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ΘΕΜΑ  6

«Γνωμοδότηση  επί  της  Στρατηγικής  Mε-
λέτης  Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.)  της  Δημοτικής  Ενότητας  Λιτο-
χώρου,  του  Δήμου  Δίου-Ολύμπου,  Π.Ε.
Πιερίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακε-
δονίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/20-09-2021
Αριθμ. Απόφασης:  77 / 2021

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα 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.  579903(722)/16-09-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16-09-2021 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  έντεκα (11)  τακτικά  μέλη  και  δύο (2)
αναπληρωματικά:  

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος    1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος           2.Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό 

μέλος    
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.    Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος

  9.   Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος

10.   Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος
11.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος

  12 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος
 13.   Τζιουβάρας Χρήστος-Αναπληρωματικό

μέλος
             
    Χρέη Γραμματέα εκτελεί  η  υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου,  ειδικότητας ΠΕ

Διοικητικού-Οικονομικού.
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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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της
Στρατηγικής Mελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)  της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου, του Δήμου
Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έδωσε
το λόγο στην  κα. Καράντζιου Δομνίκη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π.E. Πιερίας η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ.
οικ. 338332/474/2020/26-08-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοι-
κονομίας της Π.E. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:
«2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
i) Την Υ.Α. 37674/Β/2016/ΦΕΚ 2471/Β/2016 Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ
21B/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υπο-
κατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
ii)  ΚΥΑ  οικ.  1649/45/2014  (ΦΕΚ  45Β/15.01.14)  Εξειδίκευση  των  διαδικασιών  γνωμοδοτήσεων  και
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε
άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
iii)  To  με Α.Π.:  338332/474/1-7-2020  έγγραφο του τμήματος  συλλογικών οργάνων της ΠΚΜ  (Α.Π.:
348697/1655/3-7-2020 της υπηρεσίας) Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ
iv) Το με Α.Π.: 11458/5549/2021 έγγραφο του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Α.Π.: 495451/2138/6-8-2021 της
υπηρεσίας) Γνωμοδότηση σχετικά με τη Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου
v)  To  με Α.Π.:  492694/608/12-8-2021  έγγραφο του τμήματος συλλογικών οργάνων της ΠΚΜ  (Α.Π.:
511404/2185/13-8-2021 της υπηρεσίας) Γνωμοδότηση για τη  Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου
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 Επιπτώσε-
ων είναι θετική με την παρατήρηση ότι τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται η υπό αδειοδότηση ΣΜΠΕ πα-
ρωχημένα σε σχέση με το έτος σύνταξης της μελέτης, 2019. Για παράδειγμα τα στοιχεία ζυγολογίου από
τον ΧΥΤΑ στον πίνακα ΣΤ 49, σελ. 179, προέρχονται από τα έτη 2008-2009-2010. Το ίδιο ισχύει για τα
κλιματολογικά στοιχεία με τελευταίο έτος αναφοράς το 1999.  Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς
και το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας, μέσα στην
οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο
της ΜΠΕ του Θέματος και προτείνουμε να γίνει δεκτή, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ και την κείμενη νομοθεσία:

       5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γνωμοδοτούμε  θετικά  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  χωρίς  την  απαίτηση
πρόσθετων όρων-προυποθέσεων”

