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«Γνωμοδότηση επί της μελέτηs περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αγωγός 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής 
Μακεδονίας”, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
Έργου (ΠΕΤ) 2104507914 και ανήκει στην 
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ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών με Α/Α 
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ενταγμένοι στα Ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και 
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Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/19-11-2021 

Αριθμ. Απόφασης:  104  / 2021 

      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 

ΑΔΑ: ΩΧΩΞ7ΛΛ-ΒΕΠ



 

 

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 
μελέτηs περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αγωγός Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας”, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
Έργου (ΠΕΤ) 2104507914 και ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 11η: 
Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών με Α/Α 01: Αγωγοί καυσίμων 
εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα Ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και 
υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις» και έδωσε το λόγο στον  κ. Συμεωνίδη Θ. , 
υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ., ο οποίος έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 582476(725)/12-11-2021 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/ΑΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1.  Ο  N. 1650/86 (160/Α/16-10-86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος». 

2. Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. O Ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209/21-09-2011 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

4. Ο Ν. 3937 (ΦΕΚ 60 Α`/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

5. Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης...». 

6. Η Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β’/13) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010»  

7. Η ΚΥΑ οικ.1649/45/14 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-01-2014) «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), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης 
σχετικής λεπτομέρειας». 

8. Η ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 
1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)». 

9. Η Υ.Α αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)  «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 
209/Α/21.09.2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Η υπ΄αρ. 81320+77909/01-12-16 (ΦΕΚ 4302 Β΄/30-12-16) Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένη Διοίκησης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

11. Η Α.Π. οικ. 30110(385)/27-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 390 Β΄/10-
02-2017) “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα....”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Η Α.Π. οικ. 274494(4370)/05-07-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
Π.Κ.Μ “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος....” (ΑΔΑ: Ψ2ΔΘ7ΛΛ-ΦΤΡ) 

13. Το με α.π. 582476(725)/16-09-2021  έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚΜ. 
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Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ.  

14. Το με α.π. οικ. 600125(1709) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Κ.Μ. 
Απόψεις των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) επί 
της ΜΠΕ του έργου “Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας”, στο πλαίσιο των 
χωρικών αρμοδιοτήτων τους. 

15. Το με απ 609639(1869)/30-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Πέλλας Απόψεις επί της ΜΠΕ του έργου “Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας” 

16. Το με απ 606644(2877)/25-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Ημαθίας  Απόψεις επί της ΜΠΕ του έργου “Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής 
Μακεδονίας” 

17. Το με απ 619284(1914)/25-10-2021έγγραφο του Τμήματος Χορηγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, 
Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων Π.Ε. Πέλλας. Απόψεις επί της ΜΠΕ του έργου “Αγωγός Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας. 

3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

H παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου 
επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) μέσω νέου κλάδου αγωγού και 
υποκλάδων στις Περιφέρειες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την τροφοδότηση με φυσικό αέριο 
των ευρύτερων περιοχών από τις οποίες διέρχεται καθώς και προβλέψεις για μελλοντικές επεκτάσεις.  

Ο νέος κλάδος θα ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου (U-1320) που βρίσκεται περίπου 
2χλμ. ανατολικά από τον οικισμό  των Τρικάλων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και θα καταλήξει 
βόρεια της πόλης της Πτολεμαΐδας , κοντά στον οικισμό Κομνηνών στη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

Μέσω του νέου κλάδου θα τροφοδοτούνται οι ακόλουθοι καταναλωτές: 

 Οι πόλεις Έδεσσα και Σκύδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 Οι πόλεις Νάουσα και Βέροια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 Οι πόλεις Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

Επίσης, η μελέτη περιλαμβάνει πρόβλεψη (αναμονές) για μελλοντική επέκταση με στόχο την παροχή 
φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην περιοχή της Καστοριάς, καθώς και τροφοδοσία μελλοντικών 
καταναλωτών.  

Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες εγκαταστάσεις: 

Κλάδος Αγωγού 

- Έναν (1) υπόγειο αγωγό (κλάδος αγωγού) μήκους περίπου 93,56χλμ., ονομαστική διαμέτρου 30`` που 
εκτείνεται από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγει στα Κομνηνά. 

