει τα Στύρα και Νέα
Στύρα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση να μην ολοκληρώνεται εδώ και
δεκαετίες και τώρα να μπαλώνονται ίσα- ίσα κάποια σημεία για να περάσουν οι
ανεμογεννήτριες των εταιριών.
Σας καλούμε να μην επιτρέψετε να χρησιμοποιηθεί ο νέος δρόμος Στύρα –
Πορτολάφια μέχρι να ολοκληρωθεί. Επίσης, να κινητοποιηθούν άμεσα οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού για τους κατοίκους και
επισκέπτες της Νότιας Εύβοιας έργου.
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

18-6-18

Σχετικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά
της Ευρυτανίας.
Στα πλαίσια του σχεδιασμού των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για ακόμα
μεγαλύτερη κερδοφορία –με τις ευλογίες της κυβέρνησης αλλά και της Τοπικής
Διοίκησης- προωθείται γιγαντιαία επένδυση αιολικού πάρκου 300 και πάνω
ανεμογεννητριών, στις βουνοκορφές των Αγράφων, σε προστατευόμενες
περιοχές "Natura" και μάλιστα στο μεγαλύτερο υψόμετρο που έχουν ποτέ
εγκατασταθεί Α/Γ, στα 1.600 μ.-2.000 μ. Αυτό σημαίνει διάνοιξη πολλών
χιλιόμετρων νέων δρόμων σε κορυφογραμμές και πλαγιές, σε προστατευόμενα
λόγω της ευαισθησίας τους οικοσυστήματα, εναέριες γραμμές πυλώνων
υψηλής τάσης μέσα σε απόκρημνες και δασωμένες περιοχές ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους. Βρίσκεται επομένως σε εξέλιξη διαφαινόμενη μετατροπή
των Αγράφων από παρθένα φύση σε βιομηχανική ζώνη.
Στα ευρυτανικά βουνά έχουν χωροθετηθεί και αδειοδοτηθεί εκατοντάδες
ανεμογεννήτριες! Με τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, αλλά και με τα
περιβόητα "μικρά υδροηλεκτρικά", συντελείται μια βιβλική καταστροφή του
φυσικού περιβάλλοντος σε παρθένα δάση και σε προστατευόμενες περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Ευρυτανία
και κυρίως στα Άγραφα θα αλλοιώσει την ιστορική και οικολογική φυσιογνωμία
τους, διώχνοντας αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλλάζοντας τις
χρήσεις γης και δημιουργώντας ένα δαιδαλώδες πλέγμα δρόμων και δικτύων,
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που θα προξενήσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο τοπίο, αλλά και σοβαρή
επιβάρυνση στην ανθρώπινη υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των
πολλών χιλιομέτρων καλωδίων υψηλής τάσης.
Με τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της Ενέργειας σημαίνει ότι:
α) Δεν θα συμβάλουν στην παροχή φθηνής ενέργειας - ηλεκτρικού ρεύματος -
για τους κατοίκους. Αντίθετα, μέσω της επέκτασης της ιδιωτικοποίησης, η τιμή
του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς.
β) Δεν θα προστατεύουν το περιβάλλον, όπως ισχυρίζονται. Αντίθετα, επειδή
ακριβώς γίνονται με σκοπό το κέρδος, θα γίνουν με το μικρότερο δυνατό
κόστος, που σημαίνει: Πρόχειρες και ελλιπείς περιβαλλοντικές μελέτες, μικρή
και ανύπαρκτη επιτήρηση του έργου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
γ) Καταπατήσεις περιουσιών κατοίκων σε περιπτώσεις όπου περνούν δρόμοι
ή κατασκευάζονται πυλώνες μέσα από ιδιοκτησίες.
δ) Μέσω ενός περίπλοκου συστήματος θυγατρικών εταιρειών, εργολαβιών και
υπεργολαβιών, γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί κάθε εργασιακό δικαίωμα, να
πέσουν οι μισθοί των εργαζομένων στο έργο.
Τα δήθεν "αντισταθμιστικά οφέλη" που τάζουν οι εταιρείες και αποδέχονται οι
ντόπιοι παράγοντες - μεσάζοντές τους, δεν είναι παρά στάχτη στα μάτια και
καθρεφτάκια για ιθαγενείς, ενώ οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, θα
είναι ελάχιστες και σίγουρα πολύ λιγότερες από αυτές που θα χαθούν από το
χτύπημα που θα δεχτεί ο όποιος αγροτουρισμός και κυρίως η κτηνοτροφία.
Είμαστε αντίθετοι στην παράδοση της Ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η
Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Αυτή η ενεργειακή πολιτική
δεν υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, αλλά αποκλειστικά την κερδοφορία του
μονοπωλιακού κεφαλαίου.
Το ΚΚΕ πιστεύει και παλεύει για ενεργειακό σχεδιασμό από ενιαίο
αποκλειστικά κρατικό ενεργειακό φορέα της λαϊκής οικονομίας, μέσω
του οποίου θα μπορέσει να γίνει η αναγκαία και χρήσιμη για τους
εργαζόμενους και το λαό αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Μόνο στο πλαίσιο
αυτής της οικονομίας, με κοινωνικοποιημένα τα βασικά μέσα παραγωγής,
μπορεί να πάψει η Ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα και να μετατραπεί σε
κοινωνικό αγαθό.
Σήμερα, η παρεμπόδιση του σχεδιασμού των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κινητοποίηση όλων των μαζικών φορέων
και συνδικάτων των εργατών, αγροτών, συνταξιούχων, μικροεπαγγελματιών,
που θα εκφράσουν δυναμικά την αντίθεσή τους στην παράδοση του φυσικού
πλούτου της περιοχής μας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και θα
διεκδικήσουν:

Απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά των Αγράφων
και της Ευρυτανίας . Μέτρα για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και όχι των
κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών μέσα ή κοντά σε περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Φθηνό ρεύμα για το λαό - κατάργηση των "πράσινων" τελών ΑΠΕ - άμεση
μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% για κάθε οικογένεια με
εισόδημα έως 40.000 ευρώ.
Κατάργηση της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα.
Ενιαίο κρατικό φορέα Ενέργειας, με κεντρικό σχεδιασμό.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης" ρωτούν την
περιφερειακή αρχή Στερεάς Ελλάδας, αν συμφωνεί με την κατασκευή των
αιολικών πάρκων στην κορυφογραμμή των Αγράφων και της Ευρυτανίας και
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αν όχι ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να ματαιωθεί
αυτό το καταστροφικό έργο;
Για την ενημέρωσή σας καταθέτουμε το παρακάτω δημοσίευμα:
Αιολικά στην Ευρυτανία. «Ο αγώνας τώρα αρχίζει». Όσα έγιναν στην
ενημερωτική ημερίδα στο Καρπενήσι. Απόψεις και τοποθετήσεις

Σάββατο, 12 Απρίλιος 2014 12:27 Γιώργος Ζαλοκώστας Αρ. φυλ. 594/09-04-
2014
Την πλήρη αντίθεσή τους στα σχέδια εγκατάστασης δεκάδων αιολικών
πάρκων και υδροηλεκτρικών έργων, με τρόπο ανεξέλεγκτο και δίχως τη
συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών, καθώς και την ανάληψη, άμεσα,
πρωτοβουλιών που θα σταθούν εμπόδιο στις συγκεκριμένες επιδιώξεις,
εξέφρασαν με τρόπο ομόφωνο και εμφατικό οι συμμετέχοντες στην ημερίδα
ενημέρωσης, αφύπνισης και δράσης που συνδιοργάνωσαν η Κίνηση Πολιτών
για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, ο δήμος Καρπενησίου και
συνεργαζόμενοι σύλλογοι & φορείς του τόπου, την Κυριακή 6 Απριλίου
2014………………………………………………………………………….
Το «παρών» στην ημερίδα έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Καρπενησίου
και υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μπακογιάννης, καθώς και ο κ.
Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής Ευβοίας και υποψήφιος, επίσης, για τη θέση
του Περιφερειάρχη Στερεάς…………………………………………

«Αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα»
Στο ολιγόλεπτο μήνυμά του, ο κ. Μπακογιάννης μίλησε για «…μία πάρα πολύ
μεγάλη απειλή για το φυσικό μας περιβάλλον» και αναφέρθηκε στην ανάγκη
αποτελεσματικής της αντιμετώπισης.
«Το Σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Αυτό
σημαίνει ότι ακόμα και εμείς, εδώ στην Ευρυτανία, που ενδεχομένως είμαστε
λιγότεροι, που ενδεχομένως να μην έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες άλλων
κέντρων στην Ελλάδα, εντούτοις έχουμε και εμείς δικαιώματα, δικαιώματα τα
οποία πρέπει να διεκδικήσουμε. Και βεβαίως, το πρώτο δικαίωμα που έχουμε,
το αυτονόητο δικαίωμα, είναι να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας το φυσικό
περιβάλλον όπως το παραλάβαμε. Και αυτό έχει να κάνει με την τιμή μας, την
αξιοπρέπεια, την ηθική μας. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο.
Για να πετύχουμε τον στόχο μας, επειδή έχουμε δώσει πολλούς αγώνες μαζί
και ξέρουμε ότι θα δώσουμε πολλούς ακόμα στο μέλλον, θα πρέπει πάνω απ’
όλα να είμαστε ενωμένοι […], θα πρέπει να σταθούμε πέρα και πάνω από τα
κόμματα και τις σκοπιμότητές τους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος
Καρπενησίου.
«Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αντίθετοι»
Στη δική του παρέμβαση, εξάλλου, ο κ. Αποστόλου, ανέλυσε συνοπτικά μια
σειρά από λόγους «για να είμαστε αντίθετοι» στην εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στην Ευρυτανία. «Εμείς δε διαφωνούμε επί της αρχής με την
προώθηση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των αιολικών πάρκων. Γι αυτό οφείλουμε
όταν είμαστε αντίθετοι με μια συγκεκριμένη επένδυση, όπως η τωρινή, να
τεκμηριώνουμε τη θέση μας […]. Καταθέτω τις θέσεις που ως περιφέρεια αύριο
θα υπηρετήσουμε με την εκλογή μας. Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στην
απειλή εγκατάστασης 62 ανεμογεννητριών των 0,9 MW, στην Ευρυτανία.
Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αντίθετοι.
Ο πρώτος είναι καθαρά οικονομικός. H παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
τις ανανεώσιμες πηγές, με την τεχνολογία και το καθεστώς επιδοτήσεων που
εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας, δεν μπορεί να συνεχιστεί, πόσω μάλλον
σήμερα που η συμμετοχή τους στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μας έχει

https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=786006:-l-r-&catid=43:2011-11-19-19-46-40&Itemid=124
https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=786006:-l-r-&catid=43:2011-11-19-19-46-40&Itemid=124
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ξεπεράσει το αναγκαίο όριο […]. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει
κανένα ιδιαίτερο όφελος για τη τοπική κοινωνία ,αφού και θέσεις εργασίας δεν
προκύπτουν και τα αντισταθμιστικά οφέλη είναι ελάχιστα. Κι ο τρίτος είναι οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον σε ένα τόπο που αυτό είναι συνώνυμο με την
αναπτυξιακή του προοπτική, αλλά και την ως τώρα επιβίωση της τοπικής
κοινωνίας.
Για μας η Ευρυτανία θα αποτελεί εκείνη τη περιφερειακή ενότητα που θα
αποτελέσει το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στην Ελλάδα ήπιας ανάπτυξης,
στηριγμένης στο μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η περιοχή
και δεν είναι άλλο από το περιβάλλον της, το δασικό της οικοσύστημα.
Δεσμευόμαστε ως περιφερειακή παράταξη ότι θα σταματήσουμε οποιαδήποτε
απόπειρα υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης και ταυτόχρονα ότι θα
είμαστε μαζί σας στον αγώνα κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην
Ευρυτανία. Στη δική σας αγωνιστικότητα προσθέστε και τη δική μας συμμετοχή.
Για μας η Ευρυτανία αποτελεί ενιαίο δασικό οικοσύστημα και ως τέτοιο θα το
διαχειριστούμε για τη στήριξη τόσο της οικοτουριστικής δραστηριότητας όσο
και της οικονομικής εκμετάλλευσής του υπέρ των κατοίκων της».

