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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 17 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄, 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.: 50253/94/10-03-2021 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 2ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 17 / 02/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εφεδρική
διασύνδεση του έργου ΄΄ Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV για τη σύνδεση
του Κ.Υ.Τ. Αγ. Νικολάου με το Κ.Υ.Τ. Διστόμου΄΄ στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου-
Αράχοβας - Αντίκυρας του Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β)
πάρκου συνολικής ισχύος 147,784 ΜW στις θέσεις ΄΄ ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ΄΄( 7,5264 ΜW) ΄΄
ΓΛΥΤΣΟ ΄΄( 17,5616 ΜW), ΄΄ΔΕΣΦΙΝΑ (12,544 ΜW), ΄΄ ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 1 (15,0528 ΜW),
΄΄ ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 2 (10,0352 ΜW), ΄΄ΤΣΟΥΡΑΝΑ 1΄΄ ( 19,992 ΜW), ΄΄ΤΣΟΥΡΑΝΑ 2΄΄
( 19,992 ΜW), ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 1΄΄ (19,992 ΜW), ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 2΄΄ ( 17,5616 ΜW)
και ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 3΄΄ ( 7,5264 ΜW) Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών στο Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β)πάρκου ισχύος 18MW της ΄΄SKGR PV 8 ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << ΓΟΛΙΝΕΣ >> του
Δήμου 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 αδειοδότηση
του υφιστάμενου Κέντρου Ιαματικού τουρισμού - Θερμαλισμού Αιδηψού , κυριότητας του



ΤΑΙΠΕΔ και Διοίκησης- Διαχείρησης της ΕΤΑΔ Α.Ε. , στα Λουτρά Αιδηψού Νομού
Ευβοίας ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 344,15 ΚW,
της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Λογγιές ΄΄ του Δήμου
Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.662 ΚW,
της εταιρείας ΄΄ Π. ΣΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΓ. Ιωάννης ΄΄ του Δήμου
Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 427 ΚW, της
εταιρείας ΄΄ Π. ΣΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Παλαιοχώρι ΄΄ του Δήμου
Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση
του έργου : ΄΄ Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ( εργοστάσιο
κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων (οδού
πρόσβασης), στη θέση ΄΄ Βάρτος ΄΄ Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας
αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της ΄΄ ALFA GAS AEBEY΄΄ στη
θέση ΄΄ ΒΟΥΡΛΑΚΙ΄΄ Κοινότητας Ψαχνών ΔΕ Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων
Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας, με
φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυρμανίδης
Ηλίας, ενώ μέσω ΄΄zoom΄΄, 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
κ. Πατσιούρας Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό 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 πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄, 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 ο πρόεδρος της επιτροπής κος
Κυρμανίδης Ηλίας ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις ΑΠΕ.

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα των Αιολικών Πάρκων τόνισε ότι η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη πάρει ένα μεγάλο κομμάτι των αιολικών πάρκων έως σήμερα
και συνεχίζεται η κατάθεση ΜΠΕ για νέες αδειοδοτήσεις. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να
μας βρεί σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη κατάσταση, της οποίας γίνεται κατάγραφή
(από τις υπηρεσίες μας για κάθε περιφερειακή ενότητα χωριστά ) ώστε να διερευνήσουμε
τις δυνατότητες παρέμβασής μας συνολικά και να γίνουν κάποιες αλλαγές.

Επίσης πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Καραβασίλη Ιουλία πήρε
το λόγο και ζήτησε να καταγραφούν στο πρακτικό τα παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Δ Η Λ Ω Σ Η

Με αφορμή την συχνή συζήτηση, θεμάτων γύρω από την αδειοδότηση εγκατάστασης και
λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( αιολικά πάρκα, φωτοβολταικές συστοιχίες
και υδροηλεκτρικά έργα ), σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο να
σημειώσουμε :

 Τα θέματα αυτά έχουν κοινωνικό-πολιτική σημασία και ταξική διάσταση μια και
εξυπηρετούν σχεδιασμούς και συμφέροντα αντίστοιχα του εκμεταλλευτικού
συστήματος που ζούμε.