- Πέντε (5) Βαλβιδοστάσια (2 εκ των οποίων περιλαμβάνουν και σταθμό ξεστροπαγίδας) 

Υποκλάδοι 

- Υποκλάδος προς Άσπρο ονομαστικής διαμέτρου 10`` και μήκος 3,37χλμ. 

- Υποκλάδος προς Νάουσα – Βέροια ονομαστικής διαμέτρου 10`` και μήκους 21,29χλμ. 

-Υποκλάδος προς Περδίκκα ονομαστικής διαμέτρου 10`` και μήκους 9,12χλμ. 

-Υποκλάδος προς εγκαταστάσεις ΔΕΗ στο ορυχείο της Καρδιάς ονομαστικής διαμέτρου 14`` και μήκους 
29,82χλμ. 

-2 Βαλβιδοστάσια (έναν στον υποκλάδο προς Νάουσα και έναν στον υποκλάδο προς Καρδιά) 

Στην αρχή και το τέλος όλων των υποκλάδων που αναφέρονται παραπάνω θα εγκατασταθεί ξεστροπαγίδα 
εκτόξευσης και παραλαβής ξέστρου αντίστοιχα. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν (4) Μετρητικοί / Ρυθμιστικοί 
σταθμοί (Άσπρο, Νάουσα, Βέροια και Περδίκκας) και ένας Μετρητικός Σταθμός στην Καρδιά (δεν 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης). Το συνολικό μήκος του έργου ανέρχεται στα 
157,16χλμ. 
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Το έργο εκτείνεται χωρικά σε δύο (2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, εκτείνεται στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας, ενώ στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εκτείνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
και στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης. Επιπλέον χωροθετείται εντός των Δήμων 
Αλεξάνδρειας, Νάουσας, Βέροιας, Πέλλας, Σκύδρας, Έδεσσας, Εορδαίας, Αμυνταίου και Κοζάνης. 

σχ. 1  Διοικητική Υπαγωγή Έργου 

Τέλος, η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε – σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 
εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ), έτσι ώστε να καθοριστούν οι 
κύριες παράμετροι του Έργου και να εξασφαλιστεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την 
κοινωνία, ελαχιστοποιούνται ή περιορίζονται, ενώ ενισχύονται οι θετικές επιπτώσεις. Η ΜΠΚΕ εντοπίζει και 
παρέχει μέσα για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και των 
κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την κατασκευή και την λειτουργία του έργου, με συστηματικό 
και ολοκληρωμένο τρόπο.  

Κατάταξη - Φορέας του Έργου  

Το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 11η Ομάδα, Υποκατηγορία A1, όπως φαίνεται παρακάτω:  

Ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών  

α/α 1: Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές 
τους εγκαταστάσεις  
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Κατηγορία Α1: Το σύνολο  

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/12 (Β’ 1048) σχετικά με τις οχλήσεις, δεν υπάρχει κάποια 
αντιστοιχία, καθώς η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως «Μικρής Όχλησης».  

Φορέας του Έργου είναι ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) Α.Ε., με έδρα στη 
Λεωφόρο Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31, ΑΦΜ 0998808114, ΔΥΟ ΦΑΕ Αθηνών, Τηλ.: +30 
210-6501200, +30 210-6501793, +30 210-6501399 και Fax: +30 210- 6501320.  

Διοικητική Υπαγωγή του έργου εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 

-ΠΕ Πέλλας 

Η διοικητική υπαγωγή του έργου στην ΠΕ Πέλλας είναι: 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ 

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 

Σχετικά με τα θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων σε σχέση με το 

υπό μελέτη έργο, στην ΠΕ Πέλλας ισχύουν τα εξής: 

• Το έργο διέρχεται εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών και σε απόσταση μεγαλύτερη των 200m από το 
όριο των οικισμών που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης. 