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ
Προκειμένου να συγκροτήσουμε υπηρεσία παρακολούθησης του
περιβάλλοντος και ελέγχου υλοποίησης των περιβαλλοντικών όρων….
Ζητάμε να γίνει ειδικό θέμα σε συνεδρίαση της Επιτροπής .

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

oμόφωνα

ενέκρινε το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης στις 31/05/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 32

ΘΕΜΑ 2ο: 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

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Κατασκευή συνδετήριου οδικού κόμβου Mαλαμάτων», Δήμου Δωρίδας Π.Ε.
Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 33
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκαν : o Πρόεδρος της
Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας κος Μπάμπης Καλιακούδας, η Πρόεδρος του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Δεσφίνας κα Γεωργαντά Μαρίνα, οι οποίοι
τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα της μελέτης και τόνισαν ότι η παραλία
είναι πολυσύχναστη και έχουν κάνει αίτημα για γίνει οργανωμένη παραλία στο
Δήμο Δεσφίνας. Επίσης ανέφεραν ότι στον οικισμό υπάρχουν κατοικίες με
πάνω από 150 ρολόγια ηλεκτροδότησης και κεντρική εκκλησία.
Παρευρέθηκαν επίσης πολλοί κάτοικοι της εν λόγω περιοχής που
συμφώνησαν με τα προαναφερόμενα και είναι αρνητικοί ως προς την
εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.
ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης του Προϊσταμένου της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) την
με αρ. πρωτ. οικ. 157623/210/04-07-2018 αίτηση της «GOLDEN FISH FARM
A.E», περί ‘’….απόσυρσης του φακέλου της εν λόγω ΜΠΕ, με σκοπό την
υποβολής νέας μελέτης στην οποία να συμπεριλαμβάνεται και η ΕΟΑ
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.’’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ως προς την υλοποίηση της
δραστηριότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων,
δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση
«Νότια Όρμου Βερεσέ» Κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας,
της εταιρείας «GOLDEN FISH FARM A.E», σύμφωνα με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης της υπηρεσίας και τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Α) Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Η χερσαία περιοχή παρακείμενα της πλωτής μονάδας εκτροφής, ανήκει στα
όρια του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών
Η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που αναλύεται στη παρούσα μελέτη, βρίσκεται
στο θαλάσσιο περιβάλλον και εκτός των ορίων του ΓΠΣ, Δ.Ε. Δεσφίνας, Δήμου
Δελφών.
Οι εκεί παραλίες είναι ήδη επιβαρυμένες από τέτοιες δραστηριότητες. Το
τοπικό συμβούλιο Δεσφίνας που υπάγονται οι παραλίες, καταψήφισε τις νέες
μονάδες. Το ίδιο και το δημ. συμβούλιο.
Συμφωνούμε με την εισήγηση, που είναι αρνητική, με τη διευκρίνιση ότι είμαστε
πλήρως αντίθετοι με την ίδρυση και εγκατάσταση της παραπάνω μονάδας.
Β) Η κα Αραβαντινού Πέγκυ δήλωσε ότι:
Οι περιοχές «ΒΑΛΤΟΣ» και «ΠΡΟΣΑΚΟΣ» έχουν διαμορφωμένους άτυπους
οικισμούς. Μάλιστα υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοικιών (πάνω από 150
ρολόγια ηλεκτροδότησης) και κεντρική εκκλησία. Γίνονται προσπάθειες από το
Δήμο Δελφών, να χαρακτηριστούν ως οικισμοί και να αλλαχτεί η χρήση στο
ΓΠΣ (έχει περάσει η πενταετία από το ΦΕΚ483ΑΑΠΘ/31-12-2013 του ΓΠΣ
Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας). Επίσης η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που έχει καταθέσει η εταιρεία έχει σημαντικότατες ελλείψεις,
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όπως ότι δεν έχει λάβει υπόψη το νέο καθεστώς – χαρακτηρισμού NATURA
του Κορινθιακού κόλπου και δεν έχει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Ε.Ο.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 34

