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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
        14ης    ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  1

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 14 Μαρτίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 π.μ.
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, μετά από την αριθμ. πρωτ: 52905/160/11-03-
2022 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 : Εκλογή Αντιπροέδρου της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενων έργων
ύδρευσης του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενων έργων
άρδευσης του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Ελάτειας – Τιθορέας και συνοδά έργα
αποχέτευσης στο Δήμο  Αμφίκλειας - Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.

Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Αντιπλημμυρικά έργα για την αποκατάσταση και πρόληψη κινδύνου που αφορά στην
κατασκευή του έργου ΄΄ Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.
Σκύρου ΄΄ στο Δήμο Σκύρου Ν. Ευβοίας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: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 “ΟΞΥΛΙΘΟΣ 1211677”, πλησίον
Οξύλιθου, του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας.



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

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκκοκκιστηρίου
βάμβακος της ΄΄ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΑΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΄΄ ΔΕ Λεβαδέων Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση
πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 80.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση ΄΄
Φλόκα΄΄, Δ.Κ. Τανάγρας, Δ.Ε. Τανάγρας Ν. Bοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄
CRHISELFARMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση (απο
10 σε 15 στρέμματα) και την μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης,  στη θέση ΄΄
Λουλούδι ΄΄, Νήσων Πεταλίων, του Δήμο Καρύστου, Ν. Εύβοιας της εταιρείας ΄΄
ΜΑΡΑΜΑΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μ.Ι.Κ.Ε ΄΄.
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την ανανέωση-
τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  μονάδας υδατοκαλλιέργειας,
αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, β)
χερσαίες εγκαταστάσεις εντός του γηπέδου της μονάδας, γ) χερσαίες εγκαταστάσεις στη
ζώνη αιγιαλού και δ) χερσαίες εγκαταστάσεις εντός θαλάσσιας έκτασης , στη θέση “
Χερονήσι”, Δ.Ε. Αιδηψού του Δήμου  Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας,  της εταιρείας ΄΄
ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΄΄.
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου  αδρανών
υλικών  και συνοδών δραστηριοτήτων της  <<ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ>> στη
θέση <<ΚΟΤΣΙΚΑ - ΤΟΥΜΠΙ>> ΔΕ Θηβαίων,  Δήμου Θηβαίων, στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)    για την κατασκευή
και λειτουργία λιμενικής εγκατάστασης εξυπηρέτησης λατομικού χώρου στη θέση Κόλλια
Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

 ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
“ερευνητικών γεωτρήσεων βωξίτη και οδών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του όρους
Γκιώνα εντός του Δημόσιου Μεταλλείου HANSA και των Ο.Π. 255, 256, 257, 292 και 318
των Δήμων Δελφών και Δωρίδος της Π.Ε.Φωκίδας”.



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

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 1,48 ΜW, της
εταιρείας ΄΄  ΥΔΡΟΒΟΛΤ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Ισιώματα ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο  Ν.
Ευρυτανίας.
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 συνολικής ισχύος 45, 15840MW της ΄΄
ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΡΑΧΗ΄΄  του Δήμου
Δελφών στο Ν. Φωκίδας .
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 ισχύος 40 ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN
REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << ΓΑΣΤΡΕΣ >> του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 180 MW της ΄΄Voltalia
Greece A.E.΄΄ στις θέσεις ΄΄ΜΙΣΟΡΡΑΧΗ-ΚΤΗΜΑΤΑ 1- ΚΤΗΜΑΤΑ -2΄΄του Δήμου
Θηβαίων, στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 95,30248 MW της
΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ-ΨΥΛΗ ΡΑΧΗ-ΟΜΠΡΕΛΑ΄΄ του  Δήμου
Δομοκού, στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,1MW της ΄΄
VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση  ΄΄ ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ ( ΠΕΤΡΩΤΟ 2 )΄΄ Δ.Ε. Δομοκού
του Δήμου  Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 130,8MW της ΄΄
VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση  ΄΄ ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ ΄΄ Δ.Ε. Δομοκού και Ναρθακίου
των Δήμων Δομοκού και Φαρσάλων στους Ν. Φθιώτιδας και Λάρισας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 67MW της ΄΄
VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση  ΄΄ ΚΟΤΡΩΝΙ - ΑΜΟΛΙΑ΄΄   του Δήμου  Δομοκού  Ν.
Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,998MW της ΄΄
SOLAR BOT ΄΄ στη θέση  ΄΄ ΜΠΟΥΓΑΖΙ΄΄   του Δήμου  Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού
παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 25,2 MW της ΄΄ INTER WIND IKE  ΄΄ στη θέση
΄΄Ξεροβούνι - Ζάστανα  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν. Φθιώτιδας.
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 46,8 MW της ΄΄GREEN VELOCITY  4  MIKE  ΄΄
στις θέσεις ΄΄ Πύργος ΄΄(23,4 MW) και  ΄΄ Πολεμίστρα ΄΄(23,4 MW) των Δήμων
Μακρακώμης και Δωρίδας  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 14 MW της εταιρείας ΄΄ B. ENERGY MIKE ΄΄ στη
θέση  ΄΄ Άγιος Νικόλαος-Τσούκα ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ.
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 24,15 MW της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ
ΜΑΕ΄΄στη θέση << Μαραθάκια >> του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.
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 29,4ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER
MIKE ΄΄ στη θέση << Πυραμίς- Μεγαλοβούνα >> του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης .

