
 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/17-12-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  132  / 2021 

         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 
π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. 
Οικ. 810396(984)/13-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 13-12-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/11-3-2020 τ. Α). 
        Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα (10) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος            2.Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος         

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος            3. Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος 

4.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος       4. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος 

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

  8. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος  

      9.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 10. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   11. Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

                  Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
2021-2025» και έδωσε το λόγο στην  κα. Ρακήμπεη Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ 2 

 
 

«Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 2021-2025. » 
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Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας Π.Κ.Μ., η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. 
πρωτ. οικ. 804884(2344)/22-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. η οποία έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1 Η ΚΥΑ υπ’ αρ. 107017/2006 (Β΄ 1225) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 
2 Το με ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74682/4882/05-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ Γ.Δ. 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) - Τμήμα Γ' “Διαβίβαση 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025” 
3 Το με ΑΠ 500516(619)/09-08-2021) Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ  “Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025” 
4 Το με ΑΠ 510445(1221)/13-08-2021 Διαβιβαστικό Γεν.Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΚΜ 
{519274(1416)/ 18-08-2021 Π&Υ.ΠΚΜ}. “Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025” 
5. Το με ΑΠ 519274(1416)/23-08-2021 Διαβιβαστικό Τμ.Περ.& Υδρ.ΠΚΜ, προς ΠΕ ΠΚΜ. “Στρατηγική 
Μελέτ περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025” 
6 Το με ΑΠ 526351(1560)/24-08-2021 Τμ.Περ.&Υδρ. Πέλλας {531446(1478)/ 25-08-2021 Π&Υ.ΠΚΜ}. 
“Απόψεις επί της ΣΜΠΕ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 2021-2025” 
7 Το με ΑΠ 528721(12318)/16-09-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. της Μ.Ε.Θ. {599575(1700)/23-09-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ} Εισήγηση επί της “Στρατηγικής Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025” 
8 Το με ΑΠ 527020(2277)/01-09-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Κιλκίς {546287(1517)/01-09-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ}. “Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025” 
9 Το με ΑΠ 526479(4408)/24-08-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Σερρών {559620(1574)/07-09-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ} “Σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025” 

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του 
σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
έχει ως εξής: 

(Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί) 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και έχει θεσμοθετηθεί στη χώρα μας με την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 

(Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) στα πλαίσια εναρμόνισης με την οδηγία 2001/42/ΕΚ για την «εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων».  

Οι προδιαγραφές της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τις οποίες συμμορφώνεται η 

παρούσα μελέτη αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙI της ΚΥΑ αυτής. Η μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση των 

επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται από το Τομεακό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής (ΤΠΑ ΥΝΑΝΠ) για την περίοδο 

2021-2025.  

Κατά την κατάρτιση του ΤΠΑ ΥΝΑΝΠ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 η εκπόνηση της ΣΜΠΕ 
διεξάγεται παράλληλα με τη διαμόρφωση του προγραμματισμού καθιστώντας εφικτή την ενσωμάτωση των 
πορισμάτων της μελέτης στις τελικές επιλογές του Τομεακού Προγράμματος.  

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΝΑΝΠ, περιλαμβάνει έργα και δράσεις στα νησιά και στις θάλασσες 
στα πεδία αρμοδιότητας του Υπουργείου όπως θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές, ανάπτυξη ναυτιλίας 
και ναυτική εκπαίδευση, περιβάλλον, υδροδότηση, θαλάσσιος τουρισμός, πολιτισμός, πολιτική προστασία, 
λιμενικές υποδομές και λιμενική οικονομία, ασφάλεια και εποπτεία των θαλάσσιων μεταφορών κ.α., και 
συνιστά βασικό εργαλείο εκπλήρωσης των κύριων αποστολών του Υπουργείου στον θαλάσσιο και νησιωτικό 
χώρο.  
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Με δεδομένο την αναπτυξιακή στρατηγική του ΥΝΑΝΠ και το ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων σε πολλούς 
τομείς παρέμβασης, το ΤΠΑ σχεδιάστηκε με βάση δεκατρείς (13) Ειδικούς Αναπτυξιακούς Στόχους (ΕΑΣ) 
που αντιστοιχίζονται με τους Ειδικούς Στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΣ ΕΠΑ) και τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΑΣ ΕΠΑ):   
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ (23) ΚΑΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΤΠΑ  

Η υλοποίηση του ΤΠΑ του ΥΝΑΝΠ πραγματοποιείται μέσα από δράσεις που συνδέονται με 23 Άξονες 
Προτεραιότητας (ΑΠ), οι οποίοι αποτελούν συνδετικό κρίκο με τους αναπτυξιακούς και ειδικούς στόχους.  

1. Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής  

◼ Δράση 1: Δράσεις προώθησης καινοτομίας στα γαλάζια επαγγέλματα  

◼ Δράση 2: Δράσεις δικτύωσης με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας της τέχνης των γαλάζιων 
επαγγελμάτων  

◼ Δράση 3: Κατάρτιση ειδικού προγράμματος προώθησης νέων επαγγελμάτων που συνδέονται με τη 
σύγχρονη ναυτική εργασία  

2. Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις  

◼ Δράση 1: Δράσεις προώθησης καινοτομίας και τεχνολογικής έρευνας προς τις επιχειρήσεις και 
αξιοποίησης δυναμικού θαλάσσιων εθνικών μεταφορών και μεταφορών μικρών αποστάσεων με σκοπό την 
προσαρμογή στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα και τις διεθνείς υποχρεώσεις  

3. Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση -  

 Υποπρόγραμμα Α  

◼ Δράση 1: Δράσεις εκσυγχρονισσμού πληροφοριακών συστημάτων και Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους του Τομέα  

◼ Δράση 2: Δράσεις ΤΠΕ σε δίκτυα συνδυασμένων νησιωτικών μεταφορών  

 Υποπρόγραμμα Β  

◼ Δράση 1: Δράσεις εκσυγχρονισμού διοίκησης μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

4. Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή ένταξη -  

 Υποπρόγραμμα Α  

◼ Δράση 1: Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων – χρηστών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης  

 

 Υποπρόγραμμα Β  

◼ Δράση 1: Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων – χρηστών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης  

◼ Δράση 2: Δράσεις αναβάθμισης κάλυψης ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερύψηλης ταχύτητας  

5. Ενεργειακή απόδοση  

◼ Δράση 1: Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών και κτιρίων  

◼ Δράση 2: Δράσεις υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας  

◼ Δράση 3: Δράσεις ανάπτυξης υποδομών παροχής ενέργειας στα ελιμενίζοντα πλοία  

◼ Δράση 4: Δράσεις αναβάθμισης υποδομών με την αξιοποίηση ΑΠΕ 

6. Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - 
αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)  

◼ Δράση 1: Κατασκευή έργων για την ύδρευση, όπως υδροδοτικά δίκτυα, μονάδες αφαλατώσεων  

◼ Δράση 2: Δράσεις αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων  

◼ Δράση 3: Δράσεις αναβάθμισης υποδομών με την αξιοποίηση ΑΠΕ 

7. Παροχή πόσιμου νερού & διαχείριση υδάτων  

◼ Δράση 1: Δράσεις αναβάθμισης των υποδομών των δικτύων ύδρευσης  

◼ Δράση 2: Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων  

◼ Δράση 3: Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών 

8. Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων  

◼ Δράση 1: Δράσεις εξοπλισμού για τη θαλάσσια επιτήρηση και της διασφάλιση της ναυσιπλοΐας  

◼ Δράση 2: Δράσεις βελτίωσης των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης θαλάσσιας 
κυκλοφορίας/παράκτιας επιτήρησης 

9. Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς  

◼ Δράση 1: Δράσεις θαλάσσιας αντιρρύπανσης  

◼ Δράση 2: Δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων  
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10. Πράσινες πόλεις (κτιριακές υποδομές κλπ)  

◼ Δράσεις  ανέγερσης ή ανακαίνισης/ αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων 

11. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών  

◼ Δράση 1: Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης απομακρυσμένων περιοχών (ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, 
ρυθμίσεις, δεσμεύσεις κλπ.)  