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκαν : o Πρόεδρος της
Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας κος Μπάμπης Καλιακούδας, η Πρόεδρος του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Δεσφίνας κα Γεωργαντά Μαρίνα, οι οποίοι
τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα της μελέτης και τόνισαν ότι η παραλία
είναι πολυσύχναστη και έχουν κάνει αίτημα για γίνει οργανωμένη παραλία στο
Δήμο Δεσφίνας. Επίσης ανέφεραν ότι στον οικισμό υπάρχουν κατοικίες με
πάνω από 150 ρολόγια ηλεκτροδότησης και κεντρική εκκλησία.
Παρευρέθηκαν επίσης πολλοί κάτοικοι της εν λόγω περιοχής που
συμφώνησαν με τα προαναφερόμενα και είναι αρνητικοί ως προς την
εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.
ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης του Προϊσταμένου της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) την
με αρ. πρωτ. οικ. 157614/209/04-07-2018 αίτηση της «GOLDEN FISH FARM
A.E», περί ‘’….απόσυρσης του φακέλου της εν λόγω ΜΠΕ, με σκοπό την
υποβολής νέας μελέτης στην οποία να συμπεριλαμβάνεται και η ΕΟΑ
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.’’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ως προς την υλοποίηση της
δραστηριότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων,
δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση
«Όρμος Βερεσές» Κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της
εταιρείας «GOLDEN FISH FARM A.E», σύμφωνα με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης της υπηρεσίας και τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Η χερσαία περιοχή παρακείμενα της πλωτής μονάδας εκτροφής, ανήκει στα
όρια του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.
Η μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που αναλύεται στη παρούσα μελέτη, βρίσκεται
στο θαλάσσιο περιβάλλον και εκτός των ορίων του ΓΠΣ, Δ.Ε. Δεσφίνας, Δήμου
Δελφών.
Οι εκεί παραλίες είναι ήδη επιβαρυμένες από τέτοιες δραστηριότητες. Το
τοπικό συμβούλιο Δεσφίνας που υπάγονται οι παραλίες, καταψήφισε τις νέες
μονάδες. Το ίδιο και το δημ. συμβούλιο.
Συμφωνούμε με την εισήγηση, που είναι αρνητική, με τη διευκρίνιση ότι είμαστε
πλήρως αντίθετοι με την ίδρυση και εγκατάσταση της παραπάνω μονάδας.
Β) Η κα Αραβαντινού Πέγκυ δήλωσε ότι:
Οι περιοχές «ΒΑΛΤΟΣ» και «ΠΡΟΣΑΚΟΣ» έχουν διαμορφωμένους άτυπους
οικισμούς. Μάλιστα υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοικιών (πάνω από 150
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ρολόγια ηλεκτροδότησης) και κεντρική εκκλησία. Γίνονται προσπάθειες από το
Δήμο Δελφών, να χαρακτηριστούν ως οικισμοί και να αλλαχτεί η χρήση στο
ΓΠΣ (έχει περάσει η πενταετία από το ΦΕΚ483ΑΑΠΘ/31-12-2013 του ΓΠΣ
Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας). Επίσης η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που έχει καταθέσει η εταιρεία έχει σημαντικότατες ελλείψεις,
όπως ότι δεν έχει λάβει υπόψη το νέο καθεστώς – χαρακτηρισμού NATURA
του Κορινθιακού κόλπου και δεν έχει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Ε.Ο.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 35

ΘΕΜΑ 5ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, και β) την με αρ. 190/2018 Απόφαση της 25ης
Ιουνίου 2018 Συνεδρίασης, με θετική γνωμοδότηση, του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW της εταιρείας «ASCENT POWER
I.K.E.» στη θέση «Βουνό» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για δραστηριότητα που ιδιωτικοποιεί την παραγωγή ενέργειας,
εξυπηρετεί την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ενώ ο λαός
πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα και πολλά νοικοκυριά υποφέρουν.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 36

