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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης/29-01-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 6/2021 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση & λήψη απόφασης για το θέμα της εγκατάστασης πλωτών 
φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πολυφύτου 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε έκτακτη και 
μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 
(παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», 
ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 214/29-01-2021 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
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Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος 1 Κουκάλης Ζήνων 
2 Μυλωνά Κατίνα 2 Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
4 Τζάτσου Βάϊα   
5 Μύρος Δημήτριος   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2  2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα, η Πρόεδρος ανέφερε, ότι λόγω του 

γενικότερου ενδιαφέροντος για το συζητούμενο θέμα κλήθηκαν να συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση εκπρόσωποι των Συνεταιρισμών ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑ, του Αγροτικού 
Συλλόγου, του ΤΟΕΒ, του Συλλόγου Επαγγελματιών Ψαράδων Λίμνης Πολυφύτου 
καθώς και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού. Στη συνέχεια έδωσε 
τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Κάνοντας χρήση του δικαιώματος ένστασης που μας δίνει το άρθρο 10 της υπ’ 
αριθμ’ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», θεωρώ σκόπιμο ως Δήμος να υποβάλλουμε ένσταση 
κατά της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ011043/10-12-2020 της Εταιρείας 
«ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», επιφυλασσόμενος να ακούσω και τις 
απόψεις του σώματος για κατάθεση ένστασης και  α) κατά της αίτησης με Αριθμό 
Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010887/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και β) κατά της αίτησης με 
Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ010888/9-12-2020 της ίδιας Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Οι εταιρείες αυτές 
αιτούνται από την ΡΑΕ Α.Ε. την άδεια να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα 
έμπροσθεν των παρόχθιων εκτάσεων των Δήμων Σερβίων και Κοζάνης, αλλά εντός 
πάντα της ίδιας λίμνης Πολυφύτου.   

Με βάση το ανωτέρω άρθρο 10, της υπ’ αριθμ’ ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/ 
114746/4230/30-11-2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας η υποβολή ενστάσεων ενδιαφερομένων επί αιτήσεων οφείλει να γίνει εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση περίληψης της οικείας ανακοίνωσης της 
ΡΑΕ Α.Ε. Η σχετική δημόσια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο έργο έγινε στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 15/1/2021 και συνεπώς η άσκηση του δικαιώματος υποβολής 
ένστασης εξαντλείται στις 30/1/2021. 

Σημειωτέον ότι η ενημέρωση του Δήμου Βελβεντού για τις αιτήσεις αυτές έγινε 
από δημοσιεύματα σε τοπικά ΜΜΕ. 

Η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» όπως φαίνεται από 
την οικεία τοπογραφική αποτύπωση της σελίδας της ΡΑΕ Α.Ε. στην υπό αξιολόγηση 
αίτηση, προτίθεται να κατασκευάσει δύο πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα εντός της 
τεχνητής λίμνης Πολυφύτου συνολικής ισχύος 500 MW, εκ των οποίων το ένα, κατ’ 
εκτίμηση ισχύος 250 MW, πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον των ακτών του λιμναίου 
χώρου που ανήκε προ της απαλλοτρίωσης (για την κατασκευή της τεχνητής λίμνης) 
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στην τότε Κοινότητα Βελβεντού και ανήκει τώρα στο Δήμο Βελβεντού. Εκ παραδρομής 
αναφέρεται ότι η υπό αξιολόγηση επένδυση αφορά συνολικά το Δήμο Σερβίων. Όπως 
φαίνεται από τον σχετικό χάρτη της ΡΑΕ Α.Ε. το δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο, κατ’ 
εκτίμηση ισχύος 250 MW, εγκαθίσταται στον λιμναίο χώρο έμπροσθεν των ακτών του 
Δήμου Σερβίων.  

Η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» προτίθεται να κατασκευάσει τρία πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα 
συνολικής ισχύος 35 MW που χωροθετούνται στην λίμνη πλησίον των ακτών της 
χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Σερβίων και Κοζάνης.  

