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Από το πρακτικό της 7/12-5-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 115/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για άμεση
απόσυρση
του
Νομοσχεδίου
«Εκσυγχρονισμός
Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας»
Σήμερα, 12-5-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 9723/8-5-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019
καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένα (41) μέλη, συμμετείχαν τα τριάντα τέσσερα (34), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Βαρσάμης Νικόλαος
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
23. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
2. Απατσίδης Δημήτριος
24. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
3. Σαουλίδης Αντώνιος
25. Καλλινικίδης Νικόλαος
4. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
26. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
5. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
27. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Ζιγκερίδης Δημήτριος
28. Πάππου Μιχαήλ
7. Γκατζές Στέλιος
29. Ζησάκος Χρήστος
8. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
30. Ακριτίδης Δημήτριος
9. Καγιαμπίνη Ειρήνη
31. Σαγινίδης Αναστάσιος
10. Συμεωνίδης Απόστολος
32. Σταματίου Χρήστος
11. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
33. Λαθήρας Ιωάννης
12. Τερζίδου Αλεξάνδρα
34. Κυπραίου Μαρία
13. Τσακιρίδης Αναστάσιος
14. Ανδριανίδου Σοφία
ΑΠΟΝΤΕΣ
15. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
1. Κυζιρίδης Θεόδωρος
16. Ασβεστά Σοφία
2. Ζάχαρης Ηλίας
17. Καλτσίκας Αθανάσιος
3. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
18. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
4. Ασβεστάς Βασίλειος
19. Παπάζογλου
(Πενλόγλου)
5. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
Απόστολος
6. Μασλαρινός Δημήτριος
20. Καδίκας Αθανάσιος
7. Βέλλης Χαράλαμπος
21. Ζαρίφης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
Αποσύρθηκαν τα 2ο και 3ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 1o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o,
10o, 11o, 12o, 13o, 14o και 15o θέμα ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Αντωνιάδου Ελένη, Ζουμπουλίδης Μιχαήλ, Καλλινικίδης Νικόλαος, Πάππου
Μιχαήλ, Ζαρίφης Ιωάννης.
Πριν τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος και Ασβεστά Σοφία.
Κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ.
Μασλαρινός Δημήτριος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος.
Μετά την ψήφιση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ.
κα Τελιορίδου Νικολέττα.
Κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Απατσίδης Δημήτριος, Σαουλίδης Αντώνιος, Τσουκαλά Αικατερίνη, Γαλανός
Αριστείδη, Ζιγκερίδης Δημήτριος, Συμεωνίδης Απόστολος, Ανδριανίδου Σοφία,
Καλτσίκας Αθανάσιος και Ακριτίδης Δημήτριος.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και

λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε ο Δ.Σ. κος Λαθήρας Ιωάννης και
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για την έκδοση ψηφίσματος.
Ο Δήμαρχος κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος της Διοίκησης
Ο Δ.Σ. κ. Λαθήρας Ιωάννης τόνισε τις διαφορές ανάμεσα στα δυο ψηφίσματα και
δήλωσε ότι ψηφίζει το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η παράταξή του.
Ο Δ.Σ. κος Σταματίου Χρήστος είπε ότι η συζήτηση έπρεπε να γίνει πριν την ψήφιση
του νομοσχεδίου. Καταψηφίζει τις προτάσεις που κατατέθηκαν και θα στείλει
ηλεκτρονικά τις θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και
τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν, 2) το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η παράταξη του
Δ.Σ. κου Λαθήρα Ιωάννη, 3) το σχέδιο ψηφίσματος της διοίκησης και 3) τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει με πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Όχι στον περιβαλλοντοκτόνο νόμο
Η προστασία του περιβάλλοντος, η προάσπιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η
αξιοποίηση ανανεώσιμων/εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η βελτίωση των
περιβαλλοντικών και ενεργειακών υποδομών και δικτύων, προκειμένου να
συμμορφώνονται σε διεθνή πρωτόκολλα και διαδικασίες, καθώς και η στροφή από τη
γραμμική στην κυκλική οικονομία, αποτελούν θέματα τα οποία βρίσκονται, ιδίως τα
τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο σχετικών διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
δημιουργεί, ταυτόχρονα, ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς
και το πλαίσιο εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο συνδυασμός έξυπνου αναπτυξιακού περιβαλλοντικού σχεδιασμού από την πλευρά
της πολιτείας, καινοτομιών στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση, δημιουργίας θετικού
κλίματος προς την επιχειρηματικότητα στους τομείς της πράσινης οικονομίας και
καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες, συναπαρτίζουν το
απαραίτητο πλαίσιο, ώστε η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη
να συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της χώρας μας.
Αντί αυτών και ενώ η ανθρωπότητα αγωνιά για το μέλλον του πλανήτη, η κυβέρνηση
της ΝΔ, εν μέσω του κορωνοϊού, επιλέγει να προωθήσει ένα νομοσχέδιο για το
περιβάλλον που λόγω των ρυθμίσεων του εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως
περιβαλλοντοκτόνο.
Η κυβέρνηση πέρασε από τη βουλή έναν σύνθετο νόμο, με κρίσιμες ρυθμίσεις που εν
πολλοίς θα καθορίσουν τη φυσιογνωμία και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας για τα
επόμενα χρόνια, χωρίς επαρκή χρόνο για διαβούλευση και με την προσοχή της
ελληνικής κοινωνίας στραμμένη στα σοβαρά προβλήματα της ζωής και της υγείας. Η
σωρεία των τροπολογιών που κατατέθηκαν δείχνει έλλειψη προετοιμασίας,
προχειρότητα ή βιασύνη και σε κάθε περίπτωση φανερώνει σκοπιμότητες για
διευθετήσεις και εξυπηρετήσεις.
Ο νέος νόμος συγκέντρωσε τις ψήφους μόνο των κυβερνητικών βουλευτών και αυτό
δείχνει τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη συναίνεση σε κρίσιμα
ζητήματα όπως το περιβάλλον.

