
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης/21-03-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 17/2022 

ΘΕΜΑ: . Επικαιροποίηση απόφασης για την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο των Πιερίων-Τίταρου 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 
20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική 
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. 
643/24.09.2021 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. 
844/16-03-2022 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   

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

         Παρόντες                                                        Απόντες                              

1 Μυλωνά Κατίνα  Ζυγανιτίδου Ειρήνη 

2 Μύρος Δημήτριος  Παπανδρίτσα Μαρία 

3 Τζάτσου Βάϊα  Κουκάλης Ζήνων 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

           Παρόντες                                                        Απόντες                                  

1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού  Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 

2   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 

3   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η Πρόεδρος συνέχισε την συνεδρίαση με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος προχώρησε στην εξής εισήγηση: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού στη συνεδρίασή του στις 19 Ιουλίου 2021 
συζήτησε το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Πιέρια και έλαβε 
ομόφωνα την αρ. 47/2021 απόφαση, με την οποία 

τάσσεται ενάντια στην υλοποίηση του έργου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ για την 
εγκατάσταση 13 ανεμογεννητριών στα Πιέρια και συντάσσεται με την σχετική 

απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7/2021). 

Μετά από όλο αυτό το διάστημα ακόμα περιμένουμε να συζητηθεί το θέμα στα 
αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, καθώς και να ολοκληρωθεί το Ειδικό Χωροταξικό 
ενώ κοινή πεποίθηση αποτελεί πλέον το γεγονός, ότι το υπάρχον κανονιστικό 
πλαίσιο για τη διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης ΑΠΕ ουσιαστικά δεν 
λαμβάνει υπόψη ούτε τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών ούτε το αναπτυξιακό 
μοντέλο της κάθε περιοχής.  

Για την εγκατάσταση ΑΠΕ στον ορεινό όγκο οι τοπικές κοινωνίες ωστόσο 
εκφράζονται και παίρνουν θέση μέσα από τους εκπροσώπους τους όπως προκύπτει 
πέρα από την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και από τις αποφάσεις των 
Κοινοτήτων Βελβεντού, Καταφυγίου, Αγίας Κυριακής και Πολυφύτου αλλά και 
Κοινοτικών και Δημοτικών Συμβουλίων των όμορων Δήμων. 

Σήμερα οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τον ορεινό όγκο των Πιερίων και του 
Τιτάρου ως μια ενότητα, για την προστασία της οποίας ευθύνη έχουν από κοινού οι 
Δήμοι, Βελβεντού, Σερβίων και Πιερίας και μόνο εφόσον αντιληφθούμε την 
ανάγκη κοινής στάσης και δημιουργίας συνεργειών θα έχουμε πιθανότητες 
επιτυχίας.  

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών 
όρων για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού ισχύος 29,40 MW στη θέση «Παπά 
Χωράφια» των Δ.Ε. Πιερίων και Μακεδονίδος, σε απόσταση μόλις 1,00 χλμ. από το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου, την οποία ήδη με ομόφωνη, πρόσφατη 



απόφασή του (36/2022) απέρριψε ο Δήμος Κατερίνης. Ας μη θεωρούμε, ότι το 
Ελατοχώρι είναι μακριά και ότι δεν μας αφορά καθώς η εγκατάσταση μιας 
ανεμογεννήτριας στο καταπράσινο βουνό των Μουσών θα ανοίξει τον δρόμο για 
τις επόμενες, με καταστροφικές επιπτώσεις για την περιοχή συνολικά. Ο κίνδυνος 
είναι μπροστά μας και πολύ κοντά και οφείλουμε να προετοιμαστούμε κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου έγκαιρα και με απόλυτη σαφήνεια να 
δηλώσουμε τη θέση μας και να τη γνωστοποιήσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις.   

Η προστασία του βουνού και της λίμνης από την άναρχη εγκατάσταση ΑΠΕ 
αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας καθώς πρόκειται για την κληρονομιά που 
λάβαμε και οφείλουμε να παραδώσουμε αλλά και καθότι το βουνό και η λίμνη 
βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου μας.  

