
Πρωτοβουλία Φορέων και Πολιτών  

για την Προστασία των Πιερίων  

Τα Πιέρια όρη, όπως και η φυσική τους προέκταση, το όρος Τίταρος,  είναι ένας ορεινός όγκος 

βορειοδυτικά του Ολύμπου και η έκτασή τους μοιράζεται στους νομούς Πιερίας, Κοζάνης και 

Ημαθίας. Η ομορφιά και η αρμονία του ορεινού τοπίου και η αξία της περιοχής των Πιερίων 

αναγνωρίστηκαν τόσο από τη χώρα μας όσο και από την Ευρώπη με αποτέλεσμα να ενταχθούν και να 

συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Προστατευόμενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (Natura 2000) από την ίδρυσή του ενώ έχουν 

χαρακτηρισθεί και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Αυτός ο τόπος σήμερα απειλείται! 

Συγκεκριμένα, στις 8/3/2019 η Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» αιτήθηκε στη Ρ.Α.Ε. 

την εγκατάσταση 13 ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή των Πιερίων, στη θέση ΣΚΟΤΕΙΝΟ –

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΑΒΔΕΛΑ - ΤΟΥΡΛΑ μέγιστης ισχύος παραγωγής 44,85 MW, και όπως 

πληροφορηθήκαμε «εμβρόντητοι» στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας στις 25/1/2021, η Βεβαίωση Παραγωγού είχε ήδη εκδοθεί από τις 14 Οκτωβρίου 

2020, χωρίς να γνωρίζει κανείς (;) τίποτε! 

Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις και ενέργειες, κυρίως με πρωτοβουλία της  

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, με αποκορύφωμα τις ομόφωνες σχετικές αποφάσεις των 

δημοτικών συμβουλίων Βελβεντού και Σερβίων, οι οποίες τάσσονται ενάντια στην υλοποίηση του 

έργου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ στα Πιέρια και συντάσσονται με την σχετική αρνητική απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7/2021). 

Μέσα από συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων φορέων 

από το Βελβεντό, τα Σέρβια, την Κοζάνη και την Πιερία, αποφασίσαμε να ενεργοποιηθούμε σε μια πιο 

ομαδική και συλλογική μορφή. Έτσι δημιουργήθηκε η “Πρωτοβουλία Φορέων και Πολιτών για την 

Προστασία των Πιερίων” στις 21 Ιουλίου 2021, σε πλήρη σύμπνοια και συνεργασία με τις δημοτικές 

αρχές Βελβεντού και Σερβίων, και με κύριο σκοπό την αποτροπή της εγκατάστασης 

ανεμογεννητριών στο βουνό των Μουσών, τα Πιέρια και την ευρύτερη περιοχή. 

Να σημειωθεί, ότι από τότε και καθημερινά διαπιστώνουμε να «ξεφυτρώνουν» νέες άδειες 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανεμογεννήτριες σε όλη την έκταση των Πιερίων και του 

Τιτάρου. Ήδη σήμερα έχουν πάρει άδεια παραγωγής και είναι υπό αξιολόγηση αρκετές δεκάδες 

αιτήσεις.  

Επιθυμούμε εξαρχής να ξεκαθαρίσουμε, ότι είμαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας με τον 

αναγκαίο όμως θεσπισμένο, χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Όμως 

1. η τοποθέτηση των τεραστίων διαστάσεων ανεμογεννητριών είναι σίγουρο, ότι θα 

προκαλέσει τη διατάραξη του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας της περιοχής, η 

οποία θα απειληθεί με μη-αναστρέψιμη βλάβη.  

2. Τα αιολικά πάρκα δεν θεωρούνται μικρά έργα, ούτε έργα υποδομής και εγκατάστασης 

δικτύου ηλεκτρισμού αλλά βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

3. Νομοτελειακά, αντίστοιχες «επενδύσεις» θα οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτη ισοπέδωση 

βουνοκορφών, καταστροφή τεράστιων εκτάσεων δάσους λόγω της διάνοιξης δρόμων για 

την μεταφορά των ανεμογεννητριών και των υποδομών μεταφοράς ενέργειας.  