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν με φυσική παρουσία

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας, Πρόεδρος
   κ. Μελισσάρης Ιωάννης,  Π.Σ., Αντιπρόεδρος, τακτικό μέλος



   κ. Νικολάου Σπυρίδων, τακτικό μέλος
   κ. Μπουρμάς Ηλίας, τακτικό μέλος
   κ. Καραγιάννης Κων/νος, τακτικό μέλος
   κ. Καλατζή Αικατερίνη, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Σωτηρόπουλο Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος

κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος

Aπών: Τα τακτικά μέλη της επιτροπής κα. Καραβασίλη Ιουλία η οποία αντικαταστάθηκε
από το αναπληρωματικό μέλος κο Χρονά Αναστάσιο  καθώς και η κα. Κοροπούλη-
Κατσιμίχα Βασιλική, η οποία δεν αντικαταστάθηκε.

στη συνεδρίαση παραβρέθηκε μέσω  της εφαρμογής ΄΄zoom΄΄ και  ο κ. Βούλγαρης
Αντώνιος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά ΄΄,  ο οποίος
τοποθετήθηκε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

παραβρέθηκε επίσης 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  κος Χρονάς Αναστάσιος ζήτησε το λόγο και
κατέθεσε την τοποθέτηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμένοι προβληματισμοί για το Περιβάλλον και την προστασία του.

Οι απόψεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.

Με την ευκαιρία της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής, στην νέα της σύνθεση, ως
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε υποχρέωση μας να σας ενημερώσουμε για τις δικές μας
απόψεις.

Πολλές φορές, η προστασία του Περιβάλλοντος γίνεται αφορμή για μια ανούσια
επανάληψη διακηρύξεων και “κροκοδείλιων δακρύων” για την κατάσταση του
περιβάλλοντος και τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η υποκρισία περισσεύει από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τις διεθνείς ενώσεις
του κεφαλαίου, των μονοπωλιακών ομίλων και των κρατών τους για την ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ αυτοί είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση
του περιβάλλοντος.

Το περιβάλλον βρίσκεται στο στόχαστρο των πολυεθνικών ως δεξαμενή άντλησης
πρώτων υλών, απόρριψης των αποβλήτων τους, ως ένας ακόμη κερδοφόρος τομέας
επενδύσεων, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των μεγάλων προβλημάτων του πλανήτη.



Κορυφαία αναδεικνύεται σε αυτή τη βάση η πρόσφατη απόφαση της Διάσκεψης του
Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή στην οποία μετά από διαφωνίες, αντιθέσεις και
συμβιβασμούς των ιμπεριαλιστικών κέντρων, που εκφράσθηκαν στον καθορισμό των
στόχων, των μηχανισμών ελέγχου, στην κατανομή της χρηματοδότησης για την
αντιμετώπισή της, αξιοποιεί την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως
ευκαιρία κερδοφόρας διείσδυσης των πολυεθνικών ομίλων σε νέες αγορές, για τον έλεγχο
και την αναδιανομή τους.

Άλλωστε, οι αντιθέσεις εκδηλώνονται σε όλες τις σχετικές διεθνείς διασκέψεις,
αποτυπώνονται στις διεθνείς συμφωνίες, στους θεσμούς και τους νόμους που
προστατεύουν σε παγκόσμιο, σε ευρωενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο τη μεγάλη ατομική
ιδιοκτησία στη γη, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής.

Το καπιταλιστικό σύστημα είναι το υπόβαθρο για την εκδήλωση τεράστιων τεχνολογικής
φύσης οικολογικών καταστροφών και για τις στρατιωτικές ιμπεριαλιστικές πολεμικές
επεμβάσεις των ΗΠΑ της ΕΕ και των συμμάχων τους, τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και
την Κίνα, στην Ασία και στην Αφρική, που καταστρέφουν και ξεριζώνουν εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, το φυτικό
και ζωικό πλούτο, τις υποδομές…… Ανοίγουν νέα μέτωπα, συνεχίζουν την ανεξέλεγκτη
πυρηνική δραστηριότητα.

