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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη 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.: 28888/55/10-02-2021 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 1ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 22 / 01/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού
έργου ΄΄ ( Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος 2,03 MW της εταιρείας ΄΄ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε΄΄
επί του ρέματος ΄΄ Καλογερικό΄΄ Δ.Ε. Βαρδουσίων στο Δήμο Δωρίδας στο Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων
της ΄΄ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΛΟΦΟΣ΄΄ Κοινότητας Ξυλικών
Δ.Ε Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
πάρκου συνολικής ισχύος 90,16084MW της ΄΄ABO WIND HELLAS A.E. ΄΄ στις θέσεις <<
Γολίνες 1 >> (19,99032MW ), << Γολίνες 2 >> (19,99032MW ),<< Γολίνες 3 >>
(19,99032MW ),<< Γολίνες 4 >> (19,99032MW ) και << Μάνα Βρύση >>
(10,19956MW ),στο Δήμο Δομοκού Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ.έως 20 μικροκυματικές, με δρόμο
πρόσβασης, της εταιρείας <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού



χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΑΣΜΗΝΙΟ 1002638>> στη
θέση <<ΑΣΜΗΝΙΟ >>, του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων Τ.Κ. Στενής΄΄ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων
Ν. Ευβοίας.
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 21MW της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΕ΄΄στη
θέση << Πριόνια >> του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση
της με α.π. οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας στη θέση ΄΄ ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΤΟΥΡΛΑ - ΚΑΡΠΟΝΙ΄΄, συνολικής ισχύος 46 ΜW
και των συνοδών υποστηρικτικών έργων, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης
Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα, της εταιρείας
ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ.2.β) του
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020( Α΄92)
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση
της με α.π. οικ. 198017/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40 ΜW, στη θέση
Μίχος - Βοϊδολίβαδο - Απέλινα, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των
Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.΄΄, σε
συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ. 2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 ( Α΄ 92).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
΄΄Κατασκευή γηπέδου Καμαρίτσας΄΄ στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα ΄΄ Πλευρικά
διόδια στους Α/Κ Αταλάντης και Λιβανατών του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υπόγεια
εκμετάλλευση βωξιτικών φακών ΄΄ ΣΤΕΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ 8-9 ΄΄ στη θέση



ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΑΦΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση “Βόρεια
Χερονήσι”, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας, που προέρχεται απο διάσπαση
υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων, στη θέση “Χερονήσι”, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού
Νομού Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση -
τροποποίηση ( αύξηση της δυναμικότητας, αύξηση της χερσαίας έκτασης, περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, κλπ.) της αρ. 7657/1276/09-03-2011
απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με τη αρ.
163455/22-09-2020 απόφασής μας, για τη λειτουργία υφιστάμενου ιχθυογεννητικού
σταθμού και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρείας ΄΄ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ΄΄ σε έκταση
19.707,00 τ.μ. στη θέση “Αλεπότρυπα ή Ιμπραήμ ”, 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 15ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 106,92MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε΄΄ σε εκτός σχεδίου γήπεδο της Δ.Ε. Ξυνιάδας στο Δήμο Δομοκού
Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο: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. (ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

