
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
        23ης    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  7

      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και  ώρα 9:00
π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε  με την 205/2019 (αρ. πρ. 7/
30-09-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά
από την αριθμ. πρωτ: 212218/510/19-09-2022 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 6ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  18 / 06/ 2022.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου: “Βελτίωση
ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στη θέση Ανεμοκάμπι ” της Τ.Κ.
Γαλαξιδίου  στο Δήμο  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των
συμπληρωματικών έργων προστασίας ακτών από κεφαλές Ασμηνίου έως Πευκί. Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Λειτουργία έργων ύδρευσης΄΄ στο Δήμο Ιστιαίας -Αιδηψού  Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προς ανανέωση της
υπ’ αριθ. 116138/11344/09/16-03-10 ΑΕΠΟ, του έργου της εκμετάλλευσης λατομικού
χώρου αδρανών υλικών, έκτασης 286.881τ.μ., Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας και τροποποίησή



της, ως προς την προσθήκη μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές,
κατεδαφίσεις, κατασκευές (ΑΕΚΚ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας
παραγωγής ασφαλτομίγματος - μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της ¨ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΕΒΕ¨ στη θέση
“ΑΛΙΒΕΡΙ ΔΟΚΟΥ” Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,46352 ΜW της ΄΄ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΙΚΕ   ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60MW, στη θέση  ΄΄ Πολλά Λιθάρια ΄΄  των  Δήμων Μάνδρας
– Ειδυλλίας και Τανάγρας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας, Περιφέρειας Αττικής και
Στερεάς Ελλάδας.
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 27,3 ΜW  της  ΄΄ WE GRAIGOS NEW
ENERGIES MIKE ΄΄  στη θέση  ¨ΑΓΡΙΛΙΑ - ΜΥΛΟΒΟΥΝΙ ¨ του   Δήμου Λοκρών  στο Ν.
Φθιώτιδας.
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 37,2 MW της ¨W.E.GRAIGOS NEW ENERGIES
MIKE στη θέση ¨ΙΣΙΩΜΑΤΑ - ΚΛΑΔΕΡΑ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 14,4MW της ΄΄ JASPER ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. & ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΄΄  του Δήμου  Δομοκού
Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αιολικός
Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 60,0 MW στη θέση ¨ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ¨ Δ.Ε. Μακρακώμης και Δ.Ε. Αγίου



Γεωργίου Τυμφρηστού, Δήμου Μακρακώμης, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας¨.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,8 MW στη θέση ¨ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΑ - ΜΑΥΡΟ
ΛΙΘΑΡΙ¨ του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER
MIKE ΄΄ στη θέση << ΜΥΤΙΚΑΣ - ΣΠΙΘΑΡΙΑ >> του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21MW στη θέση ¨ΤΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ -
ΚΟΜΗΤΗΣ¨ του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της ‘’WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ’’
στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ» των Δήμων Αλιάρτου - Θεσπιέων και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
¨Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής
ισχύος 49,6 MW στη θέση ¨ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑ - ΠΑΛΙΟΛΑΚΚΑ ΡΕΜΑ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ¨ και τα
συνοδά έργα αυτού, στις Δ.Ε. Σπερχειάδας και Τυμφρηστού του Δήμου Μακρακώμης της
Π.Ε. Φθιώτιδας, Δ.Ε. Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας¨.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 16 MW της ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜAE.
΄΄ στη θέση ΄΄ Μόρνος - Πλαστιραϊικα ΄΄ του Δήμου  Δωρίδας  στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης (ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW της ΄΄ ΦΩΝΗΓΙ
ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΦΩΝΗΣΙ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης (ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)



ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 90 MW της ΄΄ MYTIKAΣ
ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΥΤΙΚΑΣ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης  (ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

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

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας, Πρόεδρος
   κ. Αποστολόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
   κ. Μπουρμάς Ηλίας, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Σωτηρόπουλο Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος

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

     κ. Τοουλιάς Ανδρέας, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος

Aπών: Τα τακτικά μέλη της επιτροπής κα. Καλατζή Αικατερίνη, κος Καραγιάννης Κων/νος,
αντικαταστάθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη Τοουλιά Ανδρέα και Βαρδακώστα
Κων/νο ενώ το τακτικό μέλος κα. Κοροπούλη- Κατσιμίχα Βασιλική, 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 με φυσική παρουσία στο χώρο 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
Ανακύκλωση του προβλήματος οι επιδοτήσεις στο ρεύμα

