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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 28 Απριλίου 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.: 83007/207/22-04-2021 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 4ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 07 / 04/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,988MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΙΣΗ΄΄ του Δήμου Δομοκού στο
Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση
υφισταμένων και προσθήκη νέων χερσαίων εγκαταστάσεων Ι.Χ.Σ. και λειπών χερσαίων
εγκαταστάσεων, στη θέση ΄΄Λαυρία ΄΄, Τ.Κ. Μανάγουλης, Δ.Ε.Ευπαλίου, του Δήμου
Δωρίδας Ν.Φωκίδας της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ΄΄ .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,25 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ
Μ.Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Κοράμπαμπας>> 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 (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση
φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,26176 ΜW
από τη θέση ΄΄ Δεκαοκτάρια΄΄ των Δήμων Κιλελέρ και Λαρισαίων, στη θέση ΄΄ Άνω
Δένδρα΄΄ των Δήμων Αλιάρτου - Θεσπιέων και Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση
φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,19 ΜW από
τη θέση ΄΄ Θύμαρος΄΄ του Δήμου Θηβαίων, στη θέση ΄΄ Άνω Δένδρα΄΄ των Δήμων
Αλιάρτου - Θεσπιέων και Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία
υδατοδρομίου λιμένα Αλιβερίου, με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον Οργανισμό
Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία
υδατοδρομίου λιμένα Κύμης, με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον Οργανισμό
Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία
υδατοδρομίου λιμένα Χαλκίδας,στον όρμο Αγίου Στεφάνου, με φορέα ίδρυσης του
υδατοδρομίου, τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία
υδατοδρομίου λιμένα Λουτρών Αιδηψού, με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον
Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία
υδατοδρομίου λιμένα Καρύστου, με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον Οργανισμό
Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 MW της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ
ΜΑΕ΄΄στη θέση << Σκαρίτσες >> του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας - Αντίκυρας στο Ν.
Βοιωτίας.
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. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κούκουζας Ευάγγελος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική τακτικό μέλος

Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Πατσιούρας Γεώργιος, Π.Σ., ο οποίος και δεν
αντικαταστάθηκε.

στη συνεδρίαση παραβρέθηκε μέσω της εφαρμογής ΄΄zoom΄΄ και ο κ. Βούλγαρης
Αντώνιος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά 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 η κα Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε να
καταγραφούν στο πρακτικό τα παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ειδικότερα ζητήματα.

Χωρίς να ξεχνάμε τις προτάσεις που έχουμε διατυπώσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις
και παραμένουν αναπάντητες, θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο να προτείνουμε :
Την διαμόρφωση απολογισμού πεπραγμένων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και την
παρουσίαση του σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής για τον εντοπισμό περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα ύδρευσης…. Εξέταση της αποτελεσματικότητας των μέτρων
που λαμβάνονται.
Ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής για ουσιαστική εξέταση των αποτελεσμάτων από την
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), σε πόλεις με περισσότερους των 10.000 κατοίκων και τις
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), είτε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ), είτε για άλλες περιοχές εκτός ΒΑΑ, με συγκεκριμένη θεματική
αναπτυξιακή κατεύθυνση, σε σαφώς προσδιορισμένο χωρικό επίπεδο.

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

Επίσης πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το τακτικό μέλος της
επιτροπής κος Μπερμπερής Μωυσής ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την
ανάρτηση των δασικών χαρτών