Οι "αποφάσεις" του Ρίο, του Γιοχάνεσμπουργκ, του Κιότο δεν απέτρεψαν το θάνατο, τη
δίψα εκατομμυρίων ανθρώπων, την πείνα, τις επιδημίες και φυσικές καταστροφές, που θα
μπορούσαν να αποφευχθούν, όπως και τις επιπτώσεις από τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους. Ούτε τώρα θα αντιμετωπισθούν με τις αποφάσεις της Διάσκεψης του Παρισιού
για το Κλίμα.

Καθημερινά προβάλλει πιο καθαρά η δραματική αντίθεση ανάμεσα στις προσδοκίες των
λαών, για σταμάτημα της εκμετάλλευσης, της καταστροφής και υποβάθμισης του
περιβάλλοντος και της ζωής στον πλανήτη, από τη μια και τα συμφέροντα των
πολυεθνικών των καπιταλιστικών κρατών και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών τους από
την άλλη.

Γι’ αυτό η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από το
κίνητρο της παραγωγής, του δρόμου ανάπτυξης που ακολουθεί κάθε κοινωνία. Η
καπιταλιστική ανάπτυξη  ταυτίζεται με την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επενδύσεων,
οι οποίες προϋποθέτουν την εκμετάλλευση, τη λεηλασία του πλούτου που παράγουν οι
εργάτες, των δικαιωμάτων τους και του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων της γης και
της χρήσης τους ως επενδυτικού πεδίου.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ, όπως όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, συσκοτίζει ότι η αιτία
που οξύνει τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης.

Η περιβαλλοντική πολιτική της εντάσσεται στη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας.

Στηρίζει και υλοποιεί την περιβαλλοντική στρατηγική της ΕΕ, της άρχουσας τάξης, του
ΣΕΒ, για την Ενέργεια, την "πράσινη ανάπτυξη", την πολιτική υδάτων, τη διαχείριση των
απορριμμάτων, τη βιοποικιλότητα, το χωροταξικό σχεδιασμό, την πολιτική γης, την
κλιματική αλλαγή, τη δασική πολιτική, που οι αστικές κυβερνήσεις έχουν διαχρονικά
συνδιαμορφώσει, για να δώσουν νέα ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη, διέξοδο για την
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, σε τομείς όπως αυτοί της Ενέργειας, των



ρύπων, των κατασκευών, των μεταφορών, της ύδρευσης, της διαχείρισης απορριμμάτων,
των τροφίμων, την εντατικοποίηση της εμπορευματοποίησης της γης κ.ά.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που
καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον γενικότερα.

Η πολιτική της μετακυλίει τελικά στους εργαζόμενους τις δαπάνες για την προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ η αρχή της ΕΕ "ο ρυπαίνω πληρώνει" στρώνει το δρόμο για την
καταστροφή του περιβάλλοντος.

Προωθεί με αντιφάσεις και αντιθέσεις τις επιδιώξεις των πολυεθνικών μονοπωλιακών
ομίλων στις ανανεώσιμες μορφές Ενέργειας. Οι ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες στόχο
έχουν την επιτάχυνση και διευκόλυνση των κερδοφόρων επενδύσεων από τους
ενδιαφερόμενους μονοπωλιακούς ομίλους, με την παράλληλη νομιμοποίηση
καταπατήσεων, εκχερσώσεων, παράνομων οικισμών και αυθαιρέτων σε βάρος της
κρατικής δασικής γης. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια γι’ αυτό οι δασικοί χάρτες
ήταν στα προαπαιτούμενα του μνημονίου.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και το ΚΚΕ αναδεικνύουν ότι μόνο η κοινωνικοποίηση του
πλούτου και των μέσων παραγωγής…. μια οικονομία και κοινωνία που δεν θα στηρίζεται
στο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, μπορεί να
εξασφαλίσει μια σταθερή, συμβατή, συνειδητή, προγραμματισμένη και ισόρροπη επίδραση
του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση, στο περιβάλλον.

Θα στηρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία όλων των φυσικών πόρων και των μέσων
αξιοποίησής τους, στον κεντρικό σχεδιασμό, στην παραγωγή με κίνητρο την κοινωνική
ευημερία.

Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση καλούμε την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, να
οργανώσουν την πάλη τους… να ανασυντάξουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και να
διαμορφώσουν την λαϊκή συμμαχία, στο δρόμο της ρήξης και ανατροπής της εξουσίας του
κεφαλαίου και του καπιταλιστικού κράτους του, που αποτελεί την αιτία όξυνσης και
χειροτέρευσης της ίδιας της ζωής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ανέδειξε Αντιπρόεδρο τον
Περιφερειακό Σύμβουλο κο Μελισσάρη Ιωάννη , με 7 ψήφους υπέρ και 1 αποχή του κου.
Χρονά Αναστάσιου, ο οποίος δήλωσε:
Η συγκρότηση και η λειτουργία της Επιτροπής προσδιορίζεται από την ισχύουσα
νομοθεσία και έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό, με την απόλυτη κυριαρχία της
σχετικής πλειοψηφίας…..

