
   ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               Αριθμ. Απόφ. 109 /2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 24ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  8-10-2021  ημέρα   Παρασκευή    και  ώρα  4:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  21525/4-10-2021  πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.,που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα από τους 
συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  
του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Αρνητική Γνωμοδότηση επι των ΜΠΕ για τα έργα : 
1ο   «Φωτοβολταϊκός ΣταθμόςΙσχύος 550MW, στη θέση “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα”» της εταιρείας 
«ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης ,στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας με συνοδά»  και 
 2ον  , «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 449,98424 MW στη θέση 
«ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ AMYNTAIO», των Δ.Ε. Αετού, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Φιλώτα, των Δήμων 
Αμυνταίου & Εορδαίας, των Π.Ε. Φλώρινας & Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
………………………………………………………………………………………………………………. 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης Δημήτρης 
3.  Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5.  Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6.  Κεσκερίδης Χρήστος 
7.  Αντωνιάδου Μαρία 
8.  Τσεχελίδης Δημήτρης 
9.  Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Δίκας Ιωάννης 
17. Μίχος Κωνσταντίνος 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Μωυσιάδης Στυλιανός 
24. Καραβασίλης Ιωάννης 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος 
3. Τσάγια Ειρήνη  
4. Τραχανάς Δημήτρης 
5. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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25. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
26. Σπόντης Δημήτριος  
27. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
28. Χόλμπα Αντωνία 

 
 
 