Έπειτα  δόθηκε  ο  λόγος  στον  κ.  Τόσκα  Λάζαρο,  Αντιπρόεδρο  της  Επιτροπής,  ο
οποίος  ανέφερε  ότι  με  βάση  την  πολύ  συνοπτική  εισήγηση  της  υπηρεσίας  που
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αναρτήθηκε και όχι τη συνολική ΣΜΠΕ, υπερψηφίζουνε, διατηρώντας επιφυλάξεις για
το γεγονός ότι  τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται η υπό αδειοδότηση ΣΜΠΕ είναι
παρωχημένα σε σχέση με το έτος σύνταξης της μελέτης, 2019 (στοιχεία ζυγολογίου
από τον ΧΥΤΑ προ δεκαετίας και κλιματολογικά στοιχεία με τελευταίο έτος αναφοράς
το 1999) και ζητώντας να υπάρξει επικαιροποίηση.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Αβραμόπουλος τονίζοντας ότι στο σημερινό κοινωνι-
κοοικονομικό σύστημα, η διαμόρφωση του χωρικού σχεδιασμού, σε όλα τα επίπεδά
του, αποτελεί μια αντανάκλαση του γενικότερου σχεδιασμού του κεφαλαίου και των
προτεραιοτήτων του. Σε αυτόν κυριαρχεί η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλο-
ντος για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του και η διαμόρφωση ενός πλαισίου
που υποβοηθά την κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, την προσέλκυση επενδύσε-
ων. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται από τη διαχείριση ορισμένων οριακών καταστάσε-
ων, σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση λαϊκών, κοινωνικών αναγκών σε υποδομές (εκ-
παίδευσης,  υγείας,  συγκοινωνία,  δίκτυα),  κοινόχρηστους,  κοινωφελείς  χώρους,
πράσινο  κλπ.  Πρόκειται  για  καταστάσεις  που  είναι  μια  πλευρά  της  σχετικής  και
απόλυτης εξαθλίωσης των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων και των  βιοπα-
λαιστών αγροτών, η οποία είναι σύμφυτη με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης,
τόσο περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους κρίσης. Μια ακόμη κρίσιμη πλευρά
του ζητήματος απορρέει από το γεγονός, ότι κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής οι-
κονομίας, είναι το κέρδος και όχι η συνδυασμένη κάλυψη των σύγχρονων κοινωνι-
κών αναγκών. Απόρροια του παραπάνω είναι ο άναρχος χαρακτήρας της, που, στη
βάση της εμπορευματοποιημένης γης, αφήνει το αποτύπωμά του, όχι μόνο σε ό,τι
σχεδιάζεται,  αλλά και  σε ό,τι  τελικά υλοποιείται,  από άποψη χρήσεων γης,  όρων
δόμησης,  πρόβλεψης υποδομών κλπ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι  αντι-
κρουόμενες και ανταγωνιστικές μεταξύ τους χρήσεις, η γειτνίαση ρυπογόνων δραστη-
ριοτήτων με κατοικημένες περιοχές κ.ά. Αν και οι παραπάνω γενικές παρατηρήσεις
έχουν ως αφετηρία την ύπαρξη χωρικού σχεδιασμού στα σημερινά πλαίσια, οι τάσεις
που περιγράφουν ισχύουν στο ακέραιο και στην περίπτωση που αυτός απουσιάζει.
Η διαφορά είναι, ότι σε αυτή την περίπτωση υλοποιούνται και αναπτύσσονται “αυ-
θόρμητα”, μέχρι να αρχίσουν να γίνονται εμφανείς οι μεταξύ τους αντιθέσεις, να οξύ-
νονται τα λαϊκά προβλήματα, οι κίνδυνοι υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Αυτά προ-
σπαθεί να διαχειριστεί το αστικό κράτος και η τοπική του διοίκηση, χωρίς να μπορεί
πραγματικά να τα λύσει. Η θέσπιση ενός κάποιου χωρικού σχεδιασμού μπορεί να
αποτελέσει  στοιχείο  σχετικής προόδου,  αλλά μόνο σχετικής,  καθώς στα σημερινά
πλαίσια οι λύσεις που προτείνονται αναγκαστικά συμβαδίζουν με τις ανάγκες του κε-
φαλαίου, δεν αξιοποιούν το σύνολο των σημερινών επιστημονικοτεχνικών δυνατοτή-
των και κρατούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο περιθώριο. Οι πραγματι-
κά προοδευτικές λύσεις προς όφελος του λαού, προϋποθέτουν ένα δρόμο ανάπτυ-
ξης εντελώς διαφορετικό, όπου η οικονομία υπηρετεί τις ολοένα διευρυνόμενες σύγ-