Η εκλογή του αντιπροέδρου είναι επιλογή  αποκλειστικά της Περιφερειακής
Αρχής……

ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία…..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1



Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν ύστερα από πρόσκληση, ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κκ ΣΥΜΕΩΝ ο Α’ με την ιδιότητα του προέδρου της
“Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας”, καθώς και ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κος Φάνης Σπανός και απεύθυναν χαιρετισμό στην
επιτροπή.

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) υφιστάμενων έργων
ύδρευσης του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Σκοπός του εξεταζόμενου έργου είναι η
αδειοδότηση των υδρευτικών υδροληψιών, των δικτύων και των δεξαμενών
ύδρευσης, που ήδη υφίστανται…..
Πρόκειται για χρήσιμα και αναγκαία έργα…… Κοινωφελούς χαρακτήρα…. Δημόσιου
ενδιαφέροντος…..

Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενων έργων
άρδευσης του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Το έργο αφορά την λειτουργία των 12
υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων που γίνεται χρήση από το Δήμο Λοκρών, με
τα συνοδά έργα δίκτυα και δεξαμενές.
Οι υδροληψίες αυτές καλύπτουν περίπου 50% των αναγκών άρδευσης έκτασης
1.433,5  εκταρίων.

Για την κάλυψη των συνολικών αναγκών άρδευσης των εκτάσεων αυτών οι ιδιώτες
έχουν ανορύξει ιδιωτικές γεωτρήσεις.

Πρόκειται για υφιστάμενο υδραυλικό έργο…… Χρήσιμο και αναγκαίο….……
Κοινωφελούς χαρακτήρα…. Δημόσιου ενδιαφέροντος…...



Δεν έχουμε αντίρρηση.
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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) του έργου ΄΄
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Ελάτειας – Τιθορέας και συνοδά έργα
αποχέτευσης στο Δήμο  Αμφίκλειας - Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Οι κύριοι οικισμοί της Ελάτειας και της Κάτω
Τιθορέας διαθέτουν μεγάλο μέρος του δικτύου αποχέτευσης, ενώ τα τελευταία
χρόνια έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία η κοινή Εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Ελάτειας-Τιθορέας, που μέχρι σήμερα δέχεται μικρό μέρος
των αστικών λυμάτων……
Η ανανεωμένη έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά και τα
συνοδά έργα, που είναι χρήσιμα και αναγκαία………… Κοινωφελούς χαρακτήρα….
Δημόσιου ενδιαφέροντος…..

Δεν έχουμε αντίρρηση.
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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) του έργου ΄΄
Αντιπλημμυρικά έργα για την αποκατάσταση και πρόληψη κινδύνου που αφορά στην
κατασκευή του έργου ΄΄ Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.
Σκύρου ΄΄ στο Δήμο Σκύρου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: του ποταμού Κηφισσού Σκύρου, καθώς και τη
διευθέτηση τμήματος της ροής του ποταμού, με κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων.
Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο…..

Δεν έχουμε αντίρρηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος  Σπύρος Παρασκευόπουλος,
μελετητής - εκπρόσωπος   της εταιρείας και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 6ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (Χρονά Αναστάσιου) 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 “ΟΞΥΛΙΘΟΣ 1211677”, πλησίον  Οξύλιθου, του Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND που
πρόκειται να κατασκευαστεί, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην θέση Ύψωμα ‘’Σουβλερό
Λιθάρι’’, πλησίον του Οξύλιθου, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
H συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει ως συνοδό έργο, μελέτη οδοποιίας και βρίσκεται
εκτός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Νatura 2000.

Ο Σταθμός Βάσης της wind θα εγκατασταθεί σε μισθωμένη δασική έκταση επιφανείας 600
τ.μ.

Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND, το οποίο έχει λάβει
άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η μελέτη αφορά στην  τοποθέτηση κεραιών.. Ταυτόχρονα, 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 6

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. : 132/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου



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

ομόφωνα

 την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκκοκκιστηρίου
βάμβακος της ΄΄ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΑΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΄΄ ΔΕ Λεβαδέων Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Πρόκειται για υφιστάμενο εκκοκκιστήριο που
χωροθετείται εντός οικοπέδου 57.920 m2, που βρίσκεται στην θέση ‘’ Μαραθιάς ‘’ εκτός
σχεδίου πόλης Λιβαδειάς.
Το οικόπεδο χωροθέτησης δεν έχει καμία σχέση με δασικές εκτάσεις, εκτάσεις που
εμπίπτουν στο δίκτυο NATURA 2000 ή σε άλλου είδους προστατευόμενες περιοχές.

