
 
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ             
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  
         19ης    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022   
  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  10 
 
      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2, 
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 90:30 π.μ. με 
τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος - Λαμία), η οποία σύμφωνα με α) το άρθρο 78 του ν. 4954/2022, β) την αρ. πρωτ. 
46681/13.07.2022 ενημέρωση ΥΠΕΣ και γ) την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083-30.06.2022-ΦΕΚ-
3367-30.06.2022-τεύχος-Β, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα 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: 281200/14-12-2022 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 9ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  02/ 12/ 2022. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης 
Ηλίας 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου ¨Διευθέτηση 
χειμάρρου Αυλωναρίου¨ στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ̈  Φράγμα Σετα - Μανίκια, 
εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και δίκτυα στα όρια των δήμων Κύμης Αλιβερίου και 
Ερέτριας της Π.Ε. Ευβοίας¨ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) χαρτοβιομηχανίας της 
΄΄UNIPAK HELLAS CENTRAL AE ΄΄ στη θέση ΄΄ Καινούργιο Γεφύρι΄΄  Κοινότητας 
Βαθύκοιλου ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 



 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού 
Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2 ΜW της εταιρείας 
‘’STRUCTOPIA A.E.’’ στη θέση «Αγιοτριαδίτικο ρέμα» του Δήμου Καρπενησίου στο Ν. 
Ευρυτανίας.(ΠΕΤ: 2208819025). 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση 
της ΑΕΠΟ του έργου του ΄΄ Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός  ισχύος 251,904MWp με συνοδό 
έργο Μονάδας Παραγωγής Υδρογόνου ονομαστικής ισχύος 50MW στη θέση της 
΄΄ΜΑΝΤΑΣΙΑ (ΚAΡΑΧΑΣΑΝ)΄΄   Δ.Ε Δομοκού, Δήμου  Δομοκού, Π.Ε. Φθιώτιδας΄΄. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 70 MW της ¨CPW SOLAR MAE¨ εντός 
της ΒΙΠΕ Θίσβης στη Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων στο 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 18 MW της εταιρείας ¨΄ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - 
ΧΑΛΚΑΣ ΕΠΕ΄΄ στη θέση ̈ ΄Χαλκάς¨ των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας 
και Βοιωτίας αντίστοιχα. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30MW της ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΚΑΜΑΡΙ ΕΠΕ¨ 
στη θέση ΄΄ΚΑΜΑΡΙ΄΄ 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) Aιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,8 MW της ΄΄ INTER WIND IKE¨΄ στη 
θέση ¨Αγριλιά¨ 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 16 MW και των συνοδών του έργων, της ¨B. 
ENERGY. MIKE¨ στη θέση ¨ΜΑΚΡΥΑ ΡΑΧΗ¨ των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου - 
Αράχωβας - Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ 3 Αποθηκευτικοί 
σταθμοί συσσωρευτών ονομαστικής ισχύος 250 MW, χωρητικότητας 750 MWh και 



Υποσταθμού Μέσης Τάσης - Υπερύψηλής Τάσης 33/400 kV στη θέση Αλεπότρυπες του 
Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΄΄. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση 
της υπ’ αριθ. πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 114646/7529/5.2.2021  Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (ΑΔΑ:6Δ8Μ4653Π8- ΡΨΨ) της μονάδας ανακύκλωσης 
αλουμινίου της εταιρείας ¨ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.¨ στη θέση ¨ Μαδάρο¨ Αγίου Θωμά του Δήμου 
Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής 
Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 118,1 MW της ΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ 
στη θέση ΄΄ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.  
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΄΄,  συμμετείχαν τα μέλη: 
 

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας, Πρόεδρος  
   κ. Αποστολόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος 
   κ. Καλατζή Αικατερίνη,  Π.Σ. , τακτικό μέλος 
   κ. Καραβασίλη Ιουλία,   Π.Σ. , τακτικό μέλος 

      κ. Μπουρμάς Ηλίας,      Π.Σ. , τακτικό μέλος 
   κ. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος 
   κ. Σωτηρόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος 

 
 

Aπών: Τα τακτικά μέλη της επιτροπής κα Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική και ο κος  
Καραγιάννης Κων/νος τα οποία δεν  δεν αντικαταστάθηκαν καθώς  και κος Μελισσάρης 
Ιωάννης που αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κο Μπερμπερή Μωυσή.  