Επί του θέματος αυτού διατυπώνουμε τις ακόλουθες αντιρρήσεις:   
Εδώ και χρόνια συζητάμε θεσμικά για την αξιοποίηση της λίμνης με στόχο να 

μπορέσει να αποφέρει απασχόληση  και εισόδημα στους πολίτες της περιοχής. Ειδικά 
τώρα που η επελαύνουσα απολιγνιτοποίηση θα επιφέρει οικονομικό μαρασμό στην 
περιοχή, η αξιοποίηση της λίμνης μαζί με άλλες πρωτοβουλίες είναι αναγκαία, όσο 
τίποτα άλλο, ώστε να δημιουργηθούν αντίβαρα που θα συγκρατήσουν το οικονομικό 
ισοζύγιο και τον πληθυσμό στην περιοχή μας. 

Με τα υπό αδειοδότηση φωτοβολταϊκά πάρκα, που σχεδιάζονται να 
εγκατασταθούν μέσα στη λίμνη, δεν θα έχουμε αύξηση της μόνιμης απασχόλησης στην 
περιοχή μας. Αυτό είναι τοις πάσι γνωστό και αναμενόμενο. Η απασχόληση 
εργαζομένων στην πολυετή λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι σχεδόν 
μηδαμινή σε σχέση με το παραγόμενο οικονομικό αποτέλεσμα. Ωστόσο θα έχει η 
περιοχή ένα εικονικά αυξημένο κατά κεφαλήν εισόδημα, το οποίο βεβαίως θα 
μεταφέρεται αλλού, στην επαγγελματική έδρα των επενδυτών, εκτός της περιοχής μας. 
Και φυσικά θα δίνει στρεβλή εικόνα για το ποσοστό ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της 
περιοχής μας. Κάτι ανάλογο συνέβαινε εδώ και χρόνια με την εικονική για τον Νομό μας 
εισοδηματική εικόνα από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ. Ο Νομός μας διέθετε και διαθέτει 
τα νερά, το λιγνίτη και εμφανίζει το «λογιστικό έσοδο», αλλά το πραγματικό εισόδημα 
ταξίδευε και ταξιδεύει στην Αθήνα. Κάτι που οδήγησε σε στρεβλή κατάταξη της 
Περιφέρειάς μας στο χάρτη της Ε.Ε., όσον αφορά την οικονομική της θέση, με 
αμέτρητες αρνητικές συνέπειες σε χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα και 
με την ανεργία να κυμαίνεται σε ποσοστά υψηλότερα του 20%.  

Στα πλαίσια αυτής της αξιοποίησης της παραλίμνιας ζώνης αλλά και του υδάτινου 
χώρου επί του οποίου προτίθενται να εγκατασταθούν τα υπό αξιολόγηση φωτοβολταϊκά 
πάρκα  υπάρχουν σχέδια και επενδυτικές προτάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν 
άμεσα και στο απώτερο μέλλον.  

 
1.- Από την προηγούμενη δεκαετία υπάρχει εκ μέρους της Π.Ε. Κοζάνης 

προγραμματισμός αξιοποίησης της  παραλίμνιας περιοχής και του υδάτινου όγκου της 
λίμνης Πολυφύτου.  

Παράλληλα το 2018 η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ συνέταξε και έθεσε σε 
εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την 
Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί περιλαμβάνονται μέτρα και 
πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και της λίμνης Πολυφύτου.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο  ΟΧΕ με τα συνοδευτικά παραρτήματά του είναι 
αναρτημένο λεπτομερώς από το 2018 στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ, στη 
διεύθυνση: https://www.pepdym.gr/index.php , στην ενότητα Ολοκληρωμένη 
Χωρική Ανάπτυξη και στην υποενότητα ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών.  