Δεν έχουν καταγραφεί αντιρρήσεις από κοινωνικούς φορείς….

Δεν έχουμε αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   7

ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση
πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 80.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση ΄΄
Φλόκα΄΄, Δ.Κ. Τανάγρας, Δ.Ε. Τανάγρας Ν. Bοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄
CRHISELFARMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε
αγροτεμάχιο έκτασης 19.647,58 m2, στη θέση «ΦΛΟΚΑ» της Δ.Κ. Τανάγρας.
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως….. εκτός ορίων οικισμού και εκτός
λατομικής ζώνης.

Στην περιοχή δεν υφίσταται θεσμοθετημένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης ( Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ) ή Γ.Π.Σ., και δεν εντάσσεται στη ζώνη του Εθνικού
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Δεν έχουν καταγραφεί αντιρρήσεις από κοινωνικούς φορείς…..

Δεν έχουμε αντίρρηση….. εφόσον εξασφαλιστεί ο έλεγχος εφαρμογής των όρων που
προβλέπει η ΜΠΕ.

 Τα νεκρά πτηνά και η στερεά της κόπρος να απομακρύνονται και να μεταφέρονται
αυθημερόν σε εγκαταστάσεις αδρανοποίησης υποπροϊόντων.

Τα υγρά απόβλητα που θα καταλήγουν στους τεχνητούς στεγανούς υγρότοπους θα
πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να μην αποτελούν ανθυγιεινή εστία με την ανάπτυξη
εντόμων και δυσοσμία….. Να ελέγχεται τακτικά η στεγανότητα του τεχνητού υγρότοπου
και η παρεμπόδιση απορροής όμβριων υδάτων σε αυτόν.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  8
ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. : 121/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Καρύστου τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση  της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση (απο 10 σε 15 στρέμματα) και την
μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης,  στη θέση ΄΄ Λουλούδι ΄΄, Νήσων Πεταλίων,
του Δήμο Καρύστου, Ν. Εύβοιας της εταιρείας ΄΄ ΜΑΡΑΜΑΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Μ.Ι.Κ.Ε ΄΄.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Η μελέτη αφορά την μετατόπιση και επέκταση
κατά 5 στρέμματα, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των
πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης μονάδας 10 στρεμμάτων …..στη θέση «Λουλούδι»
Νήσων Πεταλιών, Δ.Ε. Μαρμαρίου, Π.Ε. Ευβοίας,
Το έργο βρίσκεται εκτός καθορισμένων ΠΟΑΥ και εντός περιοχών NATURA 2000.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε την άποψη και διεκδικούμε :

• Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),

• Την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών»,
κάτω από συγκεκριμένους όρους :

1. Προ της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση «Θαλάσσιου
Χωροταξικού Πλαισίου».

2. Να παρθούν μέτρα αποτροπής ή έστω και περιορισμού της μονοπωλιακής
εκμετάλλευσης και αυτού του τομέα.

3. Να υπάρχει διαρκής έλεγχος των όρων λειτουργίας κάθε Υδατοκαλλιέργειας.

4. Για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να είναι στο εξής αναγκαία η
σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού
και όχι η απλή γνώμη τους, η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήμερα.

Με αυτή την λογική η ψήφος μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ στην συγκεκριμένη εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  9

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

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση  της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την ανανέωση- τροποποίηση απόφασης



έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  μονάδας υδατοκαλλιέργειας, αποτελούμενης από: α)
πλωτή μονάδα πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, β) χερσαίες εγκαταστάσεις
εντός του γηπέδου της μονάδας, γ) χερσαίες εγκαταστάσεις στη ζώνη αιγιαλού και δ)
χερσαίες εγκαταστάσεις εντός θαλάσσιας έκτασης , στη θέση “ Χερονήσι”, Δ.Ε. Αιδηψού
του Δήμου  Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας,  της εταιρείας ΄΄ ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΄΄.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Το έργο αφορά μια πολύ μεγάλη επέκταση των
εγκαταστάσεων μιας μικρής υφιστάμενης μονάδας….. Συγκεκριμένα σχετίζεται με :

1. την ανανέωση των Π.Ο. λειτουργίας της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση
Χερονήσι, Δ.Ε. Αιδηψού, με παράλληλη προσαρμογή των συντεταγμένων της και
της θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων λόγω διάσπασης αρχικής μονάδας των 30
στρεμμάτων και λοιπών χερσαίων υποδομών