4. Επίσης, η εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης εντός δασικής έκτασης αυξάνει 

επικίνδυνα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ  



5. εξίσου σοβαρός είναι ο κίνδυνος πλημμυρών, διάβρωσης και κατολισθήσεων, απώλεια 

κρίσιμου επιφανειακού εδάφους με κίνδυνο αποψίλωσης, καθώς και η  

6. αλλαγή του τοπικού μικροκλίματος με καταστροφικές συνέπειες.            

Οι κίνδυνοι αυτοί μας οδηγούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που στόχο έχουν 

την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των πολιτών στην προσπάθεια της Προστασίας των Πιερίων. 

Για οποιαδήποτε προσπάθεια επιτυχούς ανάπτυξης της περιοχής, απαραίτητη προϋπόθεση 

θεωρείται η σύμφωνη γνώμη, η θέληση και η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής. Οι κάτοικοι, με 

τους αρμόδιους φορείς, πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση, ενεργό συμμετοχή και βαρύνουσα 

γνώμη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης (σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, εκτέλεση προγραμμάτων και 

εκμετάλλευση), κάτι που δεν γίνεται σήμερα στην περιοχή μας. 

Για τις προστατευόμενες περιοχές, όπως τα Πιέρια (Natura 2000) και τον Τίταρο, ζητάμε, σε 

πρώτη φάση, την οριστική αποσύνδεσή τους από τις αιτήσεις των υποψήφιων επενδυτών για έργα 

ΑΠΕ και άμεσο πάγωμα όσων έχουν αδειοδοτηθεί, μέχρι να ολοκληρωθούν και να θεσμοθετηθούν τα 

απαραίτητα Π.Δ. και τα δημόσια Διαχειριστικά Σχέδια, με τις επιτρεπόμενες χρήσεις αναλυτικά, ώστε 

να μην μπορούν να επηρεάζονται τα Διαχειριστικά Σχέδια από παρεμβάσεις υποψήφιων επενδυτών. 

Χρειάζεται να σχεδιάζουμε στον «δρόμο της φύσης» και όχι ενάντια στη φύση!. 

Καλούμε λοιπόν όσες και όσους αναγνωρίζουν την ανάγκη της Προστασίας των Πιερίων και 

της ευρύτερης περιοχής να αντιταχθούν στις σχεδιαζόμενες «επενδύσεις». 

Καλούμε σε συμμετοχικό σχεδιασμό και συνδιαμόρφωση του αγώνα μας, κάθε 

ενδιαφερόμενο πολίτη καθώς και οργανώσεις και μαζικούς κοινωνικούς φορείς 

Έχουμε κάθε λόγο να αντισταθούμε στην εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων στα 

Πιέρια και τον Τίταρο. 

Έχουμε κάθε λόγο να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη και την προστασία του ορεινού 

οικοσυστήματος και του δασικού κεφαλαίου των βουνών μας. 

Έχουμε κάθε λόγο να κρατήσουμε ανοιχτό το δρόμο για ένα μέλλον, όπως το ονειρευόμαστε. 

Ο σεβασμός των τοπικών κοινωνιών απαιτεί στο ελάχιστο, την ανάκληση ή το πάγωμα της 

άδειας/βεβαίωσης παραγωγού. Και τέτοια δυνατότητα υπάρχει. 

Η εκδήλωση ενημέρωσης των Φορέων και των Συλλόγων αποτελεί για μας ένα σημαντικό 

βήμα σε αυτόν τον διάλογο που ξεκίνησε, ώστε να εκφραστεί η αλληλεγγύη, η υποστήριξη, η 

συστράτευση και η δέσμευση ολόκληρης της κοινωνίας για την προστασία των βουνών μας. 

Για την προστασία της φύσης ο χρόνος κυλάει χωρίς επιστροφή, ας μην αφήσουμε ούτε 

λεπτό, να πάει χαμένο! 
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