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      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
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. 
729782(888)/15-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 15-11-2021 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 δώδεκα (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             

     3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

 10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 

 
 

 11.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος  

 12.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος  

 13.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   14 .  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 
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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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-
202.» και έδωσε το λόγο στην  κα. .Ρακήμπεη Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ., η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 
αρ. πρωτ. 546496(1518)/22-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Π.ΚΜ, 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/54885/3641/07-06-2021 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 Υποδομών και Μεταφορών  2021-2025” 
3 Το με ΑΠ 340847(441)/08-06-2021) Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ {351842(920)/10-06-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ}  “Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025” 
4 Το με ΑΠ 351842(920)/16-06-2021 Διαβιβαστικό Τμ.Περ.& Υδρ.ΠΚΜ, προς ΠΕ ΠΚΜ “Στρατηγική Μελέτη 
περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών 2021-2025” 
5  Το με ΑΠ 366681(1051)/17-06-2021 Τμ.Περ.&Υδρ. Πέλλας {546496(1518)/ 01-09-2021 Π&Υ.ΠΚΜ} 
“Απόψεις επί της ΣΜΠΕ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών 2021-2025” 
6 Το με ΑΠ 371118(9188)/21-07-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. της Μ.Ε.Θ. {463209(1276)/23-07-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ}. Εισήγηση επί της “Στρατηγικής Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025” 
7 Το με ΑΠ 367460(1627)/28-06-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Κιλκίς {4140171105)/05-07-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ}. “Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025” 
8 Το με ΑΠ 371548(3168)/23-06-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Σερρών {401940(1072)/30-06-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ} “Σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025” 
9 Το με ΑΠ 391778(1891)/27-08-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Ημαθίας {540153(1496)/30-08-2021 
Π&Υ.ΠΚΜ} “Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 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  

Με τον Ν. 4635/2019 (Α΄ 167) θεσμοθετήθηκε η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υποχρέωση υπαγωγής 
των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες 
αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

Αρχή Σχεδιασμού του ΤΠΑ είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), το οποίο είναι αρμόδιο 
Υπουργείο για τη χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την 
ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, για την ανάπτυξη 
συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας και της 
προσβασιμότητας, για το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής της χώρας, για την 
οδική ασφάλεια και την μετακίνηση των πολιτών με ασφάλεια. 

 Το ΤΠΑ συσχετίζεται με την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, η οποία προσανατολίζεται στις εξής κατευθύνσεις:  

  Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και ανάδειξη της χώρας σε κόμβο μεταφορών,  
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  Ενίσχυση δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης,  

 Αντιμετώπιση και περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και προστασία του φυσικού 

και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές,  

 Υλοποίηση του Ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις 

συνεργαζόμενες οντότητες και τις άλλες μονάδες διοίκησης.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, διερευνώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στρατηγικών 
στόχων, αξόνων προτεραιότητας και δράσεων που περιέχονται στο τομεακό πρόγραμμα καθώς και η 
ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.  

Το παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαμορφώνει και 

αποτυπώνει τις δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά την επόμενη πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς 

στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), την εθνική στρατηγική για τις 

μεταφορές, τις άλλες τομεακές εθνικές στρατηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, 

καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.  

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συμβάλλει σε πέντε (5) Στρατηγικούς Στόχους στους οποίους έχουν 
βασιστεί οι Προτεραιότητες και οι Δράσεις που συμμετέχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την 
περίοδο 2021-2025.  

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Υπουργείου κατηγοριοποιούνται ακολούθως: 

1. Στρατηγικός Στόχος 1: Ανάπτυξη Υποδομών 
2. Στρατηγικός Στόχος 2: Πράσινη Ανάπτυξη 
3. Στρατηγικός Στόχος 3: Κοινωνική Ανάπτυξη 
4. Στρατηγικός Στόχος 4: Έξυπνη Ανάπτυξη 
5. Στρατηγικός Στόχος 5: Υποστήριξη Προγραμμάτων 

Επιπλέον της αναπτυξιακής στρατηγικής του Υπουργείου για το νέο ΕΠΑ, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι στόχοι 
των διεθνών & ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν το 
Πρόγραμμα.  