Στην παράγραφο 3.3.8 του ανωτέρω Σχεδίου με τίτλο Οικοσυστήματα και 
Προστατευόμενες Περιοχές, μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής: Η Περιοχή 
μελέτης περιλαμβάνει πολλά και αξιόλογα οικοσυστήματα και ζώνες φυσικών 

https://www.pepdym.gr/index.php
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συστημάτων με συνέχεια, μεγάλη αξία (οικολογική και αισθητική) και ποικίλο καθεστώς 
προστασίας. Αυτές αφορούν: 

 Ζώνη Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών) 
 Ζώνη Πετρών - Βεγορίτιδας 
 Ζώνη Ζάζαρης - Χειμαδίτιδας 
 Ζώνη Καστοριάς. 
 Ζώνη Πολυφύτου - Ιλαρίωνα-Βούρινου 
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών Πάρκων στη λίμνη Πολυφύτου περιορίζει εν 

πολλοίς το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του 2018 
για την Αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου.  

2.– Από την ΑΝΚΟ Α.Ε. το 2016 παρουσιάστηκε σχέδιο για το πρόγραμμα 
«Αλιεία» με τις  δυνατότητες και τις προοπτικές της λίμνης Πολυφύτου με σκοπό την 
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων LEADER/CLLD, Αλιείας /ΕΠΑλΘ. Στο 
πρόγραμμα περιγράφονται μια σειρά από δράσεις που δρομολογήθηκαν και κάποιες από 
αυτές υλοποιούνται.   

3.- Στις 24/2/2020 οι τρεις Δήμαρχοι των παραλίμνιων Δήμων Κοζάνης, Σερβίων 
και Βελβεντού συμμετείχαν σε τεχνική σύσκεψη με συντονιστή τον Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Κοζάνης κ. Τσιούμαρη και με θέμα την Συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης 
λιμναίων υποδομών λίμνης Πολυφύτου.  

4.- Ο Δήμος Βελβεντού με την 26/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και μια σειρά από έγγραφα αιτήματα ζήτησε από την Π.Ε. Κοζάνης τη μεταφορά ενός 
πλωτού λιμενίσκου από τη θέση Πλατανόλακας Πολυφύτου στην θέση Βαμβακιές 
ακριβώς στη μέση του χώρου έμπροσθεν του οποίου ο επενδυτής ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ 
& ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. αιτείται να κατασκευάσει το υπό αξιολόγηση φωτοβολταϊκό 
πάρκο της περιοχής Βελβεντού. Η Π.Ε. Κοζάνης έχει αποδεχτεί την μεταφορά του 
λιμενίσκου και επίκειται η υλοποίησή της.  

Υπόψη ότι στην νέα θέση του πλωτού λιμενίσκου στον προτεινόμενο όρμο επί 
σειρά ετών δεκάδες κολυμβητές κάνουν μπάνιο τους θερινούς κυρίως μήνες. Εκτίμησή 
μας είναι ότι η θέση αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για μια σειρά από ναυταθλητικές 
δράσεις αλλά και σημείο ανάπτυξης τόσο ερασιτεχνικής αλιείας όσο και λιμενίσκο για 
την εξυπηρέτηση  επαγγελματιών αλιέων της λίμνης Πολυφύτου.   

Επίσης στην παραλία του συγκεκριμένου όρμου θα υλοποιηθεί και το έργο 
κατασκευής Παρατηρητηρίου Ορνιθοπανίδας από το πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ», σε 
συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Βελβεντού. Το υπό κατασκευήν παρατηρητήριο στην συγκεκριμένη 
παραλία θα επισκέπτονται μαθητές από όλη την Ελλάδα που εκπαιδεύονται αλλά και 
άλλοι επισκέπτες.  

