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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 22 Ιουλίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-preηsence΄΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, που συγκροτήθηκε με την 205/2019 (αρ. πρ. 7/
30-09-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,
ύστερα από την αριθμ.: 141540/329/17-07-2020 πρόσκληση του προέδρου, 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 4ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 19 / 06/ 2020.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Bουρδάνος
Δημήτριος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “ Οριοθέτηση ρέματος Αχερούνες” στο Δήμο Σκύρου Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ελαιοτριβείου του
Γιαννακόπουλου Γεωργίου στον Αγ. Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων Ν.
Φθιώτιδας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,2 ΜW της ΄΄ C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑ
ΠΕΛΑΣΓΙΑ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Αγία Πελασγία - Πάτημα >> του Δήμου Ορχομενού
Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,999MW της “ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ Ι.Κ.E” στη
θέση “ΓΚΑΜΗΛΕΖΑ ή ΓΕΦΥΡΑ ή ΝΙΚΠΑ ”, Δ.Ε. Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν.
Ευβοίας.



Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο βιοαέριο ισχύος 0,999ΜW , με χρήση
βιομάζας και αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, απο την ΄΄ AGROMEG IKΕ ΄΄ στη
θέση «ΦΛΩΚΑ », Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,1ΜW της εταιρείας ΄΄ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Κουκουβίστα΄΄ Δ.Ε Γραβιάς του Δήμου Δελφών στο Ν.
Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>
με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΨΗΛΩΜΑ
1000404>> στη θέση << ΨΗΛΩΜΑ >>, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας . ( EΞ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιομηχανίας παραγωγής
αλεύρων της ΄΄ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ ΑΒΕΕ ΄΄ στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», στην Δ.Ε.
Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. ( EΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας ηλεκτροπαραγωγής
από καύση βιομάζας της Βασιλικής Κοντελέ, σε υφιστάμενο βιοτεχνικό κτίριο στη θέση
<< Πουρναρέικα >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας. ( EΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.”στη θέση << ΚΟΡΦΟΥΛΑ>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν.
Bοιωτίας. ( EΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
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 35 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη
θέση <<Λούτσα Μοναστηρίου>>στο Δήμο Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν.
Βοιωτίας. ( EΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
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 ισχύος 9,4 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε ΄΄ στη θέση «ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ », των Δήμων Λεβαδέων και Δημου
Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας. ( EΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της εφαρμογής ΄΄e-preηsence΄΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας,
με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Βουρδάνος
Δημήτριος και το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, ενώ
μέσω ΄΄e-preηsence΄΄ συμμετείχαν τα μέλη:

κ. Πατσιούρας Γεώργιος , Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος
κ. Αναγνώστου Μαρία , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Βελισσαρίου Αναστάσιος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Καραβασίλη Ιουλία , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κούκουζας Ευάγγελος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος

Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Σανιδάς Χαράλαμπος ο οποίος
αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος Κούκουζα Ευάγγελο.

επίσης στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε με φυσική παρουσία στο χώρο ο κ. Τερζής
Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αλεξοπούλου Δέσποινα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Α΄ , που ορίσθηκε με την
258579/3758/18-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε να
καταγραφεί στο πρακτικό το παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχετικά με την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση.

Για μια ακόμη χρονιά, η απουσία προληπτικών παρεμβάσεων στα δασικά οικοσυστήματα
είναι επικίνδυνη. Στον τομέα αυτόν συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση των αρμόδιων
φορέων με σημείο αναφοράς την Δασική υπηρεσία. Όπως επικίνδυνο είναι και όλο το
αντιδασικό νομοθετικό πλαίσιο που συνεχώς διευρύνεται ακόμη και εν μέσω πανδημίας με
την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Προτεραιότητα της κυβέρνησης όπως και όλων των
προηγούμενων ήταν και είναι, ο δασικός πλούτος της χώρας να περάσει με τον έναν ή με
τον άλλο τρόπο στα χέρια μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΚΕ, επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό,
ότι δεν μπορούν να προστατευτούν τα δάση, οι πόλεις και η λαϊκή περιουσία, χωρίς ριζική
αλλαγή πολιτικής.



Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, δεν μπορούν να καλυφθούν βασικές
λαϊκές ανάγκες, να προστατευθούν και να διαχειριστούν η γη, το φυσικό περιβάλλον, τα
δάση, οι πόλεις, η φυτική και ζωική παραγωγή και γενικά αυτή η τεράστια περιουσία υπέρ
του λαού.
Θεωρούμεπως πρέπει να δυναμώσει ο προσανατολισμός, του εργατικού - λαϊκού
κινήματος ώστε με αποφασιστικότητα να παλέψει για άμεσα ζητήματα, σήμερα, που η
αντιμετώπιση και η λύση τους επείγει.
Σε αυτή την λογική ζητάμε :

 Να καταργηθούν όλοι οι αντι-δασικοί νόμοι, που ψήφισαν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις. Να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση και
προστασία των δασών.

 Να καταργηθεί στο σύνολο του ο Νόμος 4662/2020 με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού
πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»

 Να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού, της
πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας με αποκλειστικό γνώμονα την
προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και των δασικών οικοσυστημάτων
από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα και όχι την κερδοφορία των
επιχειρηματικών συμφερόντων .

 Να γίνει αύξηση του μόνιμου προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτικής
προστασίας, πυροσβεστική, δασική υπηρεσία, τομέας υγείας και φορείς της τοπικής
διοίκησης, με σαφή διαχωρισμό των αναγκών για τις προσλήψεις στο Π.Σ. σε
επιχειρησιακό και διοικητικό προσωπικό.

 Ενίσχυση αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα και να
εξασφαλισθούν τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών των
τεχνικών μέσων και επίγειων, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού
εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα και σύγχρονα
πλωτά μέσα για τους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς.

 Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο εθνικός εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και
διάσωσης, παίρνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης ως μέσο, καθώς
και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της χώρας μας.

 Η οργάνωση της πυρασφάλειας της χώρας σε επίπεδο δομής, υποδομών,
εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπισης να είναι αποκλειστική μέριμνα και
ευθύνη του κράτους, μέσω του Πυροσβεστικού Σώματος. Καμία εμπλοκή των
ιδιωτών, της Τοπικής Διοίκησης και Μ.Κ.Ο.

 Να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των πυροσβεστών, μέσα από
ένα τρίχρονο πλάνο εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει και την
πρακτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση να γίνεται με αξιοποίηση της σύγχρονης
επιστημονικής γνώσης και όλων των απαραίτητων μέσων σε κατάλληλες κτιριακές
εγκαταστάσεις.

 Να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών - αντιδιαβρωτικών -
αντιπλημμυρικών έργων και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, στο πλαίσιο
της συνολικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και των ορεινών -
ημιορεινών περιοχών. Η εξασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης, μέσω του
Κρατικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κάλυψη των
ελλείψεων, καθώς και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το απαραίτητο
προσωπικό και υποδομές, που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων και καταστροφών από πλημμύρες, πυρκαγιές,
σεισμούς.



 Εφαρμογή ενός σύγχρονου μισθολογίου για τους πυροσβέστες, που θα λαμβάνει
υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. Την ακώλυτη μισθολογική προαγωγή όλων με
τα χρόνια υπηρεσίας άσχετα από τον φέροντα βαθμό. Την εφαρμογή πενθήμερης
εβδομάδας εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των
εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους
υπαλλήλους.

 Μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις όλων των 5ετούς θητείας και των
εποχικών πυροσβεστών. Να αναπληρώσει το κράτος τις απώλειες -ληστεία- που
έγινε στα αποθεματικά των Ταμείων, με το χρηματιστήριο και με το περιβόητο
"κούρεμα" και για τα οποία δεν έχουν αναζητηθεί ευθύνες μέχρι σήμερα.