 Σε αυτό το σύστημα, τα όποια μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, παίρνονται ή
παρθούν, δεν μπορεί να περιορίσουν την κερδοσκοπική δραστηριότητα του
μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων.

 Η δήθεν καλύτερη ερμηνεία των οδηγιών της Ε.Ε και του υπάρχοντος νομοθετικού
πλαισίου. τα όποια διοικητικά μέτρα και η δήθεν χωροταξική διευθέτηση των
παρεμβάσεων των μονοπωλίων είναι αναποτελεσματικά και απλά καλλιεργούν
αυταπάτες.

 Μοναδική λύση στο πρόβλημα είναι ο ενιαίος, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα
φορέας, παραγωγής, διανομής και διαχείρισης της ενέργειας…. στην προοπτική
ενός διαφορετικού δρόμου εξέλιξης της κοινωνίας μας, σε αντιμονοπωλιακή



κατεύθυνση…. Σχεδιασμός και δραστηριότητες αντίστοιχες των λαϊκών αναγκών, με
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη αντίληψη, που εξηγεί την σταθερή αντίθεση μας στην
καπιταλιστική εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Η θέση μας είναι εντελώς διαφορετική από όσα - υποκριτικά - λένε οι εκπρόσωποι των
πολιτικών δυνάμεων, που υπακούοντας στις οδηγίες της Ε.Ε ψήφισαν τους νόμους…
αλλά και τους λεγόμενους οικολόγους, που θεωρούν πως η καπιταλιστική εκμετάλλευση
μπορεί να σεβαστεί το περιβάλλον.
Σε κάθε περίπτωση, θέτουμε στην κρίση του λαού την συνολική μας θέση, αγωνιζόμενοι
πλάι στον λαό για να αποτρέψουμε την συνεχιζόμενη επέκταση κάθε ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στον τομέα της ενέργειας.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η – Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η

Σε όλες τις παρατάξεις που μετέχουν στην επιτροπή, προκειμένου να τοποθετηθούν
συγκεκριμένα σε ζητήματα που εδώ και καιρό θέτουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
χωρίς να παίρνουμε απάντηση…..

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.
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.



 Πως εκτιμώνται τα ζητήματα που δημιουργούν οι δασικοί χάρτες και πως σκέπτεται
να τα αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, συνεκτιμώντας και τα προβλήματα που έχουν σε
πολλά αγροτεμάχια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 17 / 02/ 2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 26

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 την αριθμ.: 11/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και του κ. Μπερμπερή
Μωυσή ), την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
εφεδρική διασύνδεση του έργου ΄΄ Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV για τη
σύνδεση του Κ.Υ.Τ. Αγ. Νικολάου με το Κ.Υ.Τ. Διστόμου΄΄ στους Δήμους Λεβαδέων και
Διστόμου- Αράχοβας - Αντίκυρας του Ν.Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Με πρόσχημα τους «ίσους όρους ανταγωνισμού», η
Ε.Ε ζητά να πουληθούν και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε
ιδιωτικές εταιρείες.
Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της ασυδοσίας - «ελεύθερου
ανταγωνισμού» - στον τομέα της ενέργειας.
Για αυτό τον λόγο η Ε.Ε επέμενε από χρόνια στην υιοθέτηση μέτρων που θα επιβάλλουν
τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
από τις εταιρείες παραγωγής.
Ισχυρίζονταν και ισχυρίζονται πως μια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δε θα
πρέπει να έχει έλεγχο ή κατοχή ούτε των γραμμών μεταφοράς (υψηλή τάση), ούτε του
δικτύου διανομής, ώστε να μπορούν όλοι οι παραγωγοί να εκμεταλλεύονται με «ίσους
όρους» τη σχετική υποδομή.
Προτείνεται, δηλαδή, να πουληθούν τα δίκτυα σε άλλες εταιρείες.
Ο Όμιλος Μυτιληναίου, όμως, διαθέτοντας μεγάλα κεφάλαια, βαδίζει στον δρόμο του
πολυδιαφημισμένου ανταγωνισμού και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς παραγωγής,
μεταφοράς και διάθεσης της ενέργειας……
Ενδιαφερόταν για την παραγωγή ενέργειας και εκδηλώνει την πρόθεση του να επεκταθεί
και στα δίκτυα.
Για αυτό ζητάει άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την συγκεκριμένη γραμμή
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι στην διάσπαση της ΔΕΗ και
την Ιδιωτικοποίηση της…..
Είμασταν και Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με κάθε δραστηριότητα που ιδιωτικοποιεί
την παραγωγή της ενέργειας και επιτρέπει στα μονοπώλια που λυμαίνονται την αγορά της