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 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η 



Μετά την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ για τις κυβερνητικές αλλαγές που έγιναν στον τρόπο 
εκλογής και την λειτουργία των οργάνων των ΟΤΑ, από την αρχή της θητείας τους, Ως 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δηλώνουμε : 
Οι νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης και στον τομέα λειτουργίας των οργάνων των 
ΟΤΑ ήταν και είναι βαθιά αντιδραστική – αντιδημοκρατική…. Εφόσον παραμορφώνει τα 
εκλογικά αποτελέσματα, μετατρέποντας την μειοψηφία σε πλειοψηφία. 
Σε αυτή την πολιτική λογική τοποθετηθήκαμε και όταν έγιναν οι νομοθετικές παρεμβάσεις…. 
Στην ίδια λογική τοποθετούμαστε και σήμερα που βγήκε η απόφαση του ΣτΕ….. 
Η απόφαση του ΣτΕ, αναγκαστικά, επιβεβαιώνει την πραγματικότητα. 
Η κατάσταση που διαμορφώνεται και η όποια αμφισβήτηση των αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής, με την ισχύουσα σύνθεση, μπορεί να αντιμετωπισθούν - κατά την 
άποψή μας - μόνο με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής στην 
ολομέλεια του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
 

Α Ι Τ Η Μ Α 
 

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος να έλθουν για συζήτηση και να εξετασθούν : 

• Οι άδειες λειτουργίας των ΧΥΤΑ, που λειτουργούν στην Στερεά Ελλάδα. 

• Τα τελευταία αποτελέσματα από τους ελέγχους ρύπανσης – μόλυνσης του 

περιβάλλοντος στις περιοχές Οινοφύτων -  Ασωπού. Αλιβερίου και Μαντουδίου. 

• Οι τελευταίες μετρήσεις ρύπανσης – μόλυνσης στο θαλάσσιο περιβάλλον ανάπτυξης 

Π.Ο.Α.Υ ( Ιχθυοκαλλιέργειες ). 

• Η πορεία της Ανακύκλωσης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων στην Στερεά 

Ελλάδα, τα τελευταία 5 χρόνια. 

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

 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
  

ομόφωνα 
 

 ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 02 / 12/ 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 ¨Διευθέτηση 
χειμάρρου Αυλωναρίου¨ στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση 
της υπηρεσίας.  
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Ο χείμαρρος Αυλωναρίου αποτελείται από δύο κύριους 
κλάδους…. τον ανατολικό κλάδο με το τοπωνύμιο «Νηλέας» και το δυτικό κλάδο με το 



τοπωνύμιο «Χονδρός»: Οι δύο κύριοι κλάδοι ενώνονται αμέσως ανάντη της γέφυρας του 
Αυλωναρίου και - με κοινή πλέον πορεία – καταλήγουν στην παραλία ΜΟΥΡΤΕΡΗΣ. 
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά έργα για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, που 
είναι χρήσιμα και αναγκαία. 
Συμφωνούμε….. 
Σημειώνουμε, επίσης, σαν ιδιαίτερης σημασίας την επισήμανση για την ανάγκη προστασία 
του απολήψιμου υλικού….που είναι δημόσια περιουσία. 
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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)  ) ¨ Φράγμα Σετα - Μανίκια, 
εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και δίκτυα στα όρια των δήμων Κύμης Αλιβερίου και 
Ερέτριας της Π.Ε. Ευβοίας¨ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο αποτελείται από :  
α) το φράγμα Σέτα - Μανίκια, μέγιστου ύψους 774μ και μήκους στέψης 196μ,  
β) την δημιουργία ταμιευτήρα νερού εντός της κοίτης του ρέματος  
γ) την σήραγγα υδροληψίας μήκους περίπου 1172 μέτρων μέχρι την Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού,  
δ) την εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού   
ε) τα δίκτυα ύδρευσης στα όρια των Δήμων Κύμης, Αλιβερίου και Ερέτριας της Π.Ε. Ευβοίας 
και  
στ) τα συνοδά έργα φράγματος όπως έργα οδοποιίας πρόσβασης φράγματος, πρόφραγμα, 
υδραυλικά δίκτυα εκκένωσης ταμιευτήρα, υδροληψίας νερού, εργοταξιακός χώρος του 
έργου, τους δανειοθαλάμους απόληψης υλικού, κ.λπ. 
Πρόκειται για χρήσιμα και αναγκαία έργα, που γίνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. 
Συμφωνούμε. 
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ΘΕΜΑ 4ο :    Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη 
καθώς και   την αριθμ. 29/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Στυλίδας, 
τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) χαρτοβιομηχανίας της 
΄΄UNIPAK HELLAS CENTRAL AE ΄΄ στη θέση ΄΄ Καινούργιο Γεφύρι΄΄  Κοινότητας 
Βαθύκοιλου ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας.  
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για σημαντικής έκτασης επέκταση 
βιομηχανικής εγκατάστασης, που λειτουργεί πολλά χρόνια στην περιοχή…. Και απασχολεί 
πολλού κατοίκους της Πελασγίας και των Μύλων. 



