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Θέμα: «Μεγάλη ανησυχία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για τα επενδυτικά σχέδια
στη λίμνη Πολυφύτου»

Η λίμνη Πολυφύτου είναι τεχνητή λίμνη του ποταμού Αλιάκμονα, με συνολική έκταση 73
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περιστοιχίζεται από τους Δήμους Σερβίων, Βελβεντού και Κοζάνης τις
καλλιέργειες των οποίων αρδεύει ενώ, στα ύδατά της, ασκείται αλιευτική, οικοτουριστική και
ναυταθλητική δραστηριότητα. Παράλληλα, είναι σημαντικός βιότοπος το ευρύτερο
οικοσύστημα, ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πανίδα και την χλωρίδα της.
Το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί έντονη ανησυχία στην Π.Ε. Κοζάνης καθώς έχει
προκύψει επενδυτικό ενδιαφέρον για την δημιουργία πλωτών φωτοβολταικών πάρκων στη
λίμνη Πολυφύτου.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν αιτήσεις για τη δημιουργία δυο πολύ μεγάλων φωτοβολταϊκών
πάρκων από ιδιωτική εταιρεία (συνολικής ισχύος 500ΜW) και τριών μικρότερων από τη ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε. (35ΜW) που θα καλύψουν με τα πάνελ τους μια σημαντική έκταση της λίμνης,
η οποία, ανάλογα την εποχή και την παρεπόμενη αποστράγγιση, μπορεί να ξεπεράσει το 25%
της συνολικής επιφάνειας.
Με κοινή τους επιστολή στις 26.1.21 προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, οι Δήμαρχοι
Κοζάνης κ. Μαλούτας, Σερβίων κ. Ελευθερίου και Βελβεντού κ. Στεργίου κατέγραψαν την
ανησυχία και την αντίθεσή τους για τα συγκεκριμένα σχέδια.
Αφού παρέθεσαν ότι δεν έχουν καμία πρότερη ενημέρωση για την πρόθεση υλοποίησης τέτοιων
έργων στην περιοχή, καταλήγουν: «Ανεξέλεγκτες επενδύσεις φωτοβολταϊκών στην περιοχή της
λίμνης Πολυφύτου δυστυχώς παρουσιάζονται ως εναλλακτικές βιώσιμες λύσεις για τους
κατοίκους της, ιδιαίτερα σε μια στιγμή που η περιοχή προσπαθεί να βγει από τη
μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη.
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Δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται τέτοιου είδους επενδύσεις χωρίς να έχει προηγηθεί
περιβαλλοντική αξιολόγηση, χωρίς λήψη μέτρων προστασίας για το φυσικό περιβάλλον και
χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι παράγοντες που αφορούν στους κατοίκους της περιοχής και
στις ανάγκες τους καθώς και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λίμνη (αλιεία,
αθλητισμός αναψυχή, τουρισμό). Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση απαιτεί άρτιο σχεδιασμό του
μέλλοντος της λίμνης Πολυφύτου με τη συμβολή όλων των φορέων της περιοχής».
Στις 27.1.21 συνεδρίασε έκτακτα το Περιφερειακό Συμβούλιο με βασικό θέμα την ενημέρωση
για τις -υπό αξιολόγηση- επενδύσεις Α.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
σε αυτές που προωθούνται στην λίμνη Πολυφύτου. Στη συζήτηση που ακολούθησε,
εκφράστηκε η έντονη αγωνία όλων των συμμετεχόντων για τη διαφαινόμενη άναρχη ανάπτυξη
Α.Π.Ε. σε όλη την Περιφέρεια, όπως αυτή προκύπτει από την ανακοίνωση της Ρ.Α.Ε. με τις
αιτήσεις που υποβλήθηκαν για αδειοδότηση, ενώ με ομόφωνο ψήφισμα , ζητήθηκε από την
κυβέρνηση η «αναστολή αδειοδότησης και υλοποίησης υποδομών Α.Π.Ε. και η μη έγκριση νέων,
μέχρις ότου ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σχέδιο χωροταξικού πλαισίου της Δυτικής
Μακεδονίας».
Στη συνέχεια, ο Δήμος Βελβεντού, με έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, στις 29.1.21, συζήτησε το
θέμα της αδειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Κύρια ζητήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: η
όχληση στις υφιστάμενες δραστηριότητες, η μηδαμινή προσφορά μόνιμων θέσεων εργασίας, η
εικονική αύξηση του τοπικού ΑΕΠ που προσδίδει μια στρεβλή εικόνα για την οικονομική
κατάσταση στην περιοχή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα υπάρχοντα επενδυτικά σχέδια,
τόσο γενικότερα, όσο και της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση τη λίμνης. Εκτεταμένη
αναφορά, επίσης, έγινε στα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στον βιότοπο, στην αλιεία, την
πολιτιστική κληρονομιά, την βιοποικιλότητα και το κλίμα.
