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Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων 

4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 19ης Μαΐου 2020 

 

Στη  Λαμία σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι,  πραγματοποιήθηκε η 4η Συνεδρίαση 

(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020, η οποία έλαβε χώρα δια 

τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α’ 55) και της υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-2020 εγκυκλίου οδηγιών 

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ),  και στην οποία ελήφθησαν οι Αποφάσεις από 

97 έως και  102 ως ακολούθως : 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Σανίδας, ενημέρωσε το Σώμα για την ύπαρξη 
τριών (3) προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων  οι οποίες είναι: 
1η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Στερεά… Υπεροχής!»,  με θέμα 

«Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας :  «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας». 

2η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος : Από την Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς 

Ελλάδας», με θέμα «Πρόταση Ψηφίσματος για τον νόμο δήθεν προστασίας του Περιβάλλοντος»  

3η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος : Από την Περιφερειακή Παράταξη «Στερεά… Υπεροχής!»,  με θέμα 

«Ψήφισμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας». 

Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης, ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει επί της εισαγωγής 
των ανωτέρω τριών (3) προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων, προκειμένου να συζητηθούν μετά το τέλος της 
συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης.. 
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας  
Απόφαση 

97 

 

    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Ηλία Σανίδα, και εγκρίνει την εισαγωγή των 
ανωτέρω τριών (3) προτάσεων έκδοσης ψηφισμάτων προκειμένου να συζητηθούν μετά το 
τέλος συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Η παράταξη «Στερεά…Υπεροχής!» κατέθεσε πλαίσιο  προτάσεων για την  αντιμετώπιση των αρνητικών 

επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19, στον τουρισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, η 

παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» κατέθεσε εναλλακτική πρόταση επί της εισήγησης του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης σχετικά με την τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής λόγω της 

πανδημίας και η επικεφαλής της παράταξης κ. Κατερίνα Μπατζελή ζήτησε βάσει του άρθρου 17 παρ. 2 

του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, να τεθεί η εναλλακτική πρόταση 

της παράταξης σε ψηφοφορία.  

 

 

https://epresence.gov.gr/


Θέμα  1ο Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 
το έτος 2020. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού  & Πολιτισμού κ. Ηλίας Μπουρμάς  

Απόφαση 
98 

 

    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, α) απορρίπτει την εναλλακτική 

πρόταση  της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» σχετικά με την τροποποίηση του 

προγράμματος τουριστκής προβολής και β) εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος 

Τουριστικής Προβολής 2020 ως αυτή αποτυπώθηκε στην εισήγηση και παρουσιάστηκε κατά 

τη συνεδρίαση. 

 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
 

1ο 
Ψήφισμα 

«Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, για το Νόμο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:  «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας». 
 

Εισηγητής Περιφερειακή Παράταξη «Στερεά… Υπεροχής!»,   
Απόφαση 

99 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, απορρίπτει την έκδοση κειμένου 
ψηφίσματος σχετικά με Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:  
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, όπως αυτό προτάθηκε από την παράταξη 
«Στερεά… Υπεροχής!»  . 

 
 

2ο 
Ψήφισμα 

 «Πρόταση Ψηφίσματος για το νόμο δήθεν προστασίας του Περιβάλλοντος» 

Εισηγητής Περιφερειακή Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας». 
Απόφαση 
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    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, απορρίπτει την έκδοση 
κειμένου ψηφίσματος σχετικά με Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:  
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, όπως αυτό προτάθηκε από την παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας». 

 
 

Πρόταση αποστολής των, δια των ανωτέρω ψηφισμάτων, θεμάτων του Νόμου 4685/2020, 
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προς την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός . 
Απόφαση 
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    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την αποστολή των, 
δια των ανωτέρω ψηφισμάτων, θεμάτων του Νόμου 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός 
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 
και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» προς 
την Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΣτΕ, προκειμένου η εν λόγω επιτροπή να γνωμοδοτήσει 
στη συνέχεια προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

 
 

3ο 
Ψήφισμα 

«Ψήφισμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας» 

Εισηγητής Περιφερειακή Παράταξη «Στερεά… Υπεροχής!»,   
Απόφαση 

102 

 

    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει,  εγκρίνει την έκδοση κειμένου 
ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 