Διαθέτει  εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ)…… 
Ειδικά για αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητος ο καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων 
και διαδικασιών για την αποτροπή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
Απολύτως απαραίτητη για την συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα  είναι και η χρησιμοποίηση 
του νερού, που δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της αγροτικής καλλιέργειας. 
Πέρα από τις παρατηρήσεις που διατυπώνουμε….Δεν έχουμε αντίρρηση. 
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Πριν  τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συνδέθηκε μέσω της  της εφαρμογής  ΄΄ zoom 
΄΄,  το τακτικό μέλος της επιτροπής  κ. Καλατζή Αικατερίνη. 
 
Επίσης κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος Παπαχρήστος Γεώργιος 
εκπρόσωπος της εταιρείας ‘’STRUCTOPIA A.E.’’ ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα 
αναφερόμενα στη μελέτη. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο:    Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία 
 

με 6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας)  την έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2 ΜW της εταιρείας ‘’STRUCTOPIA A.E.’’ στη θέση 
«Αγιοτριαδίτικο ρέμα» του Δήμου Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η εισήγηση αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικού 
έργου από ιδιώτη. 
Και σε αυτήν περίπτωση ισχύει η τοποθέτηση μας ενάντια σε κάθε δραστηριότητα που 
ιδιωτικοποιεί την παραγωγή της ενέργειας….. Εφόσον θεωρούμε την ενέργεια κοινωνικό 
αγαθό, απόλυτα αναγκαίο για τον λαό και όχι στοιχείο κερδοσκοπίας….. 
Αντιδρούμε αποφασιστικά στις κατευθύνσεις της Ε.Ε, που υλοποιούν οι μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεις, για ιδιωτικοποίηση της παραγωγής της…… 
Σημειώνουμε, επίσης, πως με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» υπέρ 
ιδιωτών δεσμεύονται τα νερά του τόπου μας…. αλλάζει ο δημόσιος και κοινωνικός 
χαρακτήρας του……. η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για άλλες ουσιαστικές μορφές ανάπτυξης άμεσα συνδεδεμένες με τα λαϊκά στρώματα και 
τους αυτοαπασχολούμενους στην γεωργία, στην κτηνοτροφία στην μεταποίηση των 
προϊόντων τους και τον τουρισμό. 
Με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» ιδιωτικών συμφερόντων είναι 
ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του υδάτινου πλούτου του τόπου μας και συγκέντρωσής 
του στα χέρια λίγων κρατικό -επιδοτούμενων επιχειρηματιών. 
Με άλλα λόγια μετατρέπεται το νερό από δημόσιο και κοινωνικό  αγαθό σε εμπόρευμα, που 
θα το εκμεταλλεύονται τα ιδιωτικά συμφέροντα.  