• ο κλάδος αγωγού από ΧΘ 18+500 έως 25+500 του κλάδου Αγωγού Φ.Α. εμπλέκεται με το ΓΠΣ του Δήμου 
Γιαννιτσών Ν. Πέλλας – νυν ΔΕ Γιαννιτσών Δ. Πέλλας Π.Ε. Πέλλας (ΦΕΚ385/ΑΑΠ/2009) 

• ο κλάδος αγωγού από ΧΘ 29+000 έως 37+000 του κλάδου Αγωγού Φ.Α. εμπλέκεται με το ΓΠΣ του Δήμου 
Μεγάλου Αλεξάνδρου Ν. Πέλλας – νυν ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου Δ. Πέλλας Π.Ε. Πέλλας (ΦΕΚ 
394/ΑΑΠ/2007) 

• ο κλάδος αγωγού από ΧΘ 30+500 έως 33+000 και 38+000 έως 40+000 του κλάδου Αγωγού Φ.Α. 
εμπλέκεται με το ΓΠΣ του Δήμου Κρύας Βρύσης Ν. Πέλλας – νυν ΔΕ Κρύας Βρύσης Δ. Πέλλας Π.Ε. Πέλλας 
(ΦΕΚ 571/ΑΑΠ/2007) 

• ο κλάδος αγωγού από ΧΘ 66+000 έως 75+250 του κλάδου αγωγού εμπλέκεται με το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου 
Βεγορίτιδας του Νομού Πέλλας. νυν ΔΕ Βεγορίτιδας Δ. Έδεσσας Π.Ε. Πέλλας (ΦΕΚ 

198/ΑΑΠ/2009) 

Σχετικά με τα όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών το έργο, στην ΠΕ Πέλλας, 
διέρχεται εκτός περιοχών Natura 2000 αλλά εντός Καταφυγίου Άγριάς Ζωής K855 – ΚΑΖ (ΦΕΚ 592/Β/2001) 
Φλαμουριά - Γραμματικού Δήμου Έδεσσας (στις ΧΘ από 67,6 έως 68,1) για περίπου 500m μήκος του 
κυρίως αγωγού. Δεν υπάρχει ασυμβατότητα με το έργο εντός του K855 – ΚΑΖ Φλαμουριά - Γραμματικού 
Δήμου Έδεσσας, καθώς εκπονήθηκε και υποβλήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α’, που 
εξετάζει λεπτομερώς τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα επιφέρει το υπό μελέτη έργο, στο φυσικό 
περιβάλλον, εντός των ορίων του ΚΑΖ. 

Σχετικά με τα Δάση και τις Δασικές Εκτάσεις εντός της Ζώνης Εργασίας και των οικοπέδων των διαφόρων 
Σταθμών και με βάσει τους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες ( ΦΕΚ 21/Δ/2018 και 546/Δ/2018) το έργο 
καταλαμβάνει 1.013,14 στρ εκ των οποίων τα 243,25 στρ αφορούν δασικές εν γένει εκτάσεις και τα 769,89 
στρ μη δασικές εκτάσεις. Το συνολικό μήκος του έργου που διασχίζει τις εν λόγω εκτάσεις διαμορφώνεται για 
συνολικό μήκος 36,13χλμ εντός μη δασικών εκτάσεων ενώ για 14,4χλμ εντός δασικών. 

Σχετικά με τις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη συνημμένη Έκθεση Αναλυτικής 
Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (ΕΑΑΤ), τα Συμπληρωματικά Στοιχεία αυτής (ΥΠΠΟΑ ΑΠ 124135/26-03-2021) 
καθώς και τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων εφορειών αρχαιοτήτων το έργο στην ΠΕ Πέλλας δεν διέρχεται 
εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας κρίνει απαραίτητο να διενεργηθούν δοκιμαστικές τομές: 

• Στα τμήματα Κ0-ΒR 1 έως Κ20-ΒR 2 για μήκος 1.038m στον υποκλάδο Αρσενίου 

• Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ.3.ε – Κάτω Γραμματικό Φρούριο) για τις ΧΘ 
70+500 έως 71+250 του Κλάδου αγωγού. 