Παράλληλα η συγκεκριμένη θέση αποτελεί βασικό σημείο ενός πολύγωνου 
πολλαπλών δραστηριοτήτων μαζί με τις εγκαταστάσεις των  δύο Συνεταιρισμών 
ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑΣ, τις εγκαταστάσεις τριών επισκέψιμων οινοποιείων ΒΟΓΙΑΤΖΗ, 
ΚΑΜΚΟΥΤΗ και ΖΑΝΔΕ, την αρχαιολογική θέση μιας σημαντικής Παλαιοχριστιανικής 
Έπαυλης (με αρχαιότητες που χρονολογούνται από το 300 έως το 1200μ.Χ.) και το 
προαναφερόμενο Παρατηρητήριο Ορνιθοπανίδας. Όλα αυτά μαζί με τον πλωτό 
λιμενίσκο μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά για την προσέλευση επισκεπτών 
στην περιοχή και την συμπληρωματική ανάπτυξη που θα αντιστρέψει το ελλειμματικό 
ισοζύγιο απασχόλησης λόγω της απολιγνιτοποίησης.  

5.- Ο Δήμος Βελβεντού έχει ήδη δρομολογήσει επενδυτικό πρόγραμμα, 
το οποίο προηγείται των υπό συζήτηση αιτήσεων των δύο Εταιρειών και 
συγκεκριμένα: Το 2020 υπέβαλε τρεις προτάσεις για επενδύσεις  στα πλαίσια του 
προγράμματος LEADER/CLLD, Αλιείας /ΕΠΑλΘ, όπως αναφέρεται στην παραπάνω 
παράγραφο 2 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 'Εφαρμογή 
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στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων' [για 
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Οι τρεις 
προτάσεις έχουν αξιολογηθεί. Οι δυο εξ αυτών έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και 
έχουν χρηματοδοτηθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα ενώ η τρίτη έχει θετική 
αξιολόγηση και είναι σε αναμονή. Οι τρεις προτάσεις είναι:  

α) Προμήθεια για τη δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της 
Λίμνης Πολυφύτου. (Εντάχθηκε και θα υλοποιηθεί) 

β) Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης με θέα 
την λίμνη Πολυφύτου.  (Εντάχθηκε και θα υλοποιηθεί) 

γ) Δημιουργία χώρου αναψυχής και οικοπαρατήρησης (Αξιολογήθηκε, 
αναμένεται η ένταξη και χρηματοδότησή του).  

Η ενδεχόμενη κατάληψη της λίμνης από το σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο 
ακυρώνει την αξιοποίηση που έχει σχεδιαστεί.  

 
6.- Η κάλυψη ενός μεγάλου μέρους της λίμνης από τα φωτοβολταϊκα πάρκα θα 

δημιουργήσει πρόβλημα στον βυθό με τις εκατοντάδες τσιμεντένιες ή μεταλλικές  
βάσεις και τα σχετικά αγκύρια, θα μειώσει δραστικά το ζωτικό χώρο αλίευσης στον 
οποίο δραστηριοποιούνται οι εκατόν σαράντα τρεις (143) επαγγελματίες αλιείς που είναι 
οργανωμένα μέλη στον Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων Λίμνης Πολυφύτου. Η 
παραγωγική αυτή τάξη μαζί με τους ασχολούμενους σε συναφή επαγγέλματα 
παρουσιάζει σήμερα μια σημαντική δραστηριότητα με διάθεση αλιευμάτων τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και σε χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον η μόνιμη σκίαση που θα 
δημιουργήσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα το πιθανότερο είναι ότι θα προκαλέσει 
προβλήματα στην ποιότητα του νερού και των ιχθύων Σχετική είναι η γνωμοδότηση του 
Καθηγητή Κτηνιατρικής & Ιχθυολογίας του Α.Π.Θ. κ. Αγγελίδη Παναγιώτη.  

Στον πλούτο των ειδών ιχθύων και μεταξύ αυτών της καραβίδας που υπάρχουν 
στη λίμνη αναφέρεται η παρουσίαση της Δασολόγου-Ιχθυολόγου, (Μsc. Ιχθυολογία & 
Υδατοκαλλιέργειες, PhD. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ) κας Όλγας Πετρίκη.   