Με την θέσπιση των Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου, επιτυγχάνεται η άμεση ευθυγράμμιση της 
στρατηγικής του Υπουργείου με την μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία σε επίπεδο Αναπτυξιακών Στόχων, 
Προτεραιοτήτων και Δράσεων που απαιτείται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.  

Το υπό μελέτη πρόγραμμα συσχετίζεται άμεσα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ) 2017-
2037, την Εθνική Στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) 2015-2025), το Στρατηγικό 
Πλαίσιο των Μεταφορών (ΣΠΕΜ), το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020- 2021 και τα ισχύοντα Χωροταξικά 
Σχέδια.  

Συνοπτικά, το ΤΠΑ του ΥΠΥΜΕ περιλαμβάνει 23 Προτεραιότητες και 46 Δράσεις, που αναλύονται: 

 Ο στρατηγικός στόχος «Ανάπτυξη Υποδομών» αποτελεί το μεγαλύτερο αντικείμενο του ΤΠΑ για το 
Υπουργείο με την ένταξη 9 Προτεραιοτήτων και 17 Δράσεων. 

 Ο στρατηγικός στόχος «Κοινωνική Ανάπτυξη» αποτελεί σημαντικό πεδίο για το Υπουργείο καθώς 
περιλαμβάνει 5 Προτεραιότητες και 7 Δράσεις. 

 Ο στρατηγικός στόχος «Πράσινη Ανάπτυξη» θα υλοποιηθεί μέσω 4 Προτεραιοτήτων και 10 
Δράσεων. 

 Ο στρατηγικός στόχος για την «Έξυπνη Ανάπτυξη» θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο μέσω 3 
Προτεραιοτήτων και 7 Δράσεων. 

 Τέλος, η «Υποστήριξη Προγραμμάτων» περιλαμβάνει 2 Προτεραιότητες και 4 Δράσεις. 

Οι βασικοί άξονες προτεραιότητας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι: 

1. Όσον αφορά τον στόχο της Ανάπτυξης των Υποδομών, είναι η ανάπτυξη: 

• των Λιμενικών και Οδικών υποδομών, 
• των υποδομών Αερομεταφορών και Υδατοδρομίων, 
• του Σιδηροδρομικού Δικτύου, 
• της Πολυτροπικής και Αστικής Κινητικότητας, 
• της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της ενίσχυσης της Οδικής Ασφάλειας και 
• της ψηφιοποίησης των Υποδομών των Μεταφορών. 

2. Όσον αφορά τον στόχο της Πράσινης Ανάπτυξης, αυτός βασίζεται στην: 

• Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, 
• Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, 
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• Ανάπτυξη των υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος και 
• Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη πράσινων πόλεων. 

3. Όσον αφορά τον στόχο της Κοινωνικής Ανάπτυξης, αυτός βασίζεται στην: 

• Ανάπτυξη έργων υποδομών υγείας, 
• Ενίσχυση των υποδομών για την ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ, 
• Εκπαίδευση των εργαζομένων, 
• Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υποδομών βαθμίδων εκπαίδευσης και 
• Ενίσχυση των υποδομών δικαιοσύνης και ασφάλειας του πολίτη. 

4. Όσον αφορά τον στόχο της Έξυπνης Ανάπτυξης, αυτός βασίζεται: 

• Στις δράσεις ψηφιοποίησης των δεδομένων και την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών της 
δημόσιας διοίκησης και 
• Στην ψηφιακή διασύνδεσή τους και στην ανάπτυξη έξυπνων υποδομών και μεταφορών. 

5. Τέλος, όσον αφορά τον Υποστήριξη Προγραμμάτων αυτός βασίζεται: 

• Στις δράσεις διοικητικής υποστήριξης και 
• Στην παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις υπηρεσίες. 

Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για τον 
προσδιορισμό των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι δεσμεύσεις από το εκάστοτε ισχύον 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό διάστημα 
προγραμματισμού, η συμπληρωματικότητα με τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρεμβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράμματα ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από 
το ΠΔΕ ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ωρίμανσης έργων για 
μελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.  

