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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
        13ης    ΜΑΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  3

      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 13 Μαΐου 2022 , ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 10:00 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: 99318/256/09-05-
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: Έγκριση 2ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  08 / 04/ 2022.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄
στη θέση ΄΄ ΚΟΤΡΩΝΙ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν.
Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 118,1 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄
στη θέση ΄΄ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄
στη θέση ΄΄ ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο
Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 69,2 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄
στη θέση ΄΄ ΧΕΡΟΒΟΥΝΟ ΑΓΡΙΛΙΩΝΑ΄΄ Δ.Ε. Κορώνειας  του Δήμου Λεβαδεών στο Ν.
Βοιωτίας.



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

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος  1,2 ΜW  της
εταιρείας ‘’ΑΔΜΗΤΗ ΙΚΕ  ‘’ στη θέση ‘’Πόρος’’ του Δήμου  Καρπενησίου  στο  Ν.
Ευρυτανίας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος 15,6 ΜW  της  ‘W.E.  GRAIGOS NEW
ENERGIES MIKE ’  στη θέση  ¨ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ  ¨ του   Δήμου Λοκρών  στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης .

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος 33,6 ΜW  της  ‘GREEN REPOWER  ΜΙΚΕ’  στη
θέση  ¨ΠΑΤΗΜΑ – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ- ΚΛΕΦΤΟΛΟΥΤΣΑ ¨ των  Δήμων  Χαλκιδέων  ,
Τανάγρας και  Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και  Βοιωτίας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)    αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος 25,2 ΜW  της  ‘GREEN REPOWER  ΜΙΚΕ’  στη
θέση  ¨ΚΟΥΤΟΥΠΑ -  ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ¨ των  Δήμων  Χαλκιδέων  , Τανάγρας και  Θηβαίων
στους Ν. Ευβοίας και  Βοιωτίας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 14,4MW της ΄΄ ENER-G - SHAPE-
MIKE΄΄  στη θέση ΄΄ ΠΕΤΑΛΑΣ ΄΄  του Δήμου  Χαλκιδέων  στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας, με
φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυρμανίδης
Ηλίας, ενώ μέσω ΄΄zoom΄΄,συμμετείχαν τα μέλη:

   κ. Μελισσάρης Ιωάννης,  Π.Σ., Αντιπρόεδρος, τακτικό μέλος
   κ. Νικολάου Σπυρίδων, τακτικό μέλος
   κ. Μπουρμάς Ηλίας, τακτικό μέλος
   κ. Γέμελος Εμμανουήλ, αναπληρωματικό μέλος
   κ. Καλατζή Αικατερίνη, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος

           κ. Καραβασίλη Ιουλία, Π.Σ. , τακτικό μέλος



Aπών: Τα τακτικά μέλη της επιτροπής κος. Σωτηρόπουλο Κων/νος ο οποίος
αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κο Γέμελο Εμμανουήλ καθώς και  ο κος
Καραγιάννης Κων/νος ο οποίος 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:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για την αντισεισμική προστασία της περιοχής των Θηβών.

Σας κοινοποιούμε ερώτηση του Κ.Κ.Ε σχετικά με συχνά την ένταση των σεισμικών
φαινόμενων στην περιοχή της Θήβας……

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα : Για την ανάγκη άμεσης λήψης από την κυβέρνηση όλων των απαραίτητων μέτρων
αντισεισμικής θωράκισης στη Θήβα.

Όπως είναι γνωστό η πόλη της Θήβας βρίσκεται εδώ και ένα έτος στο επίκεντρο συνεχούς
σεισμικής δραστηριότητας, με εκατοντάδες σεισμούς οι οποίοι εντοπίζονται σε πολύ μικρό
βάθος. Το φαινόμενο προξενεί τεράστια ανησυχία στους κατοίκους κι εργαζομένους της
περιοχής και επιβάλλει αντικειμενικά την εξάντληση κάθε πρόσφορου μέτρου από την
πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ώστε να προληφθούν
έγκαιρα οι συνέπειες ενός μεγαλύτερου σεισμού ή ακόμη και της τρέχουσας σεισμικής
ακολουθίας. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία απλώς παρακολουθούν
την κατάσταση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η από 06/10/2021 Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδος με θέμα «Να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης
στη Θήβα» έξι μήνες μετά και παρά τη συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα δεν έχει καν
απαντηθεί….. Έτσι το ΚΚΕ επανακαταθέτει την Ερώτηση, η οποία απαιτείται να απαντηθεί
άμεσα λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης.