να εκμεταλλεύονται και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της, που πληρώνουν αδρά οι
λαϊκές οικογένειες.
Γνωρίζουμε, ακόμη, πως στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για κατασκευή νέας
Γραμμής Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης, συνολικού μήκους περί τα
14km…. Για ανέγερση σαράντα δυο νέων πυλώνων Υψηλής Τάσης…….Και για διάνοιξη
δασικής οδοποιίας, συνολικού μήκους περί τα 8.700m……… που φυσικά αλλάζουν το
τοπίο και τις χρήσεις γης, αμφιβάλλοντας και για το κατά πόσον μπορούν να επηρεάσουν
την διαβίωση σε μεμονωμένες κατοικίες .
Με αυτή την λογική και χωρίς να γνωρίζουμε αν ζητήθηκε έγκαιρα η άποψη τοπικών
φορέων…… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 καθώς και α) την με αριθμ.: 2/1/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, β) το με αριθμ. πρωτ: 4530/16-03-2021έγγραφο του
Δημάρχου του Δήμου Δελφών με το οποίο μας ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του
θέματος για τη λήψη απόφασης απο το Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταικού (Φ/Β) πάρκου συνολικής ισχύος 147,784 ΜW στις θέσεις ΄΄ ΑΓ.
ΣΥΜΕΩΝ΄΄( 7,5264 ΜW) ΄΄ ΓΛΥΤΣΟ ΄΄( 17,5616 ΜW), ΄΄ΔΕΣΦΙΝΑ (12,544 ΜW), ΄΄
ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 1 (15,0528 ΜW), ΄΄ ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 2 (10,0352 ΜW), ΄΄ΤΣΟΥΡΑΝΑ 1΄΄
( 19,992 ΜW), ΄΄ΤΣΟΥΡΑΝΑ 2΄΄ ( 19,992 ΜW), ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 1΄΄ (19,992 ΜW),
΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 2΄΄ ( 17,5616 ΜW) και ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 3΄΄ ( 7,5264 ΜW) Δ.Ε.
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών στο Φωκίδας, για τη λήψη απόφασης απο το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.
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, παραδίδοντας την 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, δασικούς χώρους και βοσκοτόπια 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 μικροεπενδυτές 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 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), την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)πάρκου ισχύος 18MW της
΄΄SKGR PV 8 ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << ΓΟΛΙΝΕΣ >> 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, παραδίδοντας την 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, δασικούς χώρους και βοσκοτόπια 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 μικροεπενδυτές 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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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄zoom΄΄, συμμετείχε 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
καθώς και την αριθμ.: 6/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου



Ιστιαίας - Αιδηψού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκό της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση του υφιστάμενου Κέντρου
Ιαματικού τουρισμού - Θερμαλισμού Αιδηψού , κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ και Διοίκησης-
Διαχείρησης της ΕΤΑΔ Α.Ε. , στα Λουτρά Αιδηψού Νομού Ευβοίας ΄΄,σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ ΑΕ»)
είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των μνημονίων.
Η ΕΤΑΔ λειτουργεί στα λόγια χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά στην πράξη
εφαρμόζει τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας πέρα και έξω από κάθε έλεγχο της
Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης, με την χαλαρή εποπτεία των κυβερνήσεων που την
αντιλαμβάνονται σαν πύλη διείσδυσης της ολιγαρχίας του πλούτου και των μονοπωλίων….
Αφετηρία ΣΔΙΤ και ιδιωτικοποιήσεων.Σε αυτή την βάση, διαφωνούμε με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς και τον τρόπο αξιοποίησης των ιαματικών πηγών….. αναγνωρίζοντας πως η
λειτουργία τους δίνει πνοή ζωής στη ευρύτερη περιοχή της Αιδηψού…. Σε εκατοντάδες
εργαζόμενους, οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους της περιοχής
Ταυτόχρονα, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για τις ελλείψεις που παρουσιάζει η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που επισημαίνονται και στην εισήγηση…..
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την έλλειψη ολοκληρωμένων προβλέψεων για την απαγωγή
χρησιμοποιημένου και μη ιαματικού νερού μέσω του Θερμοποτάμου προς την θάλασσα.
Επισημαίνουμε, επίσης, την απουσία οποιουδήποτε σχολίου του Δήμου, της Τοπικής
Κοινότητας ή και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων…..
Με αυτή την λογική….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
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Στη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄Ζοοm΄΄ συμμετείχε ο κος Καρανίκας
Αντώνιος εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευρυτανίας Χρυσω καθώς και η κα
Καράνη Δήμητρα Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των ‘’Απανταχού Κερασοβιτών το
Καραούλι’’ και τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

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 α) το με αριθμ. Πρωτ: 50292/95/10.03.2021έγγραφο του κου
Τσακανίκα Αντώνιου με τις απόψεις επι της ΜΠΕ, β) το με αριθμ.
Πρωτ:50797/96/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄
Αναστάσιος Γόρδιος΄΄ επι της ΜΠΕ , γ) το με αριθμ. Πρωτ:50836/98/11.03.2021 έγγραφο
με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεραντίων ΄΄ οι Άγιοι Ανάργυροι
΄΄ , δ) το με αριθμ. Πρωτ:50921/99/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του
Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Πρασσιωτών ΄΄Το Κυπαρίσσι ΄΄, ε) το με αριθμ.
Πρωτ:50944/100/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού
Συλλόγου ΄΄ Κουστέσας΄΄, στ) το με αριθμ. Πρωτ:51034/102/11.03.2021 έγγραφο με τις
απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλαρίου , ζ) το με αριθμ.
Πρωτ:51050/103/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού
Συλλόγου Δενδριωτών ΄΄ Άγιος Αντώνιος΄΄, η)το με αριθμ. Πρωτ:51068/105/11.03.2021
έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κερασοβιτών,



