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Απόσπασμα  
 

Από το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης  (Τακτική)  

της  02ης  Φεβρουαρίου 2023 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  

 
Αριθμός Απόφασης 

28 / 2023 
 
    Στην Λαμία, σήμερα 02 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ, το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε στην 1η τακτική συνεδρίαση για το έτος 

2023, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της 

υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr 

(https://epresence.gov.gr), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, 

Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ) 19181/27.01.2023 πρόσκλησης του Προέδρου, κ. 

Σπυρίδωνος Νικολάου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθέναν 

από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για την τοποθέτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 

ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 21ο 

Η.Δ 

«Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις ΑΠΕ»  

(εξ αναβολής, Απόφαση 176/2022). 

Εισηγητής κ. Αντώνιος Βούλγαρης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά». 

 
 
    Από τις συνδέσεις στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr 

(https://epresence.gov.gr),  και τις παρουσίες του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, του 

Προεδρείου και των Περιφερειακών Συμβούλων εντός της αίθουσας συνεδριάσεων,  

διαπιστώθηκε  ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχαν, και ήταν 

παρόντες, οι κάτωθι: 

 

Παρόντες 

 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 

➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου 

➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου  

➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δρόσος Παρασκευάς 

 

➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
 

https://epresence.gov.gr/


 

 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία τηλεδιάσκεψη 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία 
τηλεδιάσκεψη/

φυσική παρουσία

2 Αποστολόπουλος Κων/νος τηλεδιάσκεψη 2 Αντωνίου Λάμπρος τηλεδιάσκεψη

3 Αργυροπούλου Ευθυμία
τηλεδιάσκεψη/

φυσική παρουσία
3 Γκάβαλης Σταμάτης τηλεδιάσκεψη

4 Βαρδακώστας Κων/νος τηλεδιάσκεψη 4 Γκλέτσος Απόστολος  φυσική παρουσία

5 Βουρδάνος Δημήτριος τηλεδιάσκεψη 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Γαλάνης  Κων/νος τηλεδιάσκεψη 6 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική τηλεδιάσκεψη

7 Δελμούζος Γεώργιος φυσική παρουσία 5 1

8 Καλαντζή Αικατερίνη φυσική παρουσία Α/Α "Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

9 Καραγιάννης Κων/νος τηλεδιάσκεψη 1 Ακριώτου Θεοδώρα τηλεδιάσκεψη

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος φυσική παρουσία 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος φυσική παρουσία

11 Κούκουζας Ευάγγελος τηλεδιάσκεψη 3 Λάμπου Σπυρίδων φυσική παρουσία

12 Κυρμανίδης Ηλίας τηλεδιάσκεψη 4 Μελισσάρης Ιωάννης φυσική παρουσία

13 Μπακομήτρος Κων/νος τηλεδιάσκεψη 5 Μπερμπερής Μωυσής φυσική παρουσία

14 Μπουρμάς Ηλίας τηλεδιάσκεψη 6 Παρασκευάς Δρόσος φυσική παρουσία

15 Νικολάου Σπυρίδων φυσική παρουσία 7 Σκούρας Γεώργιος φυσική παρουσία

16 Παπαθωμά Φανή φυσική παρουσία 7 0

17 Περγαντάς Ιωάννης φυσική παρουσία Α/Α
"Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

18 Σανίδας Ηλίας φυσική παρουσία 1 Βούλγαρης Αντώνιος φυσική παρουσία

19 Τασιός Αριστείδης φυσική παρουσία 1 0

20 Τοουλιάς Ανδρέας τηλεδιάσκεψη Α/Α
"Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

20 0 1 Πολυζώη Νίκη √

Α/Α "Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"
Παρών Απών

0 1

1 Γιώτης Χαράλαμπος τηλεδιάσκεψη Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 0 1 Γέμελος Εμμανουήλ φυσική παρουσία

Α/Α Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παρόντες Απόντες 2 Μπατζελή Κατερίνα τηλεδιάσκεψη