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 κατά

πλειοψηφία

με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας και του κου
Μελισσάρη Ιωάννη) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,8 MW
της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Γκαλόσι -
Ρικέζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Επαναφέρουμε την ερώτηση που καταθέσαμε στο τελευταίο περιφερειακό
συμβούλιο για την κατάσταση που επικρατεί στη Ν. Εύβοια, τις παράνομες
υδροληψίες, την παρέμβαση και χρήση του δρόμου υπό κατασκευή , γιατί
θεωρούμε ότι δεν απαντήθηκαν…
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Πρόκειται για δραστηριότητα που ιδιωτικοποιεί την παραγωγή ενέργειας
εξυπηρετεί μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ενώ ο λαός πληρώνει
πανάκριβα το ρεύμα, πολλά λαϊκά νοικοκυριά βρίσκονται σε απελπιστική
κατάσταση… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Επισημαίνουμε ότι:
1ον Δεν έχει εκφραστεί η τοπική κοινότητα και το δημοτικό συμβούλιο.
2ον Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις είναι πολύ κοντά σε οικισμούς.

 Οικισμός Βαρελλαίοι, απόσταση από πλησιέστερη Α/Γ.:941,63 μέτρα.
 Οικισμός Ριζοβούνι, απόσταση από πλησιέστερη Α/Γ.: 1251 μέτρα

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 37

ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 8010/21-06-2018
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ.
αρ. 85/2018 (7ο /2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Απόφαση με τη Θετική Γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων – Μεσσαπίων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 20.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του Γεωργίου
Σταματούκου, με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ», στη θέση ΄΄
Παλαιοπαναγιά ΄΄, Τ.Κ. Τριάδας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων –
Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους
όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Με βάση την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου….. Συμφωνούμε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 38

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 και β) το με αρ. πρωτ. 8007/21-06-2018
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ.
αρ. 82/2018 (7ο /2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Απόφαση με τη Θετική Γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων – Μεσσαπίων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 25.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της Αναστασίας
Μπαφέρου (Μονάδα Α), με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ», στη
θέση ΄΄Κατσαμπάς΄΄, Τ.Κ. Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου
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Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Με βάση την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου….. Συμφωνούμε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 39

ΘΕΜΑ 9ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 8007/21-06-2018
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ.
αρ. 82/2018 (7ο /2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Απόφαση με τη Θετική Γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων – Μεσσαπίων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 46.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της Αναστασίας
Μπαφέρου (Μονάδα Β), με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ » στη
θέση ΄΄Κατσαμπάς΄΄, Τ.Κ. Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου
Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Συμφωνούμε….. Εφόσον δεν υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τοπικούς
φορείς και κατοίκους

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 40

ΘΕΜΑ 10ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 8009/21-06-2018
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ.
αρ. 84/2018 (7ο /2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ) Απόφαση με τη Θετική Γνωμοδότηση του
Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων – Μεσσαπίων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Ευβοίας – ποταμός Λήλας / αντιπλημμυρικά έργα
οικισμών εκβολής» στο Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας
και τους όρους – προϋποθέσεις που αναφέρονται σ’ αυτή καθώς και τις
επισημάνσεις των μελών της Επιτροπής.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Απόλυτα αναγκαίο έργο…. Αντιμετωπίζει όμως ένα μέρος του ποταμού – την
εκβολή- και όχι συνολικά. Έχουμε θέσει το θέμα αντιπλημμυρικών έργων
συνολικά στο Λήλαντα, ειδικά μετά τις μεγάλες πλημμύρες το 2009. Να
συζητηθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής το θέμα της αντιπλημμυρικής
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προστασίας, τα έργα και τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την
περιφέρεια και ειδικότερα για το Λήλαντα.
Συμφωνούμε με την εισήγηση και εφιστούμε την προσοχή των επιβλεπόντων
μηχανικών για την τήρηση των όρων που τίθενται από την μελέτη.
Ο κος Γεωργούλης Αδαμάντιος δήλωσε ότι: έχει ενστάσεις επί της Μ.Π.Ε.
σχετικά με το ύψος των τοιχίων που αναφέρονται σ΄ αυτή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 41