θ) το με αριθμ. Πρωτ:51536/106/11.03.2021 έγγραφο της κας Στεφανίας Βλάχου με τις
απόψεις της επι της ΜΠΕ, ι) το με αριθμ. Πρωτ:51867/112/12.03.2021 έγγραφο της κας
Ζυγογιάννη Σοφίας με τις απόψεις της επι της ΜΠΕ, ια) το με αριθμ.
Πρωτ:51878/113/12.03.2021 έγγραφο του κου Ανδρουλάκη Άγγελου με τις απόψεις της
επι της ΜΠΕ ιβ) το με αριθμ. Πρωτ:51890/114/12.03.2021 έγγραφο του Δικτύου Φορέων
και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων ιγ) το με αριθμ.
Πρωτ:51896/115/12.03.2021 έγγραφο του κου Καρανίκα Αντώνιου με τις απόψεις της επι
της ΜΠΕ, ιδ)το με αριθμ. Πρωτ:51913/116/12.03.2021 έγγραφο του Προέδρου του
Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτάνων κου Κων/νου Συγγούνη ΄΄ Ο Άγιος Νικόλαος ΄΄ με τις
απόψεις της επι της ΜΠΕ, ιε) το με αριθμ. Πρωτ:51919/117/12.03.2021 έγγραφο της
επιτροπής Αγώνα Αγραφιωτών με τις απόψεις της επι της ΜΠΕ,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 ) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 344,15 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Λογγιές ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας,
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……
Σημειώνουμε, επίσης, πως με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού»
υπέρ ιδιωτών δεσμεύονται τα νερά του τόπου μας…. αλλάζει ο δημόσιος και κοινωνικός
χαρακτήρας του……. η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άλλες ουσιαστικές μορφές ανάπτυξης άμεσα συνδεδεμένες με τα
λαϊκά στρώματα και τους αυτοαπασχολούμενους στην γεωργία, στην κτηνοτροφία στην
μεταποίηση των προϊόντων τους και τον τουρισμό.
Με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» ιδιωτικών συμφερόντων είναι
ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του υδάτινου πλούτου του τόπου μας και
συγκέντρωσής του στα χέρια λίγων κρατικό -επιδοτούμενων επιχειρηματιών.
Με άλλα λόγια μετατρέπεται το νερό από δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα,
που θα το εκμεταλλεύονται τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Σε αυτή την λογική, συνεκτιμώντας και την γνώμη τοπικών φορέων, 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 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 α) το με αριθμ. Πρωτ: 50292/95/10.03.2021έγγραφο του κου
Τσακανίκα Αντώνιου με τις απόψεις επι της ΜΠΕ, β) το με αριθμ.



