
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
        10ης    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  12

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2021 , ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 11:00
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.: 269666/685/01-12-2021  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 11ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  21 / 10/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αποκατάσταση γέφυρας
Γοργοποτάμου” στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του
οδικού έργου : ΄΄ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ: τμήμα Μαλιακός - Κλειδί ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση
υφισταμένου Ξενοδοχείου 4*, δυναμικότητα 703 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ERDA
TERRA MON. A.E.”, στη θέση “Μαγούλα - Αγία Τριάδα” Δ.Κ. Ερέτριας, Δ.Ε. Ερέτριας του
Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων
πάχυνσης, στη θέση “Άγιος Νικόλαος ή Λυριτζή ή Κάβειρο” , Δ.Κ. Βαγιών, του Δήμου
Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Τουρκοχωρίτης Ο.Ε.”
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε  θαλάσσια  έκταση 20  στρεμμάτων, στην θέση  << Δυτικά
Όρμου Σπηλιάς >>, Δ.Ε. Θίσβης,  του Δήμου Θηβαίων,  στο Ν. Bοιωτίας, της εταιρείας <<
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι.Κ.Ε. >>.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου αδρανών
υλικών ειδικών χρήσεων της << ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ >> στη θέση << ΓΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ
- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ >> ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <<COSMOTE
Α.Ε.>>, με την από κοινού χρήση με την εταιρεία <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>,
με κωδική ονομασία θέσης << ΚΕΔΡΑ Χ 1402351 >> στη θέση << Υψωμα Ψωρί >>,
πλησίον οικισμού Κέδρας, του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση νέου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας “WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε”, με κωδική ονομασία θέσης “MOURTESI BEACH 1291361”,
πλησίον οικισμού Άγιος Μερκούριος, Τ.Κ. Οκτωνίας, Δ.Ε. Αυλώνος, Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,952ΜW της΄΄ PHOTOVOLTAIC
ENERGY ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 34,83012 MW της ΄΄ NEW SPES
CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Κουκοδιάρης ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν.Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 16,67016 MW της ΄΄ NEW SPES
CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Μονόλιθο ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 71,9712MW της ΄΄ ΗΛΙΑΚΗ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ ΄΄  του Δήμου  Δελφών στο Ν. Φωκίδας



Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 51, 10560 MW της ΄΄
ΗΛΙΑΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΞΑΣΤΡΕΡΙΑ ΄΄  του Δήμου  Δελφών στο Ν.
Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 59,8752MW της ΄΄ ΗΛΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΙΚΕ΄΄  στη θέση ΄΄ Βασιλικά  ΄΄ των   Δήμων   Καμένων Βούρλων  και
Αμφίκλειας - Ελάτειας  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 17,993 MW της “ΕΓΝΑΤΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.” στις θέσεις “ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 1” (9,996 MW), “ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 3” (2,999 ΜW),
“ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 4” (4,998 ΜW), του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,76 ΜW της΄΄ PV PARK M.I.K.E. ΄΄
στη θέση <<ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΤΖΙΑ >> Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.

Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42,218ΜW της΄΄ GREEN MILE 1 MIKE ΄΄ στη θέση <<
Λεστερίνα >> του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4 ΜW της΄΄ ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ΄΄ στη θέση <<
ΛΑΚΚΑ - ΚΟΡΤΣΗ - ΠΥΡΓΑΚΙ>> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,2 ΜW της΄΄ ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ΄΄ στη θέση <<
ΚΡΙΚΕΤΑ>> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,2 MW της <<ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε.>> στη θέση
<<Καμίνι>> του Δήμου Θηβαίων, στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της <<Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ>> στη θέση
<<Πυργάρι ΙΙ>> του Δήμου Θηβαίων, στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλετρικής ενέργειας ισχύος 46,2 MW της “DMX ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕΠΕ”
στη θέση “Αγκάθι”του Δήμου Καρύστου, στο Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 15,6MW της ΄΄GREEN VELOCITY  3  MIKE  ΄΄
στη θέση ΄΄ Ξεροβούνι ΄΄  των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους Ν.Φθιώτιδας και
Φωκίδας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 31,2 MW της ΄΄GREEN VELOCITY  4  MIKE  ΄΄
στη θέση ΄΄ Πύργος ΄΄  των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους Ν.Φθιώτιδας και Φωκίδας
αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4 ΜW της ΄΄ EDPR 2 ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. ΄΄ στη
θέση ΄΄ ΦΡΟΞΙΛΙΑ ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 ΜW της΄΄ PK ENERGY IKE ΄΄ στη θέση <<
ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ >> του Δήμου Λεβαδέων  στο Ν. Bοιωτίας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.662 ΚW, της
εταιρείας ΄΄ Η. ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄Αγ. Ιωάννης΄΄ του Δήμου
Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 427 ΚW, της
εταιρείας ΄΄ Π. ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε΄΄ στη θέση ΄΄Παλαιοχώρι΄΄ του Δήμου
Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,95 MW της
εταιρείας “LICHAS E.E.” επί του ρέματος “Βαλόρρεμα” της Τ.Κ. Δύο Βουνών, Δ.Ε.
Γοργοποτάμου στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

 Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄ και συμμετείχαν τα μέλη:

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας, Πρόεδρος
   κ. Πατσιούρας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
   κ. Αναγνώστου Μαρία, τακτικό μέλος
   κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
   κ. Μελισσάρης Ιωάννης, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
   κ. Μπέτσιος Νικόλαος, Π.Σ. ,αναπληρωματικό μέλος
   κ. Κούκουζας Ευάγγελος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
   κ. Καραβασίλη Ιουλία , Π.Σ. , τακτικό μέλος

κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική ,Π.Σ. , τακτικό μέλος

Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Μπερμπερής Μωυσής ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κο Μελισσάρη Ιωάννη.

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.

   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  κ. Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε το λόγο και
κατέθεσε την τοποθέτηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχετικά με την Διαχείριση των αστικών αποβλήτων.



Ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ (φορέας) συστάθηκε το 2012 με
βάση το άρθρο 13 του ν.4071/2012 και λειτουργεί από το 2015 ως Ανώνυμη Εταιρεία των
ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 265 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ),  τα άρθρα 225 έως 247 του
ν.4555/2018, και τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και ν.4548/2018 περί ΑΕ.

Επικαλούνται οι υπεύθυνοι πως ο φορέας έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα
και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (αρ. 225 ν.4555/2018), αποκρύπτοντας
πως στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν Α.Ε, με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και
επιχειρηματική λογική….. Πως αποφασίζει στο όνομα των Δημοτικών Συμβουλίων, χωρίς
τον ουσιαστικό τους έλεγχο.

Η έδρα του βρίσκεται στη Θήβα ενώ στο μετοχικό κεφάλαιό του μπορούν να συμμετέχουν
μόνο οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σήμερα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα οι 23 από τους 25 Δήμους της
Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι Δήμοι Χαλκιδέων, Λαμιέων, Θηβαίων,
Κύμης – Αλιβερίου, Δελφών, Ιστιαίας – Αιδηψού, Λοκρών, Τανάγρας, Διρφύων –
Μεσσαπίων, Μακρακώμης, Δωρίδος, Καρπενησίου, Ερέτριας, Στυλίδος, Καρύστου,
Καμενων Βουρλων, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Δομοκού, Αμφίκλειας – Ελάτειας,
Αλιάρτου-Θεσπιαίων, Σκύρου, Αγράφων και Ορχομενού.

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού &
της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. 227 ν.4555/2018 & αρ.35 του Ν. 4042/2012).

Συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα του σχεδιασμού των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
αφορά την εκπόνηση και παρακολούθηση υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ η
αρμοδιότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αφορά τη προσωρινή αποθήκευση,
μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της
περιοχής ευθύνης του.

Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. είναι σήμερα αρμόδιος για τη λειτουργία
τεσσάρων (4) Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Λαμία, Χαλκίδα,
Ιστιαία και Θήβα, ενός (1) Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και μίας (1)
Μονάδας Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) στην Φωκίδα (Δ. Δελφών).

Εντός του 2021 ο ΦοΔΣΑ αναλάβε και την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη Θήβα, η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσής
της κατασκευής της.

Παράλληλα ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας δρομολογεί την υλοποίηση δύο ακόμη
Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) σε Χαλκίδα και Λαμία
με την κατασκευή ΜΕΑ και ΧΥΤΥ, την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας στη
Φωκίδα, και την επέκταση των υφιστάμενων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ σε Θήβα και Φωκίδα.

Οι παραπάνω υποδομές χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από Εθνικούς και Κοινοτικούς
πόρους (ΕΣΠΑ), ενώ η τεχνολογία που έχει επιλέξει ο φορέας για την κατασκευή των
μονάδων επεξεργασία (ΜΕΑ) είναι αυτή της μηχανικής διαλογής-ανάκτησης, και
βιολογικής επεξεργασίας των οργανικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.



Τέλος, ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας παρέχει  υποστηρικτικές υπηρεσίες στους Δήμους μέλη
του, για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων τους, με την παροχή οχημάτων και
προσωπικού.

Με αυτά τα δεδομένα, ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ προτείνουμε την πραγματοποίηση ειδικής
συνεδρίασης που θα εξετάσει το Τεχνικό Πρόγραμμα και την Τιμολογιακή Πολιτική που
εφαρμόζει ο ΦοΔΣΑ….. Θα αξιολογήσει την πορεία εφαρμογής του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ( ΠΕΣΔΑ ).

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της   21 / 10/ 2021.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Αποκατάσταση γέφυρας Γοργοποτάμου” στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας ΄΄,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το συγκεκριμένο έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο….
Δεν έχουμε αντίρρηση στην προτεινόμενη μελέτη.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του
οδικού έργου : ΄΄ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ: τμήμα Μαλιακός - Κλειδί ΄΄, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
Το εξεταζόμενο από την παρούσα εισήγηση  έργο είναι κατασκευασμένο, επομένως δε
γίνεται λόγος για επιπτώσεις κατά την κατασκευή παρά μόνο για όσες επιπτώσεις τυχόν
σχετίζονται με ελαφρές εργασίες τακτικής και έκτακτων συντηρήσεων του
αυτοκινητοδρόμου.



Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα χωροταξικά χαρακτηριστικά και τις χρήσεις γης της
περιοχής, δεδομένου ότι το έργο είναι κατασκευασμένο και σύμφωνο με τις κατευθύνσεις
των οικείων χωροταξικών σχεδίων. Για αυτό…. Δεν έχουμε αντίρρηση στην 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

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση
υφισταμένου Ξενοδοχείου 4*, δυναμικότητα 703 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ERDA
TERRA MON. A.E.”, στη θέση “Μαγούλα - Αγία Τριάδα” Δ.Κ. Ερέτριας, Δ.Ε. Ερέτριας του
Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για υφιστάμενο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου, παραθερισμού, εποχιακής
λειτουργίας 4*.
Το συγκεκριμένο έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη αναστρέψιμες στην
περιοχή, εφόσον τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί σύμφωνα με την
κατατεθείσα μελέτη.

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει ήδη τουριστική ανάπτυξη και υπάρχουν και άλλα τουριστικά
καταλύματα παραπλήσιας δυναμικότητας.

Συνεπώς η εξεταζόμενη ξενοδοχειακή μονάδα δεν έχει μεμονωμένα επίδραση στη
φυσιογνωμία της περιοχής.