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

Δ Η Λ Ω Σ Η
Το ψήφισμα που εξέδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, σχετικά με την εγκατάσταση των
ανεμογεννητριών στην Στερεά Ελλάδα, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό για την πολιτική
λογική και το κλίμα συναίνεσης που επικρατεί μεταξύ των διαχειριστών του συστήματος.
Όλοι μαζί εκφράζουν την υποστήριξη τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
αποσιωπώντας πως η εκμετάλλευση τους είναι στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων και
του μεγάλου κεφαλαίου, που θησαυρίζουν.
Αποσιωπούν, πως, παρά την συνεχιζόμενη ανάπτυξη ανεμογεννητριών, η εργατική - λαϊκή
οικογένεια πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα…. Πληρώνει την πολυδιαφημισμένη πράσινη
ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε λογαριασμό της….Για τα κέρδη
των μονοπωλίων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.
Αποσιωπούν πόσες λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το ρεύμα που
χρειάζονται για την διαβίωση τους…. Που ζουν με τον βραχνά της διακοπής της
ηλεκτροδότησης.
Αποκρύπτουν πως όλα αυτά γίνονται με βάση τους νόμους, που ψήφισαν οι μέχρι σήμερα
κυβερνήσεις και με πολιτικό θράσος ζητούν να τους αναγνωρισθεί το δικαίωμα να τους
εφαρμόσουν οι ίδιοι.
Έτσι ισχυρίζονται πως θα προστατεύσουν το περιβάλλον από τις πολλές ανεμογεννήτριες
και θα εξασφαλίσουν ωφελήματα για τους Δήμους και την Περιφέρεια…. Θα κάνουν - τάχα
- περισσότερα έργα, αξιοποιώντας τα ψίχουλα που θα διαπραγματευτούν με τα
μονοπώλια…. την ίδια ώρα που τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα να πλουτίζουν με το
εμπόριο του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας, ξεζουμίζοντας τον λαό και υποθηκεύοντας
έναν διαφορετικό δρόμο εξέλιξης της κοινωνίας μας, χωρίς εκμετάλλευση και
εκμεταλλευτές.
Με περισσή υποκρισία, επίσης, αποκρύπτουν πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν
μπορεί να εξασφαλιστεί αν στην κοινωνία επικρατεί το κυνήγι του κέρδους…. Αν η
εκάστοτε εξουσία και οι πολιτικές των κυβερνήσεων εξυπηρετούν τα μονοπώλια και την
ολιγαρχία του πλούτου.
Χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά δεν λένε
κουβέντα πως όλα αυτά αποτελούν κατευθύνσεις της Ε.Ε, που προβάλλει την λογική της
απελευθέρωσης της αγοράς της ενέργειας και την πράσινη ανάπτυξη για να εξυπηρετήσει
τα μονοπώλια και τους σχεδιασμούς τους.



Δεν λένε κουβέντα πως αυτές οι πολιτικές που γέμισαν το βουνά της Χώρα με
ανεμογεννήτριες είναι ίδιες με εκείνες που μετατρέπουν εύφορες γεωργό-κτηνοτροφικές
εκτάσεις σε φωτοβολταικά πάρκα.
Όλα αυτά συνειδητά απουσιάζουν από το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου
για μια ακόμη φορά εκφράζεται η συναίνεση της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, της
παράταξης του κ. Γκλέτσου και του φασιστικού μορφώματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ.
Αυτά ακριβώς αποτελούν και την ουσία της διαφοροποίησης της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ,
που ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το σχετικό ψήφισμα, δηλώνοντας πως:
Τα αιολικά πάρκα, όπως και συνολικά οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα μπορούσαν να
συνεισφέρουν στην παραγωγή Ενέργειας σε όφελος του λαού, μόνο στο πλαίσιο μιας
οικονομίας όπου τα «κλειδιά» της οικονομίας θα βρίσκονται στα χέρια της εργατικής
τάξης…… Σε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης….. όπου όλες οι εγχώριες
ενεργειακές πηγές, τα μέσα παραγωγής, διανομής και μεταφοράς Ενέργειας θα αποτελούν
κοινωνική, κρατική ιδιοκτησία….. Θα υπάρχει, δηλαδή, ενιαίος αποκλειστικά δημόσιος
φορέας Ενέργειας, ως μηχανισμός της εργατικής - λαϊκής εξουσίας.
Σε αυτή την βάση, είναι προφανές πως υποστηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων για
αποτροπή της επέκτασης ή της εγκατάστασης νέων Αιολικών Πάρκων….. Υποστηρίζουμε
την αποτροπή εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε βάρος της καλλιεργήσιμης γης.
Λέμε, όμως, τα πράγματα με το όνομα τους, αναδεικνύοντας την ουσία του ζητήματος, που
- φυσικά - δεν βρίσκεται στην διαχείρισης των αδειών εγκατάστασης ανεμογεννητριών.
Με αυτή την λογική καλούμε τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας να βγάλουν τα πολιτικά
τους συμπεράσματα.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ παίρνουμε υπόψη μας πως η ίδιες οι εξελίξεις απέδειξαν πως η
Περιφέρεια….

 Δεν διαθέτει μηχανισμό – υπηρεσία ελέγχου υλοποίησης των όποιων
περιβαλλοντικών όρων θέτει στην ανάπτυξη των συζητούμενων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.

 Δεν έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί με ουσιαστικό τρόπο την προστασία του
περιβάλλοντος. Την εξέλιξη των παραμέτρων που καθορίζουν την υγιεινή και
ασφαλή διαβίωση του λαού, στα πλαίσια της ισορροπημένης εξέλιξης.