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ



Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικότερα δε στις
νησιωτικές και τις ορεινές η ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Παρά την εξάμηνη παράταση στο χρόνο ανάρτησης αυτό δεν λύνει ουσιαστικά κανένα
πρόβλημα αν δεν συνοδευτεί με νέο και σαφές πολιτικό πλαίσιο.
Βέβαια το επιστημονικά ορθό θα ήταν το δασολόγιο να είχε προηγηθεί του κτηματολογίου
πράγμα που στις περισσότερες των περιπτώσεων σε εμάς δεν έγινε.
Έρχονται θεωρητικά αυτά τα δύο εργαλεία το κτηματολόγιο και το δασολόγιο για να
λύσουν προβλήματα και όχι μόνο σαν απλή μνημονική υποχρέωση.
Στην δικιά μας βέβαια περίπτωση μέχρι στιγμής οξύνει προβλήματα αντί να επιλύσει,
οξύνει το κοινωνικό αίσθημα της αδικίας και προσθέτει νέες δικαστικές προσφυγές στα ήδη
μπουκωμένα δικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μια γενναία πολιτική που θα έχει προ οφθαλμών και θα
σχετίζεται με στρατηγικούς σκοπούς για την χώρα και την οικονομία της. Στο πλαίσιο αυτό
και με υπεύθυνο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί και η σύνθετη και σοβαρή υπόθεση του
δασολογίου, των δασικών εκτάσεων , των εκμεταλλεύσεων γεωργικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής και των ιδιοκτησιών.
Χαρακτηριστικά στην Ευρυτανία το ποσοστό δασοκάλυψης και με βάση τους νέους
χάρτες υπερβαίνει το 90%. Η Ευρυτανία το 1945 είχε 60.000 πληθυσμό και τώρα έχει
10.000 και βέβαια δεκαπλάσια δασοκάλυψη.
Πρέπει να ληφθούν δίκαιες πρωτοβουλίες για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό χώρο και την
παραγωγική προοπτική της υπαίθρου.
Το σύνταγμα θέτει τις δικές του ρήτρες μα δεν είναι και απροσπέλαστο, αρκεί να υπάρχει
η αντίστοιχη βούληση και ο πολιτικός στόχος. Εκτάσεις που το 1945 ήταν αγροί και
κτήματα μπορούν και πρέπει να αποδοθούν για αγροτική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση
ο κεντρικός στόχος εδώ πρέπει να είναι η παραγωγική ανασύνταξη της υπαίθρου και η
υποστήριξη προγραμμάτων για την επιστροφή νέων ανθρώπων στον τόπο τους.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 07 / 04/ 2021.

Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Στα πρακτικά δεν καταγράφονται οι τοποθετήσεις του
κ. Προέδρου και των υπολοίπων μελών της Επιτροπής, οι διευκρινιστικές απαντήσεις του
κ. Διευθυντή κι οι παρεμβάσεις των παρευρισκομένων ούτε η συζήτηση που διεξήχθη.
Κατά τα λοιπά συμφωνούμε.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος δεν συμμετείχαν τα τακτικά μέλη της επιτροπής:
η κα. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική,ο κος Πατσιούρας Γεώργιος και ο κος
Μπερμπερής Μωυσής.

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 5 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,988MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ΄΄ στη
θέση ΄΄ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΙΣΗ΄΄ του Δήμου Δομοκού στο 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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Στη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω της εφαρμογής ΄΄Ζοοm΄΄ συμμετείχε το
τακτικό μέλος της επιτροπής η κα Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική.

Επίσης στη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄zoom΄΄, συμμετείχε και ο κος
Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά ΄΄ και
τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

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 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση υφισταμένων και προσθήκη
νέων χερσαίων εγκαταστάσεων Ι.Χ.Σ. και λειπών χερσαίων εγκαταστάσεων, στη θέση
΄΄Λαυρία ΄΄, Τ.Κ. Μανάγουλης, Δ.Ε.Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδας Ν.Φωκίδας της
εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ΄΄ .
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Διερωτόμαστε γιατί υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις
που δεν έχουν αδειοδοτηθεί….. Πότε έγιναν και Πως λειτουργούν…. Τι σόι επίβλεψη
υπήρχε ;



1. Πως η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί σε μη καθορισμένη ΠΟΑΥ ( Περιοχή
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ) και πως η Υπηρεσία χρησιμοποιεί
τον « ακόμη »…Τι παραπάνω ξέρει ;

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αυτά τα ζητήματα τα θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτα…..
Αποδεικνύουν πως κάνετε εσείς, ως Περιφερειακή Αρχή και η Κυβέρνηση, ότι μπορείτε για
να εξυπηρετήσετε τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Με αυτή την πολιτική λογική και επειδή η περιοχή που αναφέρεστε έχει πολλές τέτοιες
εγκαταστάσεις….. 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 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,25 ΜW της εταιρείας ΄΄
ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ Μ.Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Κοράμπαμπας>> 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.
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Στη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω της εφαρμογής ΄΄Ζοοm΄΄ συμμετείχε το
τακτικό μέλος της επιτροπής ο κος Μπερμπερής Μωυσής.