που καταλήγουν στις τσέπες επιχειρηματικών ομίλων

Όσο ενισχύονται οι παράγοντες αναπαραγωγής της ενεργειακής ακρίβειας και φτώχειας,
δηλαδή η στρατηγική της "πράσινης μετάβασης" και η Ενέργεια - εμπόρευμα, οι όποιες
επιδοτήσεις θα είναι χωρίς αντίκρισμα για τα λαϊκά νοικοκυριά και θα καταλήγουν τελικά
στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων.
Αυτό που απαιτείται άμεσα για την ουσιαστική ανακούφιση του λαού είναι η αξιοποίηση
όλων των εγχώριων πηγών Ενέργειας, κόντρα στις δεσμεύσεις της ΕΕ, κατάργηση του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε καύσιμα και
Ενέργεια. Οτιδήποτε άλλο, που προτείνουν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, είναι
ανακύκλωση του προβλήματος.



Ειδικότερα ζητήματα.

Έχουμε θέσει πολλές φορές προ ημερήσιας διάταξης σοβαρά ζητήματα, που πρέπει να
απασχολήσουν την Επιτροπή Περιβάλλοντος….
Έχουμε, επανειλημμένα, ζητήσει η συγκεκριμένη Επιτροπή να παίξει ουσιαστικά τον ρόλο
της, εισάγοντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέματα που έχουν επείγοντα χαρακτήρα για
τον λαό και τον τόπο.
 Ζητήσαμε να εξετασθεί το πως υλοποιείται ο Περιφερειακός Επιχειρησιακός

Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων…. Αν είναι επαρκής…. Αν είναι
προσαρμοσμένος στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις….Πως χρηματοδοτείται
και πόσο επιβαρύνει το κόστος ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας…. Αν ο
Περιφερειακός ΦοΔΣΑ εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού ή είναι φορέας
διείσδυσης επιχειρηματικών συμφερόντων στον τομέα της διαχείρισης των
απορριμμάτων, που - έτσι και αλλιώς - προωθεί η Κυβέρνηση, σύμφωνα με οδηγίες
της Ε.Ε ;

 Έγκαιρα ( από τον Φλεβάρη του 2021) ζητήσαμε ουσιαστική συζήτηση για το
μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων της Νότιας Εύβοιας, γνωρίζοντας  την
εξάντληση των δυνατοτήτων του ΧΥΤΑ της Χαλκίδας….
Επιμέναμε γιατί βλέπαμε τις αντιθέσεις που αναπτύσσονταν μεταξύ των
παραγόντων και την απουσία ουσιαστικού σχεδιασμού στον ΦοΔΣΑ και την ΠΕΔ,
με βάση τα ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια που τους χαρακτηρίζουν και την
προσήλωση τους στην λογική « κόστους – οφέλους »…. Βλέπαμε την
αντιπαράθεση να επεκτείνεται στην μεθοδολογία δραστηριοποίησης διαφορετικών
επιχειρηματικών ομίλων…..Στις φιλοδοξίες των ίδιων των στελεχών του ΦοΔΣΑ να
γίνουν μεγάλό-παράγοντες του κλάδου.

 Θυμίζουμε πως στην προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής καταθέσαμε
συγκεκριμένες απόψεις…..

 Ο καινούργιος νόμος μας βρίσκει συνολικά αντίθετους εφόσον καθορίζει την διαχείριση
των απορριμμάτων ως αποκλειστική ευθύνη των ΦΟΔΣΑ Α.Ε, που λειτουργούν με
ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και προωθούν τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (
ΣΔΙΤ ), αξιοποιώντας τα δημοτικά τέλη που καταβάλουν οι δημότες – εργατικές λαϊκές
οικογένειες.
Η Ανώνυμη Εταιρεία, είτε συνοδεύεται από το προσδιοριστικό πως ανήκει στους ΟΤΑ, είτε
όχι, δεν γίνεται αποδεκτή γιατί λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και
επιχειρηματική λογική.
Προβλέπεται ένας ΦΟΔΣΑ ανά Περιφέρεια πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων που
αναφέρονται συγκεκριμένα…. Μεταξύ αυτών δεν είναι η Στερεά Ελλάδα.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται….. Η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. καταργείται και στην πράξη
συγχωνεύεται υποχρεωτικά στην η εταιρεία ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :
• Διαφωνούμε κατηγορηματικά με τον καινούργιο νόμο, που παραδίδει την διαχείριση
των απορριμμάτων, στην βάση της λογικής « κόστους – οφέλους » και των ΣΔΙΤ στους
επιχειρηματικούς ομίλους, που δρουν στον τομέα των απορριμμάτων…. Με ότι αυτό
συνεπάγεται.
• Διαφωνούμε και αντιπαλεύουμε την ύπαρξη και την λειτουργία του ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε…… θεωρώντας πως προς το συμφέρον του λαού θα ήταν η διαχείριση των
απορριμμάτων να γίνεται αποκλειστικά από δημόσιο φορέα, σύμφωνα με όσα θέτει η
σύγχρονη επιστημονική αντίληψη…. Χωρίς ανάμιξη επιχειρηματικών ομίλων.