Με άλλα λόγια της λείπει ο μηχανισμός ελέγχου, που χρειάζεται κατάλληλο προσωπικό,
ειδικό εξοπλισμό και οργάνωση δικτύου παρακολούθησης του περιβάλλοντος.
Σε αυτή την βάση, προτείνουμε να διαμορφωθεί σχετική εισήγηση προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο, που θα προβλέπει τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας και την
σύσταση ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Σας διαβιβάζουμε την τοποθέτηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Δωρίδας…..
Θέμα: Σχετικά με τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του ιχθυογεννητικού σταθμού
«ΝΗΡΕΑΣ»
Σχετικά με τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του ιχθυογενετικού σταθμού ΝΗΡΕΑΣ ο
οποίος έχει τις εγκαταστάσεις του στον παραλιακό οικισμό Χιλιαδού της Τ.Κ. Μανάγουλης,
έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Ο σταθμός, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, αντλεί νερό από τη θάλασσα μέσω
αγωγού άντλησης από αρκετή απόσταση από την ακτή(300 μέτρα από την ακτή), για να
διασφαλιστεί η καλή ποιότητα του νερού.
Όπως και ο τότε Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου αναφέρει με την από 19/9/2019
επιστολή του, με την υπ’ αρ. 1611/4-4-2002 Οριστική Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
και καθορισμού αποδέκτη, τα νερά της απάντλησης των εγκαταστάσεων του σταθμού



πρέπει να οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης(η οποία υπάρχει και λειτουργεί) και από εκεί,
με αγωγό σε απόσταση τουλάχιστον 200 μ. από την ακτή.
Αντί αυτού υπήρχε μικρότερος σε μήκος αγωγός, ο οποίος έχει πολλά χρόνια που έχει
καταστραφεί και η εκροή των νερών γίνεται επί της ακτής. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί σε
σχετικές συναντήσεις, τόσο στον πρώην δήμο Ευπαλίου (το 2009) όσο και στο δήμο
Δωρίδας (το 2014) ότι ο αγωγός θα είχε κατασκευαστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. (υπάρχει
και σχετική έγγραφη δέσμευση από το 2009)
Κατόπιν τούτων και με δεδομένα επιπλέον ότι, αφ’ ενός μεν ο σταθμός βρίσκεται εντός
του συνεχώς αναπτυσσόμενου τουριστικού οικισμού Χιλιαδού, αφ’ ετέρου, η παραλιακή
και η παράκτια ζώνη του δήμου Δωρίδας, λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής
ευαισθησίας και αξίας που παρουσιάζουν, είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000,
ζητάμε από το Δήμο Δωρίδας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την άμεση και
ασφαλή επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος, που υποβαθμίζει τη παραλία της
Χιλιαδούς
Η Δημοτική Αρχή και το Τοπικό Συμβούλιο Μανάγουλης, έχουν ευθύνη για τη μεγάλη
καθυστέρηση αποκατάστασης της παρανομίας, που όλα αυτά τα χρόνια αδράνησαν ή και
αδιαφόρησαν για να πιέσουν με όλα τα νόμιμα μέσα, για να αναγκάσουν την εταιρεία να
συμμορφωθεί με τη περιβαλλοντική άδεια της.
Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι : το φετινό καλοκαίρι να λειτουργήσει ο
Ιχθυογενετικός Σταθμός σύμφωνα με την άδεια του.
Καλούμε τη δημοτική αρχή, το Τοπικό Συμβούλιο Μανάγουλης, την μείζονα και ελάσσονα
αντιπολίτευση καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες να στηρίξουνε την πρόταση μας για την
άμεση αποκατάσταση του αγωγού. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
Πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα ΕΡΩΤΟΝΤΑΙ οι αρμόδιοι παράγοντες της Περιφέρειας :

 Τι συγκεκριμένα μέτρα πήραν για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
που προβλέπονται για την συγκεκριμένη επιχείρηση ;

 Πότε και πως έλεγξαν την νομιμότητα των χερσαίων εγκαταστάσεων του ;

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 22 / 01/ 2021.
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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. 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 κου Πατσιούρα Γεωργίου, την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου ΄΄ ( Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος
2,03 MW της εταιρείας ΄΄ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε΄΄ επί του ρέματος ΄΄
Καλογερικό΄΄ Δ.Ε. Βαρδουσίων στο Δήμο Δωρίδας στο Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ , σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.



Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η εισήγηση αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικού
έργου από ιδιώτη.
Και σε αυτήν περίπτωση ισχύει η τοποθέτηση μας ενάντια σε κάθε δραστηριότητα που
ιδιωτικοποιεί την παραγωγή της ενέργειας….. Εφόσον θεωρούμε την ενέργεια κοινωνικό
αγαθό, απόλυτα αναγκαίο για τον λαό και όχι στοιχείο κερδοσκοπίας…..
Αντιδρούμε αποφασιστικά στις κατευθύνσεις της Ε.Ε, που υλοποιούν οι μέχρι σήμερα
κυβερνήσεις, για ιδιωτικοποίηση της παραγωγής της……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν πιστεύουμε πως θα
υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος.
Ξέρουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και προσανατολισμός των
αρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου…. Ο ιδιώτης θα λειτουργεί στα πλαίσια του
συστήματος ανεξέλεγκτος.
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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. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της
΄΄ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΛΟΦΟΣ΄΄ Κοινότητας Ξυλικών
Δ.Ε Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από
αρμόδιους φορείς και πολίτες…… Δεν έχουμε αντίρρηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε ο κος
Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά ΄΄ και
τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

Επίσης στη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε ο κος
Λαζάρου Ιωάννης εκπρόσωπος της εταιρείας και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη
μελέτη.

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 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) και 1 λευκό της κας.
Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική, την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου συνολικής ισχύος 90,16084MW της
΄΄ABO WIND HELLAS A.E. ΄΄ στις θέσεις << Γολίνες 1 >> (19,99032MW ), << Γολίνες 2
>> (19,99032MW ),<< Γολίνες 3 >> (19,99032MW ),<< Γολίνες 4 >> (19,99032MW ) και



<< Μάνα Βρύση >> (10,19956MW ),στο Δήμο 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 μετέτρεψαν εύφορες
περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
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, που ενθάρρυναν ακόμη και κάποιους μικροεπενδυτες να
αναπτύξουν φωτοβολταικές εγκαταστάσεις μικρότερης έκτασης, προσδοκώντας το εύκολο
κέρδος, που σε μια πορεία θα καταπιούν οι μεγάλοι επενδυτές.
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. 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)για
την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ.έως 20 μικροκυματικές, με δρόμο
πρόσβασης, της εταιρείας <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού
χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΑΣΜΗΝΙΟ 1002638>> στη
θέση <<ΑΣΜΗΝΙΟ >>, του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού Ν. Ευβοίας, 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….. Ταυτόχρονα, 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 6ο: 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 ΄΄ Βιολογικός
καθαρισμός αστικών λυμάτων Τ.Κ. Στενής΄΄ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για υφιστάμενη Εγκατάσταση
επεξεργασίας αστικών λυμάτων που εξυπηρετεί 1500 κατοίκους.
Προτείνεται συγκεκριμένα η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών για
επαναχρησιμοποίηση για άρδευση σε εκτάσεις με φυτά που δεν προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφές…… Προσδιορίζεται, ταυτόχρονα, πως τις
ημέρες που υπάρχουν κατακρημνίσματα ( από Σεπτέμβριο ως Μάρτιο ) να οδηγούνται
στον χείμαρρο στη θέση Μεγάλο Χαντάκι» Στενής, που έχει χαρακτηριστεί ως αποδέκτης
διάθεσης.
Εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από αρμόδιους φορείς και πολίτες…… Αφού
σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος…… Δεν έχουμε
αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13

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.: 3/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Διστόμου - Αράχωβας, 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 21MW της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ
ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΕ΄΄στη θέση << Πριόνια >> του Δήμου 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 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 14

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε ο κος
Δημητρίου Λουκάς εκπρόσωπος της εταιρείας ζητώντας (προφορικά) την αναβολή της
συζήτησης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της
με α.π. οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση
΄΄ ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΤΟΥΡΛΑ - ΚΑΡΠΟΝΙ΄΄, συνολικής ισχύος 46 ΜW και των συνοδών
υποστηρικτικών έργων, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών
Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα, της εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.΄΄, σε
συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ.2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020( Α΄92).

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος της επιτροπής κος Κυρμανίδης Ηλίας , ο οποίος
διαφώνησε με την αναβολή και ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση του
εκπρόσωπου της εταιρείας κου Δημητρίου Λουκά.