χρονες κοινωνικές ανάγκες στη βάση ενός επιστημονικού κεντρικού σχεδίου. Αυτά τα
γενικά συμπεράσματα προκύπτουν και από τη μελέτη της ΣΜΠΕ του ΓΠΣ της Δ.Ε.
Λιτοχώρου του Δήμου Δίου - Ολύμπου. Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ πρόκειται για μια σχε-
τικά άναρχα αναπτυγμένη περιοχή, με ελλείψεις σε υποδομές, ελεύθερους και κοινω-
φελείς χώρους. Επίσης, αναφέρονται ελλείψεις σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης. Γί-
νεται αναφορά στην ανάγκη προστασίας των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Για
παράδειγμα αναφέρεται το πρόβλημα του κινδύνου της υφαλμύρωσης περιοχών, κυ-
ρίως προς την  παράκτια  ζώνη,  όπου αναπτύσσονται  τουριστικές  δραστηριότητες,
παραθεριστική  κατοικία,  αγροτική δραστηριότητα κλπ. Η ΣΜΠΕ βάζει  ένα πλαίσιο
χρήσεων γης στην περιοχή, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν μερικώς καθορι-
σμένο. Η προηγούμενη κατάσταση και οι διαδοχικές πράξεις χωρικού σχεδιασμού,
δείχνουν ακριβώς ότι ο αστικός χωρικός σχεδιασμός ακολουθεί την άναρχη και αντι-
φατική καπιταλιστική ανάπτυξη, ότι αδυνατεί να προβλέψει και να καλύψει τις συν-
δυασμένες και διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες. Το νέο ΓΠΣ διαδέχεται το προη-
γούμενο του 1987 , το οποίο τροποποιήθηκε το 1998. Από το 1989 μέχρι το 2005
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εγκρίθηκαν  τρεις  πολεοδομικές  μελέτες,  οι  οποίες  καθορίζουν  όρους  και  περιορι-
σμούς δόμησης στο σημερινό εγκεκριμένο ρυμοτομικό  σχέδιο  του  Λιτοχώρου  και
αφορούν το οριοθετημένο τμήμα του οικισμού και τις επεκτάσεις που προέβλεπαν τα
εκπονηθέντα ΓΠΣ. Οι υπόλοιποι οικισμοί του δήμου, όλοι παραθαλάσσιοι, στερού-
νται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και δεν αποτελούν οικισμούς οριοθετημένους
με αποφ. Νομάρχη. Το 1990 καθορίστηκε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου σε όλη την πεδι-
νή και παραθαλάσσια έκταση του δήμου μέχρι τα όρια των δασικών εκτάσεων του
δημοσίου στις παρυφές του Ολύμπου η οποία τροποποιήθηκε μερικώς το 2001. Δια-
βάζοντας τη ΣΜΠΕ βγαίνει το συμπέρασμα, ότι ένα σημαντικό μέρος του νέου πλαι-
σίου δεν στοχεύει στην άρση των υφιστάμενων αντιφάσεων της αναρχίας των χρήσε-
ων γης,  αλλά κυρίως στην αποδοχή της και την από εδώ και πέρα κατά κάποιο
τρόπο “τακτοποίηση”. Η αναπτυξιακή στόχευση του προτεινόμενου ΓΠΣ, ακολουθεί
τις γενικές κατευθύνσεις για την Κ. Μακεδονία και γενικά την Ελλάδα. Υιοθετούνται οι
στόχοι για τη στήριξη επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, στη βιομηχανία με
εξαγωγικό  προσανατολισμό,  στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού.  Βασικός  στόχος  του
νέου ΓΠΣ είναι μέσω της ρύθμισης ορισμένων από τα υφιστάμενα προβλήματα να
υποβοηθηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη στην περιοχή, στην κατεύθυνση να είναι τμή-
μα ενός επιχειρηματικού,  εμπορικού και τουριστικού κόμβου,  χωρίς να διακοπεί η
αγροκτηνοτροφία. Οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλαιστές αγρότες όμως δεν έχουν κάτι
χειροπιαστό να περιμένουν από την καπιταλιστική ανάπτυξη, παρά μόνο χειροτέρευ-
ση της θέσης τους, παρά τα  “αναπτυξιακά ευχολόγια” που περιέχει η μελέτη. Ένα
ακόμα θέμα είναι η προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή, την οποία προσπα-
θεί να προάγει η ΣΜΠΕ. Σε αυτό το ζήτημα έχουνε σοβαρές επιφυλάξεις, οι οποίες
δεν πηγάζουν τόσο από τη ΣΜΠΕ, όσο από τις πρόσφατες εξελίξεις και τη διαχρονι-
κή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ για το περιβάλλον, το νερό κλπ. Είναι βέβαια και