1 Αχινιώτης Χριστόφορος φυσική παρουσία 3 Μπέτσιος Νικόλαος φυσική παρουσία

2 Βελισσαρίου Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 4 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος φυσική παρουσία

3 Δούρος Χρήστος τηλεδιάσκεψη 5 Φακος Χαράλαμπος τηλεδιάσκεψη

4 Δρένιος Σωτήριος τηλεδιάσκεψη

5 Καρύκα Άννα φυσική παρουσία

6 Πατσιούρας Γεώργιος φυσική παρουσία Α/Α
"Λαϊκή Συσπείρωση 

Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

7 Σιαλμάς Βασίλειος φυσική παρουσία 1 Καραβασίλη Ιουλία 
τηλεδιάσκεψη/

φυσική παρουσία

7 0 2 Μπασδέκης Κων/νος φυσική παρουσία

3 Χρονάς Αναστάσιος φυσική παρουσία

3 0

5 0
Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων Λαϊκή Συσπείρωση

Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων"Ενωτική Περιφερειακή 

Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"

Σύνολο Συμβούλων

"Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Ελεύθερη Στερεά"

Συνολο Ανεξάρτητων 

Περιφερειακών Συμβούλων

Σύνολο Συμβούλων 

"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση 

στη Στερεά Ελλάδα"

 
 

 

    Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ενός 

(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες εντός της αίθουσας και συνδεδεμένοι μέσω 

τηλεδιάσκεψης, στην έναρξη της συνεδρίασης, σαράντα τρεις (43), ο Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά τη 

συζήτηση των επερωτήσεων συνδέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Κων/νος Καραγιάννης 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης και κ. Σωτήριος Δρένιος και προσήλθαν στην αίθουσα ο κ. 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Σανίδας και ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός 

Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πατσιούρας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου 

συνδέθηκε μία ώρα πριν τη λήξη τη συνεδρίασης και  απόντες καθ’ όλη τη συνεδρίαση ήταν οι 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ανδρέας Δαύρης και κ. Νίκη Πολυζώη. Ο επικεφαλής της 

Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά», κ. Χαράλαμπος Γιώτης 

αποσυνδέθηκε πριν την ημερησία διάταξη αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 



στην Γραμματεία διαμαρτυρόμενος για απαράδεκτη σύνδεση. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα, 

άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα και παρών ήταν 

και ο αναπληρωτής Γραμματέας κ. Φώτιος Παπαευσταθίου, υπάλληλος επίσης της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

  Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Νικολάου, έδωσε τον λόγο στον 

εισηγητή του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κ. Αντώνιο Βούλγαρη, επικεφαλής της 

Περιφερειακής Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», ο οποίος έθεσε  υπόψη του σώματος το κείμενο 

της πρότασης έκδοσης ψηφίσματος: 

 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΣΤΕΡΕΑ- ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Αντώνιος Βούλγαρης 

Πρόταση για Ψήφισμα 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δηλώνει την καθολική αντίθεσή του στην 
ψήφιση και εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση που έχει ως στόχο να επιταχύνει την εγκατάσταση των ΑΠΕ, στο πλαίσιο των 
εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Με το νέο Κανονισμό 
ανατρέπεται το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, οι οδηγίες για τους οικοτόπους, τα πουλιά 
και τα νερά, καθώς και η νομολογία της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην 
βιοποικιλότητα όλων των σχεδιαζόμενων έργων - και των έργων ΑΠΕ - γίνεται κατά την 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ειδικότερα της «δέουσας εκτίμησης». Αν 
υπάρχει πιθανότητα ένα έργο να βλάψει την ακεραιότητα μιας περιοχής Natura 2000, έχοντας 
αρνητικές επιπτώσεις σε προστατευόμενους οικοτόπους και είδη, πρέπει να απορρίπτεται σε 
εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα έργα υπέρτερου 
δημοσίου συμφέροντος, για τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει χωρική - τεχνική 
εναλλακτική λύση και να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα που να διασφαλίζουν την συνοχή του 
δικτύου Natura 2000. 