3

Από τις ρυθμίσεις του νόμου γίνεται σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να ξηλώσει
προστατευτικές διατάξεις, να νομιμοποιήσει περιβαλλοντολογικές αυθαιρεσίες και
καταστροφές, να κλείσει το δρόμο στην αναγκαία πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.










Η κατάργηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η
ουσιαστική μετατροπή τους σε απλά επί μέρους τμήματα ενός υδροκέφαλου
φορέα, καταστρατηγεί κάθε έννοια αποκέντρωσης και εκθέτει το φυσικό
κεφάλαιο των περιοχών αυτών σε σοβαρούς κινδύνους.
Η δυνατότητα εξορύξεων σε ζώνες διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και η
«ζωνοποίηση» προστατευόμενων περιοχών δημιουργεί τη βάση για
μελλοντικές παρεμβάσεις που θίγουν καίρια την ουσιαστική προστασία τους.
Η νομιμοποίηση των οικιστικών πυκνώσεων στα δάση οδηγεί ότι απέμεινε από
το πράσινο στο χείλος της καταστροφής. Είναι αδιανόητο μία Κυβέρνηση να
επιδιώκει τη μη κατεδάφιση μέσα σε δασικές περιοχές.
Η νομοθέτηση δυνατότητας στις εταιρείες εξορύξεων να χρησιμοποιούν
εκτάσεις του Δημοσίου χωρίς να απαιτείται άδεια έγκρισης ή συναίνεσή τους,
είναι πρωτοφανής. Το ίδιο προφανής είναι και η αφαίρεση από τις δημοτικές
αρχές του δικαιώματος γνώμης.
Η παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων στους παραγωγούς ΑΠΕ δεν
δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές στους μικρούς παραγωγούς και δεν
προστατεύει τη γη υψηλής παραγωγικότητας.

Με το νέο νόμο:
Δεν προωθείται η Ενεργειακή Δημοκρατία, καθώς:
 Παροπλίζεται μελλοντικά η ΡΑΕ.
Επιστρέφουμε σε υδροκεφαλικές λειτουργίες, απαξιώνεται η αποκέντρωση και η
διαβούλευση, καθώς:
 Ιδρύεται ένας υδροκέφαλος γραφειοκρατικός οργανισμός (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την
διαχείριση των κατά τόπους προστατευόμενων περιοχών.
 Γίνεται αλόγιστη συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και η νησιωτικότητα των περιοχών στο Ιόνιο και
στο Αιγαίο.
Τίθεται σε διακινδύνευση ο φυσικός πλούτος, καθώς:
 Δεν διασφαλίζεται η προστασία στους πυρήνες των περιοχών Natura και
ανοίγονται “κερκόπορτες” σε βλαπτικές χρήσεις και δραστηριότητες.
 Μπορούν να επέλθουν ανεπανόρθωτα πλήγματα στο φυσικό περιβάλλον της
χώρας.
Τέλος, δημιουργείται ένας δούρειος ίππος ο οποίος τοποθετείται στην καρδιά της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς:
 Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες να μισθώνουν απορριμματοφόρα και
μηχανήματα έργου από τους δήμους και στη συνέχεια να παρέχουν, έναντι
αμοιβής, υπηρεσίες προς τον ίδιο δήμο ή τα νομικά πρόσωπα αυτού.
Η παραπάνω έμμεση προσπάθεια εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας από
ιδιώτες μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Όλα τα παραπάνω και αρκετά άλλα σημεία του δήθεν «Περιβαλλοντικού» νόμου,
αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης.
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Το δημοτικό συμβούλιο Νεάπολης – Συκεών εκφράζει την αντίθεση του στον άκρως
αντιδημοκρατικό τρόπο που επιλέχθηκε να περάσει ο νέος νόμος χωρίς συζήτηση και
διαβούλευση, αλλά κυρίως εκφράζει τις έντονες διαφωνίες του στις
αντιπεριβαντολογικές ρυθμίσεις του. Καλεί τους κοινωνικούς φορείς, τις
περιβαντολογικές οργανώσεις και τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και να
αποτρέψουν κάθε προσπάθεια οικολογικής και χωροταξικής καταστροφής.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σταματίου Χρήστος, Λαθήρας Ιωάννης και Κυπραίου Μαρία
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 115/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης Δημήτριος
Σαουλίδης Αντώνιος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Γκατζές Στέλιος
Καγιαμπίνη Ειρήνη
Συμεωνίδης Απόστολος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ανδριανίδου Σοφία
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Καλτσίκας Αθανάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος
Καδίκας Αθανάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Ζησάκος Χρήστος
Ακριτίδης Δημήτριος
Σαγινίδης Αναστάσιος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία
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