• Διαφωνούσαμε και διαφωνούμε με την λειτουργία της ΔΕΠΟΔΑΛ ως Ανώνυμου
Εταιρείας, που ουσιαστικά απάλλασσε το κράτος από την υποχρέωση του να συμβάλλει
στην διαχείριση των απορριμμάτων…. Μεταθέτοντας την ευθύνη αποκλειστικά στους
δημότες, που φορολογούνται πολλαπλά και καλούνται να πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη,
που συνεχώς αυξάνονται και επεκτείνονται σε διαφορετικούς τομείς.
• Σωστός είναι ο συλλογισμός για το μικρότερο κόστος διαχείρισης των
απορριμμάτων στην ΔΕΠΟΔΑΛ, που - κατά την γνώμη μας - θα μπορούσε να είναι ακόμη
μικρότερο, αν ήταν δημόσιος ο φορέας διαχείρισης και απουσίαζαν οι εργολάβοι.
Με αυτή την λογική…..
1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΟ.
2. ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
3. ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΔΕΠΟΔΑΛ ΣΑΝ Α.Ε.
4. ΑΝΤΙΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ….. ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ….. ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ…. ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.
Στην προέκταση αυτών των σκέψεων και επειδή τα προβλήματα οξύνονται ….. Σας
καλούμε να πάρετε θέση, επιτέλους…. Να φέρετε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

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

Επίσης ο κος Σωτηρόπουλος ενημέρωσε  τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής για τη
απόφαση μεταφοράς των  απορριμμάτων της Π.Ε. Ευβοίας στο ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ………

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 18 / 07/ 2022.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Βελτίωση
ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου στη θέση Ανεμοκάμπι ” της Τ.Κ.
Γαλαξιδίου  στο Δήμο  Δελφών  Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο …… 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)  των συμπληρωματικών
έργων προστασίας ακτών από κεφαλές Ασμηνίου έως Πευκί. Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο είναι 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 έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Λειτουργία
έργων ύδρευσης΄΄ στο Δήμο Ιστιαίας -Αιδηψού  Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τις παρατηρήσεις της κας Καραβασίλη Ιουλίας οι οποίες έγιναν δεκτές από
την επιτροπή για συμπλήρωση της Μελέτης.
Η κα Καραβασίλη τόνισε ότι: Το έργο αφορά τη λειτουργία των έργων ύδρευσης των
δημοτικών ενοτήτων Αιδηψού, Αρτεμισίου, Ιστιαίας και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας -
Αιδηψού, τριάντα εννέα (39) υδρομαστεύσεις πηγών, πενήντα τέσσερις (54) γεωτρήσεις
και δύο (2) πηγάδια. Υφίστανται εξήντα τρεις (63) δεξαμενές και εξωτερικό δίκτυο
συνολικού μήκους 122.769 μ.
Το έργο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο….
Θεωρούμε όμως αναγκαίο να συμπληρωθεί η Μελέτη του…..
 Με τον Καθορισμό και την οριοθέτηση συγκεκριμένων ζωνών και μέτρων

προστασίας των σημείων υδροληψίας, που προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

 Με  τις απαραίτητες άδειες χρήσης του νερού, ύστερα από τις προβλεπόμενες
εργαστηριακές εξετάσεις, ως πόσιμου….