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εξελίσσεται εδώ και μήνες στην πόλη της Θήβας,
προκαλεί όπως είναι φυσικό μεγάλη ανησυχία στο σύνολο των κατοίκων και εργαζομένων
της. Ωστόσο, αν και καθημερινά δημοσιεύονται μια σειρά εκτιμήσεις για το φαινόμενο, οι
αρμόδιες κρατικές αρχές έχουν πράξει ελάχιστα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων



ελέγχου και αντισεισμικής θωράκισης των υποδομών της πόλης. Συγκεκριμένα, πέρα από
έναν έλεγχο «πρώτου βαθμού» που διενήργησε ο Δήμος Θηβαίων στα σχολεία, δε
φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στατικότητας στα υπόλοιπα δημόσια κτήρια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, τα κτήρια που
στεγάζουν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και την ΤΟΜΥ Θήβας, το κτήριο των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, το Δικαστικό Μέγαρο, οι Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα,
το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και άλλα. Πρόκειται για χώρους που στεγάζονται και
λειτουργούν κάτω από την άμεση ευθύνη Υπουργείων και στους οποίους μεταβαίνουν,
εργάζονται ή διαμένουν σε καθημερινή βάση πολλές εκατοντάδες ανθρώπων.

Ταυτόχρονα, σχεδόν 300 εργατικές κατοικίες στον οικισμό Θήβα ΙΙΙ, οι οποίες έχουν
απασχολήσει στο παρελθόν και για κατασκευαστικές ατέλειες, εξακολουθούν να τελούν
υπό την κυριότητα του Ο.Α.Ε.Δ., ως διαδόχου του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. Ακριβώς το ίδιο
καθεστώς της παντελούς έλλειψης ελέγχων ισχύει και για αυτές.

Τέλος, η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει λάβει κανένα μέτρο για την έμπρακτη στήριξη
των κατοίκων οι οποίοι εντοπίζουν έστω και μικρής έκτασης στατικά προβλήματα στις
κατοικίες τους και ωστόσο δε γνωρίζουν εάν και κατά πόσο μπορούν να απευθυνθούν σε
κάποια αρμόδια κρατική υπηρεσία για να τους συνδράμει.”

Είναι επιστημονικά αλλά και εμπειρικά τεκμηριωμένο ότι ειδικά σε ότι αφορά περιοχές με
έντονη σεισμική δραστηριότητα η πρόληψη είναι άκρως απαραίτητη για την αποφυγή των
τραγικών συνεπειών ενός ισχυρού σεισμού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

– Να πραγματοποιηθούν καθολικοί προσεισμικοί έλεγχοι στατικότητας στο σύνολο των
δημόσιων κτηρίων της πόλης της Θήβας και των Κοινοτήτων Ελαιώνα, Μουρικίου,
Πλατανακίου, Υπάτου, Βαγίων και Αμπελοχωρίου.

– Να πραγματοποιηθούν καθολικοί προσεισμικοί έλεγχοι στατικότητας σε όλα τα κτήρια
του οικισμού Εργατικών Κατοικιών Θήβα ΙΙΙ.

– Να χορηγηθεί έμπρακτη δυνατότητα συνδρομής μέσω ειδικών στους ιδιώτες κατοίκους
της περιοχής οι οποίοι επιθυμούν εύλογα να πραγματοποιήσουν προσεισμικούς ελέγχους
στατικότητας στις κατοικίες τους.

Σε αυτά τα πλαίσια οφείλει η Περιφερειακή Αρχή να μας ενημερώσει και να
δραστηριοποιηθεί ζητώντας, από την Κυβέρνηση, συγκεκριμένα πράγματα για την
αντισεισμική προστασία της περιοχής…. Που φυσικά πρέπει να γίνουν άμεσα.

Ειδικότερα ζητήματα.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, με την νέα της σύνθεση, ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, έχουμε
θέσει για συζήτηση ορισμένα σοβαρά ζητήματα…..

 Σχετικά με τον ΧΥΤΑ Χαλκίδας και ο συνολικότερος σχεδιασμός για την διαχείριση
των αστικών αποβλήτων. στην Στερεά Ελλάδα.



 Βιομηχανικά Απόβλητα και ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας….. Η επάρκεια
των υπηρεσιών της σε προσωπικό, ειδικότητες και οργάνωση.

 Σχετικά με πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχή του Κόμματος της Λαμίας και τους
κινδύνους που υπάρχουν για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μαζί με αυτά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, που παραμένουν ανοιχτά, παρά την
σπουδαιότητα τους…. Τέτοια είναι :

 Οι εξελίξεις γύρω από το «Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης» στην περιοχή του
Ασωπού.

  Οι  πολυδιαφημισμένες ΟΧΕ ( Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις ) και η πορεία
τους.

Για όλα αυτά τα ζητήματα καλούμε το προεδρείο να τοποθετηθεί….