◼ Δράση 2: Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

◼ Δράση 3: Ανάδειξη παραδοσιακών τμημάτων πόλεων και οικισμών 

12. Αντιμετώπιση ανισοτήτων στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές  

◼ Δράση 1: Δράσεις για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνοχή του 
πληθυσμού στα νησιά (Μεταφορικό Ισοδύναμο)  

◼ Δράση 2: Δράσεις για την άρση της απομόνωσης των νησιών, τη διασφάλιση βιώσιμων συνθηκών και 
ίσων δυνατοτήτων-ευκαιριών στους κατοίκους (Νησιωτικό Ισοδύναμο)  

13. Κοινωνικές επενδύσεις  

◼ Δράση 1: Επίδομα σίτισης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) 

14. Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης  

◼ Δράση 1: Δράσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός υποδομών της ναυτικής εκπαίδευσης  

◼ Δράση 2: Δράσεις αναβάθμισης ναυτικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης ναυτικών στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης  

15. Υποδομές ΤΠΕ  

◼ Δράση 1: Δράσεις αναβάθμισης υποδομών ΤΠΕ 

16. Λιμενικές υποδομές  

◼ Δράση 1: Δράσεις αναβάθμισης, βελτίωσης, συντήρησης και επισκευές λιμενικών υποδομών  

◼ Δράση 2: Δράσεις επιδότησης ακτοπλοϊκών δρομολογίων - Συμβάσεις δικτύου θαλάσσιων συγκοινωνιών 

17. Οδικές υποδομές  

◼ Δράση 1: Δράσεις οδοποιίας, αναβάθμισης, βελτίωσης, συντήρησης και επισκευές οδικού δικτύου 

18. Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού  

◼ Δράση 1: Δράσεις ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού  

◼ Δράση 2: Δράσεις προώθησης και προβολής θαλάσσιου τουρισμού 

19. Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος  

◼ Δράση 1: Δράσεις αναβάθμισης υποδομών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού 
ενδιαφέροντος  

◼ Δράση 2: Δράσεις προώθησης και προβολής 

20. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς  

◼ Δράση 1: Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς  

◼ Δράση 2: Δράσεις προώθησης και προβολής της πολυνησιακής ανάπτυξης και της διακριτής ταυτότητας 
των νησιών 

21. Υποδομές και δράσεις σύγχρονου πολιτισμού  

◼ Δράση 1: Δράσεις αναβάθμισης υποδομών σύγχρονου πολιτισμού  

◼ Δράση 2: Δράσεις σύγχρονου πολιτισμού  

◼ Δράση 3: Δράσεις προώθησης και προβολής σύγχρονου πολιτισμού  

22. Διοικητική Υποστήριξη - Υποπρόγραμμα Α  

◼   Δράση: Επιχορήγηση/χρηματοδότηση φορέων/νομικών προσώπων/οργανισμών 

23. Διοικητική Υποστήριξη - Υποπρόγραμμα Β  

◼   Δράση: Επιχορήγηση/χρηματοδότηση 

ΣΕΝΑΡΙΑ: 

Για τις ανάγκες οριστικοποίησης της διαμόρφωσης του ΤΠΑ εξετάστηκαν σε σχέση με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του Προγράμματος, τρία εναλλακτικά σενάρια ως εξής:  

Σενάριο 0 -  Βασικό Σενάριο - Μηδενική λύση, όπου περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα έργα τα οποία 
βρίσκονται υπό υλοποίηση, καθώς και όλα τα προγραμματισμένα έργα που έχουν εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση  

Σενάριο Ι - Προτεινόμενο Σενάριο, Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης όπως περιγράφεται παραπάνω με 
ικανοποίηση του συνόλου των Αναπτυξιακών Στόχων ΕΠΑ:  
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- ΑΣ ΕΠΑ 1: Έξυπνη ανάπτυξη 

- ΑΣ ΕΠΑ 2: Πράσινη Ανάπτυξη 

- ΑΣ ΕΠΑ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη 

- ΑΣ ΕΠΑ 4: Ανάπτυξη Υποδομών 

- ΑΣ ΕΠΑ 5: Εξωστρέφεια  

Σενάριο ΙΙ - Εναλλακτικό Σενάριο - Εξετάστηκε ως εναλλακτικό σενάριο με ικανοποίηση των εξής 
Αναπτυξιακών Στόχων του ΕΠΑ:  