2. την ανανέωση των Π.Ο λειτουργίας μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων στη
θέση Χερονήσι, Δ.Ε. Αιδηψού, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας του από
310 τόνους/ έτος σε 1.170 τόνους/ έτος

3. την αδειοδότηση υφιστάμενων και νέων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εντός
μισθωμένης χερσαίας έκτασης, εντός της ζώνης αιγιαλού και εντός θάλασσας στη
θέση «Χερονήσι», Δ.Ε. Αιδηψού

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε την άποψη και διεκδικούμε :

• Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),

• Την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών»,
κάτω από συγκεκριμένους όρους :

1. Προ της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση «Θαλάσσιου
Χωροταξικού Πλαισίου».

2. Να παρθούν μέτρα αποτροπής ή έστω και περιορισμού της μονοπωλιακής
εκμετάλλευσης και αυτού του τομέα.

3. Να υπάρχει διαρκής έλεγχος των όρων λειτουργίας κάθε Υδατοκαλλιέργειας.

4. Για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να είναι στο εξής αναγκαία η
σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού
και όχι η απλή γνώμη τους, η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήμερα.

Με αυτή την λογική η ψήφος μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ στην συγκεκριμένη εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  10

ΘΕΜΑ 11ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. : 125/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Θηβαίων τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου  αδρανών
υλικών  και συνοδών δραστηριοτήτων της  <<ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ>> στη



θέση <<ΚΟΤΣΙΚΑ - ΤΟΥΜΠΙ>> ΔΕ Θηβαίων,  Δήμου Θηβαίων, στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα
με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Ο λατομικός χώρος, ανέρχεται σε 111.869 m2
και βρίσκεται εντός του ιδιωτικού λατομικού χώρου (συνολικής έκτασης 900,096
στρεμμάτων), σε λατομική περιοχή, στη θέση «Κότσικα - Τούμπι», 4.5 km δυτικά
της πόλης της Θήβας.
Κύριο έργο των εγκαταστάσεων είναι η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών
και η λειτουργία επεξεργασίας – ανακύκλωσης – αξιοποίησης Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Δεν έχουν καταγραφεί αντιρρήσεις από κοινωνικούς φορείς…..

Δεν έχουμε αντίρρηση….. εφόσον εξασφαλιστεί ο έλεγχος εφαρμογής των όρων
που προβλέπει η ΜΠΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  11

ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση  της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία λιμενικής
εγκατάστασης εξυπηρέτησης λατομικού χώρου στη θέση Κόλλια Ν. Ευβοίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από την κατασκευή και λειτουργία
νέας λιμενικής εγκατάστασης διακίνησης λατομικών υλικών στη θέση “Κόλλια”,
Δήμου Καρύστου.
Το έργο χωροθετείται στην, εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών,
παραθαλάσσια περιοχή των δυτικών ακτών της Νότιας Εύβοιας, ΒΔ των Στύρων……
εντός περιοχής δικτύου NATURA…...

Σημειώνεται επίσης πως όλες οι προβλεπόμενες χερσαίες επεμβάσεις
πραγματοποιούνται εντός της ζώνης αιγιαλού…. Προστατευόμενης περιοχής.

Σε αυτή την βάση…. Η ψήφος μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος  Ξυλικάκης Αριστοτέλης,
εκπρόσωπος   της εταιρείας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλοσκοπής κος
Κόλλιας και τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.



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 α) το από 04/10/2021 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Συκέας, β) την
από 04/10/2021επιστολή του ΔΣ του Αναγκαστικού Συν/σμού ιδιόκτητου Δάσους ΄΄
Πελέσι΄΄ Συκιάς του Δ. Δωρίδας, γ) την από 04/10/2021επιστολή της Αδελφότητας
Λευκαδιτιωτών Δωρίδας, δ) την από 10/10/2021 επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λιδωρικίου, ε) την από 11/10/2021 επιστολή της Δωρικής Αδελφότητας, στ) την αριθμ. :
176/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Δελφών, ζ) την αριθμ. :
76/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Δωρίδας, η) το από τον
Απρίλιο 2010 Πόρισμα διερεύνησης καταγγελιών από το WWF Eλλάς για τη Μεταλλευτική
δραστηριότητα στο Όρος Γκιώνα, θ) το Δ11έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου Κοινού του
ΕΟΣ Άμφισσας, ι) το από 03/10/2021 Ψήφισμα του Πολιτιστικού Κέντρου Στρώμης, τα
οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
“ερευνητικών γεωτρήσεων βωξίτη και οδών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του όρους
Γκιώνα εντός του Δημόσιου Μεταλλείου HANSA και των Ο.Π. 255, 256, 257, 292 και 318
των Δήμων Δελφών και Δωρίδος της Π.Ε. Φωκίδας”.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Επειδή θεωρούμε πως ο ορυκτός πλούτος της
Χώρας είναι λαϊκή περιουσία και πως μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά από
δημόσιου ενδιαφέροντος δραστηριότητες….. Στα πλαίσια ενός ΕΝΙΑΙΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ……
Επειδή οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα οφείλει να γίνεται από αυτόν τον
φορέα και όχι από ιδιώτες……