 
7.- Από άποψη αρχαιολογίας υπάρχουν αρκετές σημαντικές δημοσιευμένες 

επιστημονικές εργασίες οι οποίες αναφέρονται στις αρχαιότητες που είναι καλυμμένες 
από τα νερά της λίμνης και που μπορούν να αναδειχτούν. Η τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών θα ακυρώσει εν τοις πράγμασι κάθε περίπτωση διάσωσης των 
θαμμένων στα νερά αρχαιοτήτων. Σχετικές είναι έξι (6) δημοσιευμένες εργασίες της 
Αρχαιολόγου κας Αρετής Χονδρογιάννη, η οποία είναι Προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Σχετικό είναι επίσης το από 28/1/2021 ρεπορτάζ της Κοζανίτικης 
ημερήσιας  εφημερίδας Πρωινός Λόγος με την θέση της αρχαιολογικής υπηρεσίας για 
τις επιπτώσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων στη λίμνη Πολυφύτου.  

  
8.- Η λίμνη Πολυφύτου με την περιβάλλουσα παραλίμνια ζώνη σε ακτίνα 

περίπου 3 χλμ αποτελεί μια σημαντική περιοχή για την βιοποικιλότητα. Ο ταμιευτήρας 
που δημιουργήθηκε στην θέση του ποταμού Αλιάκμονα απέκτησε κάποια 
χαρακτηριστικά υγροτόπου και φιλοξενεί μοναδική ορνιθοπανίδα, σταχτοτσικνιάδες και 
κορμοράνους,  αμφίβια όντα, ερπετά και θηλαστικά. Με την κατασκευή των 
φωτοβολταϊκών η εικόνα αυτή μοιραία θα αποδομηθεί. Σχετική είναι η παρουσίαση του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού για την αρνητική επίδραση στο 
οικοσύστημα.    

 
9.- Το μεσοκλίμα της περιοχής τόσο εντός της λίμνης όσο και στον παραλίμνιο 

κάμπο είναι προφανές ότι θα επιδεινωθεί από την τεράστια αλλαγή του λιμναίου χώρου, 
αλλά προπαντός από την εξάχνωση των εκατοντάδων πινάκων φωτοβολταϊκών που θα 
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τοποθετηθούν. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται αγρότες, συσπειρωμένοι 
συνεταιριστικά στους δυο αγροτικούς Συνεταιρισμούς ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑ με 
ευαίσθητες καλλιέργειες φρούτων. Ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και οινοποιοί με 
εκατοντάδες στρέμματα αμπελοκαλλιεργειών που παράγουν πολυβραβευμένα κρασιά. Η 
πρωτογενής αυτή παραγωγή φρούτων, πέραν των συστηματικών καλλιεργητικών 
φροντίδων, είναι αποτέλεσμα ενός υφιστάμενου μικροκλίματος, της δροσιάς των 
Πιερίων και της αύρας της λίμνης. Με την αλλαγή των δεδομένων δεν διασφαλίζεται η 
ποιότητα της παραγωγής φρούτων.   

       
Με βάση όλα τα ανωτέρω, θεωρώ ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων 

εντός της λίμνης Πολυφύτου, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περιλαμβάνονται οι 
υπό αξιολόγηση εγκαταστάσεις, θα προκαλέσει υποβάθμιση του λιμναίου αλλά και του 
παραλίμνιου οικοσυστήματος εμποδίζοντας την παρούσα και κάθε μελλοντική 
αξιοποίηση της λίμνης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.   

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Στον διάλογο, που ακολούθησε, έλαβαν το λόγο και εξέθεσαν τις απόψεις και 

προτάσεις τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τέτος Νικόλαος, Γκαμπράνη Ειρήνη, Αγγέλης 
Δημήτριος, Καμκούτης Θωμάς, Κουκόλη Σοφία, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βελβεντού 
Αθανασόπουλος Αθανάσιος και η Κοινοτική Σύμβουλος Βελβεντού Μυλωνά Κατίνα.  
 Συγκεκριμένα ο κ. Τέτος Νικόλαος ανέφερε ότι θεωρεί απολύτως σωστό και 
αναγκαίο η ένσταση να αφορά τις αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων επενδυτών, 
διότι περιορίζουν δραστικά την αξιοποίηση της λίμνης σε όλη της την έκταση. Οι 
δραστηριότητες των ψαράδων αλλά και οι άλλες χωρικές επενδύσεις των Δήμων 
ουσιαστικά παρεμποδίζονται.   