Επίσης στη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄zoom΄΄, συμμετείχε ο κος
Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά ΄΄ και
τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.
Τέλος στη συζήτηση μέσω της εφαρμογής ΄΄Ζοοm΄΄ συμμετείχαν: α) ο κος Κακογιάννης
Νικόλαος μελετητής και β) ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΄΄SPES SOLARIS CONCERT
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΄΄ κος Βαρβιτσιώτης Δημήτριος οι οποίοι
τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

Κατά τη συζήτηση του κατωτέρου θέματος το τακτικό μέλος της επιτροπής κος
Βελισσαρίου Αναστάσιος ζήτησε την αναβολή της συζήτησης της μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,26176 ΜW από τη θέση ΄΄
Δεκαοκτάρια΄΄ των Δήμων Κιλελέρ και Λαρισαίων, στη θέση ΄΄ Άνω Δένδρα΄΄ των Δήμων
Αλιάρτου - Θεσπιέων και Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας, για τη λήψη περισσότερων
στοιχείων προς την επιτροπή.

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 κου
Βελισσαρίου Αναστάσιου.

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 5 ψήφους κατά της αναβολής και 3 υπέρ ( της κας Καραβασίλη Ιουλίας, του κου
Βελισσαρίου Αναστάσιου και του κου Μπερμπερή Μωυσή ) τη συζήτηση της μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,26176 ΜW από τη θέση ΄΄
Δεκαοκτάρια΄΄ των Δήμων Κιλελέρ και Λαρισαίων, στη θέση ΄΄ Άνω Δένδρα΄΄ των Δήμων
Αλιάρτου - Θεσπιέων και Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 47

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 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) και 1 λευκό του κου Μπερμπερή Μωυσή, την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,26176 ΜW από τη θέση ΄΄
Δεκαοκτάρια΄΄ των Δήμων Κιλελέρ και Λαρισαίων, στη θέση ΄΄ Άνω Δένδρα΄΄ των Δήμων
Αλιάρτου - Θεσπιέων και Ορχομενού 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, 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 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 κατά

πλειοψηφία

με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) και 1 λευκό του κου Μπερμπερή Μωυσή, την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,19 ΜW από τη θέση ΄΄ Θύμαρος΄΄
του Δήμου Θηβαίων, στη θέση ΄΄ Άνω Δένδρα΄΄ των Δήμων Αλιάρτου - Θεσπιέων και
Ορχομενού 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 την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 49

ΘΕΜΑ 7ο: 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 για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Αλιβερίου,
με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.)
Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Μια σχετικά καινούργια επιχειρηματική πρωτοβουλία
ξεκίνησε στην Χώρα μας, που έχει εκτεταμένο θαλάσσιο περίγραμμα και πολλά νησιά….
Συνδυάζεται, φυσικά, με την προσδοκία τουριστικής « ανάπτυξη » και την εξέλιξη της
μεταφοράς επιβατών…..
Στον συγκεκριμένο τομέα ήδη δραστηριοποιούνται 2-3 μεγάλες εταιρείες που
προσανατολίζονται στην χρήση υδροπλάνων….
Αυτές οι εταιρείες βλέπουν κέρδος σε συγκεκριμένες επί του παρόντος διαδρομές και
σκοπεύουν να επενδύσουν….
Σε αυτή την διαδικασία Κυβέρνηση, Περιφέρειες και Δήμοι είναι έτοιμοι να κάνουν ότι
μπορούν στο όνομα της ανάπτυξης του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας…..
Ψηφίστηκε ο Ν 4663/2020 και προχωράνε χωρίς ολοκληρωμένη και ενιαία πρόβλεψη και
χωροταξία…. Χωρίς επεξεργασμένες προδιαγραφές και σχέδιο…. Άρχισαν να σχεδιάζουν
υποδομές, που πριν καν καθοριστούν συγκεκριμένες παράμετροι…… σπεύδουν, να τις
αδειοδοτήσουν.
Εκτιμούμε μάλιστα πως δεν θα διστάσουν να χρηματοδοτήσουν και τις αναγκαίες
υποδομές, διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Σημειώνουμε ακόμη πως ο Ο.Λ.Ν.Ε λειτουργεί σαν Α.Ε, με ιδιωτικοί-οικονομικά κριτήρια….
Πως τίποτε δεν μπορεί να τον δυσκολέψει στην πορεία ιδιωτικοποίησης του……
Με αυτή την πολιτική λογική και επειδή δεν έχουμε στα χέρια μας καμία έκθεση
σκοπιμότητας ή οικονομοτεχνική μελέτη….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 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 για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Κύμης,
με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.)
Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Μια σχετικά καινούργια επιχειρηματική πρωτοβουλία
ξεκίνησε στην Χώρα μας, που έχει εκτεταμένο θαλάσσιο περίγραμμα και πολλά νησιά….
Συνδυάζεται, φυσικά, με την προσδοκία τουριστικής « ανάπτυξη » και την εξέλιξη της
μεταφοράς επιβατών…..
Στον συγκεκριμένο τομέα ήδη δραστηριοποιούνται 2-3 μεγάλες εταιρείες που
προσανατολίζονται στην χρήση υδροπλάνων….
Αυτές οι εταιρείες βλέπουν κέρδος σε συγκεκριμένες επί του παρόντος διαδρομές και
σκοπεύουν να επενδύσουν….
Σε αυτή την διαδικασία Κυβέρνηση, Περιφέρειες και Δήμοι είναι έτοιμοι να κάνουν ότι
μπορούν στο όνομα της ανάπτυξης του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας…..
Ψηφίστηκε ο Ν 4663/2020 και προχωράνε χωρίς ολοκληρωμένη και ενιαία πρόβλεψη και
χωροταξία…. Χωρίς επεξεργασμένες προδιαγραφές και σχέδιο…. Άρχισαν να σχεδιάζουν
υποδομές, που πριν καν καθοριστούν συγκεκριμένες παράμετροι…… σπεύδουν, να τις
αδειοδοτήσουν.
Εκτιμούμε μάλιστα πως δεν θα διστάσουν να χρηματοδοτήσουν και τις αναγκαίες
υποδομές, διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Σημειώνουμε ακόμη πως ο Ο.Λ.Ν.Ε λειτουργεί σαν Α.Ε, με ιδιωτικοί-οικονομικά κριτήρια….
Πως τίποτε δεν μπορεί να τον δυσκολέψει στην πορεία ιδιωτικοποίησης του……
Με αυτή την πολιτική λογική και επειδή δεν έχουμε στα χέρια μας καμία έκθεση
σκοπιμότητας ή οικονομοτεχνική μελέτη….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 51