-ΠΕ Ημαθίας 

Η διοικητική υπαγωγή του έργου στην ΠΕ Ημαθίας είναι: 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΝΘΕΜΙΩΝ-ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΟΡΒΑ - ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη όδευση ο αγωγός διέρχεται στα όρια της Π.Ε. Ημαθίας από την θέση Κ0 με 
Γεωγραφικό Πλάτος 40°36'13.72" και Γεωγραφικό μήκος 22°35'16.15" έως την θέση Κ230 με Γεωγραφικό 
Πλάτος 40°41'25.45" και Γεωγραφικό μήκος 22°27'7.21" και από την θέση Κ670 με Γεωγραφικό Πλάτος 
40°42'1.19" και Γεωγραφικό μήκος 22° 9'51.10" έως την θέση Κ960 με Γεωγραφικό Πλάτος 40°42'16.14" και 
Γεωγραφικό μήκος 22° 3'19.96". Επιπρόσθετα ο υποκλάδος τροφοδοσίας των πόλεων Νάουσας και 
Βέροιας, μήκους 21,9 χλμ., διέρχεται στα όρια της Π.Ε. Ημαθίας από την θέση Κ10_BR2 με Γεωγραφικό 
Πλάτος 40°41'51.54" και Γεωγραφικό μήκος 22°11'25.67" έως την θέση Κ720-BR2 με Γεωγραφικό Πλάτος 
40°33'59.92" και Γεωγραφικό μήκος 22°11'42.27". Στις θέσεις αυτές κινείται εντός καλλιεργούμενων 
εκτάσεων (ορυζώνες, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες με σαρκώδη καρπούς) καθώς και ορισμένων εκτάσεων 
γης που χρησιμοποιούνται για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης και χορτολιβαδικών ή 
δασικών εκτάσεων. Ο αγωγός διέρχεται εκτός περιοχών ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής 
προστασίας NATURA 2000, ενώ δεν προκύπτει μακροσκοπικά η επαφή του με βιομηχανικές ή άλλες 
παραγωγικές εγκαταστάσεις.  

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του έργου 

-Εγκατάσταση Αγωγών 

Η μελέτη των αγωγών έγινε σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ1594. Όλοι οι αγωγοί (κλάδος αγωγού και υποκλάδοι) 
θα εγκατασταθούν εντός τάφρου με ελάχιστη επικάλυψη 1.00 μ όπως ορίζεται στον Ελληνικό Τεχνικό 
Κανονισμό Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με πίεση μεγαλύτερη από 16 bar - Υπουργική Απόφαση. 
Δ3 / Α / ΟΙΚ.4303 ΠΕ 26510, όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ3 / A / 8857 (ΦΕΚ2026 / Β 
/ 20.06.2012) και από την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/89630/650/6-12-2018 (ΦΕΚ5908/Β’/31-12-
2018). 

Όπου απαιτείται, η επικάλυψη θα αυξηθεί αναλόγως, π.χ. καλλιέργειες στις οποίες απαιτείται βαθιά άροση, 
διασταυρώσεις με κύριους οδικούς άξονες, υδατορέματα, σιδηροδρομικό δίκτυο κ.α. 

Εκτός από το αυξημένο βάθος εγκατάστασης, όπου απαιτείται θα ληφθούν επιπλέον μέτρα εργασίας 

όπως: 

• Εγκατάσταση πλακών σκυροδέματος. 

• Αυξημένο πάχος τοιχώματος αγωγών. 

• Εγκατάσταση αγωγών εντός προστατευτικού μεταλλικού χιτωνίου (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία ή 

την αρμόδια αρχή). 

-Πλάτος εργασίας 

Το μέγιστο πλάτος της τυπικής ζώνης εργασίας για τον κλάδο αγωγού κατά τη φάση κατασκευής είναι 26μ. 
και για τους υποκλάδους 16μ. Σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι δασικές περιοχές με κάλυψη υψηλών 
δένδρων, ή σε περιοχές με δενδροκαλλιέργειες, το πλάτος της ζώνης εργασίας για τον κύριο κλάδο θα 
ελαττωθεί στα 16m και για τους υποκλάδους στα 12m. Τα πλάτη των ζωνών εργασίας καθορίστηκαν βάσει 
του Ελληνικού κανονισμού αλλά και την διεθνή πρακτική ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με ασφάλεια, οι 
κατασκευαστικές δραστηριότητες. Στις κύριες διασταυρώσεις που έχει επιλεγεί να εφαρμοστούν μέθοδοι 
διασταύρωσης άνευ ορύγματος η ζώνη εργασίας έχει προβλεφθεί να διευρυνθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, για τον κλάδο αγωγού έχει προβλεφθεί: 

- Διευρυμένη ζώνη εργασίας 50mx40m & 30mx20m για την εγκατάσταση του φρέατος εισόδου και εξόδου 
αντίστοιχα στις περιπτώσεις που η κατασκευή προτείνεται να γίνει με την μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης 
(boring) 

- Διευρυμένη ζώνη εργασίας 80mx80m στις διασταυρώσεις όπου η προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής είναι 
Οριζόντια Κατευθυνόμενη διάτρηση (HDD) - Διευρυμένη ζώνη εργασίας 30mx30m & 30mx20m για την 
εγκατάσταση του φρέατος εισόδου και εξόδου αντίστοιχα στις περιπτώσεις που η κατασκευή προτείνεται 
ναγίνει με την μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης (boring). 