Η κα  Γκαμπράνη Ειρήνη ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 
έθεσε έναν γενικότερο προβληματισμό για το που οδεύει η χώρα με την ενεργειακή 
πολιτική που δημιουργεί εισόδημα στους πολλούς και διάφορους πλούσιους επενδυτές 
ενώ επιδεινώνει την οικονομική θέση των λαϊκών στρωμάτων.  

Ο κ. Αγγέλης Δημήτριος διερωτήθηκε πως θα μπορεί να εξυπηρετηθεί η λήψη 
νερού για κατασβέσεις δασικών πυρκαγιών στους παραλίμνιους ορεινούς όγκους από 
την μελλοντικά περιορισμένη επιφάνεια της λίμνης, εφόσον αυτή καταληφθεί από τα 
σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα.  

Ο κ. Καμκούτης Θωμάς αναφέρθηκε σε διπλωματική εργασία ΑΕΙ που στοιχειοθετεί 
α) ότι επιδεινώνεται το μεσοκλίμα της περιοχής από την αντανακλώμενη ηλιακή 
ακτινοβολία και την εκπεμπόμενη θερμότητα των εκατοντάδων φωτοβολταϊκών 
σωμάτων (πάνελ) της πλωτής εγκατάστασης, καθώς η μέση θερμοκρασία των 
μεταλλικών πάνελ  αυξάνεται, β) Οι διεργασίες της αντιδιαβρωτικής προστασίας, της 
ανοδικής επεξεργασίας και των πολυεστερικών θερμικών βαφών των μεταλλικών 
κατασκευών, παράγουν κάποιες ποσότητες αποβλήτων των οποίων η διαρροή και η 
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία απόρριψή τους στον υδάτινο αποδέκτη, σε μεγάλες 
συγκεντρώσεις, προκαλεί ρύπανση, γ) Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σωμάτων 
ισχύος ενός (1) MW, για τον καθαρισμό και την ψύξη του απαιτεί 7 έως 20 τόνους 
υγρού διαλύματος με κύριο συστατικό το νερό και πρόσθετα χημικά υλικά (αντιπηκτικά 
και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα). Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις 500 
MW. Οι διαρροές αυτές από εκατοντάδες πάνελ, που προφανώς θα εκρέουν στον 
υδάτινο αποδέκτη, δημιουργούν κίνδυνο για την οικολογική ισορροπία του. Υπόψη, 
πέραν των άλλων, ότι τα νερά της λίμνης  χρησιμοποιούνται και για την άρδευση των 
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πέριξ της λίμνης καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τα παραγόμενα προϊόντα και εν 
προκειμένω τα ροδάκινα Βελβεντού ελέγχονται για την τοξικότητά τους πριν διατεθούν 
στην αγορά εσωτερικού και εξωτερικού. Η πιθανή επιβάρυνση των παραγόμενων 
φρούτων από τα αντλούμενα νερά της λίμνης για την άρδευση των αγρών, θα μειώσει 
την ποιότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που σήμερα τα καθιστούν μοναδικά και 
επώνυμα στην εσωτερική αλλά και στη διεθνή αγορά.  

Επιπλέον αυτών, δια ζώσης η Δημοτική Σύμβουλος κα Κουκόλη Σοφία ανέφερε τη 
σημαντική επίσης παράμετρο ότι τα νερά του ταμιευτήρα υδροδοτούν το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με ό,τι μια πιθανή επιβάρυνσή τους μπορεί να σημαίνει 
για την υγεία των καταναλωτών.    

