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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 22 Ιανουαρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30
π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄, 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.: 9930/29/18-01-2021 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 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
΄΄Κατασκευή και λειτουργεία των εγγειοβελτικών έργων άρδευσης της πεδιάδας
Μόρνου΄΄ στο Δήμο Δωρίδας Ν.Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση
των Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας ΄΄ ΕΠ.ΑΛ. ΜΕ. Α.Ε. ΄΄ που λειτουργεί στη θέση
΄΄ ΜΑΔΑΡΟ΄΄ του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 100MW της ΄΄CONSORTIUM
SOLAR POWER SYSTEM S.A ΄΄ στις θέσεις <<ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ - ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ -
ΑΚΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΑΒΛΟΡΑΧΗ - ΠΡΟΣΗΛΙΑ >> του Δήμου Δομοκού
Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,999ΜW της εταιρείας ΄΄ ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.
΄΄ στη θέση << Μεσοβούνι >> του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ΄΄ αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ



ΑΒΕΤΕ΄΄ στη θέση “Δροσερό” των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων 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 21ΜW της εταιρείας ΄΄ GREENFIELD WIND
MIKE ΄΄ στη θέση <<Βαθειά Λάκκα >> του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση <<ΚΟΥΦΟΣΠΙΘΑΡΙ >> Δ.Ε. Αλιάρτου - Θεσπιέων στο Ν.
Bοιωτίας.
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-presence΄΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας,
με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυρμανίδης
Ηλίας, ο αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Πατσιούρας Γεώργιος, ενώ μέσω ΄΄e-presence΄΄
συμμετείχαν τα μέλη:

κ. Αναγνώστου Μαρία , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, 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

παραβρέθηκε επίσης στη συνεδρίαση ο κ. Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός
Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά ΄΄ μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄ ο
οποίος τοποθετήθηκε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

επίσης στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄, 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
καταγραφούν στο πρακτικό τα παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πολιτική Επικαιρότητα.



Το μεγάλο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ξεχωριστά από τα άλλα μεγάλα προβλήματα του λαού.
Απαιτείται μια άλλη πολιτική, έτοιμη να συγκρουστεί με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα
και τα πολλαπλά επιμέρους συμφέροντα που διαπλέκονται με αυτά.
Μια πολιτική πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης, τους καρπούς της οποίας όμως δε θα
απολαμβάνουν οι λίγοι αλλά όλος ο λαός.
Μια πολιτική, επομένως, διαμετρικά αντίθετη από τη βάρβαρη καπιταλιστική λογική της
μεγιστοποίησης του ατομικού κέρδους και «ελεύθερης» αγοράς, που ευθύνεται για τη
σημερινή κατάντια του πλανήτη μας.

Ειδικότερα ζητήματα.
Στην σημερινή συνεδρίαση, κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ οφείλουμε να
καθορίσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με ορισμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να
εξετάσουμε ορισμένα ζητήματα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
Οφείλουμε να δούμε συγκεκριμένα :

 Ζητήματα Αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης της
περιοχής…..

 Πως προχωράει ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ποιες αναγκαίες τροποποιήσεις χρειάζεται. Τι
γίνεται με τους ΧΥΤΑ της Χαλκίδας και της Λαμίας έχουν κορεσθεί και που
προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλους χώρους, με
αυξημένο κόστος μεταφοράς που μετακυλίεται στους δημότες…. Ζητάμε να
πληροφορηθούμε για τον Σχεδιασμό που κάνουν οι για την διαχείριση των αστικών
απορριμμάτων οι αντίστοιχοι Δήμοι και ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε……Ζητάμε,
επίσης, να ενημερωθούμε αν και κατά πόσον υλοποιούνται οι όροι προστασίας του
Περιβάλλοντος που προβλέπονται στις άδειες λειτουργίας των συγκεκριμένων
ΧΥΤΑ.

 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.

 Πως προχωράει η διαδικασία χαρτογράφησης των βοσκοτόπων.
 Τι γίνεται με την πρόταση, που έχει διατυπωθεί : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος οφείλει

να πάρει πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση δυνατοτήτων παρακολούθησης της
εφαρμογής των όρων που τίθενται σε κάθε απόφαση της…..Οφείλει να
ενδιαφέρεται πρακτικά και συγκεκριμένα με την προστασία του περιβάλλοντος, στην
βάση του λαϊκού συμφέροντος, προστατεύοντας - ταυτόχρονα - την δημόσια
περιουσία από ιδιωτικοποίηση και αντιδρώντας σθεναρά σε κάθε προσπάθεια
αλλαγής των χρήσεων γης με στόχο το κυνήγι του κέρδους.