- Διευρυμένη ζώνη εργασίας 60mx60m στις διασταυρώσεις όπου η προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής είναι 
Οριζόντια Κατευθυνόμενη διάτρηση (HDD). 

Για τους υποκλάδους έχει προβλεφθεί 

- Διευρυμένη ζώνη εργασίας 30mx30m & 30mx20m για την εγκατάσταση του φρέατος εισόδου και εξόδου 
αντίστοιχα στις περιπτώσεις που η κατασκευή προτείνεται να γίνει με την μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης 
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(boring) 

- Διευρυμένη ζώνη εργασίας 60mx60m στις διασταυρώσεις όπου η προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής είναι 
Οριζόντια Κατευθυνόμενη διάτρηση (HDD). 

Στις περιπτώσεις όπου είτε ο κλάδος αγωγού είτε οι υποκλάδοι του πρόκειται να εγκατασταθούν σε 
παραλληλία με τους υφιστάμενους αγωγούς του TAP και του ΔΕΣΦΑ, η απόσταση καθώς και η ζώνη 
εργασίας έχουν ορισθεί έτσι ώστε όλες οι κατασκευαστικές εργασίες να εκτελεστούν εκτός της ζώνης 
δουλείας των εν λόγω έργων. 

-Συσχέτιση του Έργου με άλλα Έργα 

Υπάρχουν τρία (3) επιπλέον έργα αγωγών φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα: 

1. Το ΕΣΜΦΑ του ΔΕΣΦΑ. 

2. Ο Διαδριατικός Αγωγός (TAP). Ο TAP είναι επίσης μέρος του Νότιου Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Φυσικού 
Αερίου. 

3. Ο μελλοντικός Αγωγός Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ, που περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία ενός 
συστήματος αγωγού μαζί με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις μεταφοράς αερίου από τα Ελληνοτουρκικά 
σύνορα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. 

σχ. 2  Συσχέτιση Χερσαίου υπό μελέτη έργου με άλλα έργα μεταφοράς ΦΑ 

Το έργο πλαισιώνει την εθνική πολιτική απολιγνιτοποίησης της χώρας ως το 2028 μέσω της επέκτασης του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) μέσω νέου κλάδου αγωγού και υποκλάδων στις 
Περιφέρειες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας . 

Η διάρκεια ζωής σχεδιασμού ορίζεται ως η αρχικά προγραμματισμένη χρονική περίοδος από την αρχική 
εγκατάσταση ή χρήση μέχρι τη μόνιμη απενεργοποίηση του συστήματος. Η διάρκεια ζωής για τον κλάδο α-
γωγού και τους υποκλάδους του θα είναι 40 χρόνια, για τις εγκαταστάσεις τουλάχιστον 25 χρόνια, και για το 

σύστημα καθοδικής προστασίας 50 χρόνια. 

Η διάρκεια ζωής του έργου μπορεί να παραταθεί μετά από σχετική επαναξιολόγηση της κατάστασης του 

έργου σε μελλοντικό χρόνο και η οποία δύναται να οδηγήσει σε επανακαθορισμό της υπολειπόμενης 
διάρκειας ζωής του έργου. Τέλος, το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί σε ένα χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
από τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. 

Επιπτώσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

Οι επιπτώσεις από τη κατασκευή του έργου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
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-Το έργο κατά την κατασκευή και λειτουργία του δεν προκαλεί επιπτώσεις στις μικροκλιματικές και 
βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. 

-Οι επιπτώσεις του έργου στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής 
κρίνονται σημαντικές κατά θέσεις μόνο κατά την περίοδο της κατασκευής. 