Σε αυτή την λογική, συνεκτιμώντας και την γνώμη τοπικών φορέων,  ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι 
όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. Συμφωνούμε με την εισήγηση. 
Ξέρουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και προσανατολισμός των 
αρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου…. Ο ιδιώτης θα λειτουργεί στα πλαίσια του συστήματος 
ανεξέλεγκτος. 
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ΘΕΜΑ 6ο:   Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η 
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία 
 
με 6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας)  την έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου του ΄΄ 
Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός  ισχύος 251,904MWp με συνοδό έργο Μονάδας Παραγωγής 
Υδρογόνου ονομαστικής ισχύος 50MW στη θέση της ΄΄ΜΑΝΤΑΣΙΑ (ΚAΡΑΧΑΣΑΝ)΄΄   Δ.Ε 
Δομοκού, Δήμου  Δομοκού, Π.Ε. Φθιώτιδας΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.  
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Συνοπτικά το Έργο περιλαμβάνει: 
1. Φωτοβολταϊκό Σταθμό. 
2. Κέντρο Υψηλής Τάσης για τη σύνδεση του Σταθμού στο δίκτυο των…… θα έχει ισχύ 600 
MVA, διότι πρόκειται να συνδεθούν δυο όμοια έργα. 
3. Μονάδα παραγωγής «Πράσινου Υδρογόνου» ονομαστικής ισχύος 50 MW, 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρολύτες υδρογόνου τελευταίας τεχνολογίας. 
Η Μελέτη που προτείνεται επεκτείνει ήδη υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιώτη, 
που στηρίζεται στην παραγωγή ενέργειας. 
Είχαμε ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ την αρχική μελέτη.…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την τροποποίηση της. 
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος Ανδρέας Λουκάτος Δ/νων 
Σύμβουλος της ΒΙΠΕ Θίσβης  Ν. Βοιωτίας καθώς και οι κ. κ. Λάζαρος Ντοανίδης και 
Παπαργύρης Αναστάσιος μελετητές  της εταιρείας που   τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα 
στη μελέτη. 

 
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 

πλειοψηφία 
 
με 3 ψήφους υπέρ, 3 λευκά και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας) και την έγκριση της 
μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 70 MW της ¨CPW SOLAR MAE¨ εντός της ΒΙΠΕ 
Θίσβης στη Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου 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…..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 
καθώς και   την αριθμ. 16/140/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 
Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία 
 
με 6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας)  την έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 18 MW της εταιρείας ̈ ΄ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΧΑΛΚΑΣ ΕΠΕ΄΄ στη θέση ̈ ΄Χαλκάς¨ των 
Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα, σύμφωνα με 
την εισήγηση της υπηρεσίας. 
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και 
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της 
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι 



οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου 
κεφαλαίου…. 
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των ΑΠΕ 
ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε 
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την 
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και άρα στην 
μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων 
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα 
μονοπώλια. 
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών 
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα 
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.  
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας 
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα. 
Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν 
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων 
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το 
καπιταλιστικό κέρδος. 
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους χρησιμοποιούν 
σαν επενδυτική ευκαιρία…. 
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους. 
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του 
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να 
τον κινητοποιήσουμε. 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος Μανώλης Στεφανής  
εκπρόσωπος της εταιρείας ΄΄ ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΚΑΜΑΡΙ ΕΠΕ¨ ΄΄ και   τοποθετήθηκε 
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 
καθώς και   την αριθμ. 16/142/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 
Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα 
 

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30MW της ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - 
ΚΑΜΑΡΙ ΕΠΕ¨ στη θέση ΄΄ΚΑΜΑΡΙ΄΄ 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  181 

 
ΘΕΜΑ 10ο :  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη 
καθώς και   την αριθμ. 16/141/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 
Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία 
 

με 6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας)  την έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Aιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 8,8 MW της ΄΄ INTER WIND IKE¨΄ στη θέση ¨Αγριλιά¨ 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 καθώς και   την αριθμ. 149/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 
Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει  
 

ομόφωνα 
 
αρνητικά για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16 MW και των συνοδών του έργων, 
της ¨B. ENERGY. MIKE¨ στη θέση ¨ΜΑΚΡΥΑ ΡΑΧΗ¨ των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου - 
Αράχωβας - Αντίκυρας 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. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  183 
 