Με το νέο Κανονισμό, που εισάγεται για άμεση επείγουσα εφαρμογή, χαρακτηρίζονται 
οριζόντια όλα τα έργα ΑΠΕ ως «υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος για λόγους δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας». Με αυτό τον χαρακτηρισμό, μετατρέπεται η εξαίρεση σε κανόνα 
και όλα τα έργα ΑΠΕ θα μπορούν να εγκατασταθούν σε προστατευόμενες περιοχές, 
ακόμη και αν αποδειχθεί πως έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές 
Natura 2000, στους οικοτόπους και στα είδη, προβάλλοντας λόγους υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος.  

Ο τρόπος που επιλέχθηκε από την ΕΕ για την άμεση επιτάχυνση της αδειοδότησης των έργων 
ΑΠΕ, με αυτή την ειδική μεταχείριση, ουσιαστικά αποτελεί κατάλυση της δικής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε καταστροφή της βιοποικιλότητας, 
κοινωνικές αντιδράσεις, νομική αβεβαιότητα και δικαστικές διαφορές. Η ΕΕ δεν επέλεξε την 
άμεση αντιμετώπιση των διαπιστωμένων εμποδίων στην ταχύτητα αδειοδότησης των ΑΠΕ, που 
φυσικά δεν είναι η ορθή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά η διασφάλιση του σωστού 
χωροταξικού σχεδιασμού, η επίλυση των γραφειοκρατικών εμπλοκών και η επαρκής 
επιστημονική-τεχνική στελέχωση των φορέων αδειοδότησης και ελέγχου.   

 
Η εμπειρία από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εγκατάστασης 
έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, τόσο στις προστατευόμενες περιοχές, όσο και εκτός αυτών, έχει 
οδηγήσει τις περισσότερες φορές σε αρνητικά συμπεράσματα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
τόσο των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, όσο και των εκτεταμένων συνοδών τους έργων (δρόμοι, δίκτυα 
σύνδεσης, κλπ) είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αυξάνεται ανάλογα με την κλίμακα του έργου, την 
ευαισθησία της περιοχής, τους προστατευόμενους οικοτόπους και είδη και έχει οδηγήσει πολλές 
φορές σε μη αναστρέψιμες βλάβες.  



Σε ορεινούς όγκους: υποβάθμιση/καταστροφή δασικών και παρθένων οικοσυστημάτων, με το 
κόψιμο δέντρων, με τις σημαντικές χωματουργικές - τεχνικές εργασίες και τη διάνοιξη δρόμων 
(και με πολύ μεγάλες κλίσεις), οδηγώντας στον κατακερματισμό και συρρίκνωση των οικοτόπων, 
στην σοβαρή όχληση και εκτόπιση της πανίδας, στην θανάτωση της ορνιθοπανίδας, σε 
κατολισθήσεις και πλημμύρες. 
Σε ποτάμια/ρέματα: καταστροφή των παραποτάμιων οικοσυστημάτων, με σημαντικές μεταβολές 
στην υδρολογική ισορροπία τους, στην χλωρίδα, στην πανίδα και στην ιχθυοπανίδα τους, καθώς 
και στον κρίσιμο ρόλο τους στη συγκράτηση πλημμυρικών φαινομένων.  
Σε αγροτικές περιοχές: κατάληψη σημαντικών εκτάσεων γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας,  απλής γεωργικής γης και βοσκοτόπων, οδηγώντας στην συρρίκνωση - 
εκτόπιση κρίσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα σημαντικών 
τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την επισιτιστική επάρκεια της χώρας. 
Σε όλη την χώρα: αλλοίωση - υποβάθμιση - καταστροφή φυσικών και πολιτιστικών τοπίων, 
οδηγώντας σε αλλαγή της φυσιογνωμίας της, τόσο στο ορεινό όσο και στο παράκτιο - νησιωτικό 
τοπίο.  