Συνεκτιμώντας και τις απόψεις κοινωνικών φορέων της περιοχής, που επικαλούνται
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος…

Συμφωνούμε με την εισήγηση, που είναι αρνητική.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  13

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος  Δημόπουλος Ευάγγελος,
εκπρόσωπος   της εταιρείας καθώς και ο κος  Σάλκος Ηλίας διαχειριστής της εταιρείας και
τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

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 α) το Δ11έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου Κοινού του Εμμανουήλ
Κοπανάκη, β) το Δ11έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου Κοινού του Πεζοπορικού και
Φυσιοδιφικού Συλλόγου Καρπενησίου, γ) το Δ11έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου
Κοινού του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, δ) το με
αριθμ. πρωτ: 1491/2014/ 24-11-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
του Δήμου Καρπενησίου με τα επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα, ε) το με αριθμ. πρωτ:



53735/165/ 11-03-2022 Γεωλογική Μελέτη της εταιρείας  ΄΄  ΥΔΡΟΒΟΛΤ ΙΚΕ ΄΄,  τα οποία
αποτελούν  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 1,48 ΜW, της
εταιρείας ΄΄  ΥΔΡΟΒΟΛΤ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Ισιώματα ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο  Ν.
Ευρυτανίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  δήλωσε ότι: Η εισήγηση αφορά την κατασκευή
υδροηλεκτρικού έργου από ιδιώτη.
Και σε αυτήν περίπτωση ισχύει η τοποθέτηση μας ενάντια σε κάθε δραστηριότητα
που ιδιωτικοποιεί την παραγωγή της ενέργειας….. Εφόσον θεωρούμε την ενέργεια
κοινωνικό αγαθό, απόλυτα αναγκαίο για τον λαό και όχι στοιχείο κερδοσκοπίας…..

Αντιδρούμε αποφασιστικά στις κατευθύνσεις της Ε.Ε, που υλοποιούν οι μέχρι
σήμερα κυβερνήσεις, για ιδιωτικοποίηση της παραγωγής της……

Σημειώνουμε, επίσης, πως με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης
νερού» υπέρ ιδιωτών δεσμεύονται τα νερά του τόπου μας…. αλλάζει ο δημόσιος
και κοινωνικός χαρακτήρας του……. η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ουσιαστικές μορφές ανάπτυξης άμεσα
συνδεδεμένες με τα λαϊκά στρώματα και τους αυτοαπασχολούμενους στην
γεωργία, στην κτηνοτροφία στην μεταποίηση των προϊόντων τους και τον
τουρισμό.

Με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» ιδιωτικών
συμφερόντων είναι ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του υδάτινου πλούτου του
τόπου μας και συγκέντρωσής του στα χέρια λίγων κρατικό -επιδοτούμενων
επιχειρηματιών.

Με άλλα λόγια μετατρέπεται το νερό από δημόσιο και κοινωνικό  αγαθό σε
εμπόρευμα, που θα το εκμεταλλεύονται τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Σε αυτή την λογική, συνεκτιμώντας και την γνώμη τοπικών φορέων,  ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν πιστεύουμε πως θα
υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. Συμφωνούμε με την
εισήγηση.

Ξέρουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και προσανατολισμός
των αρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου…. Ο ιδιώτης θα λειτουργεί στα πλαίσια
του συστήματος ανεξέλεγκτος.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  14

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος  Σπύρος Τσίκνας,
εκπρόσωπος   της εταιρείας και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 15ο:   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. : 11/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Δελφών, β) την αριθμ :52616/159/11-03-2022 διευκρινιστική / απαντητική
επιστολή της εταιρείας΄΄ ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΕ΄΄ προς τα μέλη της
επιτροπής, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 45,
15840MW της ΄΄ ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΡΑΧΗ΄΄  του Δήμου  Δελφών στο Ν. Φωκίδας .
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  15

ΘΕΜΑ 16ο:   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 α) αριθμ. : 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Δελφών, β) το με αριθμ. πρωτ:53503/164/11-03-2022 υπόμνημα της εταιρείας΄΄ GREEN
REPOWER MIKE ΄΄,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 ΜW της
εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << ΓΑΣΤΡΕΣ >> του Δήμου  Δελφών  Ν.
Φωκίδας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. …..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  16