ΘΕΜΑ 1ο - Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης Ηλίας εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αναβολή της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης
Ηλίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αποφάσισε κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους κατά της αναβολής και 2 υπέρ ( της κας Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική
και του κου Πατσιούρα Γεωργίου ) τη συζήτηση της μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της με α.π. οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ:
Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός
Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΄΄ ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΤΟΥΡΛΑ -
ΚΑΡΠΟΝΙ΄΄, συνολικής ισχύος 46 ΜW και των συνοδών υποστηρικτικών έργων, των
Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας
αντίστοιχα, της εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6



( υποπερ.ββ, της παρ.2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
4 του Ν. 4685/2020( Α΄92).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 15

ΘΕΜΑ 8ο: 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) το απο 25/01/2021 Δ11έντυπο απόψεων επι της ΜΠΕ του
Συλλόγου Απεραντίων ΄΄ οι Άγιοι Ανάργυροι΄΄, β) το με αριθμ. Πρωτ:4995/7/11.01.2021
έγγραφο του ΄΄ Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, γ) το με
αριθμ. Πρωτ:24440/48/03.02.2021 Δ11έντυπο απόψεων επι της ΜΠΕ του πολιτιστικού
Συλλόγου Τροβάτου, δ) το με αριθμ. Πρωτ:24461/49/ το απο 03.02.202 Δ11έντυπο
απόψεων επι της ΜΠΕ του Συλλόγου Απανταχού Βραγγιανιτών ΄΄ Άγιος Ιωάννης ο
Θεολόγος ΄΄, ε) το με αριθμ. Πρωτ:24478/50/04.02.2021 Δ11έντυπο απόψεων επι της
ΜΠΕ της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, στ) την με αριθμ. 1008/2019 Απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατειας, Τμήμα Ε΄ , ζ) το απο 03/02/202 Δ11έντυπο απόψεων
επι της ΜΠΕ του Συλλόγου Βαλαριωτών Αγράφων Ευρυτανίας ΄΄ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ΄΄ , η) το με αριθμ. Πρωτ:27296/54 08.02.2021 έγγραφο του κου Ευάγγελου
Κατσιφού με τις απόψεις του επι της ΜΠΕ , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την Τροποποίηση της με α.π. οικ. 198016/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ0-Υ4Σ) Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΄΄ ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΤΟΥΡΛΑ - ΚΑΡΠΟΝΙ΄΄, συνολικής
ισχύος 46 ΜW και των συνοδών υποστηρικτικών έργων, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας
& Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα, της εταιρείας
ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ.2.β) του
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.
4685/2020( Α΄92),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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 16

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε ο κος
Δημητρίου Λουκάς εκπρόσωπος της εταιρείας ζητώντας (προφορικά) την αναβολή της
συζήτησης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της
με α.π. οικ. 198017/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40 ΜW, στη θέση
Μίχος - Βοϊδολίβαδο - Απέλινα, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των
Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.΄΄, σε
συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ. 2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 ( Α΄ 92), σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος της επιτροπής κος Κυρμανίδης Ηλίας , ο οποίος
διαφώνησε με την αναβολή και ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση του
εκπρόσωπου της εταιρείας κου Δημητρίου Λουκά.

ΘΕΜΑ 2ο - Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης Ηλίας εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αναβολή της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης
Ηλίας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αποφάσισε κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους κατά της αναβολής και 2 υπέρ ( της κας Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική
και του κου Πατσιούρα Γεωργίου ) τη συζήτηση της μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για την τροποποίηση της με α.π. οικ. 198017/04-05-2012 (ΑΔΑ:
Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός
Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων,
συνολικής ισχύος 40 ΜW, στη θέση Μίχος - Βοϊδολίβαδο - Απέλινα, των Δήμων Αγράφων,
Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της
εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ.
2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020
( Α΄ 92).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 17

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 α) το απο 25/01/2021 Δ11έντυπο απόψεων επι της ΜΠΕ του Συλλόγου
Απεραντίων ΄΄ οι Άγιοι Ανάργυροι΄΄, β) το με αριθμ. Πρωτ:4995/7/11.01.2021 έγγραφο του
΄΄ Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, γ) το με αριθμ.
Πρωτ:24440/48/03.02.2021 Δ11έντυπο απόψεων επι της ΜΠΕ του πολιτιστικού



