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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
        17ης    ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  5

      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 17 Ιουνίου 2022 , ημέρα Παρασκευή 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: 132755/341/14-06-
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 4ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  30 / 05/ 2022.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου΄΄Αρδευτικές
γεωτρήσεις   Δήμου  Δομοκού ΄΄στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ΄΄ Κατασκευή
γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων αυτής΄΄ στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
Εκμετάλλευση Μεταλλείου Μαγνησίτη και λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και
σκάλας φόρτωσης, συνολικής έκτασης  392.436,07 τ.μ.  στη θέση ΄΄ Πλακαρια - Μουρτίτσα
΄΄  & ΄΄ Γερόρεμμα ΄΄ & ΄΄ Δαφνοπόταμος΄΄ Τ.Κ. Προκοπίου και Τ.Κ. Πηλίου, , Δ.Ε. Κηρέως,
Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Π.Ε. Ευβοίας από την ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης



ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων
του << ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΣΤΕΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΕΛΦΩΝ >> στη θέση
“ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ” Κοινότητας Λαφυστίου, Δήμου Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄ Υπόγεια
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού (μονάδα θραύσης –
ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών), υπαίθριας αποθήκης άμμου και
αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης 290.333,14 m2 στη θέση ΄΄ΤΣΙΟΚΑ ή
ΒΡΑΧΑΚΙΑ΄΄  Τ.Κ. Θουρίου Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας στην
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  βιομηχανίας
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της <<ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕ>> στη θέση
“ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ” Κοινότητας Διστόμου, Δ.Ε. Διστόμου, Δήμου Διστόμου - Αράχωβας -
Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας.
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 29,4 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
4 – ΟΥΡΑΝΟΣ Ε.Ε  ΄΄ στη θέση ΄΄ ΟΥΡΑΝΟΣ ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
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 29,4 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
2 – ΜΟΡΦΟΡΑΧΗ Ε.Ε  ΄΄ στη θέση ΄΄ Μορφοράχη΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν.
Ευρυτανίας.
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  ισχύος 22MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. & ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΒΟΥΒΑΛΟΣ  ΄΄  του Δήμου  Δομοκού  Ν.
Φθιώτιδας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   του έργου:
΄΄Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης Ισχύος 60,5MW
και τα συνοδά του έργα (Οδοποιίας- Διασύνδεσης) στη θέση ΄΄Λυκόκαστρο΄΄  της Δ.Ε
Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης



ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 437  MW της ΄΄ Z ΣΤΑΡ MIKE΄΄ στη
θέση ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ - ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΄΄ του Δήμου  Αμφίκλειας - Ελάτειας στο
Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,9998MW της ΄΄ GERA POWER IKE΄΄
στη θέση  ΄΄ NITOΠΙΑ/ΚΟΥΡΤ ΛΑΚΚΑ ΄΄   των  Δήμων   Δομοκού και Αλμυρού στους  Ν.
Φθιώτιδας και Μαγνησίας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

H εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄  :
Συμμετείχαν τα μέλη:

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

   κ. Νικολάου Σπυρίδων,      Π.Σ.,  τακτικό μέλος
   κ. Περγαντάς Ιωάννης,       Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος
   κ. Καραγιάννης Κων/νος,   Π.Σ., τακτικό μέλος
   κ. Καλατζή Αικατερίνη,       Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος

           κ. Καραβασίλη Ιουλία,        Π.Σ. , τακτικό μέλος
           κ. Σωτηρόπουλο Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος

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

Κυριακή, 5 Ιουνίου

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022

Η ανάγκη του λαού για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος χρησιμοποιείται για να
προχωρήσει η πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης, των δασών, του αέρα, της
θάλασσας, των παραλιών, που οδηγεί στην καταστροφή τους.