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βελβεντού κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος έθεσε το 
ερώτημα αν η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα αντιδράσει για τα σχεδιαζόμενα έργα με 
δεδομένο ότι οι παραπάνω εκτάσεις βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κηρυγμένους 
αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο 
3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς» (ΦΕΚ 368/ΑΑΠ/26-11-2012), πόσο μάλλον στην περίπτωση στέρησης 
της δυνατότητας αποκάλυψης των αρχαιοτήτων, που αναφέρει η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία ότι υπάρχουν στον πυθμένα της λίμνης Πολυφύτου.  

Η Κοινοτική Σύμβουλος κα Μυλωνά Κατίνα με την ιδιότητα της υπαλλήλου της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης ενημέρωσε το σώμα ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα 
τοποθετηθεί όταν της ζητηθεί η σχετική γνώμη για τις συγκεκριμένες υποψήφιες 
επενδύσεις. 

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν το λόγο: α) ο δημότης κ. Τσιουκαρδάνης Νίκος με την 
ιδιότητα του εκπαιδευτικού του ΚΠΕ Βελβεντού και μέλους της Επιτροπής 
Διαβούλευσης της Περιφέριεας Δυτικής Μακεδονίας και εξέθεσε μια σειρά από  
περιβαλλοντικές ανησυχίες που δημιουργούνται από τις υπό αξιολόγηση επενδύσεις, 
επιμένοντας στον τομέα της τοπικής βιοποικιλότητας, β) ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Επαγγελματιών Ψαράδων της Λίμνης Πολυφύτου κ. Κουρτίδης Νίκος, ο οποίος ανέφερε 
ότι συντάσσεται με την κατάθεση ενστάσεων επειδή περιορίζονται δραστικά οι 
δραστηριότητες των αλιέων από τις κατασκευές των πλωτών φωτοβολταϊκών και αυτό 
θα επιφέρει σημαντική οικονομική συρρίκνωση στα μέλη του Συλλόγου, γ) ο Πρόεδρος 
του Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ κ. Κουτλιάμπας Νίκος, ο οποίος εξέθεσε την ανησυχία του 
για την ανατροπή του μεσοκλίματος η οποία θα βλάψει την ποιότητα των παραγόμενων 
φρούτων και τα συμφέροντα των μελών του Συνεταιρισμού αλλά και την τοπική 
αγροτική οικονομία γενικότερα δ) η βουλευτής του Νομού Κοζάνης κα Βέττα Καλλιόπη 
η οποία αφού άσκησε κριτική στην τρέχουσα ενεργειακή πολιτική του κράτους έθεσε 
τον εαυτό της στη διάθεση του Δήμου για οποιαδήποτε βοήθεια στα πλαίσια της 
βουλευτικής της ιδιότητας, ενώ τηλεφωνικά επικοινώνησαν οι Πρόεδροι του 
Συνεταιρισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, κος Κοσμάς Δημήτριος καθώς και του ΤΟΕΒ, κος 
Φραγκουλάκης Γεώργιος, οι οποίοι δήλωσαν την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις 
που διαφαίνονται καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση 
πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στις δραστηριότητες των φορέων, τους οποίους 
εκπροσωπούν. 