          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 καθώς και την αριθμ. 20/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Θηβαίων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προς ανανέωση της υπ’
αριθ. 116138/11344/09/16-03-10 ΑΕΠΟ, του έργου της εκμετάλλευσης λατομικού χώρου



αδρανών υλικών, έκτασης 286.881τ.μ., Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας και τροποποίησή της,
ως προς την προσθήκη μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις,
κατασκευές (ΑΕΚΚ).
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών
έργων έκτασης 286.881 τ.μ., που βρίσκεται εντός εγκεκριμένης λατομικής περιοχής, στη
θέση «ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ» του Δήμου Θηβαίων, σε απόσταση 4,2χλμ. περίπου δυτικά
των παρυφών του Δ. Θήβας της Π.Ε. Βοιωτίας.
Εντός του λατομικού χώρου και σε έκταση 10 στρ. περίπου προβλέπεται η αδειοδότηση -
για πρώτη φορά - λειτουργίας μονάδας παραλαβής, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης
Α.Ε.Κ.Κ.. (Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις)
Ιδιοκτησιακά ο χώρος ανήκει στο Δημόσιο από το οποίο έχει μισθώσει η εταιρία.
Εφόσον δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από Κοινωνικούς φορείς ….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.
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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 η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής
ασφαλτομίγματος - μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της ¨ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΕΒΕ¨ στη θέση “ΑΛΙΒΕΡΙ ΔΟΚΟΥ”
Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος
και ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών, στην θέση Αλιβέρι
Περιοχής Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων.
Η μονάδα χωροθετείται σε έκταση συνολικού εμβαδού 15.658 τ.μ. και Βρίσκεται περίπου 4
χλμ. βορειοανατολικά του οικισμού Χαλκίδα…..

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μ. από την ιδιοκτησία δεν υπάρχει σχέδιο πόλης, όριο
οικισμού, ΓΠΣ και ΖΟΕ.

Εφόσον δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από Κοινωνικούς φορείς ….. 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

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,46352 ΜW
της ΄΄ ΑΡΜΟΝΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΙΚΕ   ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας
στο Ν. Bοιωτίας, κατόπιν προφορικού αιτήματος του Δημάρχου Τανάγρας.



Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..
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ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60MW, στη
θέση  ΄΄ Πολλά Λιθάρια ΄΄  των  Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Τανάγρας, Π.Ε. Δυτικής



Αττικής και Βοιωτίας, Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..
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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 με αριθμ.: 3/16/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος 27,3 ΜW  της  ΄΄ WE GRAIGOS



NEW ENERGIES MIKE ΄΄  στη θέση  ¨ΑΓΡΙΛΙΑ - ΜΥΛΟΒΟΥΝΙ ¨ 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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  130

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 με αριθμ.: 12/100/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της ¨W.E.GRAIGOS NEW
ENERGIES MIKE στη θέση ¨ΙΣΙΩΜΑΤΑ - ΚΛΑΔΕΡΑ¨ 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 11ο :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 απόσυρση της συζήτησης της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του ΄΄ αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 14,4MW της ΄΄
JASPER ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ  ΄΄  του Δήμου  Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας, κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου για τη
λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού.
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 καθώς και α) το με αριθμ. πρωτ:201965/486 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, β) το με αριθμ. πρωτ:215797/518/22-09-2022
αίτημα για αναβολής της συζήτησης του εν λόγω θέματος της Εταιρείας BOREADS WIND
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., προκειμένου να υποβάλλουν διευκρινιστικά στοιχεία επι της
ΜΠΕ, γ) το με αριθμ. πρωτ: 1164/08/15-09-2022 έγγραφο του Ελληνικού Πεζοπορικού –
Ορειβατικού Συλλόγου Μακρακώμης, δ) το από 12-09-2022 έγγραφο της Πρωτοβουλίας
για την Προστασία της Ορεινής Δυτικής Φθιώτιδας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και
μέγιστης ισχύος παραγωγής 60,0 MW στη θέση ¨ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ¨ Δ.Ε. Μακρακώμης και
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού, Δήμου Μακρακώμης, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας



Στερεάς Ελλάδας¨, κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας προκειμένου να υποβάλλουν
διευκρινιστικά στοιχεία επι της ΜΠΕ.
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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  133

ΘΕΜΑ 13ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και το από 23-09-2022 έγγραφο του Ειδικού Συνεργάτη της  Δημάρχου
Ορχομενού (κου Μεργιάννη Παναγιώτη) για αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος
για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού, τα
οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,8 MW στη θέση ¨ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΑ -



ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ¨ του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας, λόγω αιτήματος του  Δήμου
Ορχομενού.
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 14ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και το από 23-09-2022 έγγραφο του Ειδικού Συνεργάτη της  Δημάρχου
Ορχομενού (κου Μεργιάννη Παναγιώτη) για αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος
για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού, τα
οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN



REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << ΜΥΤΙΚΑΣ - ΣΠΙΘΑΡΙΑ >> του Δήμου Ορχομενού στο Ν.
Bοιωτίας, λόγω αιτήματος του  Δήμου Ορχομενού.
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 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 το από 23-09-2022 έγγραφο του Ειδικού Συνεργάτη της  Δημάρχου
Ορχομενού (κου Μεργιάννη Παναγιώτη) για αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος
για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού, τα
οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21MW στη θέση ¨ΤΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ -



ΚΟΜΗΤΗΣ¨ του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Βοιωτίας λόγω αιτήματος του  Δήμου
Ορχομενού.
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 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 το από 22-09-2022 έγγραφο του Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για
αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος  για τη λήψη σχετικής απόφασης από το
Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της ‘’WINDSPUR
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ’’ στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ» των Δήμων Αλιάρτου - Θεσπιέων και
Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.



Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  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  Καλογερά Αρχοντούλα
κάτοικος Γαρδικίου Ομιλαίων Φθιώτιδας ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την Προστασία της Ορεινής
Δυτικής Φθιώτιδας και   τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 17ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το από Αύγουστο 2022 έγγραφο των Τ.Κ. Γαρδικίου, Καναλίων,
Κολοκυθιάς, Λευκάδας, Μαρμάρων, Νικολιτσίου, Παλαιοχωρίου, Πιτσίου, Πλατάνου του
Δήμου Μακρακώμης, του Συλλόγου Ανατολιοτών Αγ. Νικολάου β)το με αριθμ.
πρωτ:1163/07/15-03-2022  έγγραφο του Ελληνικού Πεζοπορικού – Ορειβατικού Συλλόγου
Μακρακώμης, γ) το με αριθμ. πρωτ:21365/513/20-09-2022  έγγραφο Πρωτοβουλίας για
την Προστασία της Ορεινής Δυτικής Φθιώτιδας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει



ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: ¨Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
συνολικής ισχύος 49,6 MW στη θέση ¨ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑ - ΠΑΛΙΟΛΑΚΚΑ ΡΕΜΑ -
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ¨ και τα συνοδά έργα αυτού, στις Δ.Ε. Σπερχειάδας και Τυμφρηστού του
Δήμου Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας, Δ.Ε. Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου της
Π.Ε. Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου
Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής 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 18ο : 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 με αριθμ. πρώτ: 216267/520/23-09-2022 υπόμνημα της εταιρείας
΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜAE.  ΄΄, 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 16 MW της ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜAE.  ΄΄ στη θέση ΄΄ Μόρνος - Πλαστιραϊικα ΄΄ του Δήμου  Δωρίδας  στο Ν.
Φωκίδας.
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 19ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το αριθμ. πρωτ: 215379/516/22-09-2022 αίτημα του εκπροσώπου
της εταιρείας  ΄΄ΦΩΝΗΓΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ  ΄΄ για αναβολή της συζήτησης του θέματος
προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δήμο Δελφών , β) το αριθμ. πρωτ:
216268/520/23-09-2022 αίτημα αναβολής του Δημάρχου Δελφών προκειμένου να ληφθεί
σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο γ) την αριθμ. 47/2022 απόφαση της Τ.Κ.



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

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW
της ΄΄ ΦΩΝΗΓΙ ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΦΩΝΗΣΙ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν.
Φωκίδας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας και του Δήμου Δελφών, προκειμένου να ληφθεί
σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο επι της ΜΠΕ.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..
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ΘΕΜΑ 20ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το αριθμ. πρωτ: 216268/520/23-09-2022 έγγραφο του Δήμου
Δελφών για αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση
από το Δημοτικό Συμβούλιο, β) το αριθμ. πρωτ: 215383/517/22-09-2022 αίτημα του
εκπροσώπου της εταιρείας  ΄΄ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ  ΄΄  για αναβολή της
συζήτησης του θέματος προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δήμο Δελφών γ)
την αριθμ. 47/2022 απόφαση της Τ.Κ. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 90 MW
της ΄΄ MYTIKAΣ ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΥΤΙΚΑΣ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν.
Φωκίδας, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο επι της
ΜΠΕ.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική
υποστήριξη.….σε συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας
μας…. και την εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή
κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.



Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  10.10 π.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

Αποστολόπουλος Κων/νος

Μπουρμάς Ηλίας

                                     Σωτηρόπουλος Κων/νος

Καραβασίλη Ιουλία

                                     Βαρδακώστας Κων/νος

Τοουλιάς Ανδρέας

Ακριβές Αντίγραφο
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