Οι αστικές αναπλάσεις που προωθούνται, δεν μπορούν να κρύψουν ότι
πραγματοποιούνται με κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων και όχι την κάλυψη των
διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, καταστρέφοντας και τους τελευταίους
εναπομείναντες ελεύθερους χώρους, ενώ ο λαός πληρώνει διπλά και τριπλά χαράτσια.

Οι μοναδικοί ωφελημένοι της «πράσινης μετάβασης» είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, στους
οποίος θα καταλήξει, μεταξύ άλλων, και το κολοσσιαίο πακέτο των 300 δισ. ευρώ της ΕΕ
που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Όλα τα κόμματα της «πράσινης μετάβασης» διατήρησαν και επιδείνωσαν την απαράδεκτη
κατάσταση απουσίας ουσιαστικού κρατικού ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης, της
ρύπανσης των υδάτων και της εγκληματικής πολιτικής εμπορευματοποίησης της
διαχείρισης των απορριμμάτων, της ευρωενωσιακής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
δηλαδή συνεχίζει στην ουσία να ρυπαίνει.

Διαχρονικά οι αστικές κυβερνήσεις «ξηλώνουν» τις όποιες ρυθμίσεις ελέγχου της
επίδρασης των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Αποκρύπτουν τις τεράστιες συνέπειες
για την υγεία του λαού από την αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, από τη ρυπογόνο και
καρκινογόνο καύση των αποβλήτων, τη βιομηχανική ρύπανση, την εξόρυξη «σπάνιων
γαιών», αναγκαίων στην «πράσινη μετάβαση».

Σε νομοθετικό επίπεδο, μετά το «καρότο» των επιδοτήσεων, έρχεται και το «μαστίγιο» με
τον νέο κλιματικό νόμο, που υποχρεώνει τον λαό να πληρώνει τα κέρδη της «πράσινης»
ανάπτυξης με τους «πράσινους φόρους», το πανάκριβο «πράσινο ρεύμα», με την
υποχρεωτική αντικατάσταση υποδομών, εξοπλισμού, αυτοκινήτων με αντίστοιχα
«πράσινα».

Πρόκειται για την ίδια πολιτική που, αντί για ενίσχυση των μέτρων προστασίας, προκρίνει
την «υποχρεωτική ασφάλιση» των σπιτιών έναντι φυσικών καταστροφών.

Η πρόσφατη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κλιματικό νόμο, η πείρα από τη
διακυβέρνηση όλων των κυβερνήσεων, που η μια έπαιρνε τη σκυτάλη από την άλλη
προωθώντας στην ίδια αντιλαϊκή ρότα την «πράσινη μετάβαση» και τη στρατηγική της ΕΕ
για το περιβάλλον, τα προγράμματα των κομμάτων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και
ΜέΡΑ25, αποκαλύπτουν τη σύμπλευσή τους στην υλοποίηση της στρατηγικής του
κεφαλαίου σε βάρος του λαού, τους διαγκωνισμούς τους στο ποιος είναι ικανότερος να
«τρέξει» πιο γρήγορα τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις.

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λέμε ξεκάθαρα….. Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης
καταστρέφει το περιβάλλον, αφού δεν μπορεί παρά να το αντιμετωπίσει σαν πεδίο
πρώτων υλών, είτε σαν πεδίο απόθεσης των παραπροϊόντων της παραγωγικής
διαδικασίας.

Η πραγματική διέξοδος για τον λαό βρίσκεται σε μια ριζικά ανώτερη μορφή οργάνωσης της
οικονομίας και της κοινωνίας.

Εκεί μπορεί να ξεριζωθεί το κίνητρο του καπιταλιστικού κέρδους που γεννά τα αδιέξοδα, τα
εμπόδια, τις αντιφάσεις, απέναντι στο σύνολο της πολιτικής που στον φαύλο κύκλο της
καπιταλιστικής κρίσης και ανάπτυξης τσακίζει τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και
καταστρέφει το περιβάλλον, και στη θέση του να μπει ως κίνητρο της ανάπτυξης η
διευρυνόμενη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.