Να ετοιμάσει και να εισηγηθεί ένα ολοκληρωμένο θεματολόγιο για την αντιμετώπιση τους
μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

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

    Επίσης το τακτικό μέλος της επιτροπής  κα Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική
αναφέρθηκε και αυτή στην αντισεισμική προστασία της περιοχής των Θηβών και στις
ενέργειες που έχει κάνει τόσο  προφορικά προς τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής
όσο και εγγράφως προς τον Περιφερειάρχη κο Σπανό.

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της  08 / 04/ 2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  54

ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) την αριθμ. : 44/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λεβαδέων, β) το με αριθμ.πρωτ:104360/267/13-05-2022 έγγραφο του
εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄, με το οποίο ζήτησε την αναβολή
συζήτησης του θέματος, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄



στη θέση ΄΄ ΚΟΤΡΩΝΙ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν.
Βοιωτίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  55

ΘΕΜΑ 3ο: 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. : 40/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λεβαδέων, β) το με αριθμ.πρωτ:104360/267/13-05-2022 έγγραφο του
εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄, με το οποίο ζήτησε την αναβολή
συζήτησης του θέματος, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 118,1 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄
στη θέση ΄΄ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας,
κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.
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ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) την αριθμ. : 42/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λεβαδέων, β) το με αριθμ.πρωτ:104360/267/13-05-2022 έγγραφο του
εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄, με το οποίο ζήτησε την αναβολή
συζήτησης του θέματος, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,9 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄
στη θέση ΄΄ ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο
Ν. Βοιωτίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.
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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 καθώς και α) την αριθμ. : 43/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λεβαδέων, β) το με αριθμ.πρωτ:104360/267/13-05-2022 έγγραφο του
εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄, με το οποίο ζήτησε την αναβολή
συζήτησης του θέματος, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 69,2 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄



στη θέση ΄΄ ΧΕΡΟΒΟΥΝΟ ΑΓΡΙΛΙΩΝΑ΄΄ Δ.Ε. Κορώνειας  του Δήμου Λεβαδεών στο Ν.
Βοιωτίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε η εκπρόσωπος της εταιρείας κα
Ανδρέου Μαρία 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  5 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής) και 1 λευκό του (κου Μελισσάρη Ιωάννη) την έγκριση  της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  Μικρού  Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος  1,2 ΜW  της  εταιρείας ‘’ΑΔΜΗΤΗ ΙΚΕ  ‘’ στη
θέση ‘’Πόρος’’ του Δήμου  Καρπενησίου  στο  Ν. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία 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.
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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. : 3/15/2022 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 των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος 15,6 ΜW  της  ‘W.E.
GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ’  στη θέση  ¨ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ  ¨ του   Δήμου Λοκρών
στο Ν. Φθιώτιδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  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 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) την αριθμ. : 26/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Χαλκιδέων, β) Το Δ11 έντυπο απόψεων του Συλλόγου Σιδερίτης, 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 33,6 ΜW  της  ‘GREEN REPOWER
ΜΙΚΕ’  στη θέση  ¨ΠΑΤΗΜΑ – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ- ΚΛΕΦΤΟΛΟΥΤΣΑ ¨ των  Δήμων  Χαλκιδέων,
Τανάγρας και  Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και  Βοιωτίας αντίστοιχα, 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 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 α) την αριθμ. : 25/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Χαλκιδέων, β) Το Δ11 έντυπο απόψεων του Συλλόγου Σιδερίτης, 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 ΜW  της  ‘GREEN REPOWER
ΜΙΚΕ’  στη θέση  ¨ΚΟΥΤΟΥΠΑ -  ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ¨ των  Δήμων  Χαλκιδέων  , Τανάγρας και
Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και  Βοιωτίας αντίστοιχα, 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 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) την αριθμ. : 243/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Χαλκιδέων, β) Το από 13/12/2021έγγραφο της εταιρείας ΄΄ ENER-G - SHAPE-
MIKE΄΄  προς την Υπηρεσία Δόμησης Πολεοδομικών Εφαρμογών Χαλκίδας, γ) Το Δ11
έντυπο απόψεων του κου Δημητρίου Δασκαλάκη, δ) Το Δ11 έντυπο απόψεων της κας



Αικατερίνης Αποστολάτου 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 συνολικής ισχύος 14,4MW της ΄΄ ENER-G -
SHAPE-MIKE΄΄  στη θέση ΄΄ ΠΕΤΑΛΑΣ ΄΄  του Δήμου  Χαλκιδέων  στο Ν. Ευβοίας,
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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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  11.15 π.μ. και  συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:
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Κυρμανίδης Ηλίας                      Μελισσάρης Ιωάννης                    Αλεξοπούλου Δέσποινα

                                     Νικολάου Σπυρίδων

Μπουρμάς Ηλίας

Γέμελος Εμμανουήλ

Καλατζή Αικατερίνη

Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική

Καραβασίλη Ιουλία
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