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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 20 Mαιου 2021 , ημέρα Πέμπτη 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.: 98926/246/15-05-2021 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 5ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 28 / 04/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης
Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.) με ξενοδοχείο , με την επωνυμία <<ΑΥΡΑ>>
επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 20 στα Λουτρά Αιδιψού Ν.Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 34,9664MW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ
ΑΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΠΕΤΑΛΑΣ 1 ΄΄ (19,992 MW) και ΄΄ ΠΕΤΑΛΑΣ 1 ΄΄
(14,9744 MW) Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας στο Δήμο Δομοκού Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 ΜW της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ ΄΄ στη
θέση << EΛΙΤΣΑ >> 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) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
& ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Προφήτης Ηλίας ΄΄ του Δήμου Δομοκού
Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW της εταιρείας ΄΄ AGELESS ΑΕE΄΄ στη
θέση “Xαλβάνια 2” των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας.
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 24 MW της εταιρείας ΄΄ ENDLESS ΑΕE΄΄ στη
θέση “Xαλβάνια I” των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΕΤΟΣ Α.Ε.΄΄ στη θέση “ΚΟΡΦΗ” των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων και Θηβαίων στο
Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού
σταθμού(Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12ΜW της εταιρείας ΄΄
ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << ΜΠΟΡΔΟΣΑ 1 >> του Δήμου Θηβαίων Ν.
Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16ΜW της εταιρείας ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΤΛΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << Τρέπεζα 4 >> του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας ΄΄ ΝΟΤΙΑS ΜΑE΄΄ στη
θέση “Βολιθιά” του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ .
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 28MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΘΟΔΑ
ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄Θόδα ΄΄ του Δήμου Ορχομενού στο Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΧΑΛΚΑΣ
ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄Χαλκάς ΄΄ του Δήμου Ορχομενού στο Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΑ
ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Βουλγάρα ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ
ΡΑΧΗ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψηλή Ράχη ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 60MW της ΄΄CONSORTIUM
SOLAR POWER SYSTEMS ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Βαθύρεμα΄΄ , ΄΄ Βαθύρεμα 2΄΄, ΄΄ Γριάς Βρύση
΄΄, ΄΄ Καλαματέικα΄΄ ,΄΄ Καραντζοράχη ΄΄, ΄΄ Κεραμαργιό ΄΄, ΄΄ Κοτρώνη ΄΄, ΄΄ Λαντάρου ΄΄, ΄΄
Μακαρέ Κήπος ΄΄, ΄΄ Μπουγάζι΄΄, ΄΄ Μπουγάζι 2΄΄, ΄΄ Ξυλογέφυρα΄΄, ΄΄ Τραγασιές ΄΄, και ΄΄
Φτελιά ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
΄΄Δημιουργία πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών ΄΄ στο Δήμο Λαμιέων
Νομού Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 43,9 MW της ΄΄CENTAURUS
ENERGY SOLUTION 2 MIKE ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (13,5 MW) , ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (19,7
MW) και ΄΄ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ΄΄ (12,5 MW)Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού στο
Ν.Φθιώτιδας.
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. Πατσιούρας Γεώργιος , Αντιπρόεδρος , 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 κα Αναγνώστου Μαρία, η οποία και δεν
αντικαταστάθηκε.



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

Πολιτική Επικαιρότητα.

Η πολιτική «αναβάθμισης» της στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος - δολοφόνο, το
Ισραήλ, που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά, δίνει άλλοθι στα εγκλήματα σε
βάρος ενός ολόκληρου λαού. Να αναγνωριστεί άμεσα το Παλαιστινιακό κράτος,
αξιοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015
Ο λαός οφείλει να δείξει τη δύναμή του, παλεύοντας για απεμπλοκή της χώρας από τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, το ξήλωμα των αμερικανικών βάσεων, τη μη συμμετοχή σε
ιμπεριαλιστικές αποστολές.

****************
Με τον αριθμό των τμημάτων σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας που κλείνουν λόγω
κρουσμάτων να πολλαπλασιάζονται, δείχνοντας στην πράξη την ανάγκη πρόσθετων
μέτρων για ανοιχτά σχολεία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χτες ότι περιορίζει τα self tests για
την εκπαιδευτική κοινότητα από δύο εβδομαδιαίως σε ένα!
Η μείωση των υποχρεωτικών και δωρεάν self tests αποτελεί προκλητική υποχώρηση
ακόμα και στο στοιχειώδες μέτρο της αυτοδιάγνωσης, το οποίο κατά τ' άλλα κυβέρνηση και
υπουργείο Παιδείας είχαν πλασάρει το προηγούμενο διάστημα ως το «απόλυτο» μέτρο
εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής προστασίας.
Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκφράζουμε την πολιτική διαμαρτυρία μας και καλούμε τον λαό
να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα……
Τον καλούμε να αγωνιστεί και να διεκδικήσει τα αναγκαία μέτρα προστασίας, για την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων…..