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 καλέσαμε το προεδρείο να τοποθετηθεί στην συνεδρίαση της
Επιτροπής, στις 9 Μαίου του 2022….

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

Μέχρι σήμερα το προεδρείο δεν έλαβε υπόψη του τις προτάσεις μας….

Σε αυτά τα πλαίσια….. σας ενημερώνουμε πως αν δεν τεθούν αυτά τα ζητήματα και στην
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής…. Θα θέσουμε θέμα προ ημερήσιας διάταξης στην
ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας, δημόσια, την άρνηση της
Περιφερειακής Αρχής να ασχοληθεί με επίκαιρα και αναγκαία ζητήματα, που αφορούν τον
λαό και τον τόπο.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 30 / 05/ 2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 86

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

ομόφωνα



την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Αρδευτικές
γεωτρήσεις   Δήμου  Δομοκού ΄΄στο Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Ο κος Μελισσάρης Ιωάννης δήλωσε ότι: το έργο είναι αναγκαίο και θα ψηφίσει θετικά…
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την λειτουργία τριάντα
αρδευτικών σημείων υδροληψίας - γεωτρήσεις καθώς και 2 λιμνοδεξαμενές, μία τεχνητή
λίμνη και τα συνοδά έργα δίκτυα και δεξαμενές.
Οι υδροληψίες αυτές καλύπτουν περίπου 26% των αναγκών άρδευσης έκτασης 4.509,7
εκταρίων……

Πρόκειται για υφιστάμενο έργο που περιλαμβάνει τριάντα (30) δημοτικές γεωτρήσεις, τις
λιμνοδεξαμενές Νέου Μοναστηρίου και Ξυνιάδας και την τεχνητή λίμνη Μεταλλείου,
αντλιοστάσια και δίκτυα μήκους 8.653 μέτρων.

Με την αδειοδότηση του υφιστάμενου έργου καθίσταται νόμιμη η συνέχιση της λειτουργίας
του, που είναι αναγκαία αφού οι γεωργικές καλλιέργειες που αρδεύονται γίνονται
παραγωγικότερες…..

Δεν έχουμε αντίρρηση….

Διερωτόμαστε, όμως, αν αυτές οι υποδομές λαμβάνονται υπόψη στην μελέτη που
σχεδιάζεται για την αξιοποίηση του Σμοκόβου…. Αν συσχετίζονται με έτοιμη μελέτη
άρδευσης που διαθέτει η Περιφέρεια από το 2018 και παραμένει ξεχασμένη…..

Αν και κατά πόσον υπάρχει ένα ενιαίο συγκροτημένο σχέδιο για την άρδευση του
οροπεδίου του Δομοκού και της περιοχής Νέου Μοναστηρίου και Εκκάρας….σαν τμήμα
της πολιτικής που ασκεί η Περιφέρεια.
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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) του έργου ΄΄ Κατασκευή
γέφυρας Βίστριζας και προσβάσεων αυτής΄΄ στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η  κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει
τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την δημιουργία του έργου « αλλαγή της χάραξης της
επαρχιακής οδού Μακρακώμης – Υπάτης σε μήκος 958,98 m, που περιλαμβάνει και τη
κατασκευή νέας γέφυρας μήκους 200m στη θέση Βίστριζα ».
Θεωρώντας το έργο χρήσιμο και αναγκαίο…. 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 αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Εκμετάλλευση
Μεταλλείου Μαγνησίτη και λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και σκάλας φόρτωσης,
συνολικής έκτασης  392.436,07 τ.μ.  στη θέση ΄΄ Πλακαρια - Μουρτίτσα ΄΄  & ΄΄ Γερόρεμμα
΄΄ & ΄΄ Δαφνοπόταμος΄΄ Τ.Κ. Προκοπίου και Τ.Κ. Πηλίου, , Δ.Ε. Κηρέως, Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Π.Ε. Ευβοίας από την ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε,
προκειμένου α) ο επενδυτής  να παρέχει διευκρινιστικά στοιχεία με τις γεωτρήσεις για τη
λήψη της απαιτούμενης ποσότητας νερού( αριθμός , θέση, διάμετρος σωλήνωσης, βάθος,
παροχή, καθεστώς αδειοδότησης), β) να μας δοθεί πλήρη ενημέρωση για την
αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου στις εκτάσεις που έχει γίνει παρέμβαση μέχρι
σήμερα.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η προτεινόμενη μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων αφορά την εκμετάλλευση Μεταλλείου Μαγνησίτη και την λειτουργία
εργοστασίου εμπλουτισμού και σκάλας φόρτωσης…..στον  συνολικής έκτασης 392.436,07
τ.μ. στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, ΠΕ Ευβοίας από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.