Ο προϋπολογισμός του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΤΠΑ του ΥΠΥΜΕ ανέρχεται για την 
περίοδο 2021-2025 στα 2.600 εκ. €. 

Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η ένταση των επιπτώσεων των πέντε Στρατηγικών 
Στόχων (Στήλες 1,2,3,4,5) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης. 

 Συγκεντρωτικός Πίνακας 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
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Φαίνεται ότι η σημαντικότερη επίπτωση προκύπτει από την φάση κατασκευής κυρίως για τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους οι οποίοι περιλαμβάνουν κατασκευαστικές δράσεις στο πρόγραμμά τους. Οι 
περιβαλλοντικές παράμετροι οι οποίες επιβαρύνονται περισσότερο από τους προτεινόμενους στόχους είναι 
το έδαφος, το τοπίο και η ανθρώπινη υγεία, ωστόσο με την λήψη των κατάλληλων μέτρων οι επιπτώσεις 
αυτές ελαχιστοποιούνται.  

Κατά την φάση λειτουργίας, οι επιπτώσεις είναι θετικές ειδικότερα στις παραμέτρους της ατμόσφαιρας και του 
κλίματος, του τοπίου, του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Οι επιπτώσεις 
κατά την λειτουργία είναι μόνιμες και θα βελτιώνονται με την εφαρμογή μέτρων και του περιβαλλοντικού 
συστήματος παρακολούθησης.  

Εναλλακτικές λύσεις 

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου του Τομεακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης είναι:  

 Μηδενική Εναλλακτική Λύση – Βασικό Σενάριο, που περιλαμβάνει την υλοποίηση των ελάχιστων 

δράσεων των στρατηγικών στόχων, με υλοποίηση ως επί το πλείστον των δράσεων οι οποίες 

εμφανίζουν υψηλό ποσοστό απορρόφησης του συνολικού προϋπολογισμού τους.  

 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 1- Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (προτεινόμενη Λύση).  

 Εναλλακτική Λύση – Σενάριο 2- όπου υλοποιούνται συγκεκριμένοι Άξονες Προτεραιότητας ή/και 

συγκεκριμένες δράσεις.  

Τα τρία εναλλακτικά σενάρια στα οποία θα γίνει η συγκριτική αξιολόγηση, ικανοποιούν βασικές παραμέτρους 

και απαιτήσεις του σχεδιασμού του προγράμματος, αλλά συγχρόνως αντιπροσωπεύουν και διαφορετικές 

προσεγγίσεις τόσο της πολιτικής, όσο και των επιπέδων επένδυσης. Η αξιολόγηση είναι ποιοτική και 

ποσοτική και χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν ως κριτήρια οι βασικές παράμετροι του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι το πρόγραμμα θα επιφέρει συνολικά πολύ ασθενείς αρνητικές επιπτώσεις 

κατά την κατασκευή και σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία. Οι επιπτώσεις 

κατά την κατασκευή είναι προσωρινές και βελτιώνονται με την λήψη κατάλληλων μέτρων και την εφαρμογή 

του συστήματος παρακολούθησης. Οι θετικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία, θα είναι μόνιμες και μπορούν 

να βελτιωθούν περαιτέρω με τη λήψη πρόσθετων μέτρων.  

Απόψεις της υπηρεσίας 

Παίρνοντας υπόψη, όλα τα παραπάνω που αφορούν τις επιπτώσεις της εφαρμογής του Προγράμματος στο 
περιβάλλον, και όσα αναφέρονται στα (5)(6)(7)(8)(9) σχετικά έγγραφα των Τμημάτων Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τα οποία επισυνάπτονται, επισημαίνονται τα εξής: 

Από την συγκριτική ποιοτικά και ποσοτικά αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων του προγράμματος, 
προκύπτει ικανοποίηση των βασικών παραμέτρων και απαιτήσεων του σχεδιασμού του, που συγχρόνως 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο της πολιτικής, όσο και των επιπέδων επένδυσης, με 
κριτήρια τις βασικές παραμέτρους του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

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. 
Αυτό φαίνεται να ακολουθείται και στο προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης, όπου περιλαμβάνονται και 
δείκτες που σχετίζονται με μη αναμενόμενες επιπτώσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η περιβαλλοντική 
συμβατότητα του προγράμματος. 