 Αραίωση των τμημάτων με προσλήψεις εκπαιδευτικών
 Συνεχείς ελέγχους με ευθύνη του ΕΟΔΥ,
 Κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εκπαιδευτικών,
 Μέτρα υγιεινής σε όλα τα σχολεία.

Ειδικότερα Ζητήματα.

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε θέσει για συζήτηση, στην διάρκεια των συνεδριάσεων της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, πολλά ζητήματα που αφορούν την πολιτική και τις
δραστηριότητες της Περιφέρειας στον τομέα του περιβάλλοντος.
Τίποτε, όμως, από αυτά δεν συζητήθηκε μέχρι σήμερα… Δεν υπήρξε τοποθέτηση της
Περιφερειακής Αρχής….όπως δεν υπήρξε και συγκεκριμένη έκφραση των θέσεων των
άλλων παρατάξεων….



Σε αυτή την βάση θεωρούμε πως ο καθένας αναλαμβάνει τις πολιτικές του ευθύνες.
Για να διευκολύνω την συζήτηση σας υπενθυμίζω ορισμένα ζητήματα :
• 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.
Θεωρούμε, επίσης, πολιτικά σκόπιμο να προτείνουμε :
1. Την διαμόρφωση απολογισμού πεπραγμένων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
την παρουσίαση του σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής για τον εντοπισμό περιοχών της Στερεάς
Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ύδρευσης…. Εξέταση της αποτελεσματικότητας
των μέτρων που λαμβάνονται.
3. 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 έκανε αναφορά σχετικά με τους ενεργειακούς
στόχους των ΑΠΕ και τόνισε πως τελικά πρέπει να δούμε την ενεργειακή αναβάθμιση με
βάση τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε και όχι την ανεξέλεκτη αδειοδότηση.

Τέλος το τακτικό μέλος της επιτροπής κα Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική
αναφέρθηκε στη χωροθέτηση των ΑΠΕ και τόνισε πως πρέπει να σταματήσει η συνεχώς



αυξανόμενη αδειοδότηση κάθε μορφής ανεμογεννητριών διαφορετικά ο Ελικώνας θα
τελειώσει.
Με τη εγκατάσταση μεγάλου αριθμού ΑΠΕ επηρεάζεται το φυσικό περιβάλλον και αλλάζει
το μικροκλίμα της περιοχής...
Κατανοώ τις απολύτως δικαιολογημένες ανησυχίες των πολιτών, κάθε φορά που έρχεται
στην επιτροπή η έγκριση των μελετών για την αδειοδότηση ΑΠΕ και σας ζητώ να μη
συνεχίσουμε άλλο στη χορήγηση νέων αδειοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 28 / 04/ 2021.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Δεν έχουμε αντίρρηση στην επικύρωση των
πρακτικών…..
Σημειώνουμε, όμως, πως δεν καταγράφονται πάντα με ακρίβεια, οι απαντήσεις του
εκπροσώπου της Περιφερειακής Αρχής και όποιες συγκεκριμένες απόψεις διατυπώνονται
από μέρους των άλλων παρατάξεων….
Σε αυτή την βάση κρίνουμε σκόπιμο να προτείνουμε για εφαρμογή το σύστημα
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ των πρακτικών.
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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

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης
Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.) με ξενοδοχείο , με την επωνυμία <<ΑΥΡΑ>>
επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 20 στα Λουτρά Αιδιψού Ν.Ευβοίας, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για εγκαταστάσεις που λειτουργούν
χρόνια….
Το καινούργιο στην μελέτη είναι η Κολυμβητική Δεξαμενή (δημόσια – μικρή υπαίθρια) που
λειτουργεί με μείγμα ιαματικού και θαλασσινού νερού……Χωρίς να αναφέρεται που
οδηγούνται οι εν λόγω εκροές…. Ενώ είναι δεδομένο πως το άδειασμα της κολυμβητικής
δεξαμενής δεν θα πρέπει να οδηγείται στο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου.
Στο βαθμό που η συγκεκριμένη παρατήρηση γίνεται στην εισήγηση……..
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. 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 κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
34,9664MW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΠΕΤΑΛΑΣ 1 ΄΄ (19,992
MW) και ΄΄ ΠΕΤΑΛΑΣ 1 ΄΄ (14,9744 MW) Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας στο Δήμο Δομοκού
Ν.Φθιώτιδας.
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 καθώς και α) αριθμ. Πρωτ: 8320/18-05-2021 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων, β)
αριθμ. Πρωτ: 103012/19-05-2021έγγραφο της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ ΄΄,( με τα οποία
ζητούν την αναβολή της συζήτησης του θέματος), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 ΜW της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ
΄΄ στη θέση << EΛΙΤΣΑ >> του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, κατόπιν αιτήματος του
Δήμου Θηβαίων προκειμένου να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
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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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