Συνοπτικά, τα σχετικά περιβαλλοντικά και χωροταξικά δεδομένα για την Ελλάδα σήμερα 
είναι:  

 
1. Η χώρα έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της EE (απόφαση C-849/19), γιατί δεν 

καθόρισε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (δηλαδή έως το 2012) τους απαιτούμενους 

στόχους διατήρησης και δεν θέσπισε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για προστατευόμενα είδη 

και οικοτόπους στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του ευρωπαϊκού οικολογικού 

δικτύου Natura 2000. 

2. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Σχεδίων 

Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, που αφορά στο σύνολο της χώρας, και η 

θεσμοθέτηση του προστατευτικού καθεστώτος τους, μέσω της έκδοσης Προεδρικών 

Διαταγμάτων για τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτρεπόμενων χρήσεων και 

ρυθμίσεων. 

3. Δεν έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, δίκαιου και αναλογικού, προερχόμενου από ευρεία 

διαβούλευση. Η χωροθέτηση των ΑΠΕ σήμερα βασίζεται στο απαρχαιωμένο Χωροταξικό του 

2008, το οποίο δεν έθετε καν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ως κριτήριο. 

4. Δεν υπάρχει σε ισχύ, ακυρώθηκε 2 φορές στο ΣτΕ),  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, τη μεγαλύτερη οικονομικη δραστηριοτητα της χώρας  

5. Δεν έχουν αναθεωρηθεί τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Βιομηχανία 

και Υδατοκαλλιέργειες 

6. Δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός για τον κρίσιμο παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. 

7. Οι συγκρούσεις χρήσεων γης, αγροτικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων με πρωτογενή 

παραγωγή και έργων ΑΠΕ δεν αξιολογούνται, με την εκχώρηση πολύτιμων φυσικών πόρων 

χωρίς στάθμιση των επιπτώσεων. 

8. Η περιορισμένη συμμετοχή - και θεσμικά μη κατοχυρωμένη ως κρίσιμη- της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών στη λήψη των αποφάσεων για τη χωροθέτηση των 

έργων. 

 
Με τον έκτακτο Κανονισμό, θα κληθεί η Ελλάδα να εφαρμόσει άμεσα την παρ. 4 του άρθρου 6 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, δηλ. να αδειοδοτήσει ως εξαίρεση όλα τα έργα ΑΠΕ, ως ύψιστου 
δημοσίου συμφέροντος, εφαρμόζοντας διάταξη της οδηγίας για την οποία έχει καταδικαστεί από 



το Δικαστήριο της ΕΕ ότι δεν τηρεί. Το νομικά παράδοξο, προσβαλλόμενο και ως παράνομο, 
είναι με ποια επιστημονικά δεδομένα, που δεν έχουν καθοριστεί  για τους στόχους διατήρησης 
και τα μέτρα διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, θα αξιολογηθεί η άνω 
εξαίρεση και τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα.  

 
Με την λαίλαπα που σχεδιάζεται για την εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ παντού, καταρρίπτοντας 
και την ισχυρότερη νομικά διάταξη για την προστασία της βιοποικιλότητας - που είναι η απόρριψη 
του έργου αν προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις σε οικοτόπους και είδη και η πιθανότητα να 
πληγεί η ακεραιότητα της περιοχής Natura 2000 -  είναι προφανές ότι κινδυνεύουν άμεσα οι 
προστατευόμενες περιοχές από μη αναστρέψιμη καταστροφή στην βιοποικιλότητά τους.  