       O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεμαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ  , ο Πρόεδρος κ. Μαυροπηγής κ. Καραγεωργίου  και ο Πρόεδρος κ. Πτελεώνα κ 
Τσαλκιτσιδης 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης  ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω 
θέμα ημερήσια διάταξης σχετικά με τις 19741/13-9-2021 & 19743/13-9-2021 προσκλήσεις του 
Περιφερειακού συμβουλίου που αφορούν τις ΜΠΕ 1ον   «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός Ισχύος 550MW, 
στη θέση “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα”» της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», στους Δήμους 
Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με συνοδά»  και 2ον  , 
«Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 449,98424 MW στη θέση «ΟΡΥΧΕΙΟ 
ΔΕΗ AMYNTAIO», των Δ.Ε. Αετού, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Φιλώτα, των Δήμων Αμυνταίου & 
Εορδαίας, των Π.Ε. Φλώρινας & Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». ανέφερε τα εξής 
:  
Κυρίες και κύριοι,  
Μας διαβιβάστηκαν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ανωτέρω αναφερθέντα έργα στην 
εδαφική περιοχή του Δήμου Εορδαίας και ζητήθηκε η γνωμοδότηση από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου 
Εορδαίας σχετικά με το σύνολο αντίστοιχων επενδύσεων. 
     Για πολλοστή φορά οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι ο Δήμος Εορδαίας δεν ήταν και δεν είναι 
αντίθετος με την υποδοχή επενδύσεων με προοπτική ή επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας 
και λειτουργούν προσθετικά στο ΑΕΠ της περιοχής μας. Αυτό πλέον αποτελεί πάγια θέση της δημοτικής 
μας αρχής. 
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. προχωρά στην κατάθεση φακέλων για την αδειοδότηση έργων που ανήκουν 
ξεκάθαρα εντός του πυρήνα της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, παρότι η μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. 
συμμετέχει στον σχεδιασμό των ΖΑΠ και γνωρίζει τα αναγκαία βήματα για την υλοποίησή τους και 
δηλώνει ότι εναρμονίζεται με τους στόχους του ΣΔΑΜ.  
Παρακολουθούμε ένα θέατρο παραλόγου, καθώς ενώ όλοι οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και οι 
υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού έχουν διατυπώσει ενστάσεις σχετικά με την έλλειψη 
προγραμματισμού και αβελτηρίες στην κατάρτιση εδαφικού σχεδίου, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά 
στην αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 
Η χωροθέτηση και των δύο Φ/Β σταθμών εντάσσεται σε Ζώνη Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ). Σύμφωνα με 
το εδαφικό σχέδιο που βρίσκεται υπό κατάρτιση και διαβούλευση μέσω της συντονιστικής επιτροπής για 
το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), ως ζώνες απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) καθορίστηκαν 
οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία 
«Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. 
Φλώρινας), αντίστοιχα. Ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης και Φλώρινας 
χαρακτηρίζονται οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής 
ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ.. Οι εν λόγω Ζώνες 
Απολιγνιτοποίησης έχουν θεσμοθετηθεί με το Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020). Εντός των Ζ.ΑΠ. 
καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται 
μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.  
Ποια δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση εξυπηρετεί ο «βομβαρδισμός» αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς; Ποιες και πόσες μόνιμες θέσεις εργασίας δημιουργεί; 
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Σε ποια φάση βρίσκονται τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία ρυθμίζουν τη βιώσιμη χωρική 
ανάπτυξη και οργάνωση εδαφικών περιφερειών και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία αποτελούν 
υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων; 
Η έγκριση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) θα καταστήσει δυνατή την αδειοδότηση και 
εγκατάσταση των χρήσεων / επενδύσεων και τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων. Με αυτόν τον 
τρόπο οι λιγνιτικές περιοχές θα καταστούν κατάλληλες, είτε για τη δημιουργία οργανωμένων 
υποδοχέων δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση επιχειρήσεων, είτε για την υλοποίηση άλλων 
προγραμμάτων εξυγίανσης, ανάπλασης και παρεμβάσεων αποκατάστασης τοπίου / περιβάλλοντος.  
Ως δημοτική αρχή έχουμε διατυπώσει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις την αντίδρασή μας στον 
αποσπασματικό σχεδιασμό στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.  
Δυστυχώς, συνεχίζεται η αποσπασματική προσέγγιση στον τομέα των ΑΠΕ με επικεφαλής τη ΔΕΗ Α.Ε. 
Οι δεσμευμένες εκτάσεις από τη ΔΕΗ και η τάση της εταιρείας να δεσμεύει με ορίζοντα τουλάχιστον 
25ετίας αποκατεστημένη γη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει επενδύσεις μεγάλης έντασης και η 
συνεχώς απομειούμενη επιφάνεια καλλιεργήσιμης γης λόγω ραγδαίας εξάπλωσης των Φ/Β σταθμών σε 
γη υψηλής παραγωγικότητας, μας βρίσκει αντίθετους και αναδεικνύει το πρόβλημα της αποσπασματικής 
έγκρισης συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων.  
Για ακόμη μία φορά, δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην βιαστική κίνηση εκμετάλλευσης από πλευράς 
ΔΕΗ των λιγοστών αποκατεστημένων εκτάσεων των ορυχείων της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη 
ΑΠΕ που θα μας φέρουν προ τετελεσμένων γεγονότων. 
Απαιτείται πλήρης καταγραφής των βημάτων για την προσέλκυση επενδύσεων που θα στηρίξουν την 
περιοχή ουσιαστικά και όχι  πρόσκαιρα. 
Εισηγούμαι να διατυπώσουμε την αντίθεσή μας στη υπό συζήτηση επένδυση για όλους τους λόγους 
που σας ανέφερα και να επαναλάβουμε την αντίθεσή μας στο σύνολο αυτών των επενδύσεων, έως την 
αναίρεση των ενστάσεων που διατυπώνουμε και την ολοκλήρωση του Εδαφικού Σχεδίου για την 
Εορδαία. 
 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                                    Αριθμ. απόφ. 109 /2021 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του την  εισήγηση του Αντιδημάρχου , το υπ’αριθ. 21398/1-
10-2021 έγγραφο του τμήματος περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας της Δ/νσης περιβάλλοντος του 
Δήμου μας  καθώς και τις τοποθετήσεις των ΔΣ οι οποίες είναι καταγεγραμμένες αναλυτικά  στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης  
 
                                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
Δεν παρέχει την συγκατάθεσή του επί  των μελετών   Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το έργο  
1ο   «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός Ισχύος 550MW, στη θέση “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα”» της εταιρείας 
«ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας με συνοδά»  και 
 2ον  , «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 449,98424 MW στη θέση 
«ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ AMYNTAIO», των Δ.Ε. Αετού, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Φιλώτα, των Δήμων 
Αμυνταίου & Εορδαίας, των Π.Ε. Φλώρινας & Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». για 
τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης. 
 
 
                                         Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.109  /2021 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
              Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
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         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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