Δεν έχουμε αντίρρηση στην 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 έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων
πάχυνσης, στη θέση “Άγιος Νικόλαος ή Λυριτζή ή Κάβειρο” , Δ.Κ. Βαγιών, του Δήμου
Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Τουρκοχωρίτης Ο.Ε.”, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Πρόκειται για εγκατάσταση που λειτουργεί από
χρόνια…. Δεν έχουν καταγραφεί παράπονα ή παρατηρήσεις από την λειτουργία της
συγκεκριμένης μονάδας. Δεν έχουμε αντίρρηση στην 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 α) την αριθμ. : 94/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Θηβαίων, β) το με αριθμ. Πρωτ: ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/78237/2486/03-12-2021 έγγραφο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) το από 08-12-2021 έγγραφο της
εταιρείας << ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Ι.Κ.Ε. >>, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
κατά

πλειοψηφία

 με  5 ψήφους υπέρ  και 4 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλία, κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής  και των κον: Μπέτσιου Νικολάου, Μελισσάρη Ιωάννη) την
έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση  πλωτής
μονάδας πάχυνσης σε  θαλάσσια  έκταση 20  στρεμμάτων, στην θέση  << Δυτικά  Όρμου
Σπηλιάς >>, Δ.Ε. Θίσβης,  του Δήμου Θηβαίων,  στο Ν. Bοιωτίας, της εταιρείας <<
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Ι.Κ.Ε. >>, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη από
ιχθυοκαλλιέργειες….. Συμφωνώντας με την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας και του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Ο κος  Μπέτσιος Νικόλαος δήλωσε ότι: Η τοπική κοινότητα καθώς και ο Δήμος Θηβαίων
εξέφρασαν αρνητική άποψη για την ίδρυση της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον όρμο
Σπηλιάς της Θίσβης. Θα ψηφίσω ΚΑΤΑ για αυτό το λόγο. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε
ως επιτροπή αν θα υιοθετούμε τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών ή θα πράττουμε κατά
το δοκούν. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις δεν τηρήθηκε από όλους η συγκεκριμένη αρχή.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο εκπρόσωπος της εταιρείας κος
Κικίδης Λάμπρος που τοποθετήθηκε επί της μελέτης.

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. : 109/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θηβαίων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

 με  6 ψήφους υπέρ  και 3 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλία, κας Κοροπούλη - Κατσι
μίχα Βασιλικής  και του κου Μελισσάρη Ιωάννη) την έγκριση της μελέτης των
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων της
<< ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ >> στη θέση << ΓΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ >> ΔΕ
Θίσβης Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Ο λατομικός χώρος της παρούσας μελέτης
βρίσκεται στη θέση Γκουμουράδα – Μαυροβούνι του Δ.Δ. Θίσβης, Δήμου Θηβαίων της ΠΕ
Βοιωτίας και καταλαμβάνει έκταση 241 στρεμμάτων.



Βρίσκεται στα νότια περιθώρια του όρμου Βαθύ, του ευρύτερου κόλπου της
Δόμβραινας…… σε ευθεία απόσταση 5 χλμ. περίπου ΝΔ των οικισμών Θίσβης και
Δόμβραινας. Η μέθοδος εκμετάλλευσης θα είναι με χρήση εκρηκτικών υλών.  Επειδή
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν περιοχή δεν εντάσσεται στην περιοχή ΝΑΤΙΙΚΑ,
όταν είναι γνωστό ότι ο Κορινθιακός ανήκει στην συγκεκριμένα χαρακτηρισμένη
περιοχή…..    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  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλίας ) την έγκριση  της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση
υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <<COSMOTE Α.Ε.>>, με την
από κοινού χρήση με την εταιρεία <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>, με κωδική
ονομασία θέσης << ΚΕΔΡΑ Χ 1402351 >> στη θέση << Υψωμα Ψωρί >>, πλησίον
οικισμού Κέδρας, του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας
της εταιρείας <<COSMOTE Α.Ε.>>, το οποίο έχει λάβει άδεια της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αφορά τοποθέτηση κεραιών και την από κοινού
χρήση τους με τις εταιρείες <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>…..  Αφορά καμπίνα
μηχανημάτων και  προσθήκη φωτοβολταϊκών συστημάτων….. Μαζί με αυτά εξασφαλίζεται
και δρόμος για να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους.
• Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη  ουσιαστικής και
συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση των  υπηρεσιών που καλύπτουν
κοινωνικές ανάγκες, μια και έτσι παραδίνονται ο λαός και η Χώρα στην εκμετάλλευση των
μονοπωλίων…..