ΘΕΜΑ 17ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 180 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ στις θέσεις
΄΄ΜΙΣΟΡΡΑΧΗ-ΚΤΗΜΑΤΑ 1- ΚΤΗΜΑΤΑ -2΄΄του Δήμου Θηβαίων, στο Ν. Bοιωτίας.
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. …..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    17

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 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 95,30248 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ στις
θέσεις ΄΄ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ-ΨΥΛΗ ΡΑΧΗ-ΟΜΠΡΕΛΑ΄΄ του  Δήμου  Δομοκού, στο Ν.
Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. …..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    18

ΘΕΜΑ 19ο: 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 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,1MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη



θέση  ΄΄ ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ ( ΠΕΤΡΩΤΟ 2 )΄΄ Δ.Ε. Δομοκού   του Δήμου  Δομοκού  Ν.
Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. …..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    19

ΘΕΜΑ 20ο: 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 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 130,8MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη
θέση  ΄΄ ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ ΄΄ Δ.Ε. Δομοκού και Ναρθακίου των Δήμων Δομοκού και
Φαρσάλων στους Ν. Φθιώτιδας και Λάρισας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. …..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    20

ΘΕΜΑ 21ο: 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 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 67MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση
΄΄ ΚΟΤΡΩΝΙ - ΑΜΟΛΙΑ΄΄   του Δήμου  Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. …..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    21

ΘΕΜΑ 22ο: 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 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 67MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση
΄΄ ΚΟΤΡΩΝΙ - ΑΜΟΛΙΑ΄΄   του Δήμου  Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως
δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. …..
Συμφωνούμε με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    22

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε η πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών κας Μαρία Γιαννοπούλου καθώς και η εκπρόσωπος  της
εταιρείας κα Ζαφειράτου Ελένη και τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

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 την αριθμ. : 15/153/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 25,2 MW της ΄΄ INTER WIND IKE  ΄΄
στη θέση ΄΄Ξεροβούνι - Ζάστανα  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    23

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 Δ11έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου Κοινού της Παρασκευής
Δηλανά, β) την αριθμ.: 101/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου



Δωρίδας, γ) το από 14-12-2021 έγγραφο του Συλλόγου Πρωτοβουλία για την Προστασία
της Ορεινής Δυτ. Φθιώτιδας, δ) Το από 14-12-2021  έγγραφο με της απόψεις επί της ΜΠΕ
του Δήμου Μακρακώμης του πληρεξουσίου Δικηγορικού Γραφείου  κου Κόλλια Τρύφωνα
& Συνεργάτών,  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 46,8 MW της ΄΄GREEN VELOCITY  4
MIKE  ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Πύργος ΄΄(23,4 MW) και  ΄΄ Πολεμίστρα ΄΄(23,4 MW) των Δήμων
Μακρακώμης και Δωρίδας  στους Ν. Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    24

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 Δ11έντυπο Απόψεων Ενδιαφερόμενου Κοινού του Συλλόγου
Υψηλοχωριτών Δωρίδας, β) το αριθμ. πρωτ: 209382/848/23-09-2021έγγραφο του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Φωκίδας με το συνημμένο σε αυτό
έγγραφο του προέδρου  της Τ.Κ. Υψηλού Χωριού και του Δ.Σ του Συλλόγου
Υψηλοχωριτών, 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 14 MW της εταιρείας ΄΄ B. ENERGY
MIKE ΄΄ στη θέση  ΄΄ Άγιος Νικόλαος-Τσούκα ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    25

ΘΕΜΑ 26ο: 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.: 106/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Δωρίδας, β) Το από 24-12-2021 έγγραφο με της απόψεις επί της ΜΠΕ  του
πληρεξουσίου Δικηγορικού Γραφείου  κου Κόλλια Τρύφωνα & Συνεργάτών, γ) το με αριθμ.
πρωτ: 1196/21-02-2022 έγγραφο της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΕ΄΄, τα οποία
αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24,15 MW της εταιρείας ΄΄ ΝΙΑΤΑ
ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΕ΄΄στη θέση << Μαραθάκια >> του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.



Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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 27ο: 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 1κατά του (κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 29,4ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << Πυραμίς-
Μεγαλοβούνα >> του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Ο κος  Χρονάς Αναστάσιος  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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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  13.20 μ.μ. και  συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας              Μελισσάρης Ιωάννης Αλεξοπούλου Δέσποινα

                                                 Νικολάου Σπυρίδων

Μπουρμάς Ηλίας

Καραγιάννης Κων/νος

Καλατζή Αικατερίνη

Σωτηρόπουλο Κων/νος

                                              Χρονάς Αναστάσιος
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