 Πως πρόκειται να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της περιφέρειας που δεν διαθέτει
μηχανισμό – υπηρεσία ελέγχου υλοποίησης των όποιων περιβαλλοντικών όρων
θέτει στην ανάπτυξη των όποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. …… Δεν έχει
την δυνατότητα να παρακολουθεί με ουσιαστικό τρόπο την προστασία του
περιβάλλοντος και την εξέλιξη των παραμέτρων, που καθορίζουν την υγιεινή και
ασφαλή διαβίωση του λαού, στα πλαίσια της ισορροπημένης εξέλιξης.

Επί των ζητημάτων αυτών περιμένουμε την τοποθέτηση σας…. Έστω και γραπτά, μέχρι
την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

***************************

ΘΕΜΑ 1ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή



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

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄Κατασκευή
και λειτουργεία των εγγειοβελτικών έργων άρδευσης της πεδιάδας Μόρνου΄΄ στο
Δήμο Δωρίδας Ν.Φωκίδας , σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο…..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1

ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και:α)την αριθμ. :213/2020 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) για την Τροποποίηση
των Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας ΄΄ ΕΠ.ΑΛ. ΜΕ. Α.Ε. ΄΄ που λειτουργεί στη θέση
΄΄ ΜΑΔΑΡΟ΄΄ του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας , σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για μια βιομηχανική μονάδα, που
λειτουργεί από χρόνια και βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών…. Απασχολεί περίπου 70
εργαζόμενους.
Δεν έχουν μέχρι τώρα παράπονα ή καταγγελίες για την λειτουργία της.
Δεν έχουμε αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2

ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη 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 κ. Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική, ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
100MW της ΄΄CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEM S.A ΄΄ στις θέσεις
<<ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ - ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΚΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΑΒΛΟΡΑΧΗ -
ΠΡΟΣΗΛΙΑ >> του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας, 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 και του μεγάλου κεφάλαιου, 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.
Παίρνοντας υπόψη την άποψη Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3

ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη 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 κ. Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική, ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),
φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,999ΜW της εταιρείας
΄΄ ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Μεσοβούνι >> του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας,
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 και του μεγάλου κεφαλαίου, 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.
Παίρνοντας υπόψη την άποψη Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 4

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε στη συζήτηση
ο κος Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά
΄΄ και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κ. Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική, ) και 1 λευκό του( κουΜπερμπερής Μωυσής), την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄ στη
θέση “Δροσερό” των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων στο 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 και του μεγάλου κεφάλαιου, 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.
Παίρνοντας υπόψη την άποψη Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 5

ΘΕΜΑ 6ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και το με αριθμ. πρωτ:13663/34/22-01-2020 έγγραφο με τις απόψεις του
Συλλόγου ΄΄ Φιλοπροόδων Άσκρης΄΄, Συλλόγου ΄΄ Ελικώνιοι περιπατητές΄΄, του
Συλλόγου ΄΄ Το Κοινόν των Βοιωτών΄΄ , καθώς και το Ψήφισμά διαμαρτυρίας των
κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας ΄Ασκης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.
Επίσης κατά τη διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι δέχτηκε
τηλεφωνικά αίτημα του Δημάρχου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, με το οποίο ζήτησε
την αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου να συνεδριάσει για τη λήψη
απόφασης.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για την έγκρισης της μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της
εταιρείας ΄΄ GREENFIELD WIND MIKE ΄΄ στη θέση <<Βαθειά Λάκκα >> του Δήμου
Αλιάρτου - Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας, κατόπιν προφωρικού αιτήματος του Δήμου
Αλιάρτου - Θεσπιέων (που εκφράστηκε μέσου του προέδρου της επιτροπής) προκειμένου
να συνεδριάσει για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 6

ΘΕΜΑ 7ο: 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. :149/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αλιάρτου - Θεσπιέων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ , 2 κατά του (κου Πατσιούρας Γεώργιος και του κου Βελισσαρίου
Αναστάσιου ) αρνητικά για την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18ΜW της εταιρείας ΄΄
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση <<ΚΟΥΦΟΣΠΙΘΑΡΙ >> Δ.Ε. Αλιάρτου -
Θεσπιέων 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 και του μεγάλου κεφάλαιου, 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.
Παίρνοντας υπόψη την άποψη Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 7

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11.50 π.μ. και συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας Πατσιούρας Γεώργιος Αλεξοπούλου Δέσποινα

Αναγνώστου Μαρία

Αποστολόπουλος Κων/νος

Βελισσαρίου Αναστάσιος

Καραβασίλη Ιουλία

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

Κούκουζας Ευάγγελος

Μπερμπερής Μωυσής
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