•Επειδή θεωρούμε τις τηλεπικοινωνίες κρατική ευθύνη και υποχρέωση.

•Επειδή με την συγκεκριμένη εισήγηση αναγνωρίζονται δικαιώματα και εξασφαλίζονται
διευκολύνσεις σε μονοπώλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών….   ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 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  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλίας  ) την έγκριση  της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέου
Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε”, με κωδική ονομασία θέσης “MOURTESI BEACH 1291361”, πλησίον οικισμού
Άγιος Μερκούριος, Τ.Κ. Οκτωνίας, Δ.Ε. Αυλώνος, Δήμου Κύμης- Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας.



Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας
της εταιρείας “ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε ”, το οποίο έχει λάβει άδεια της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  Αφορά καμπίνα μηχανημάτων
και  προσθήκη φωτοβολταϊκών συστημάτων….. Μαζί με αυτά εξασφαλίζεται και δρόμος
για να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους.

•Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη  ουσιαστικής και συνεχιζόμενης
αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση των  υπηρεσιών που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, μια
και έτσι παραδίνονται ο λαός και η Χώρα στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων…..

•Επειδή θεωρούμε τις τηλεπικοινωνίες κρατική ευθύνη και υποχρέωση.

•Επειδή με την συγκεκριμένη εισήγηση αναγνωρίζονται δικαιώματα και εξασφαλίζονται
διευκολύνσεις σε μονοπώλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών….  ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 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. : 146/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,952ΜW της΄΄
PHOTOVOLTAIC ENERGY ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική
διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.  Σε αυτή την βάση 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 καθώς και το από 10-12-2021 αίτημα για αναβολή της συζήτησης του θέματος των
αιτούντων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Δελφών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για την έγκρισης  της μελέτης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 34,83012 MW της ΄΄ NEW SPES CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Κουκοδιάρης ΄΄
του Δήμου  Δελφών  Ν.Φωκίδας ,προκειμένου να εκφράσει άποψη επι του θέματος το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική
διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.



Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.

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.

Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.   Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και το από 10-12-2021 αίτημα για αναβολή της συζήτησης του θέματος των
αιτούντων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Δελφών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για την έγκριση μελέτης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 16,67016 MW της ΄΄ NEW SPES CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Μονόλιθο ΄΄  του
Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας, προκειμένου να εκφράσει άποψη επι του θέματος το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: : Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική
διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.



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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.  Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και το απο 10-12-2021 αίτημα για αναβολή της συζήτησης του θέματος των
αιτούντων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Δελφών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνολικής ισχύος 71,9712MW της ΄΄ ΗΛΙΑΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄
ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ ΄΄  του Δήμου  Δελφών στο Ν. Φωκίδας προκειμένου να εκφράσει
άποψη επι του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική
διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.



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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.

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.

Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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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 καθώς και το από 10-12-2021 αίτημα για αναβολή της συζήτησης του θέματος των
αιτούντων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Δελφών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για  την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνολικής ισχύος 51, 10560 MW της ΄΄ ΗΛΙΑΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄
ΞΑΣΤΡΕΡΙΑ ΄΄  του Δήμου  Δελφών στο Ν. Φωκίδας, προκειμένου να εκφράσει απόψη επι
του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και
αταλάντευτη και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της
παραγωγής της ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που
επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων
και του μεγάλου κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την
χωροταξική διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη,
αφού η πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο,
με κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη
της Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το



χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του
ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη
εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.

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.

Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 15ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη
- Κατσιμίχα Βασιλική  ) την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος
59,8752MW της ΄΄ ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΙΚΕ΄΄  στη θέση ΄΄ Βασιλικά  ΄΄ των   Δήμων
Καμένων Βούρλων  και Αμφίκλειας - Ελάτειας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική



διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.