Συλλόγου Τροβάτου, δ) το με αριθμ. Πρωτ:24461/49/ το απο 03.02.202 Δ11έντυπο
απόψεων επι της ΜΠΕ του Συλλόγου Απανταχού Βραγγιανιτών ΄΄ Άγιος Ιωάννης ο
Θεολόγος ΄΄, ε) το με αριθμ. Πρωτ:24478/50/04.02.2021 Δ11έντυπο απόψεων επι της
ΜΠΕ της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, στ) την με αριθμ. 1007/2019 Απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατειας, Τμήμα Ε΄ , ζ) το απο 03/02/2021 Δ11έντυπο απόψεων
επι της ΜΠΕ του Συλλόγου Βαλαριωτών Αγράφων Ευρυτανίας ΄΄ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ΄΄ , η) το με αριθμ. Πρωτ:27296/54/ 08.02.2021 έγγραφο του κου Ευάγγελου
Κατσιφού με τις απόψεις του επι της ΜΠΕ , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την τροποποίηση της με α.π. οικ. 198017/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40
ΜW, στη θέση Μίχος - Βοϊδολίβαδο - Απέλινα, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης
Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ
Α.Ε.Ε.΄΄, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 ( υποπερ.ββ, της παρ. 2.β) του Ν. 4014/2011 (Α΄
209) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4685/2020 ( Α΄ 92), 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
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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. 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
γηπέδου Καμαρίτσας΄΄ στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο στις
αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ίδια περιοχή.
Εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από αρμόδιους φορείς και πολίτες…… Αφού
σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος…… Δεν έχουμε
αντίρρηση.
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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. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το με αριθμ. 1/2017 πρακτικό της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) τη με αριθμ. 2/3/2021απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών, γ) τη με αριθμ. 2/3/2021απόφαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, δ) τη με αριθμ.
5/2021απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβανατών του Δήμου
Λοκρών ε) το με αριθμ. πρωτ: 33497/64/17.02.2021 έγγραφο του Μελετητή Γ.
Νικολακόπουλου Ε. Μιχαηλίδου & Συν/τες Ε.Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)για τα ΄΄ Πλευρικά διόδια στους Α/Κ Αταλάντης και Λιβανατών του
Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ ΄΄,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Είναι γνωστό, πως, με την ευθύνη των διαψειριστών
του συστήματος ( Ν.Δ, ΣΥΡΖΑ και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ), στη βάση συγκεκριμένων οδηγιών
της Ε, έχει επιλεγεί – από χρόνια - σαν τρόπος κατασκευής δημόσιων έργων και παροχής
υπηρεσιών οι Συμβάσεις Παραχώρησης και τα ΣΔΙΤ.
Σε αυτή την βάση κατασκευάστηκαν και μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι τους οποίους
εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες εισπράττοντας τα διόδια, εξασφαλίζοντας μονοπωλιακά και
κάθε αγοραστική ανάγκη αυτών που κυκλοφορούν.
Σημειώνουμε μάλιστα πως οι συμβάσεις παραχώρησης έχουν περάσει στην Βουλή με τις
ψήφους των διαχειριστών του συστήματος, που προβλέπουν την δυνατότητα αύξησης των
διοδίων ακόμη και κρατική ενίσχυση….. για να μην χάσουν οι παραχωρησιούχοι.
Σε αυτό το κλίμα δρουν οι παραχωρησιούχοι – κεφαλαιοκράτες, που θέλουν πάντα να
αυξάνουν τα κέρδη τους.
Για αυτό τον λόγο ζητάνε τα πλευρικά διόδια, που άλλωστε προβλέπονται από τις
Συμβάσεις παραχώρησης που ψήφισαν ή αποδέχτηκαν οι διαχειριστές του συστήματος.
Με αυτή την λογική η δική μας θέση είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ….
Φαίνεται πως συμφωνούμε με την εισήγηση, που όμως θεωρούμε υποκριτική μια και την
προωθούν για να δείξουν φιλολαϊκό profile, αποκρύπτοντας πως αυτή τους η απόφαση
είναι συμβουλευτική και δεν μπορεί να αλλάξει αυτά που ψήφισαν τα Κόμματα τους στην
Βουλή.
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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. 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)για
την υπόγεια εκμετάλλευση βωξιτικών φακών ΄΄ ΣΤΕΝΗ ΑΡΑΧΩΒΗΣ 8-9 ΄΄ στη θέση
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΑΦΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ξεκινάει την τοποθέτηση της
από την αντίληψη πως ο ορυκτός πλούτος της Χώρας είναι λαϊκή περιουσία και δεν
πρέπει να παραδίδεται στην ιδιωτική εκμετάλλευση του μεγάλου κεφαλαίου….
Κατά την άποψή μας η όποια εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Χώρας πρέπει να
γίνεται μέσω ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που
δεν θα εξυπηρετεί τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο.
Στην ίδια πρέπει να βλέπουμε τις ερευνητικές δραστηριότητες αλλά και την μορφή
εκμετάλλευσης των όποιων κοιτασμάτων….
Να έχουμε σαφή αντίληψη πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν έχει καμιά σχέση με
την καπιταλιστική εκμετάλλευση….
Με αυτή την λογική…… 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. Τερζή
Αντώνη καθώς και το με αριθμ. 1/2021πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψου, 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 κ. Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική, ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση
“Βόρεια Χερονήσι”, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας, που προέρχεται απο
διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων, στη θέση “Χερονήσι”, του Δήμου
Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε την άποψη και
διεκδικούμε :

 Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),

 Την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών»,
κάτω από συγκεκριμένους όρους :

1. Προ της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση
«Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου».

2. Να παρθούν μέτρα αποτροπής ή έστω και περιορισμού της μονοπωλιακής
εκμετάλλευσης και αυτού του τομέα.

3. Να υπάρχει διαρκής έλεγχος των όρων λειτουργίας κάθε Υδατοκαλλιέργειας.



4. Για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να είναι στο εξής αναγκαία
η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από τα πρώτα
στάδια σχεδιασμού και όχι η απλή γνώμη τους, η οποία περιφρονείται
διαχρονικά έως σήμερα.

Με αυτή την λογική η ψήφος μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ στην συγκεκριμένη εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 14ο: 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 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την ανανέωση - τροποποίηση ( αύξηση της δυναμικότητας, αύξηση της χερσαίας
έκτασης, περιβαλλοντική αδειοδότηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, κλπ.) της
αρ. 7657/1276/09-03-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ),
όπως τροποποιήθηκε με τη αρ. 163455/22-09-2020 απόφασής μας, για τη λειτουργία
υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρείας
΄΄ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ΄΄ σε έκταση 19.707,00 τ.μ. στη θέση “Αλεπότρυπα ή Ιμπραήμ ”, Τ.Κ .
Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε την άποψη και
διεκδικούμε :

 Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),

 Την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών»,
κάτω από συγκεκριμένους όρους :

1. Προ της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση
«Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου».

2. Να παρθούν μέτρα αποτροπής ή έστω και περιορισμού της μονοπωλιακής
εκμετάλλευσης και αυτού του τομέα.

3. Να υπάρχει διαρκής έλεγχος των όρων λειτουργίας κάθε Υδατοκαλλιέργειας.
4. Για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να είναι στο εξής αναγκαία

η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από τα πρώτα
στάδια σχεδιασμού και όχι η απλή γνώμη τους, η οποία περιφρονείται
διαχρονικά έως σήμερα.

Με αυτή την λογική η ψήφος μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ στην συγκεκριμένη εισήγηση, που
προβλέπει για αυτό το ιχθυοτροφείο αύξηση της δυναμικότητας, αύξηση της χερσαίας
έκτασης και περιβαλλοντική αδειοδότηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων.
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ΘΕΜΑ 15ο: 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 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
106,92MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε΄΄ σε εκτός σχεδίου γήπεδο της Δ.Ε. Ξυνιάδας στο
Δήμο 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 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 μετέτρεψαν εύφορες
περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
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, που ενθάρρυναν ακόμη και κάποιους μικροεπενδυτες να
αναπτύξουν φωτοβολταικές εγκαταστάσεις μικρότερης έκτασης, προσδοκώντας το εύκολο
κέρδος, που σε μια πορεία θα καταπιούν οι μεγάλοι επενδυτές.
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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Επίσης στη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχε ο κος
Πετρόχειλος Παναγιώτης εκπρόσωπος της εταιρείας και τοποθετήθηκε επί τα
αναφερόμενα στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 16ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και 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 α)αριθμ. 90/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αλιάρτου - Θεσπιέων , β)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 μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση 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.



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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 25

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11.40 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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