1. Επειδή έχουμε αρνητική εμπειρία από τις μέχρι σήμερα δραστηριότητες της
επιχείρησης, στον τομέα της αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

2. Επειδή δεν δίνονται στην μελέτη επαρκή στοιχεία για το πως θα εξασφαλίζονται οι
αναγκαίες ποσότητες νερού για την λειτουργία της επιχείρησης.

3. Επειδή δεν γνωρίσουμε την άποψη των τοπικών κοινοτήτων και του Δήμου….
4. Χαρακτηριστικό της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή είναι ότι

ο Δήμος Λίμνης- Μαντουδίου- Αγίας Άννας δεν διαθέτει για το σύνολό του
εγκεκριμένο και σε ισχύ ΣΧΟΟΑΠ…. Η Δημοτική Ενότητα Κηρέως δεν διαθέτει
εγκεκριμένο και σε ισχύ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε. ή άλλο εγκεκριμένο
πολεοδομικό σχέδιο ή άλλο σχέδιο καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης.

Προτείνουμε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος μέχρι να εκφράσουν οι ντόπιοι
γνώμη…..

Σε διαφορετική περίπτωση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 5ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το με αριθμ.πρωτ: 10157/16-06-2022 έγγραφο του Δημάρχου
Λεβαδέων, για αναβολή της συζήτησης του κατωτέρω θέματος, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων του
<< ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΣΤΕΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΕΛΦΩΝ >> στη θέση
“ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ” Κοινότητας Λαφυστίου, Δήμου Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας, κατόπιν
αιτήματος του Δημάρχου Λεβαδέων.



Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για καινούργια επιχείρηση….
Ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει αναντίρρητα στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρες δικαίωμα
νομής, κατοχής και κυριότητος, από το οποίο θα το μισθώσει η  εκμεταλλεύτρια
επιχείρηση…..

Προτείνουμε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος μέχρι να εκφράσουν η Τοπική
Κοινότητα Λαφιστίου και ο Δήμος Λειβαδιάς…..
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ΘΕΜΑ 6ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το με αριθμ.:57/2022 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 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ.) του έργου: ΄΄ Υπόγεια
εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού (μονάδα θραύσης –
ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών), υπαίθριας αποθήκης άμμου και
αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης 290.333,14 m2 στη θέση ΄΄ΤΣΙΟΚΑ ή
ΒΡΑΧΑΚΙΑ΄΄  Τ.Κ. Θουρίου Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας στην
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Μελισσάρης Ιωάννης δήλωσε ότι: πρόκειται για ένα από τα καλύτερα λατομεία της
περιοχής που τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και θα ψηφίσει θετικά.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η εγκατάσταση βρίσκεται στην λατομική ζώνη…. Και
αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης από
προηγούμενη λατομική δραστηριότητα.
Αν δεν έχει αντίρρηση ο Δήμος Λειβαδιάς….. Δεν έχουμε αντίρρηση.
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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 η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