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.

Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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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  7 ψήφους υπέρ  και και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας
Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική  ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνολικής ισχύος 17,993 MW της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.” στις θέσεις “ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 1”
(9,996 MW), “ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 3” (2,999 ΜW), “ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 4” (4,998 ΜW), του Δήμου
Λαμιέων Νομού 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική
διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.

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.

Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 17ο: 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. : 139/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα



αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,76 ΜW της΄΄
PV PARK M.I.K.E. ΄΄ στη θέση <<ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΤΖΙΑ >> Δήμου Τανάγρας 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική
διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.

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.

Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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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  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη
- Κατσιμίχα Βασιλική  ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42,218ΜW της΄΄ GREEN MILE 1 MIKE
΄΄ στη θέση << Λεστερίνα >> του Δήμου Ορχομενού 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….  Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική
διευθέτηση των ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.

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.

Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 19ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και  το με  αριθμ. Πρωτ: : 20111/07-12-2021 έγγραφο του Δήμου
Τανάγρας, με το οποίο μας ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος για τη λήψη
απόφασης απο το Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4 ΜW της΄΄ ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ΄΄ στη
θέση << ΛΑΚΚΑ - ΚΟΡΤΣΗ - ΠΥΡΓΑΚΙ>> του Δήμου Τανάγρας 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.



Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 20ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και  το με  αριθμ. Πρωτ: : 20111/07-12-2021 έγγραφο του Δήμου
Τανάγρας, με το οποίο μας ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος για τη λήψη
απόφασης απο το Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,2 ΜW της΄΄ ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ΄΄ στη
θέση << ΚΡΙΚΕΤΑ>> του Δήμου Τανάγρας 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια. 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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….



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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 21ο: 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. : 126/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θηβαίων,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει , 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 13,2 MW της <<ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε.>> στη
θέση <<Καμίνι>> 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 22ο: 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. : 130/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θηβαίων,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 3 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία, κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική  και κου Μελισσάρη Ιωάννη ) την έγκριση  της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 18 MW της <<Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ>> στη θέση <<Πυργάρι ΙΙ>> 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.



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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 23ο: 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 από 05-12-2021 έγγραφο του Σύλλογου Προστασίας Περιβάλλοντος
Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.), τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , 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 ηλετρικής ενέργειας ισχύος 46,2 MW της “DMX ΑΙΟΛΙΚΗ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕΠΕ” στη θέση “Αγκάθι”του Δήμου Καρύστου, στο Ν. Εύβοιας, 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή



κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο κος  Μπέτσιος Νικόλαος  δήλωσε ότι: Ψηφίζω ΚΑΤΑ για τους εξής λόγους: α) Υπάρχουν
σοβαρές ελλείψεις στη ΜΠΕ και β) Η περιοχή της Νότιας Καρυστίας είναι υπερκορεσμένη
σε αιολικά πάρκα.
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ΘΕΜΑ 24ο Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και   α) το απο 23-09- 2021 έγγραφο της κίνησης Πολιτών για την
Προστασία της Οίτης, β) το απο 23-09- 2021 Δ11έντυπο με τις απόψεις του Αθηναϊκού
Ορειβατικού Συλλόγου, γ) το με αριθμ.πρωτ: 21/174/29-09-2021έγγραφο της Ελληνικής
Ορθολογικής Εταιρείας, δ) το απο 08-12- 2021 έγγραφο της εταιρείας ΄΄GREEN
VELOCITY  3  MIKE  ΄΄, με το οποίο ζήτησε την απόσυρση της ΜΠΕ λόγω συμπλήρωσης
του φακέλου με το τεύχος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ε) το απο 10-12-2021
αίτημα για αναβολή της συζήτησης του θέματος των αιτούντων Δημοτικών Συμβούλων του
Δήμου Δελφών, προκειμένου ο Δήμος να εκφράσει άποψη επι της μελέτης ,τα οποία
αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα



την απόσυρση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 15,6MW της ΄΄GREEN VELOCITY  3  MIKE  ΄΄
στη θέση ΄΄ Ξεροβούνι ΄΄  των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους Ν.Φθιώτιδας και
Φωκίδας αντίστοιχα, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελλος της ΜΠΕ με το  τεύχος της
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 25ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και   α) το απο 23-09- 2021 έγγραφο της κίνησης Πολιτών για την
Προστασία της Οίτης, β) το απο 23-09- 2021 Δ11έντυπο με τις απόψεις του Αθηναϊκού
Ορειβατικού Συλλόγου, γ) το απο 23-09- 2021 Δ11έντυπο με τις απόψεις του Ελληνικού
Πεζοπορικού Ορειβατικού Συλλόγου Μακρακώμης,  δ) το απο 23-09- 2021 Δ11έντυπο με
τις απόψεις του κου Νικόλαου Βλαχάκη,ε) το με αριθμ.πρωτ: 21/174/29-09-2021έγγραφο
της Ελληνικής Ορθολογικής Εταιρείας, στ) το απο 08-12- 2021 έγγραφο της εταιρείας
΄΄GREEN VELOCITY  3  MIKE  ΄΄, με το οποίο ζήτησε την απόσυρση της ΜΠΕ λόγω
συμπλήρωσης του φακέλου με το τεύχος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ζ) το απο
10-12-2021 αίτημα για αναβολή της συζήτησης του θέματος των αιτούντων Δημοτικών
Συμβούλων του Δήμου Δελφών, προκειμένου ο Δήμος να εκφράσει άποψη επί τη μελέτης,
τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

την απόσυρση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 31,2 MW της ΄΄GREEN
VELOCITY  4  MIKE  ΄΄ στη θέση ΄΄ Πύργος ΄΄  των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους Ν.
Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της ΜΠΕ με
το  τεύχος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.



Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 26ο: 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

oμόφωνα

αρνητικά για την έγκριση την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4 ΜW της ΄΄ EDPR 2
ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΦΡΟΞΙΛΙΑ ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε  ο Δήμαρχος Λεβαδέων, κος
Ταγκαλέγκας Ιωάννης καθώς και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κατοίκων Αγίας Άννας
Βοιωτίας κος Κεφαλάς Τάσος.

ΘΕΜΑ 27ο: 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 αριθμ. : 101/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λεβαδέων, β) το από 08-11-2021 έγγραφο παρέμβασης του Δικτύου Βοιωτών
Κόντρα στον Ενεργειακό ΄΄ Παροξυσμό΄΄, της Επιτροπής Κατοίκων Αγίας Άννας, της
Επιτροπής Πολιτών Χωστιων – Σαραντίου, του Αυτοδιαχειριζόμενου Πολιτικού,
Κοινωνικού και   Πολιτιστικού Χώρου ΄΄ Η Σφήνα΄΄, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

oμόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4
ΜW της΄΄ PK ENERGY IKE ΄΄ στη θέση << ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ >> του Δήμου Λεβαδέων  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων



Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε η εκπρόσωπος της ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  κα Τσιμάκη
Περσιφόνη.

ΘΕΜΑ 28ο: 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 από 07-12-2021 έγγραφο των συλλόγων: Σύλλογος Απανταχού
Βραγγιανιτών «Ο Αι Γιάννης ο Θεολόγος», Σύλλογος Απανταχού Κρικελλιωτών» Ο ¨Αγιος
Νικόλαος», Σύλλογος « Τα Άγραφα», Σύλλογος Απεραντιών «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
Σύλλογος Απανταχού Πρασσιωτών «Το Κυπαρίσσι», Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών,
Πολιτιστικός Σύλλογος Κουστέσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, Πολιτιστικός
Σύλλογος Βαλαρίου , Πολιτιστικός Σύλλογος «Αναστάσιος Γόρδιος», Σύλλογος
Δεντριωτών «Άγιος Αντώνιος», Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Κερασοβιτών «Το
Καραούλι»,  Πεζοπορικός – Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου, Κίνηση Πολιτών για την
Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων,  «Ελληνικό
Σχολείο Προυσού», Συντονιστικό Αθήνας (ευρυτανικοί σύλλογοι), τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ,
τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά



πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλίας ) και 2 λευκα του κου
Μπέτσιου Νικολαου και του κου Μελισσάρη Ιωάννη την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) Μικρού Υδροηλεκτρικού
Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.662 ΚW, της εταιρείας ΄΄ Η.
ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄Αγ. Ιωάννης΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν.
Ευρυτανίας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….στην οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
μικρών υδροηλεκτρικών ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από
τους κεφαλαιοκράτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών και με τα υδροηλεκτρικά για την παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από επιχειρηματίες, που τους χρησιμοποιούν σαν επενδυτική
ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.



Ο κος  Μπέτσιος Νικόλαος  δήλωσε ότι: Επειδή από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που
έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση διατηρώ επιφυλάξεις, ψηφίζω ΛΕΥΚΟ.
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ΘΕΜΑ 29ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και β) το από 07-12-2021 έγγραφο των συλλόγων: Σύλλογος Απανταχού
Βραγγιανιτών «Ο Αι Γιάννης ο Θεολόγος», Σύλλογος Απανταχού Κρικελλιωτών» Ο ¨Αγιος
Νικόλαος», Σύλλογος « Τα Άγραφα», Σύλλογος Απεραντιών «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
Σύλλογος Απανταχού Πρασσιωτών «Το Κυπαρίσσι», Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών,
Πολιτιστικός Σύλλογος Κουστέσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, Πολιτιστικός
Σύλλογος Βαλαρίου , Πολιτιστικός Σύλλογος «Αναστάσιος Γόρδιος», Σύλλογος
Δεντριωτών «Άγιος Αντώνιος», Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Κερασοβιτών «Το
Καραούλι»,  Πεζοπορικός – Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου, Κίνηση Πολιτών για την
Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων,  «Ελληνικό
Σχολείο Προυσού», Συντονιστικό Αθήνας (ευρυτανικοί σύλλογοι), τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ,
τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία
με  6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλίας ) και 2 λευκα του κου
Μπέτσιου Νικολαου και του κου Μελισσάρη Ιωάννη την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 427 ΚW, της εταιρείας ΄΄ Π. ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν.
ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε΄΄ στη θέση ΄΄Παλαιοχώρι΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….στην οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
μικρών υδροηλεκτρικών ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από
τους κεφαλαιοκράτες.

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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.



Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών και με τα υδροηλεκτρικά για την παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από επιχειρηματίες, που τους χρησιμοποιούν σαν επενδυτική
ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο κος  Μπέτσιος Νικόλαος  δήλωσε ότι: Επειδή από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που
έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση διατηρώ επιφυλάξεις, ψηφίζω ΛΕΥΚΟ.
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ΘΕΜΑ 30ο: : 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) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,95 MW της
εταιρείας “LICHAS E.E.” επί του ρέματος “Βαλόρρεμα” της Τ.Κ. Δύο Βουνών, Δ.Ε.
Γοργοποτάμου στο Δήμο Λαμιέων 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….στην οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
μικρών υδροηλεκτρικών ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η
πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με
κρατική υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της
Χώρας μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από
τους κεφαλαιοκράτες.



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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και 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.

Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών και με τα υδροηλεκτρικά για την παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από επιχειρηματίες, που τους χρησιμοποιούν σαν επενδυτική
ευκαιρία….

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.

Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  12.50 μ.μ. και  συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας                     Πατσιούρας Γεώργιος                Αλεξοπούλου Δέσποινα

  Αναγνώστου Μαρία

         Αποστολόπουλος Κων/νος

 Κούκουζας Ευάγγελος

         Μελισσάρης Ιωάννης



Μπετσιος  Νικόλαος

Καραβασίλη Ιουλία

           Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική
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