Πρωτ:50797/96/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄
Αναστάσιος Γόρδιος΄΄ επι της ΜΠΕ , γ) το με αριθμ. Πρωτ:50836/98/11.03.2021 έγγραφο
με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεραντίων ΄΄ οι Άγιοι Ανάργυροι
΄΄ , δ) το με αριθμ. Πρωτ:50921/99/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του
Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Πρασσιωτών ΄΄Το Κυπαρίσσι ΄΄, ε) το με αριθμ.
Πρωτ:50944/100/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού
Συλλόγου ΄΄ Κουστέσας΄΄, στ) το με αριθμ. Πρωτ:51034/102/11.03.2021 έγγραφο με τις
απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλαρίου , ζ) το με αριθμ.
Πρωτ:51050/103/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού
Συλλόγου Δενδριωτών ΄΄ Άγιος Αντώνιος΄΄, η)το με αριθμ. Πρωτ:51068/105/11.03.2021
έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κερασοβιτών,
θ) το με αριθμ. Πρωτ:51536/106/11.03.2021 έγγραφο της κας Στεφανίας Βλάχου με τις
απόψεις της επι της ΜΠΕ, ι) το με αριθμ. Πρωτ:51867/112/12.03.2021 έγγραφο της κας
Ζυγογιάννη Σοφίας με τις απόψεις της επι της ΜΠΕ, ια) το με αριθμ.
Πρωτ:51878/113/12.03.2021 έγγραφο του κου Ανδρουλάκη Άγγελου με τις απόψεις της
επι της ΜΠΕ ιβ) το με αριθμ. Πρωτ:51890/114/12.03.2021 έγγραφο του Δικτύου Φορέων
και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων ιγ) το με αριθμ.
Πρωτ:51896/115/12.03.2021 έγγραφο του κου Καρανίκα Αντώνιου με τις απόψεις της επι
της ΜΠΕ, ιδ) το με αριθμ. Πρωτ:51913/116/12.03.2021 έγγραφο του Προέδρου του
Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτάνων κου Κων/νου Συγγούνη ΄΄ Ο Άγιος Νικόλαος ΄΄ με τις
απόψεις της επι της ΜΠΕ, ιε) το με αριθμ. Πρωτ:51919/117/12.03.2021 έγγραφο της
επιτροπής Αγώνα Αγραφιωτών με τις απόψεις της επι της ΜΠΕ,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 ) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.662 ΚW, της εταιρείας ΄΄ Π. ΣΑΛΚΟΣ - Ν.
ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΓ. Ιωάννης ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας,
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……
Σημειώνουμε, επίσης, πως με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού»
υπέρ ιδιωτών δεσμεύονται τα νερά του τόπου μας…. αλλάζει ο δημόσιος και κοινωνικός
χαρακτήρας του……. η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άλλες ουσιαστικές μορφές ανάπτυξης άμεσα συνδεδεμένες με τα
λαϊκά στρώματα και τους αυτοαπασχολούμενους στην γεωργία, στην κτηνοτροφία στην
μεταποίηση των προϊόντων τους και τον τουρισμό.
Με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» ιδιωτικών συμφερόντων είναι
ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του υδάτινου πλούτου του τόπου μας και
συγκέντρωσής του στα χέρια λίγων κρατικό -επιδοτούμενων επιχειρηματιών.
Με άλλα λόγια μετατρέπεται το νερό από δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα,
που θα το εκμεταλλεύονται τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Σε αυτή την λογική, συνεκτιμώντας και την γνώμη τοπικών φορέων, 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 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 με αριθμ. Πρωτ: 50292/95/10.03.2021έγγραφο του κου
Τσακανίκα Αντώνιου με τις απόψεις επι της ΜΠΕ, β) το με αριθμ.
Πρωτ:50797/96/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄
Αναστάσιος Γόρδιος΄΄ επι της ΜΠΕ , γ) το με αριθμ. Πρωτ:50836/98/11.03.2021 έγγραφο
με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεραντίων ΄΄ οι Άγιοι Ανάργυροι
΄΄ , δ) το με αριθμ. Πρωτ:50921/99/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του
Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Πρασσιωτών ΄΄Το Κυπαρίσσι ΄΄, ε) το με αριθμ.
Πρωτ:50944/100/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού
Συλλόγου ΄΄ Κουστέσας΄΄, στ) το με αριθμ. Πρωτ:51034/102/11.03.2021 έγγραφο με τις
απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλαρίου , ζ) το με αριθμ.
Πρωτ:51050/103/11.03.2021 έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού
Συλλόγου Δενδριωτών ΄΄ Άγιος Αντώνιος΄΄, η)το με αριθμ. Πρωτ:51068/105/11.03.2021
έγγραφο με τις απόψεις επι της ΜΠΕ του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κερασοβιτών,
θ) το με αριθμ. Πρωτ:51536/106/11.03.2021 έγγραφο της κας Στεφανίας Βλάχου με τις
απόψεις της επι της ΜΠΕ, ι) το με αριθμ. Πρωτ:51867/112/12.03.2021 έγγραφο της κας
Ζυγογιάννη Σοφίας με τις απόψεις της επι της ΜΠΕ, ια) το με αριθμ.
Πρωτ:51878/113/12.03.2021 έγγραφο του κου Ανδρουλάκη Άγγελου με τις απόψεις της
επι της ΜΠΕ ιβ) το με αριθμ. Πρωτ:51890/114/12.03.2021 έγγραφο του Δικτύου Φορέων
και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων ιγ) το με αριθμ.
Πρωτ:51896/115/12.03.2021 έγγραφο του κου Καρανίκα Αντώνιου με τις απόψεις της επι
της ΜΠΕ, ιδ) το με αριθμ. Πρωτ:51913/116/12.03.2021 έγγραφο του Προέδρου του
Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτάνων κου Κων/νου Συγγούνη ΄΄ Ο Άγιος Νικόλαος ΄΄ με τις
απόψεις της επι της ΜΠΕ, ιε) το με αριθμ. Πρωτ:51919/117/12.03.2021 έγγραφο της
επιτροπής Αγώνα Αγραφιωτών με τις απόψεις της επι της ΜΠΕ,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 ) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 427 ΚW, της εταιρείας ΄΄ Π. ΣΑΛΚΟΣ - Ν.
ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Παλαιοχώρι ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας,
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……
Σημειώνουμε, επίσης, πως με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού»
υπέρ ιδιωτών δεσμεύονται τα νερά του τόπου μας…. αλλάζει ο δημόσιος και κοινωνικός
χαρακτήρας του……. η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άλλες ουσιαστικές μορφές ανάπτυξης άμεσα συνδεδεμένες με τα