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε o κος Μπαρδάκας,
εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της
μελέτης.
ΘΕΜΑ 11ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 9399/03-07-
2018 έγγραφο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 7,65 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Κοσκινά - Λάκκα» του Δήμου
Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και
τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για δραστηριότητα που ιδιωτικοποιεί την παραγωγή ενέργειας,
εξυπηρετεί μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ενώ ο λαός πληρώνει
πανάκριβα το ρεύμα, πολλά λαϊκά νοικοκυριά βρίσκονται σε απελπιστική
κατάσταση. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Επισημαίνουμε ότι με ευθύνη του Δήμου δεν συζητήθηκε το θέμα στις τοπικές
κοινότητες και το Δημοτικό Συμβούλιο…. Το ομολογεί ο ίδιος ο Δήμαρχος, που
παρόλα αυτά επιχειρεί να υποκαταστήσει κάθε ενδιαφερόμενο εκφράζοντας
θετική γνώμη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 42

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε o κος Μπαρδάκας,
εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της
μελέτης.
ΘΕΜΑ 12ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 9399/03-07-
2018 έγγραφο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά

πλειοψηφία
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με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος συνολικής ισχύος 17,1 MW της
εταιρείας ’’ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.’’ στις θέσεις «Πυργάρι ΙΙ»
(9,9 MW) και «Βούρεζα» (7,2MW) του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν.
Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για δραστηριότητα που ιδιωτικοποιεί την παραγωγή ενέργειας,
εξυπηρετεί μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ενώ ο λαός πληρώνει
πανάκριβα το ρεύμα, πολλά λαϊκά νοικοκυριά βρίσκονται σε απελπιστική
κατάσταση. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Επισημαίνουμε ότι δεν έχει εκφραστεί η τοπική κοινότητα και το δημοτικό
συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 43

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε o κος Μπαρδάκας,
εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της
μελέτης.
ΘΕΜΑ 13ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 9399/03-07-
2018 έγγραφο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» στις θέσεις «Αγριαχλαδιά» και «Μεσοκήπι» του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για δραστηριότητα που ιδιωτικοποιεί την παραγωγή ενέργειας,
εξυπηρετεί μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ενώ ο λαός πληρώνει
πανάκριβα το ρεύμα, πολλά λαϊκά νοικοκυριά βρίσκονται σε απελπιστική
κατάσταση. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Επισημαίνουμε ότι:
1ον Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις είναι πολύ κοντά σε οικισμούς.

 οικισμός Κριεζά, ο οποίος είναι και ο εγγύτερος σε υπό εγκατάσταση
Α/Γ, απέχει απόσταση περίπου 0,8 km από την πλησιέστερη
ανεμογεννήτρια (Α/Γ 1 Α/Π Αγριαχλαδιάς).

 Ο οικισμός Κόσκινα απέχει απόσταση περίπου 0,7 km από την
πλησιέστερη ανεμογεννήτρια (Α/Γ 9 Α/Π Αγριαχλαδιάς).

 Ο οικισμός Δύστος απέχει απόσταση περίπου 3 km από την
πλησιέστερη ανεμογεννήτρια (Α/Γ )
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 Ο οικισμός Κουτουμουλάς απέχει απόσταση περίπου 3,8 km από την
πλησιέστερη ανεμογεννήτρια (Α/Γ 1)

 Ο αρχαιολογικός χώρος Δύστος απέχει περίπου 1,7 km από την
πλησιέστερη σε αυτόν Α/Γ (Α/Γ 6 Α/Π “Αγριαχλαδιά

2ον Δεν έχει εκφραστεί η τοπική κοινότητα και το δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 44

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 10:00 μ.μ. και
στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα
μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστασίου Δ. Γεώργιος Μελισσάρης Ιωάννης Κονταξή Χαρίκλεια

Αραβαντινού Πέγκυ

Ντούρου Ιωάννα – Σοφία

Γεωργούλης Αδαμάντιος

Σανιδάς Χαράλαμπος

Τσιτσάνης Λάμπρος
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