- ΑΣ ΕΠΑ 1: Έξυπνη ανάπτυξη 

- ΑΣ ΕΠΑ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη 

- ΑΣ ΕΠΑ 4: Ανάπτυξη Υποδομών 

 

Η αξιολόγηση των σεναρίων πραγματοποιείται για τους τομείς που προβλέπονται από την Οδηγία 
2001/42/ΕΚ και συγκεκριμένα:  

 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

 Ατμόσφαιρα  

  Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή  

  Τοπίο  

  Υδάτινοι Πόροι  

  Έδαφος  

  Τοπίο  

  Πληθυσμός – Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον  

  Ανθρώπινη Υγεία  

  Χρήσεις γης – Περιουσιακά στοιχεία  

 Πολιτιστική Κληρονομιά  

 

Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν:  

◼ Το είδος της επίπτωσης που αναμένεται, δηλ. αν πρόκειται για θετική, αρνητική ή ουδέτερη επίπτωση.  

◼ Τον κίνδυνο (πιθανότητα) εμφάνισης της επίπτωσης, δηλ. αν πρόκειται για αμελητέα, χαμηλή, μέση ή 
βέβαιη πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης.  

◼ Την ένταση της επίπτωσης, δηλ. αν πρόκειται για αμελητέα, ασθενή, μέτρια ή σημαντική επίπτωση.  

◼ Την έκταση της επίπτωσης, δηλ. αν πρόκειται για επίπτωση στο πεδίο, τοπική, περιφερειακή, εθνική ή 
διεθνή/διασυνοριακή.  

◼ Την αναστρεψιμότητα εμφάνισης της επίπτωσης, αναστρέψιμη ή μη-αναστρέψιμη επίπτωση.  

◼ Τη διάρκεια της επίπτωσης, δηλ. αν θα είναι βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη ή μόνιμη  

◼ Την σωρευτικότητα/συνέργεια της επίπτωσης  

 

Βάσει των παραπάνω προκύπτει πως το Βασικό-(Μηδενικό) και το Εναλλακτικό Σενάριο είναι σαφώς 
δυσμενέστερα από περιβαλλοντικής άποψης από το Προτεινόμενο Σενάριο, το οποίο είναι συνεπώς και 
προτιμητέο και συνολικά, οι δράσεις του ΤΠΑ έχουν θετικές επιπτώσεις ως προς την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί. 

 Απόψεις της υπηρεσίας 

Παίρνοντας υπόψη, όλα τα παραπάνω που αφορούν τις επιπτώσεις της εφαρμογής του Προγράμματος στο 
περιβάλλον, και όσα αναφέρονται στα (6)(7)(8)(9) σχετικά έγγραφα των Τμημάτων Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τα οποία επισυνάπτονται, επισημαίνονται τα εξής: 

Στο πρόγραμμα και στη ΣΜΠΕ, οι επιδράσεις εκτιμώνται με βάση τις αναμενόμενες δράσεις του 
προγράμματος. Ως εκ τούτου δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να προσδιοριστεί ακριβώς το είδος, το μέγεθος και 
η χωρική διασπορά τους, ώστε να εκτιμηθούν αντίστοιχα οι επιδράσεις τους στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. 
Για τον ίδιο λόγο στη ΣΜΠΕ η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι περισσότερο ποιοτική, παρά ποσοτική. Γίνεται 
όμως ανάλυση των σημαντικών αναμενόμενων επιπτώσεων, ως και κάποιων λιγότερο πιθανών ή λιγότερο 
σημαντικών, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του φάσματος επιρροής του προγράμματος.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, εισηγούμαστε Θετικά για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΝΕΠ, με τις επισημάνσεις των (6), (7), (8), (9) 
σχετικών. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση πρόσθετων 
όρωνπροϋποθέσεων”             

 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 

γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 
Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το άρθρο 61, παρ. 8 του Ν.4873/21 (ΦΕΚ 248 Α/16-12-2021.  

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 2021-2025, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων, σύμφωνα 
με το έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 804884(2344)/22-10-2021 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ)  
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Θωμά Δήμητρα, 
Τζιουβάρας Χρήστος και Χρυσομάλλης Νικόλαος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                       

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                       
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