ομόφωνα

 την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της <<ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕ>> στη θέση
“ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ” Κοινότητας Διστόμου, Δ.Ε. Διστόμου, Δήμου Διστόμου - Αράχωβας -
Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας.
 Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για μεταποιητική δραστηριότητα……
Εφόσον δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από την τοπική κοινότητα και τον Δήμο….. Δεν
έχουμε αντίρρηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος Βαρθολομαίος  Γεώργιος
Διαχειριστής   της εταιρείας καθώς και οι κ.κ. Γεώργιος Καραγιάννης και Γιοβανίδης
Νικόλαος εκπρόσωποι της εταιρείας ΄΄ ESTIA΄΄ και   τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα
στη μελέτη.

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

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 – ΟΥΡΑΝΟΣ Ε.Ε  ΄΄ στη θέση ΄΄ ΟΥΡΑΝΟΣ ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν.
Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ηλίας Κυρμανίδης τόνισε ότι έχει προβληματιστεί ιδιαίτερα
με τους λόγους αντίκρουσης της εισήγησης της υπηρεσίας όπως αυτοί εκτέθηκαν από
τους εκπροσώπους του επενδυτικού φορέα .
ΟΜΩΣ είναι υποχρεωμένος να στηρίξει την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

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

Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.

Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.



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

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.

Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

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

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος Βαρθολομαίος  Γεώργιος
Διαχειριστής   της εταιρείας καθώς και  οι κ.κ. Γεώργιος Καραγιάννης και Γιοβανίδης
Νικόλαος εκπρόσωποι της εταιρείας ΄΄ ESTIA΄΄ και   τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα
στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 – ΜΟΡΦΟΡΑΧΗ Ε.Ε  ΄΄ στη θέση ΄΄ Μορφοράχη΄΄ του Δήμου Αγράφων
στο Ν. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κος Ηλίας Κυρμανίδης τόνισε ότι έχει προβληματιστεί ιδιαίτερα
με τους λόγους αντίκρουσης της εισήγησης της υπηρεσίας όπως αυτοί εκτέθηκαν από
τους εκπροσώπους του επενδυτικού φορέα .
ΟΜΩΣ είναι υποχρεωμένος να στηρίξει 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 η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 22MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΒΟΥΒΑΛΟΣ  ΄΄  του
Δήμου  Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….

Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης



των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων

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

Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.

Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.

Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.

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

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.

Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

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

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε η κα Ντουρντουρέκα Βασιλική
εκπρόσωπος του  Δικτύου Βοιωτών και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

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 α) την αριθμ. : 56/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λεβαδέων, β) το με αριθμ. : 135722/346/16.06.2022 έγγραφο του Δικτύου Βοιωτών
Κόντρα στον Ενεργειακό ΄΄ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟ΄΄, γ) το με αριθμ. : 136390/348/17.06.2022
έγγραφο του Πρασίνου Κινήματος, 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:
΄΄Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης Ισχύος 60,5MW
και τα συνοδά του έργα (Οδοποιίας- Διασύνδεσης) στη θέση ΄΄Λυκόκαστρο΄΄  της Δ.Ε
Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΄΄.
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 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 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 437  MW της ΄΄ Z
ΣΤΑΡ MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ - ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΄΄ του Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας ,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η  κα Καραβασίλη Ιουλία τόνισε 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…..
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ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,9998MW της ΄΄
GERA POWER IKE΄΄ στη θέση  ΄΄ NITOΠΙΑ/ΚΟΥΡΤ ΛΑΚΚΑ ΄΄   των  Δήμων   Δομοκού και
Αλμυρού στους  Ν. Φθιώτιδας και Μαγνησίας αντίστοιχα, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η  κα Καραβασίλη Ιουλία τόνισε 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…..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  98

Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  12.15 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

 Γέμελος Εμμανουήλ

Καλατζή Αικατερίνη

Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική

 Καραβασίλη Ιουλία

Ακριβές Αντίγραφο
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