ομόφωνα

την αναβολή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Προφήτης Ηλίας ΄΄ του Δήμου
Δομοκού Ν.Φθιώτιδας, προκειμένου ο Δήμος Δομοκού να διατυπώσει άποψη επί του
θέματος.
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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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 την αριθμ.: 16/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωρίδος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW της εταιρείας ΄΄ AGELESS ΑΕE΄΄
στη θέση “Xαλβάνια 2” των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας.
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 61



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.: 16/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δωρίδος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας ΄΄ ENDLESS ΑΕE΄΄
στη θέση “Xαλβάνια I” των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας.
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 62

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 το αριθμ. πρωτ: 8320/18-05-2021 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομοφωνα

την αναβολή έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.΄΄ στη θέση “ΚΟΡΦΗ” των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων και Θηβαίων
στο Ν.Βοιωτίας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να διατυπώσει
άποψη επί του θέματος.



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 63

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 το αριθμ. πρωτ: 8320/18-05-2021 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
΄φωτοβολταικού σταθμού(Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12ΜW της
εταιρείας ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << ΜΠΟΡΔΟΣΑ 1 >> του Δήμου
Θηβαίων Ν. Bοιωτίας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να διατυπώσει
άποψη επί του θέματος.
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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 64

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 το αριθμ. πρωτ: 8320/18-05-2021 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16ΜW της εταιρείας ΄΄
ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << Τρέπεζα 4 >> του Δήμου Θηβαίων στο Ν.
Bοιωτίας, προκειμένου να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 65



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

ομόφωνα

την αναβολή της έγκρισης της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας ΄΄
ΝΟΤΙΑS ΜΑE΄΄ στη θέση “Βολιθιά” του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ Ν.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ προκειμένου ο Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας να διατυπώσει άποψη
επί του θέματος.
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 66

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

ομόφωνα

την αναβολή της έγκρισης της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ
ΑΙΟΛΙΚΗ - ΘΟΔΑ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄Θόδα ΄΄ του Δήμου Ορχομενού στο Ν.Βοιωτίας,
προκειμένου ο Δήμος Ορχομενού να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
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 67

ΘΕΜΑ 13ο: 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 αναβολή της έγκρισης της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ
ΑΙΟΛΙΚΗ - ΧΑΛΚΑΣ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄Χαλκάς ΄΄ του Δήμου Ορχομενού στο Ν.Βοιωτίας,
προκειμένου ο Δήμος Ορχομενού να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
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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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

ομόφωνα

την αναβολή της έγκρισης της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ
ΑΙΟΛΙΚΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Βουλγάρα ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο
Ν.Φθιώτιδας, προκειμένου ο Δήμος Λοκρών να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
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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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

ομόφωνα

την αναβολή της έγκρισης της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ
ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψηλή Ράχη ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο
Ν.Φθιώτιδας., προκειμένου ο Δήμος Λοκρών να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
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 70

ΘΕΜΑ 16ο: 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 κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 60MW
της ΄΄CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEMS ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Βαθύρεμα΄΄ , ΄΄
Βαθύρεμα 2΄΄, ΄΄ Γριάς Βρύση ΄΄, ΄΄ Καλαματέικα΄΄ ,΄΄ Καραντζοράχη ΄΄, ΄΄ Κεραμαργιό ΄΄, ΄΄
Κοτρώνη ΄΄, ΄΄ Λαντάρου ΄΄, ΄΄ Μακαρέ Κήπος ΄΄, ΄΄ Μπουγάζι΄΄, ΄΄ Μπουγάζι 2΄΄, ΄΄
Ξυλογέφυρα΄΄, ΄΄ Τραγασιές ΄΄, και ΄΄ Φτελιά ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας.



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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 71

ΘΕΜΑ 17ο: 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 ΄΄Δημιουργία
πρόσβασης στο καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών ΄΄ στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση του κόμβου στον Αρχαιολογικό Χώρο
των Θερμοπυλών.
Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 18ο: 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 κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)



φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 43,9
MW της ΄΄CENTAURUS ENERGY SOLUTION 2 MIKE ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (13,5
MW) , ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (19,7 MW) και ΄΄ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ΄΄ (12,5 MW) Δ.Ε. Δομοκού του
Δήμου Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
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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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται 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

Αποστολόπουλος Κων/νος

Βελισσαρίου Αναστάσιος

Καραβασίλη Ιουλία



Κούκουζας Ευάγγελος

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλικής

Μπερμπερής Μωυσής
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