 
Όμως, και εκτός των προστατευόμενων περιοχών, η οριζόντια εφαρμογή του έκτακτου 
Κανονισμού, με τις επιπλέον ρυθμίσεις που εισάγει, θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση των 
εκτάσεων πρωτογενούς παραγωγής με κρίσιμες μελλοντικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες, 
θα επιδράσει αρνητικά/ ανταγωνιστικά στον τουρισμό, θα αλλοιώσει φυσικά και πολιτιστικά τοπία, 
και τέλος θα παγιώσει τη μη συμμετοχή των φορέων και των τοπικών κοινωνιών σε αποφάσεις 
που επιδρούν κρίσιμα στο είδος της ανάπτυξης που επιθυμούν και σχεδιάζουν για τον τόπο τους. 

 
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με την εκφρασμένη θέση της κυβέρνησης να γίνει η χώρα η 
«μπαταρία» της Ευρώπης, μέσω εξεταζόμενων σχεδίων για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ προς τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 
άμεση και οριζόντια εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα, θα 
οδηγήσει σε μία άναρχη μονοκαλλιέργεια έργων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα, με ανυπολόγιστες 
συνέπειες, όχι μόνο στον φυσικό της πλούτο, αλλά και στην επιβίωση των τοπικών 
κοινωνιών, καθώς και σε κρίσιμους παραγωγικούς της τομείς. 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους : 

Εκφράζουμε την καθολική αντίθεσή μας στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης 
ανάγκης της ΕΕ που έχει ως στόχο να επιταχύνει την εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ, με 
την κατάλυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που οδηγεί αναπόφευκτα στην 
καταστροφή της βιοποικιλότητας. 

Ζητάμε αναλογικό επιμερισμό του περιβαλλοντικού κόστους εγκατάστασης των έργων 
ΑΠΕ σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες κάθε χώρας. Δεν είναι ηθικό να καταστρέφεται 
το περιβάλλον μιας χώρας προς όφελος των ενεργειακών απαιτήσεων της βαριάς 
βιομηχανίας μιας άλλης. 

Ζητάμε να εφαρμοστεί άμεσα στη χώρα μας η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, με την 
ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές του Δικτύου Natura 
2000, για σύνολο της χώρας και τη θεσμοθέτηση του προστατευτικού καθεστώτος τους.   

Ζητάμε να ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση ενός νέου - σύγχρονου Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, δίκαιου και αναλογικού και προερχόμενου από 
ευρεία διαβούλευση. 

Ζητάμε την θεσμοθέτηση της ουσιαστικής συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για τη χωροθέτηση των έργων σε κάθε τόπο. 

Το ψήφισμα  αυτό να αποσταλεί : 

• στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

• στον Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ 

• στον Πρωθυπουργό  

• στον υπουργό Υ.Π.ΕΝ 

• στη Βουλή των Ελλήνων 



• στις Περιφέρειες και Δήμους της χώρας 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας 

COM/2022/591 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0591 

 

Συνολικά απόντες  κατά την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος ήταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

κ. Κων/νος Καραγιάννης, κ. Απόστολος Γκλέτσος, κ. Σταμάτιος Γκάβαλης, κ. Ανδρέας Δαύρης, κ. 

Κατερίνα Μπατζελή, κ. Χαράλαμπος Γιώτης,  κ. Νίκη Πολυζώη, κ. Βασίλειος Σιαλμάς, κ. Γεώργιος 

Πατσιούρας. 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

Αποφασίζει 
 
 

Kατά πλειοψηφία, με εννέα (9) ψήφους υπέρ, είκοσι δύο (22) κατά, οκτώ (8) λευκές 

και τρεις (3) αρνήσεις ψήφου, απορρίπτει την έκδοση κειμένου ψηφίσματος με θέμα 

«Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις 

ΑΠΕ»  

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά 
της Ελλάδας». 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» . 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!». 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά». 
Άρνηση ψήφου δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας».  
Υπέρ ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 

Αντώνιος Βούλγαρης. 

Υπέρ ψήφισε η Ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Άννα Καρύκα 

Κατά ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου 

Λευκό ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Δρένιος. 

Κατά ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δούρος. 

Κατά ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόφορος Αχινιώτης 

 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
               
 
 