Τέλος, με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την πρόταση για υποβολή ένστασης με αίτημα την
απόρριψη των αιτήσεων, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή των αρμόδιων φορέων για την αξιοποίηση
της λίμνης.
Ομοίως, ο Δήμος Σερβίων, με δημοτικό συμβούλιο στις 1.2.21, παρουσίασε τα προβλήματα από
την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης, με επιχειρήματα που άπτονται, εν ολίγοις, των
παραπάνω θεμάτων που τέθηκαν και από το συμβούλιο του Βελβεντού.
Επίσης, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι στις 24.2.20, υπήρξε τεχνική σύσκεψη με τους
δημάρχους των γειτνιαζόντων περιοχών, όπου, παρόντος του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη,
συμφωνήθηκε η σύσταση Φορέα Διαχείρισης Λιμναίων Υποδομών Λίμνης Πολυφύτου.
Τέλος, υπάρχει, ομοίως, απόφαση για ένσταση και εξουσιοδότηση για την επιστημονική και
νομική τεκμηρίωση ενάντια στην αδειοδότηση.
Τέλος, και ο Δήμος Κοζάνης, με έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στις 1.2.21, συζήτησε την
συγκεκριμένη αδειοδότηση για τη λίμνη Πολυφύτου. Αρχικά, έγινε αναφορά στο γεγονός ότι η
μέγιστη έκταση φ/β σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές βιωσιμότητας δεν μπορεί να
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υπερβαίνει το 5,5% της λίμνης, ενώ από πλευρά ισχύος το μεγαλύτερο φ/β τον κόσμο είναι της
τάξης των 30MW.
Στη συνέχεια, γίνεται παράθεση μιας σειράς επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση της
παραλίμνιας ζώνης και του υδάτινου χώρου της λίμνης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην
πληγή που θα προκληθεί στην αλιεία και το οικοσύστημα.
Τέλος, όπως προηγουμένως, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για την υποβολή
ένστασης κατά της αίτησης για την άδεια πλωτών φ/β πάρκων στη λίμνη Πολυφύτου.
Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης με ανακοίνωση του στις 1.2.21 τίθεται ενάντια στην
αδειοδότηση, υποβάλλοντας με την σειρά του ένσταση στην Ρ.Α.Ε., καθώς όπως αναφέρει,
πρόκειται για ένα έργο που ακυρώνει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της περιοχής.
Επειδή η Δυτική Μακεδονία βιώνει τις συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης,
Επειδή η λίμνη Πολυφύτου αποτελεί ένα σημείο ιδιαίτερου κάλλους και σημασίας, με μια σειρά
αλιευτικές, ναυταθλητικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες, ενώ στο ευρύτερο περιβάλλον
της υπάρχουν πολιτιστικά μνημεία,
Επειδή υφίστανται μια σειρά από επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης πλωτών φωτοβολταϊκών για
την λίμνη, τα οποία προκαλούν ενστάσεις και ανησυχία στην τοπική κοινωνία,
Επειδή η θεμιτή και αναγκαία ανάπτυξη των Α.Π.Ε. δεν πρέπει να γίνει σε βάρος έτερων
παραγωγικών δραστηριοτήτων ή του οικοσυστήματος και των λειτουργιών του,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Πώς πρόκειται να ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις των κατοίκων και των θεσμικών φορέων;
2. Πώς θα εξασφαλιστεί η συμβατότητα των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων με άλλες
αναπτυξιακές προτάσεις (π.χ. σε πρωτογενή τομέα, οικοτουρισμό) που έχουν καταθέσει
φορείς της περιοχής για τη Λίμνη Πολυφύτου;
3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ενδυνάμωσης της συμμετοχής των φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης στη διαδικασία αδειοδότησης παρόμοιων επενδύσεων;
4. Πώς εξετάζει η Πολιτεία τα θέματα αδειοδότησης των πλωτών φωτοβολταϊκών σε σχέση
με τα οικοσυστημικά χαρακτηριστικά των φυσικών και τεχνητών λιμνών της χώρας και τις
λειτουργίες που αναπτύσσονται ή προβλέπεται να αναπτυχθούν σε αυτές (π.χ. αλιεία,
αναψυχή, τουρισμός, αθλητισμός) ή γύρω από αυτές και στη ζώνη αιγιαλού;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Βέττα Καλλιόπη
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