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 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 κατά

πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα
Χαλκίδας,στον όρμο Αγίου Στεφάνου, με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον
Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Μια σχετικά καινούργια επιχειρηματική πρωτοβουλία
ξεκίνησε στην Χώρα μας, που έχει εκτεταμένο θαλάσσιο περίγραμμα και πολλά νησιά….
Συνδυάζεται, φυσικά, με την προσδοκία τουριστικής « ανάπτυξη » και την εξέλιξη της
μεταφοράς επιβατών…..
Στον συγκεκριμένο τομέα ήδη δραστηριοποιούνται 2-3 μεγάλες εταιρείες που
προσανατολίζονται στην χρήση υδροπλάνων….
Αυτές οι εταιρείες βλέπουν κέρδος σε συγκεκριμένες επί του παρόντος διαδρομές και
σκοπεύουν να επενδύσουν….



Σε αυτή την διαδικασία Κυβέρνηση, Περιφέρειες και Δήμοι είναι έτοιμοι να κάνουν ότι
μπορούν στο όνομα της ανάπτυξης του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας…..
Ψηφίστηκε ο Ν 4663/2020 και προχωράνε χωρίς ολοκληρωμένη και ενιαία πρόβλεψη και
χωροταξία…. Χωρίς επεξεργασμένες προδιαγραφές και σχέδιο…. Άρχισαν να σχεδιάζουν
υποδομές, που πριν καν καθοριστούν συγκεκριμένες παράμετροι…… σπεύδουν, να τις
αδειοδοτήσουν.
Εκτιμούμε μάλιστα πως δεν θα διστάσουν να χρηματοδοτήσουν και τις αναγκαίες
υποδομές, διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Σημειώνουμε ακόμη πως ο Ο.Λ.Ν.Ε λειτουργεί σαν Α.Ε, με ιδιωτικοί-οικονομικά κριτήρια….
Πως τίποτε δεν μπορεί να τον δυσκολέψει στην πορεία ιδιωτικοποίησης του……
Με αυτή την πολιτική λογική και επειδή δεν έχουμε στα χέρια μας καμία έκθεση
σκοπιμότητας ή οικονομοτεχνική μελέτη….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 10ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) την με αριθμ.: 14/2021 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 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Λουτρών
Αιδηψού, με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας
(Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Μια σχετικά καινούργια επιχειρηματική πρωτοβουλία
ξεκίνησε στην Χώρα μας, που έχει εκτεταμένο θαλάσσιο περίγραμμα και πολλά νησιά….
Συνδυάζεται, φυσικά, με την προσδοκία τουριστικής « ανάπτυξη » και την εξέλιξη της
μεταφοράς επιβατών…..
Στον συγκεκριμένο τομέα ήδη δραστηριοποιούνται 2-3 μεγάλες εταιρείες που
προσανατολίζονται στην χρήση υδροπλάνων….
Αυτές οι εταιρείες βλέπουν κέρδος σε συγκεκριμένες επί του παρόντος διαδρομές και
σκοπεύουν να επενδύσουν….
Σε αυτή την διαδικασία Κυβέρνηση, Περιφέρειες και Δήμοι είναι έτοιμοι να κάνουν ότι
μπορούν στο όνομα της ανάπτυξης του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας…..
Ψηφίστηκε ο Ν 4663/2020 και προχωράνε χωρίς ολοκληρωμένη και ενιαία πρόβλεψη και
χωροταξία…. Χωρίς επεξεργασμένες προδιαγραφές και σχέδιο…. Άρχισαν να σχεδιάζουν
υποδομές, που πριν καν καθοριστούν συγκεκριμένες παράμετροι…… σπεύδουν, να τις
αδειοδοτήσουν.
Εκτιμούμε μάλιστα πως δεν θα διστάσουν να χρηματοδοτήσουν και τις αναγκαίες