-Οι γεωλογικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκαλέσουν επιπτώσεις στο έργο λόγω κατολισθήσεων, 
καταπτώσεων, εδαφικής ρευστοποίησης αλλά και επιπτώσεων λόγω σεισμικής δραστηριότητας. Όποιες 
επιπτώσεις προκύψουν θα είναι ασήμαντες καθώς θα ληφθούν όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας για την 
ασφαλή θεμελίωση του έργου (πχ σταθεροποίηση πρανών μέσω έργων αντιστήριξης). 

-Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις του έργου στα είδη 
πανίδας της περιοχής αναμένεται να είναι αρνητικές, με σημαντικότερες την απώλεια και τον κατακερματισμό 
των ενδιαιτημάτων και τα αυξημένα επίπεδα θορύβου, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική 
όχληση για τα είδη Ορνιθοπανίδας. Δεδομένου ότι το έργο δεν διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές του 
δικτύου Natura 2000, δεν αναμένεται να αποψιλωθούν εκτάσεις με σπάνια, απειλούμενα ή/και 
προστατευόμενα είδη. Σε γενικές γραμμές πάντως εκτιμάται ότι με τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων οι 
επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα μπορούν να μετριαστούν σε σημαντικό βαθμό. 

-Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα χωροταξικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεδομένου ότι το έργο είναι 
σύμφωνο με τις κατευθύνσεις των οικείων χωροταξικών σχεδίων. 

-Οι επιπτώσεις του έργου στις τεχνικές υποδομές περιορίζονται στη φάση της κατασκευής. Οι 
σημαντικότερες επιπτώσεις σχετίζονται με το οδικό δίκτυο λόγω του πλήθους των διασταυρώσεων. Η 
κατασκευή των διασταυρώσεων του έργου με το οδικό δίκτυο θα απαιτήσει πιθανές προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα ποικίλουν ανάλογα με την κατάταξη της 
οδού και τη μέθοδο διέλευσης. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων αυτών. 

-Το έργο προκαλεί θετικές επιδράσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθώς οι κάτοικοι στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου θα ωφεληθούν από αυτό και σε ατομικό επίπεδο (κατασκευή τοπικών δικτύων διανομής 
αερίου). 

-Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη φάση κατασκευής. Οι όποιες τοπικά 
αυξημένες συγκεντρώσεις PM10 είναι χρονικά και τοπικά περιορισμένες και μπορούν να μειωθούν με τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στον τομέα αυτό 
περιβάλλοντος. 

-Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αναμένεται τοπική επιβάρυνση κατά την κατασκευή 
του έργου πλησίον οικιστικών συνόλων. Οι όποιες επιπτώσεις, μπορούν να αμβλυνθούν με τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων κατά τη φάση κατασκευής. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται υπερβάσεις των 
νομοθετημένων ορίων. 

-Όσον αφορά τις επιπτώσεις στα ύδατα, αυτές περιορίζονται κατά τη φάση κατασκευής και της δοκιμαστικής 
λειτουργίας του έργου. Συγκεκριμένα αναμένονται περιορισμένης έκτασης και έντασης επιπτώσεις κατά τη 
διέλευση των αγωγών από υδατορρεματα με τη μέθοδο της ανοιχτής εκσκαφής και κατά την άντληση 
υπογείων υδάτων για την ταπείνωση του υδροφορέα. 

Διαβούλευση Απόψεις Φορέων 

Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία της γνωμοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
του έργου και της διέλευσής του από δύο (2) διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ, ζητήθηκαν οι 
απόψεις των Δ/νσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας της ΠΚΜ, όπου το 
περιεχόμενο της εν λόγω ΜΠΕ άπτεται των χωρικών αρμοδιοτήτων τους. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Πέλλας (15o σχετικό) αναφέρει εν κατακλείδι ότι 
«συναινεί και δεν έχει αντιρρήσεις επί της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, με την προϋπόθεση της τήρησης των 
προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως αυτά περιγράφονται σε 
αυτήν»  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Ημαθίας (16o σχετικό) δεν έχει αντίρρηση για το 
περιεχόμενο του φακέλου του έργου ``Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας``, 
εφ` όσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην 
υποβληθείσα ΜΠΕ. 