λαϊκά στρώματα και τους αυτοαπασχολούμενους στην γεωργία, στην κτηνοτροφία στην
μεταποίηση των προϊόντων τους και τον τουρισμό.
Με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» ιδιωτικών συμφερόντων είναι
ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του υδάτινου πλούτου του τόπου μας και
συγκέντρωσής του στα χέρια λίγων κρατικό -επιδοτούμενων επιχειρηματιών.
Με άλλα λόγια μετατρέπεται το νερό από δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα,
που θα το εκμεταλλεύονται τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Σε αυτή την λογική, συνεκτιμώντας και την γνώμη τοπικών φορέων, 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 33

Κατά την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων συνδέθηκε μέσω της πλατφόρμας ΄΄
ZOOM ΄΄ το τακτικό μέλος της επιτροπής κα: Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική:

ΘΕΜΑ 9ο: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) για την τροποποίηση του
έργου : ΄΄ Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ( εργοστάσιο
κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων (οδού
πρόσβασης), στη θέση ΄΄ Βάρτος ΄΄ Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας. σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Σημειώνουμε κατ αρχήν πως έχουμε διαφορετική
αντίληψη για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, διαφωνώντας με την
συγκρότηση και την λειτουργία του ΦοΔΣΑ σαν Α.Ε με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια.
Θεωρούμε πως αυτό πρέπει να γίνεται από δημόσιο φορέα ή διαδημοτική συνεργασία
ελεγχόμενη σταθερά και μόνιμα, με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, χωρίς περιθώρια
διείσδυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.
Εκτιμάμε πως αυτό πρέπει να γίνεται με τις πιο σύγχρονες, επιστημονικά, μεθόδους……
Πως αυτό δεν πρέπει να επιβαρύνει παραπέρα τις εργατικές – λαικές οικογένειες, που ήδη
υπερφορολογούνται…
Πέρα όμως από αυτή την διαφορετική μας αντίληψη, που θα συνεχίσουμε να την
προβάλλουμε, διεκδικώντας όλα τα έργα να αποτελούν δημόσια περιουσία και όχι
αντικείμενο εκμετάλλευσης των ιδιωτών…… έχοντας μπροστά μας τον ΧΥΤΥ της Φωκίδας,
που είναι χρήσιμο και απολύτως αναγκαίο έργο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις
υπάρχουσες, επιστημονικά προσδιορισμένες, προδιαγραφές……
Θα ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής του.
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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 κατά



πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ, 2 κατά ( του κου Πατσιούρα Γεωργίου και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) και 1 άρνηση ψήφου της (κας Καραβασίλη Ιουλίας ) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας αποθήκευσης,
εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της ΄΄ ALFA GAS AEBEY΄΄ στη θέση ΄΄
ΒΟΥΡΛΑΚΙ΄΄ Κοινότητας Ψαχνών ΔΕ Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ν.
Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η μελέτη αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της
υφιστάμενης δραστηριότητας “Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης
υγραερίου σε περιοχή της Κοινότητας Ψαχνών του Ν. Ευβοίας λόγω αναβάθμισης.
Ζητείται συγκεκριμένα η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της εγκατάστασης κατά
75m3, με την εγκατάσταση μίας επιπλέον δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου.
Πριν Ψηφίσουμε ζητάμε την γνώμη της Τοπικής Κοινότητας και του Δημοτικού Συμβουλίου,
που έχουν την εμπειρία λειτουργίας της μονάδας από το 1996…..
Για αυτό ζητάμε ΑΝΑΒΟΛΗ…….
Σε διαφορετική περίπτωση… ΑΠΕΧΟΥΜΕ
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11.55 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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