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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.: 103983/262/20-05-2021 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 6ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 20 / 05/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 3ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 4ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 5ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 6ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 7ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 8ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 9ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 10ο: 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. ( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 11ο: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.( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

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, 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, ο οποίος 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 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 καταστραφεί με τη εγκατάσταση μεγάλου
αριθμού ΑΠΕ που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και αλλάζει το μικροκλίμα της
περιοχής..
Δήλωσε πως σημερίζεται και κατανοεί τις απολύτως δικαιολογημένες ανησυχίες των
πολιτών, κάθε φορά που έρχεται στην επιτροπή η έγκριση μελετών για την αδειοδότηση
ΑΠΕ και ζήτησε απο τα μέλη της επιτροπής να μην συνεχίσουν άλλο στη χορήγηση νέων
αδειοδοτήσεων, καταδικάζοντας με την υπογραφή τους το ΄΄ θάνατο ΄΄ μιας κοινότητας και
βοηθόντας της εταιρείες να πλουτίσουν.
Τέλος επισήμανε πως το εμβαδόν που έχει μείνει χωρίς την εγκατάσταση των
ανεμογεννητριών είναι ελάχιστο για την περιοχή του Ελικώνα και όχι μόνο.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 20 / 05/ 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.

Δ Η Λ Ω Σ Η
Προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά και να διανεμηθεί

στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο και αναγκαίο να αναφερθούμε στο
περιεχόμενο και την συχνότητα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Εξ αντικειμένου διαπιστώνεται πως η θεματολογία της είναι προσαρμοσμένη πλήρως στα
αιτήματα – απαιτήσεις μεγάλων και μικρότερων « επενδυτών » στους τομείς παραγωγής
ενέργειας, μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά και



μικρά υδροηλεκτρικά )…. Στις επεκτάσεις και τις ευνοϊκότερες μετακινήσεις εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιεργειών – ιχθυοτροφείων.
Αυτά τα ζητήματα αντιπροσωπεύουν το 87,3 % των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που
εισάγονται με εισηγήσεις σχετικά με τις μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους.
Εισάγονται με εισηγήσεις που συνειδητά, από πολιτική επιλογή, αποσιωπούν βασικά
ζητήματα που έχουν τεράστια σημασία για τον λαό και τις προοπτικές του τόπου.
Αποσιωπούν πως έτσι παραδίδεται η ενέργεια, που είναι βασικό και αναγκαίο κοινωνικό
αγαθό, στην κερδοσκοπική δραστηριότητα των κεφαλαιοκρατών…. Αποσιωπούν πως
παραδίδουν την παραγωγή και την εμπορία της στην εκμεταλλευτική διαδικασία του
βάρβαρου συστήματος που ζούμε, με τις λαϊκές - εργατικές οικογένειες να
ακριβοπληρώνουν και να στερούνται το ρεύμα.
Αποσιωπούν τις εκτάσεις, όπου αλλάζει η χρήση της γης, δεσμεύονται και
παραμορφώνονται οι παραγωγικές δυνατότητες της Χώρας.
Περιορίζουν και υποβαθμίζουν την συζήτηση επικεντρώνοντας τις συζητήσεις στην
προστασία του περιβάλλοντος, αποκρύπτοντας σκόπιμα και σε αυτό το ζήτημα, πως,
τίποτε δεν εμποδίζει όποιον έχει κεφάλαια και εξουσία να παρακάμπτει ή να διαμορφώνει
τους όρους προστασίας του, σύμφωνα με τα συμφέροντα του, αξιοποιώντας κυβέρνηση
και πολιτικές δυνάμεις που το υπερασπίζονται.
Σε αυτή την κατεύθυνση, κεφαλαιοκράτες και μονοπώλια, οργανώνουν διαλόγους και
μοιράζουν « αντισταθμιστικά » οφέλη, παραπλανώντας τον λαό…..Υπόσχονται χρόνια την
ανάπτυξη, που μόνο η τσέπη τους βλέπει.
Σε αυτή την πορεία συμβάλλουν πέραν της κυβέρνησης και εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις
που αποφεύγουν να συζητήσουν την ουσία του ζητήματος, σκόπιμα… πειθαρχώντας
απόλυτα στις κατευθύνσεις της Ε.Ε για την απελευθέρωσή της αγοράς της ενέργειας, την
πράσινη ανάπτυξη ή όποιο άλλο φανταχτερό και ψευδεπίγραφο όρο επινοήσουν.
Σε αυτή την λογική είναι προφανείς οι σημαντικές πολιτικές ευθύνες της Περιφερειακής
Αρχής και όσων συνδιαμορφώνουν κείμενα που επιχειρούν να καλλιεργήσουν αυταπάτες.
Είναι ξεκάθαρες οι ευθύνες όλων όσων θεωρούν λογικό να μην υπάρχει χωροταξική
διευθέτηση για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα…. Όσων θεωρούν φυσική και
αποδέχονται την έλλειψη ουσιαστικών αντικειμενικών μηχανισμών ελέγχου τήρησης των
όρων επιχειρηματικής δραστηριότητας….παρότι γνωρίζουν πως τα όρια προστασίας του
ανθρώπου και της φύσης, που καθορίζει η Ε.Ε δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του
εργαζόμενου ανθρώπου, αλλά τα μονοπωλιακά συμφέροντα.
Με αυτό το πολιτικό πλαίσιο συμμετέχουμε και ψηφίζουμε στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής, ζητώντας - ταυτόχρονα – πλήρη δημοσιότητα στις θέσεις και τα κριτήρια που
χαρακτηρίζουν τις τοποθετήσεις όλων μας….. Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου
και πάνω από όλα του λαού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 74

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. : 13/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Θηβαίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 5 ψήφους υπέρ, 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) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας



ισχύος 35 ΜW της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ ΄΄ στη θέση << EΛΙΤΣΑ >> του Δήμου
Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
Παίρνοντας υπόψη την άποψη Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 75

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)
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.
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 76

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) και την αριθμ. : 10/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Θηβαίων, β) και την αριθμ. : 10/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, γ) το απο 19-5-2021 έγγραφο του προέδρου του
Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης ΄΄ ΗΣΙΟΔΟΣ΄΄ κου Ιωάννη Πέππα με τα συνημμένα
σε αυτό έγγραφα - ψηφίσματα, 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 20,7 MW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.΄΄ στη θέση “ΚΟΡΦΗ” των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων και Θηβαίων
στο Ν.Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου 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 77

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. : 11/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Θηβαίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της 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, 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 78

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. : 12/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του



Δήμου Θηβαίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της 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.
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 79

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

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της 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 .
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 80

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

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της 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, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.



Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
Παίρνοντας υπόψη την άποψη Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81

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

αρνητικά για την έγκριση 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.
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 82

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 την αριθμ. : 5/50/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λοκρών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα



αρνητικά για την έγκριση έγκριση 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..
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 83

ΘΕΜΑ 11ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. : 5/51/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λοκρών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση έγκριση 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.
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 84

Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις 12.10 μ.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




	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ     