Γνωρίζουμε πλέον μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων που θα υπάρξουν στην 
περίπτωση που προχωρήσει η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο 
των Πιερίων – Τίταρου και αφορούν στην βιοποικιλότητα, στην τοπική οικονομία, 
στην αξιοποίηση της περιοχής κ. ά.. Και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
όλων των Δημοτών σε αυτό το καίριας σημασίας θέμα είναι απαραίτητο να ο Δήμος 
να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις. 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  

1. Να εκφράσει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον 
ορεινό όγκο Πιερίων-Τίταρου συνολικά και να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες   

2. Να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους Σερβίων και Κατερίνης στην 
ανακήρυξη του ορεινού όγκου Πιερίων –Τίταρου σε «χώρο χωρίς 
ανεμογεννήτριες».           

Αφού ολοκλήρωσε ο Δήμαρχος την εισήγηση του, τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος κα 
Μαλλού Βάϊα, η οποία τόνισε για μια ακόμη φορά την κρισιμότητα του εν λόγω 
θέματος. Αναφέρθηκε επίσης στην συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται από την 
Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την προστασία των Πιερίων με την 
υποστήριξη των Δήμων Βελβεντού και Σερβίων κυρίως στην κατεύθυνση της 
ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης αλλά και της επιστημονικής τεκμηρίωσης των 
θέσεών μας ενώ τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της νομικής πλευράς του θέματος. 
Διευκρίνισε δε, ότι η ανακήρυξη του ορεινού όγκου Πιερίων-Τίταρου σε «χώρο 
χωρίς ανεμογεννήτριες» από τους δήμους Βελβεντού, Σερβίων και Κατερίνης είναι  
κυρίως συμβολική έχει ωστόσο ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί την έκφραση 
των τοπικών κοινωνιών και την κοινή δέσμευση των Δημοτικών Αρχών στην 
προστασία του ορεινού όγκου από εγκαταστάσεις βιομηχανικών ΑΠΕ.  

Τον λόγο έπειτα έλαβε ο Δήμαρχος, ο οποίος τόνισε, ότι πρέπει να επαναληφθεί το 
αίτημα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ως προς την υποστήριξη της απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς δεν έχει υπάρξει 
ακόμη κάποια απάντηση. 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τέτος Νικόλαος, επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης, ο οποίος δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με την 
εισήγηση.  

Έπειτα τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο η κα. Γκαμπράνη Ειρήνη, επικεφαλής της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης, η οποία επίσης δήλωσε ότι συμφωνεί με τα όσα 
αναφέρονται στην εισήγηση, όμως τόνισε, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
το ενεργειακό πρόβλημα που δημιουργείται στην Ευρώπη και την ανάγκη 



ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία, η οποία θα είχε ήδη προχωρήσει σε 
μεγάλο βαθμό αν είχαν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που έπρεπε από την Πολιτεία 
τα προηγούμενα χρόνια. 

 

Τέλος η Πρόεδρος, και Μαλλού Βάγια αναφέρθηκε σε νέες δράσεις 
ευαισθητοποίησης και στην ενημέρωσης των πολιτών που προγραμματίζονται από 
την Πρωτοβουλία Πολιτών και τόνισε την σημαντικότητα της παρουσίας και της 
υποστήριξης από όλους. 

 

Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
ψηφίσουν στο θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση συμπεριλαμβανομένης και της 
αποστολής της απόφασης στην Περιφέρεια. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και 
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως 
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον ορεινό 
όγκο Πιερίων-Τίταρου συνολικά και εγκρίνει  όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως 
προς το θέμα αυτό.  

2. Να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους Σερβίων και Κατερίνης στην 
ανακήρυξη του ορεινού όγκου Πιερίων –Τίταρου σε «χώρο χωρίς 
ανεμογεννήτριες».  

3. Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση στην Περιφέρεια προκειμένου να συζητηθεί 
στην επιτροπή Περιβάλλοντος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2022 

 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

(σφραγίδα – υπογραφή)          (υπογραφές)   

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 22 Μαρτίου 2022 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 

Μαλλού Βάϊα 
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