Τέλος αναγνώστηκε στο σώμα σημερινή δημοσίευση της Οικολογικής Κίνησης 
Κοζάνης στα ΜΜΕ από την οποία το Σώμα υιοθέτησε την πρόταση να χαρακτηριστεί ο 
υδάτινος ταμιευτήρας Πολυφύτου ως  Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, επικείμενης 
και της σύνταξης νέου Χωροταξικού Σχεδίου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.            
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου και αφού ενημερώθηκε 
για όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα, τις επιστημονικές εργασίες, τους πίνακες και τα 
ενημερωτικά κείμενα, αφού άκουσε και τις απόψεις από τους λοιπούς συμμετέχοντες 
στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα και τα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά (μέσω zoom), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Εγκρίνει την υποβολή ενστάσεων με το αίτημα της απόρριψης των υπό 
αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ως εξής: α) της 
αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου Γ011043/10-12-2020 της Εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», β) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου 
Γ010887/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και γ) της αίτησης με Αριθμό Εδικού Πρωτοκόλλου 
Γ010888/9-12-2020 της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». όπως αυτές ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της  ΡΑΕ Α.Ε. 
στις 15/1/2021, σύμφωνα με τους λόγους που αναπτύχθηκαν στην εισήγηση και στη 
συζήτηση, με βάση το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 15 ημερών από την 
ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ’ ΥΠΕΝ /ΔΑΠΕΕΚ/ 
114746/4230/30-11-2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας περί «Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ». Με βάση όλα τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάρκων εντός της λίμνης Πολυφύτου και εν προκειμένω στην περιοχή 
που αποτελεί προέκταση της παραλίμνιας περιοχής του Δήμου Βελβεντού θα προκαλέσει 
υποβάθμιση του λιμναίου αλλά και του παραλίμνιου οικοσυστήματος εμποδίζοντας την 
παρούσα και κάθε μελλοντική αξιοποίηση της λίμνης προς όφελος των τοπικών 
κοινωνιών. Επιπροσθέτως θεωρεί ότι η υλοποίηση των υπό αξιολόγηση επενδύσεων 
ανακόπτει το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου Βελβεντού, για τον λιμναίο 
χώρο, το οποίο (πρόγραμμα) προηγείται των υπό συζήτηση αιτήσεων των δύο 
Εταιρειών. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης στη 
ΡΑΕ Α.Ε., καθώς και για την αναζήτηση της απαραίτητης επιστημονικής συνδρομής για 
την περαιτέρω τεκμηρίωση και διαχείριση του θέματος.     

3. Ζητά τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα της 
συντεταγμένης πολιτείας για την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου, τη δεδομένη 
στιγμή και με επελαύνουσα την απολιγνιτοποίηση, ώστε: 
1.- Να ολοκληρωθεί επιτέλους το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ. 
2.- Να κατασκευαστεί περιμετρικός παραλίμνιος περιηγητικός δρόμος.  
3.-Να δοθούν ειδικά κίνητρα για να αναπτυχθούν ναυταθλητικές δραστηριότητες. 
4.-Να κατασκευαστούν παρατηρητήρια της μοναδικής ορνιθοπανίδας σε παρόχθιες 
θέσεις. 
5.-Να δρομολογηθεί η κατασκευή υδατοδρόμιου.  
6.-Να ενθαρρυνθεί η τουριστική δραστηριότητα με ένα πλέγμα κάθετων δρόμων που θα 
συνδέσουν τη λίμνη με μια σειρά από περιμετρικά αξιοθέατα των οικισμών και των 
ορεινών όγκων.  
7.-Να ενταχθεί η λίμνη Πολυφύτου σε μια ιστορική και περιβαλλοντική διαδρομή των 
φραγμάτων και των άλλων λιμνών (Ασωμάτων, Σφηκιάς και Ιλαρίωνα) από τη Βεργίνα 
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ως την Αιανή, προκειμένου να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και να προκύψουν 
παράπλευρα οφέλη, εισόδημα και απασχόληση στην περιοχή μας.  
8.-Να στηριχτούν οι αγρότες μας που συνδυάζουν την μοναδική παραγωγή τους με τα 
νερά και το μικροκλίμα της λίμνης.  
9.-Να στηριχτούν οι εκατοντάδες ψαράδες και άλλοι επαγγελματίες συναφών εργασιών 
χωρίς τον κίνδυνο του περιορισμού του κύκλου εργασιών τους. 
10.- Να χαρακτηριστεί ο υδάτινος ταμιευτήρας Πολυφύτου ως  Σημαντική Περιοχή για 
τα Πουλιά. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Βελβεντό, 29 Ιανουαρίου 2021 

 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 
 

Βάϊα Μαλλού 
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