ένα ζήτημα η παλαιότητα της ΣΜΠΕ σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις και τις επι-
πτώσεις τους. Για παράδειγμα, η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με παρωχημένα στοι-
χεία, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 10ετίας ή και 20ετίας. Το γεγονός αυτό επι-
σημαίνει και η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της ΠΚΜ, παρά τη θετική γνωμοδότησή της. Σοβαρό θέμα επί-
σης αποτελεί και η πολύχρονη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση του σχετικού ΓΠΣ.
Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκίνησε από 2003 με την υπ’ αριθμό. 6036/12-02-
2003 Απόφαση Γεν.  Γραμματέα  Περιφ.  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Ταυτόχρονα,  στην
παρούσα ΣΜΠΕ, τίθεται ως χρονικό όριο το 2032 για την υλοποίηση των προτεινόμε-
νων μέτρων και έργων που προτείνει. Απουσιάζει αναλυτικό και δεσμευτικό χρονο-
διάγραμμα καθώς και μια εκτίμηση του κόστους. Επίσης δεν αναφέρονται πηγές χρη-
ματοδότησης, πέρα από την πιθανή εξεύρεση πόρων από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
προγράμματα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο κομμάτι της ΣΜΠΕ αναφέρεται στην περίο-
δο  πριν την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020! Εν κατακλείδι, απο-
δεικνύεται περίτρανα, ότι ο λαός έχει να παλέψει ακόμα για τις υποδομές που του λεί-
πουν ενώ θα έπρεπε ήδη να  απολαμβάνει σήμερα. Αναδεικνύεται,  ότι πρέπει να
αντιταχθεί και να ανατρέψει αυτό το σύστημα, που υπαγορεύει σύμφωνα με τα δικά
του συμφέροντα, πότε θα πέσει κάποιο ψίχουλο για τις λαϊκές ανάγκες. Συνοψίζο-
ντας: α) τα μέτρα υπέρ των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της πε-
ριοχής αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό στο προτεινόμενο ΓΠΣ, β) το προτεινόμενο
ΓΠΣ στα σημερινά πλαίσια δεν θα μπορούσε να στοχεύει στην ικανοποίησή τους και
γ) είναι αναγκαία η οργάνωση της πάλης για ένα χωρικό σχεδιασμό, σε ένα ριζικά
διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος:
Διατηρώντας τις επιφυλάξεις και τις παρατηρήσεις τους για την ΣΜΠΕ, αναγνωρίζο-
ντας την αναγκαιότητα ύπαρξης χωροταξικού σχεδιασμού και τονίζοντας την ανάγκη
συνολικότερων ανατροπών σε επίπεδο οικονομίας για να υπάρξει πραγματικά φιλο-
λαϊκός πολεοδομικός σχεδιασμός, τοποθετούνται με ΛΕΥΚΟ. 
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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 αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων,  των
Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,
ζ)  την  με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του
Υπουργού  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.
η)  την  με  αρ.  πρωτ  :  Γ.Π.Κ.Μ.  οικ.  3193/5-11-2020  απόφασης  Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ)
θ)  το  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.  20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της  Στρατηγικής  Mελέτης  Περιβαλλοντικών  Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότη-
τας Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων σύμφωνα με το
έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. οικ. 338332/474/2020/26-08-
2021) εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας).

   Λευκό  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.Αβραμόπουλος  Σωτή -
ριος και Τζιουβάρας Χρήστος. 

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως : 

   Ο Πρόεδρος            

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας

Η Γραμματέας
Κουκίδου Ηρώ                                                        
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