Τέλος από την ανάλυση προκύπτει ότι το πρόγραμμα θα επιφέρει συνολικά πολύ ασθενείς αρνητικές 
επιπτώσεις κατά την κατασκευή και σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία. Οι 
επιπτώσεις κατά την κατασκευή είναι προσωρινές και βελτιώνονται με την λήψη κατάλληλων μέτρων και την 
εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης. Οι θετικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία, θα είναι μόνιμες και 
μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. 

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου Προγράμματος, διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη με ταυτόχρονη 
προστασία του περιβάλλοντος για το σύνολο της χώρας 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, εισηγούμαστε Θετικά για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΝΕΠ, με τις επισημάνσεις των (5),(6), (7), (8), 
(9) σχετικών. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προυποθέσεις που 
παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 

 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο κ. Αβραμόπουλος επισημαίνοντας ότι: 

 1. Οι στόχοι του ΤΠΑ και του ΕΠΑ ευθυγραμμίζονται με τις γενικότερες στοχεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας κλπ, του ΕΣΠΑ που δεν έχουν καμιά σχέση με την 
ουσιαστική και ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος. Με μανδύα την 
προστασία προωθείται ένα κολοσσιαίο επενδυτικό σχέδιο στην ενέργεια στις υποδομές 
και αλλού με κρατική στήριξη για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο συσσωρευμένα 
κεφάλαια.. Όλο αυτό συνδυάζεται με επιπλέον επιβάρυνση του λαού μας, επίθεση δε 
εργασιακά δικαιώματα, ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια. Ταυτόχρονα το περιβάλλον θα 
δεχθεί νέες πιέσεις από τη μονοκαλλιέργεια των ΑΠΕ σε δάση και βουνά, από τις 
επιδράσεις μεταφορικών υποδομών στην αντιπλημμυρική προστασία, από τις αλλαγές 
χρήσης γης, από την καύση απορριμμάτων, από τη διαχείριση των ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων, από την αναζήτηση σπάνιων γαιών κλπ. 

2. Θεωρούνε ότι η κατάρτιση της ΣΜΠΕ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Μεταφορών, όπως και οι ΣΜΠΕ των αντίστοιχων Τομεακών Προγραμμάτων 
άλλων υπουργείων, όπως και η συζήτηση για αυτά αποτελούν μια μεγάλου μεγέθους 
κοροϊδία. Πρόκειται για σχέδια επι χάρτου χωρίς καμία χρησιμότητα πέρα από την 
απόπειρα διαφήμισης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, που εξειδικεύοντας τις 
κατευθύνσεις και τη στρατηγική της ΕΕ, υποστηρίζει την κερδοφορία των μονοπωλιακών 
επιχειρηματικών ομίλων. Οι όποιες εκτιμήσεις βρίσκονται εντελώς στον αέρα και η 
ΣΜΠΕ δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να θέσει ως προς τη διασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Γίνεται μια προπαγανδιστική ποιοτική εκτίμηση χωρίς καμιά ποσοτική 
αναφορά και συγκεκριμένα έργα στην ΠΚΜ. Αποκαλύπτεται έτσι και ο χαρακτήρας των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που αφενός μεν δεν μπορούν να συνεκτιμήσουν 
ολοκληρωμένα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγική, κατασκευαστική 
δραστηριότητα εξαιτίας της αναρχίας και των αντικρουόμενων συμφερόντων που 
κυριαρχούν στην καπιταλιστική οικονομία και αφετέρου στις περισσότερες περιπτώσεις 
καταλήγουν μια απολογητική της επένδυσης. Καταγγέλλουνε λοιπόν πολιτικά τη 
διαδικασία έγκρισης της εν λόγω ΣΜΠΕ ως μια προσπάθεια εξωραϊσμού μιας πολιτικής 
επικίνδυνης απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα και καταψηφίζουνε. 

 
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 
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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 με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-
2025,σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο 
τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 546496(1518)/22-10-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΚΜ. 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και Θωμά Δήμητρα. 
  
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος 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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