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελματων της ΠΕ Πέλλας 
(17o σχετικό) δεν έχει αντίρρηση για το περιεχόμενο του φακέλου του έργου ``Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας``, εφ` όσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό ότι το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ)  υπογραμμίζει τη σημασία των νέων επενδύσεων στον τομέα 
του φυσικού αερίου καθώς επίσης ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι 
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  γνωμοδοτούμε θετικά  

για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ και την κείμενη νομοθεσία και έχοντας υπόψη τα εξής: 

 Το περιεχόμενο της ΜΠΕ κυρίως ως προς τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων 
αρνητικών επιπτώσεων 

 Τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των ΠΕ Πέλλας και 
Ημαθίας της ΠΚΜ 

 Ότι στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν επαρκώς και και με αντικειμενικά κριτήρια 
οι εναλλακτικές επιλογές όδευσης του αγωγού. 

 Ότι οι εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζονται είναι βιώσιμες και έχουν ληφθεί υπόψη κατά το 
σχεδιασμό του έργου. Εάν κατά τη διάρκεια του περαιτέρω σχεδιασμού του έργου προκύψουν 
πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις (που δεν έχουν περιληφθεί στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ) και 
εφόσον η πρόσθετη εναλλακτική λύση αξιολογηθεί ως πλέον κατάλληλη θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 Ότι η τεχνική περιγραφή του έργου βασίζεται στα τεχνικά δεδομένα και τα τεύχη τεχνικού 
σχεδιασμού που είναι διαθέσιμα τη χρονική περίοδο προετοιμασίας της παρούσας Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε περίπτωση που εξάγονται ακριβέστερα τεχνικά δεδομένα που 
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
4014/2011 (Διαδικασία αξιολόγησης της τελικής μελέτης και υλοποίησης ενός έργου ή μιας 
δραστηριότητας). Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος 
συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού ή τεχνική περιβαλλοντική μελέτη σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 
του σχεδιασμού.  

 Ότι για την πραγματοποίηση του έργου πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Τα πρανή που τυχόν δημιουργηθούν να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να αποφευχθούν οι 
κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης. Οι 
φυτεύσεις να συντηρηθούν επαρκώς για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. 

 Τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή του έργου θα εξασφαλιστούν από τα νομίμως 
λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.  

 Δεν θα γίνει εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα και χειμάρρους για την εξασφάλιση της 
ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε επιφάνειες με αξιόλογη βλάστηση. Αυτά θα 
συλλέγονται και θα διατίθενται σε κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) 

 Για τη φάση τερματισμού, εφόσον απαιτείται, θα υποβληθεί λεπτομερές σχέδιο στις αρμόδιες αρχές 
προς έγκριση πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία τερματισμού των δραστηριοτήτων, στο 
οποίο θα αναφέρονται οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, τις 
ορθές πρακτικές και τις τεχνολογίες διάλυσης που θα είναι διαθέσιμες στον χρόνο εκτέλεσης του 
σχεδίου. 

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 λέγοντας ότι είναι γενικά θετικοί στην 
επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου για οικιακή κατανάλωση και θερμική χρήση. 
Βέβαια δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς στο πλαίσιο των μεγάλων αυξήσεων στις 
τιμές της ενέργειας και της όξυνσης της ενεργειακής φτώχειας και όσων νοικοκυριών 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Το γεγονός ότι το προτεινόμενο δίκτυο κινείται παράλληλα 
του αγωγού TAP αποκαλύπτει και το μύθο περί τροφοδοσίας αυτών των περιοχών με 
φθηνό φυσικό αέριο από τον εν λόγω αγωγό. Διατηρούνε επιφυλάξεις και λόγω της 
αδυναμίας των υπηρεσιών να ελέγξουν του όρους της ΣΜΠΕ.  

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
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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 με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: “Αγωγός 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας”, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
Έργου (ΠΕΤ) 2104507914 και ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 11η: Μεταφορά 
ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών με Α/Α 01: Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας 
ή ενταγμένοι στα Ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις” 
(ΠΕΤ: 2104507914), σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο 
έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. πρωτ. 582476(725)/12-11-2021 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΚΜ. 
 
Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
Η Γραμματέας 

Κουκίδου Ηρώ                                                         
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