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 6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας)  την έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ 3 Αποθηκευτικοί σταθμοί συσσωρευτών 
ονομαστικής ισχύος 250 MW, χωρητικότητας 750 MWh και Υποσταθμού Μέσης Τάσης - 
Υπερύψηλής Τάσης 33/400 kV στη θέση Αλεπότρυπες του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΄΄. 
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το υπό μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή και 
λειτουργία τριών σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες), 
στους οποίους η εισερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα μετατρέπεται σε χημική για την 
προσωρινή αποθήκευση της σε αποθηκευτικές μονάδες (μπαταρίες). 
Πρόκειται για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 250 ΜW και 
χωρητικότητας 750 MWh. 
Πρόκειται για ανάγκη που δημιούργησε η ιδιωτικοποίηση της παραγωγής ενέργειας… η 
συνεχιζόμενη αύξηση των επενδυτών σε αυτό τον τομέα και η ραγδαία αύξηση των ΑΠΕ. 
Η ΤΕΡΝΑ που είναι ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι πρωταθλητής…. Πέρα από την 
παραγωγή ενέργειας… την ενδιαφέρει η συγκέντρωση και η πώληση της όταν οι τιμές της 
αποδίδουν τεράστια κέρδη. 
Ο μηχανισμός αυτός της επιτρέπει να αγοράζει και να πουλάει ενέργεια σε μικρότερους 
παραγωγούς….( Βλέπε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ) 



Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ… διαφωνώντας κατηγορηματικά με αυτές τις διαδικασίες που 
αποσκοπούν στο καπιταλιστικό κέρδος και την εκμετάλλευση του λαού. 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 13ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη 
καθώς και   την αριθμ. 129/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Τανάγρας, 
τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία 
 

με 6 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας)  την έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.  
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 114646/7529/5.2.2021  Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
(ΑΔΑ:6Δ8Μ4653Π8- ΡΨΨ) της μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου της εταιρείας ¨ΑΝΟΞΑΛ 
Α.Ε.¨ στη θέση ¨ Μαδάρο¨ Αγίου Θωμά του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας. 
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η μονάδα ανακύκλωσης αλουμινίου βρίσκεται 
εγκατεστημένη εντός ιδιόκτητου οικοπέδου  
Η θέση εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή για την οποία δεν 
υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης.  
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ευθεία απόσταση μόλις 1,6 Km νότια της Οινόης και 2,5 Km 
δυτικά των Οινοφύτων…..Γύρω της  βρίσκονται εγκατεστημένες πολλές βιομηχανικές 
μονάδες (ALUMAN Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΜΑΪΛΛΗΣ, SYGENTA, ΣΥΜΕΤΑΛ, κλπ.) 
Η προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει την επέκταση του οικοπέδου της μονάδας σε 
όμορα γήπεδα όπου  θα πραγματοποιηθεί κτιριακή επέκταση για την εγκατάσταση του νέου 
χυτηρίου, την αποθήκευση των ξαφρισμάτων αλουμινίου και την εγκατάσταση των λοιπών 
υποστηρικτικών υποδομών. 
Από την μελέτη προκύπτει : 

• Παρά τα οριζόμενα δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

βιομηχανικών απόβλητων που διατίθενται στον Ασωπό ποταμό.  

• Δεν αποσαφηνίζεται αν τα υδατικά απόβλητα από τις πλύσεις των φίλτρων του 

συστήματος επεξεργασίας του νερού ψύξης και την αναγέννηση των ρητινών θα 

διατίθενται σε κατάλληλη αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας  

Σε αυτή την λογική….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη. 
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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   την αριθμ. 40/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 
Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει  

ομόφωνα 
 
αρνητικά για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 118,1 MW της 



΄΄Voltalia Greece A.E.΄΄ στη θέση ΄΄ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Ε. Λεβαδέων και Χαιρώνειας του Δήμου 
Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.  
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και 
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της 
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι 
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου 
κεφαλαίου…. 
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των ΑΠΕ 
ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε 
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την 
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και άρα στην 
μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων 
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα 
μονοπώλια…..από ιδιώτες. 
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών 
ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα 
σεβόταν το περιβάλλον και την προστασία του.  
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους  ήδη γέμισαν τα βουνά μας 
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα. 
Λέμε, λοιπόν, πως και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν 
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων 
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το 
καπιταλιστικό κέρδος. 
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους χρησιμοποιούν 
σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και μικρομεσαίους επενδυτές. 
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους. 
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του 
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο…… 
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε. 
Σε αυτή την βάση 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  10.45 π.μ. και  συντάχθηκε το 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως: 
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