υποδομές, διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Σημειώνουμε ακόμη πως ο Ο.Λ.Ν.Ε λειτουργεί σαν Α.Ε, με ιδιωτικοί-οικονομικά κριτήρια….
Πως τίποτε δεν μπορεί να τον δυσκολέψει στην πορεία ιδιωτικοποίησης του……
Με αυτή την πολιτική λογική και επειδή δεν έχουμε στα χέρια μας καμία έκθεση
σκοπιμότητας ή οικονομοτεχνική μελέτη….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 11ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 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 για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα
Καρύστου, με φορέα ίδρυσης του υδατοδρομίου, τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας
(Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Μια σχετικά καινούργια επιχειρηματική πρωτοβουλία
ξεκίνησε στην Χώρα μας, που έχει εκτεταμένο θαλάσσιο περίγραμμα και πολλά νησιά….
Συνδυάζεται, φυσικά, με την προσδοκία τουριστικής « ανάπτυξη » και την εξέλιξη της
μεταφοράς επιβατών…..
Στον συγκεκριμένο τομέα ήδη δραστηριοποιούνται 2-3 μεγάλες εταιρείες που
προσανατολίζονται στην χρήση υδροπλάνων….
Αυτές οι εταιρείες βλέπουν κέρδος σε συγκεκριμένες επί του παρόντος διαδρομές και
σκοπεύουν να επενδύσουν….
Σε αυτή την διαδικασία Κυβέρνηση, Περιφέρειες και Δήμοι είναι έτοιμοι να κάνουν ότι
μπορούν στο όνομα της ανάπτυξης του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας…..
Ψηφίστηκε ο Ν 4663/2020 και προχωράνε χωρίς ολοκληρωμένη και ενιαία πρόβλεψη και
χωροταξία…. Χωρίς επεξεργασμένες προδιαγραφές και σχέδιο…. Άρχισαν να σχεδιάζουν
υποδομές, που πριν καν καθοριστούν συγκεκριμένες παράμετροι…… σπεύδουν, να τις
αδειοδοτήσουν.
Εκτιμούμε μάλιστα πως δεν θα διστάσουν να χρηματοδοτήσουν και τις αναγκαίες
υποδομές, διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Σημειώνουμε ακόμη πως ο Ο.Λ.Ν.Ε λειτουργεί σαν Α.Ε, με ιδιωτικοί-οικονομικά κριτήρια….
Πως τίποτε δεν μπορεί να τον δυσκολέψει στην πορεία ιδιωτικοποίησης του……
Με αυτή την πολιτική λογική και επειδή δεν έχουμε στα χέρια μας καμία έκθεση
σκοπιμότητας ή οικονομοτεχνική μελέτη….. 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 12ο: 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.: 41/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Διστόμου Αράχωβας- Αντίκυρας,β)το με αριθμ.πρωτ: 863/27-04-2021υπόμνημα
της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ ΑΙΟLΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΄΄, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 MW της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ
ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΕ΄΄στη θέση << Σκαρίτσες >> 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 την εισήγηση
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις 11.10 π.μ. και συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας Αναγνώστου Μαρία Αλεξοπούλου Δέσποινα

Αποστολόπουλος Κων/νος

Βελισσαρίου Αναστάσιος

Καραβασίλη Ιουλία

Κούκουζας Ευάγγελος

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλικής

Μπερμπερής Μωυσής
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