 Να χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας για τα αστικές και τις δασικές
πυρκαγιές σε όλους τους πυροσβέστες. Να αναγνωριστεί το επάγγελμα τους ως
Βαρύ Ανθυγιεινό και επικίνδυνο και να θεσπιστεί το Π.Δ. για την υγιεινή και
ασφάλεια στο επιχειρησιακό σκέλος.

Σε αυτά τα πλαίσια, που επιβεβαιώνονται και από τα αιτήματα των συνδικαλιστικών
οργανώσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας….. Ζητάμε να κινηθεί η Περιφέρεια….
 Ασκώντας κάθε δυνατή πολιτική πίεση για την αποδοχή τους.
 Διεκδικώντας πιστώσεις για την πραγματοποίηση έργων υποδομής στα δάση της

περιοχής και ενίσχυση των Δασαρχείων σε μέσα και προσωπικό, πρακτικά και
συγκεκριμένα.

Ειδικό Ζήτημα.
Επαναφέρουμε την πρόταση που διατυπώσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση της
Επιτροπή Περιβάλλοντος….
Με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης, ζητάμε να προσδιορισθεί το πότε θα
προσδιοριστεί η συζήτηση δύο βασικών ζητημάτων που έχουν μεγάλη σημασία για την
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας..…
• Πως προχωράει ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ποιες αναγκαίες τροποποιήσεις χρειάζεται.
• Πως εξελίσσονται τα σχέδια του κ. Μπακογιάννη για το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, που προβλέπουν σοβαρές αλλαγές στην χρήση της γης ικανοποιώντας
την στρατηγική των μονοπωλίων.
Και ζητάμε σήμερα κιόλας να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής, αποσαφηνίζοντας
τις προθέσεις του.
Ταυτόχρονα ζητάμε την τοποθέτηση όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, που οφείλουν να κατανοήσουν την ανάγκη άμεσης συγκεκριμενοποίησης των
παρεμβάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου σε αυτά τα σοβαρά θέματα…. Οφείλουμε
να ενημερώσουμε τον λαό για ότι γίνεται και όσα πρόκειται να γίνουν.

*********

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 19 / 06/ 2020.
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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 κ. Τερζής



Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “ Οριοθέτηση ρέματος Αχερούνες” στο Δήμο Σκύρου Ν.
Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση του Δήμου και δεν
έχουν υποβληθεί ενστάσεις από ιδιοκτήτες της γύρω περιοχής….. Δεν έχουμε αντίρρηση.
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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 κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ελαιοτριβείου του
Γιαννακόπουλου Γεωργίου στον Αγ. Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση του Δήμου και δεν
έχουν υποβληθεί ενστάσεις από ιδιοκτήτες της γύρω περιοχής….. Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,2 ΜW της ΄΄ C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Αγία Πελασγία - Πάτημα >> του Δήμου
Ορχομενού Ν.Βοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την
προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.



Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και τα με αριθμ. Πρωτ: α) 2004/07-02-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου Χαλκιδέων και β) 169/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας του
Δήμου Χαλκιδέων,τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,999MW της
“ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ Ι.Κ.E” στη θέση “ΓΚΑΜΗΛΕΖΑ ή ΓΕΦΥΡΑ ή ΝΙΚΠΑ ”, Δ.Ε. Αυλίδας,
του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Ευβοίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
Η Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ζωή των ανθρώπων αλλά και για
κάθε παραγωγική διαδικασία… Διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής του λαού και τον
σύγχρονο χαρακτήρα της.
Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων και μονοπωλίων.
Σε αυτή την βάση θεωρούμε αναγκαίο τον δημόσιο έλεγχο και εκφράζουμε την αντίθεση
μας στις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων που καθιέρωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,
σύμφωνα με τις οδηγίες της για την απελευθέρωση της αγορά ενέργειας της Ε.Ε.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Γνωρίζοντας πως η κερδοσκοπική δραστηριότητα των κεφαλαιοκρατών αποτελεί
σημαντική αιτία καταστροφών του περιβάλλοντος, μια και κατ ουσία λειτουργούν
ανεξέλεγκτοι και με τις ευλογίες του ταξικού κράτους….Δεν θεωρούμε, πως, οι
περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται στις σχετικές εισηγήσεις, μπορούν να προστατεύσουν το
περιβάλλον.
Δεν θεωρούμε αξιόπιστο τον έλεγχο της μεθόδου καύσης….. Δεν ξέρουμε τι καίνε και πως
προφυλάσσουν το περιβάλλον από τα προϊόντα της καύσης.
Για κανένα λόγο μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενιαίο κεντρικό
σχεδιασμό και ουσιαστικό έλεγχο …… ύστερα από επιλογή κάποιου επιχειρηματία.
Αυτά τα ζητήματα δεν μπαίνουν στην λογική να διεκδικήσει κάθε τοπική κοινότητα ή Δήμος
ανταποδοτικά οφέλη, που παραπέμπουν στην γνωστή πολιτική λογική της Ε.Ε, της Ν.Δ
και του ΣΥΡΙΖΑ πως « ο ρυπαίνων πληρώνει » και άρα η σχέση του περιβάλλοντος με τον
εργαζόμενο άνθρωπο μπορεί να τροποποιείται όπως θέλει ο κάθε κεφαλαιοκράτης.
Σε αυτή την βάση, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και το με αριθμ. : 11226/20.07.2020 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο βιοαέριο ισχύος 0,999ΜW , με χρήση
βιομάζας και αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, απο την ΄΄ AGROMEG IKΕ ΄΄ στη
θέση «ΦΛΩΚΑ », Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, κατόπιν αιτήματος του
Δήμου Τανάγρας, προκειμένου να εκφράσει άποψη επί του θέματος.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
Η Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ζωή των ανθρώπων αλλά και για
/κάθε παραγωγική διαδικασία… Διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής του λαού και τον
σύγχρονο χαρακτήρα της.
Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων και μονοπωλίων.
Σε αυτή την βάση θεωρούμε αναγκαίο τον δημόσιο έλεγχο και εκφράζουμε την αντίθεση
μας στις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων που καθιέρωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,
σύμφωνα με τις οδηγίες της για την απελευθέρωση της αγορά ενέργειας της Ε.Ε.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Γνωρίζοντας πως η κερδοσκοπική δραστηριότητα των κεφαλαιοκρατών αποτελεί
σημαντική αιτία καταστροφών του περιβάλλοντος, μια και κατ ουσία λειτουργούν
ανεξέλεγκτοι και με τις ευλογίες του ταξικού κράτους….Δεν θεωρούμε, πως, οι
περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται στις σχετικές εισηγήσεις, μπορούν να προστατεύσουν το
περιβάλλον.
Δεν θεωρούμε αξιόπιστο τον έλεγχο της μεθόδου καύσης….. Δεν ξέρουμε τι καίνε και πως
προφυλάσσουν το περιβάλλον από τα προϊόντα της καύσης.
Για κανένα λόγο μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενιαίο κεντρικό
σχεδιασμό και ουσιαστικό έλεγχο …… ύστερα από επιλογή κάποιου επιχειρηματία.
Αυτά τα ζητήματα δεν μπαίνουν στην λογική να διεκδικήσει κάθε τοπική κοινότητα ή Δήμος
ανταποδοτικά οφέλη, που παραπέμπουν στην γνωστή πολιτική λογική της Ε.Ε, της Ν.Δ
και του ΣΥΡΙΖΑ πως « ο ρυπαίνων πληρώνει » και άρα η σχέση του περιβάλλοντος με τον
εργαζόμενο άνθρωπο μπορεί να τροποποιείται όπως θέλει ο κάθε κεφαλαιοκράτης.
Σε αυτή την βάση, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-preηsence΄΄ συμμετείχαν στη
συζήτηση : α) ο κος Χατζόπουλος Βασίλειος εκπρόσωπος της εταιρείας, β) ο κος
Κόλλιας Γεώργιος Σύμβουλος της Τ.Κ. Καλοσκοπής, γ) ο κος Μέγκος Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών, ενώ με φυσική παρουσία στο χώρο
παρεβρέθει ο κος Χαλατσάς Γεώργιος Πρόεδρος της Τ.Κ. Καστελλίων και τοποθετήθηκαν
επί τα αναφερόμενα της μελέτης.

ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και α) το αριθμ. : 02/14.02.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δελφών, με τις επισηναπτόμενες σε αυτό αποφάσεις (19/2017 της



Τ.Κ.Καστελλίων και 7/2017της Τ.Κ.Καλλοσκοπής), β) το αριθμ. :12/17.06.2020 πρακτικό
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, με την επισηναπτόμενη σε αυτό
απόφαση (1/2020 της Τ.Κ.Καστελλίων) , γ) το από 16-07-2020 έγγραφο του κου Μέγκου
Παναγιώτη,Κόλλια Γεώργιου κλπ. Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Δέλφων, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) και 1 λευκό του (κου
Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,1ΜW της εταιρείας ΄΄ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Κουκουβίστα΄΄ Δ.Ε Γραβιάς του Δήμου Δελφών στο Ν.
Φωκίδας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
Η Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ζωή των ανθρώπων αλλά και για
κάθε παραγωγική διαδικασία… Διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής του λαού και τον
σύγχρονο χαρακτήρα της.
Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων και μονοπωλίων.
Σε αυτή την βάση θεωρούμε αναγκαίο τον δημόσιο έλεγχο και εκφράζουμε την αντίθεση
μας στις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων που καθιέρωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,
σύμφωνα με τις οδηγίες της για την απελευθέρωση της αγορά ενέργειας της Ε.Ε.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου και φυσικά η διαφορετική μας γνώμη
συμπεριλαμβάνει και το προτεινόμενο μικρόΥδροηλεκτρικό Έργο στη θέση ΄΄
Κουκουβίστα΄΄ Δ.Ε Γραβιάς του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας.
Εκτιμούμε πως πέρα από νομικές και διαδικαστικές ελλείψεις η συγκεκριμένη πρόταση
είναι επιβλαβής για τον τόπο και τους κατοίκους….. ιδιοποιείται το νερό και την χρήση του
και δημιουργεί προϋποθέσεις ρύπανσης του νερού…. Επηρεάζει το φυτικό και ζωικό
περιβάλλον της περιοχής. και της γύρω περιοχής.
Σε καμιά περίπτωση οι βλάβες που προκαλούνται και η συνολική ιδιωτικοποίηση στην
παραγωγή της ενέργειας δεν μπορούν να ισοσκελιστούν με όποιο ανταποδοτικό όφελος.
Σε αυτή την βάση, συνεκτιμώντας τα έγγραφα και τις διαμαρτυρίες που μας
κοινοποιήθηκαν….. Ψηφίζουμε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
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ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και την αριθμ. : 93/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση
υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από
κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΨΗΛΩΜΑ 1000404>>
στη θέση << ΨΗΛΩΜΑ >>, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.



Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας
της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., το οποίο έχει λάβει άδεια της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Η τροποποίηση αφορά στην αναβάθμιση της διάταξης των κεραιών και στην από κοινού
χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE….. Στην προσθήκη τριών οικίσκων
μηχανημάτων, μίας καμπίνας μηχανημάτων και στην προσθήκη φωτοβολταϊκών
συστημάτων….. Μαζί με αυτά εξασφαλίζεται και δρόμος για να υπάρχει ευκολότερη
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους.
• Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη ουσιαστικής και
συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που καλύπτουν
κοινωνικές ανάγκες, μια και έτσι παραδίνονται ο λαός και η Χώρα στην εκμετάλλευση των
μονοπωλίων…..
• Επειδή θεωρούμε τις τηλεπικοινωνίες κρατική ευθύνη και υποχρέωση.
• Επειδή με την συγκεκριμένη εισήγηση αναγνωρίζονται δικαιώματα και
εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σε μονοπώλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. : 94/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής
αλεύρων της ΄΄ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ ΑΒΕΕ ΄΄ στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», στην Δ.Ε.
Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.,
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για υφιστάμενη από χρόνια μονάδα, για
την οποία δεν έχουν εκφραστεί παράπονα ή αντιρρήσεις.
Ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης βιομηχανικής δραστηριότητας είναι
συγκεκριμένος…..Δεν έχουμε αντίρρηση στα μέτρα που προτείνει η εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 10ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και την αριθμ. : 133/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιομάζας της Βασιλικής Κοντελέ, σε υφιστάμενο
βιοτεχνικό κτίριο στη θέση << Πουρναρέικα >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
Η Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ζωή των ανθρώπων αλλά και για
κάθε παραγωγική διαδικασία… Διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής του λαού και τον
σύγχρονο χαρακτήρα της.



Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων και μονοπωλίων.
Σε αυτή την βάση θεωρούμε αναγκαίο τον δημόσιο έλεγχο και εκφράζουμε την αντίθεση
μας στις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων που καθιέρωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,
σύμφωνα με τις οδηγίες της για την απελευθέρωση της αγορά ενέργειας της Ε.Ε.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Γνωρίζοντας πως η κερδοσκοπική δραστηριότητα των κεφαλαιοκρατών αποτελεί
σημαντική αιτία καταστροφών του περιβάλλοντος, μια και κατ ουσία λειτουργούν
ανεξέλεγκτοι και με τις ευλογίες του ταξικού κράτους….Δεν θεωρούμε, πως, οι
περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται στις σχετικές εισηγήσεις, μπορούν να προστατεύσουν το
περιβάλλον.
Δεν θεωρούμε αξιόπιστο τον έλεγχο της μεθόδου καύσης….. Δεν ξέρουμε τι καίνε και πως
προφυλάσσουν το περιβάλλον από τα προϊόντα της καύσης.
Για κανένα λόγο μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενιαίο κεντρικό
σχεδιασμό και ουσιαστικό έλεγχο …… ύστερα από επιλογή κάποιου επιχειρηματία.
Αυτά τα ζητήματα δεν μπαίνουν στην λογική να διεκδικήσει κάθε τοπική κοινότητα ή Δήμος
ανταποδοτικά οφέλη, που παραπέμπουν στην γνωστή πολιτική λογική της Ε.Ε, της Ν.Δ
και του ΣΥΡΙΖΑ πως « ο ρυπαίνων πληρώνει » και άρα η σχέση του περιβάλλοντος με τον
εργαζόμενο άνθρωπο μπορεί να τροποποιείται όπως θέλει ο κάθε κεφαλαιοκράτης.
Σε αυτή την βάση, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 11ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και την αριθμ. : 131/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “NIATA
AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.”στη θέση << ΚΟΡΦΟΥΛΑ>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν.
Bοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την
προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.



Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 12ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και την αριθμ. : 106/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της εταιρείας
“NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση <<Λούτσα Μοναστηρίου>>στο Δήμο ΔιστόμΟυ -
Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την
προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 13ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και α) την αριθμ. : 132/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του



Δήμου Λεβαδέων, β) την αριθμ. : 107/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,4 ΜW της εταιρείας ΄΄
ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε ΄΄ στη θέση «ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ », των Δήμων Λεβαδέων και
Δημου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την
προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βουρδάνος Δημήτριος Πατσιούρας Γεώργιος Αλεξοπούλου Δέσποινα

Αναγνώστου Μαρία

Αποστολόπουλος Κων/νος

Βελισσαρίου Αναστάσιος



Καραβασίλη Ιουλία

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

Κούκουζας Ευάγγελος

Μπερμπερής Μωυσής
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