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ΘΕΜΑ  2

«Γνωμοδότηση επί  της  μελέτης  περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων για  την Στρατηγική
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
του  Τομεακού  Προγράμματος  Ανάπτυξης
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων 2021-2025»

Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/28-06-2021
Αριθμ. Απόφασης:  44 / 2021
      
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 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.
383326(495)/24-06-2021  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,
Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  &  Περιβάλλοντος  της  Π.Κ.Μ.,  κ.  Κωνσταντίνου
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24-06-2021 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  τρία  (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. Μαλλιαρας 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.  Τεκτερίδης Γαβριήλ-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
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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
μελέτης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την  Στρατηγική  Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  2021-2025»  και   έθεσε  υπόψη  της
Επιτροπής  την  αρ.  πρωτ.  οικ.  355079(926)/11-06-2021  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 ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1.Η ΚΥΑ υπ’ αρ. 107017/2006 (Β΄ 1225) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδί-
ων 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 43137 – 12-04-2021 Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων –ΕΣΠΑ, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων «Ανακοίνωση δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.
3. Το με ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 34051/2329/8-4-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/
Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) - “Διαβίβαση Στρατηγι-
κής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025” Τμήμα Γ'
4.  Το με ΑΠ 233076 (310)/21-04-2021)  Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ {241924 (605)/23-04-2021
Π&Υ.ΠΚΜ} “Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025”
5. Το με ΑΠ 241924 (605)/27-04-2021 Διαβιβαστικό Τμ.Περ.& Υδρ.ΠΚΜ, προς ΠΕ ΠΚΜ. “Στρατηγική
Μελέτη  περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  Τομεακού  Προγράμματος  Ανάπτυξης  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025”
6.Το  με  ΑΠ  249379(720)/29-04-2021  Τμ.Περ.&Υδρ.  Πέλλας  {256387(664)/  05-05-2021  Π&Υ.ΠΚΜ}.
“Απόψεις επί της ΣΜΠΕ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων 2021-2025”
7. Το με ΑΠ 251151(6624)/14-05-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. της Μ.Ε.Θ. {288410(736)/14-05-2021
Π&Υ.ΠΚΜ}. Εισήγηση επί της “Στρατηγικής Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025”
8.  Το  με  ΑΠ 249439(1101)/28-05-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ.  ΠΕ Κιλκίς  {335745(871)/04-06-2021
Π&Υ.ΠΚΜ}. “Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025”
9. Το με ΑΠ 249325(1320)/04-06-2021 έγγραφο Τμ.Περ.&Υδρ. ΠΕ Ημαθίας {345236(900)/09-06-2021
Π&Υ.ΠΚΜ} “Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Το-
μεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025”
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αναπτυξιακή στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την προγραμματική περίοδο
2021 – 2025 υπηρετεί τον κεντρικό στόχο για την ελληνική οικονομία που είναι η συστηματική αύξηση
της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, καθώς και η στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τε-
χνολογία και την καινοτομία.
Ο κύριος στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η στήριξη και η ανάπτυ-
ξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με
έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο
δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη Χώρα. Έμφαση απαιτείται
να δοθεί:
· στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την αξιοποίηση των παραγόμενων παραγωγικών γνώσεων
ως βάση βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, 
· στην παραγωγική διασύνδεση και την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας,
·στην αξιοποίηση οικονομιών και ωφελειών που προκύπτουν ως συνέπεια των γεωγραφικών βιομηχανι-
κών συγκεντρώσεων, καθώς και ως αποτέλεσμα της οικοδόμησης ευρύτερων οικοσυστημάτων συνεργα-
ζόμενων επιχειρήσεων και
· στην ανάπτυξη τεχνολογιών και την ενίσχυση επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς της κυκλι-
κής οικονομίας, της ενεργειακής εξοικονόμησης και της κλιματικής αλλαγής. Η υποβοήθηση του αναπτυ-
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ξιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας απαιτείται να υποστηριχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό σε
οριζόντιες αλλά και κλαδικές εξειδικεύσεις ιδίως στους κλάδους υψηλής προτεραιότητας και τους τομείς
παραγωγικής αιχμής.
2. Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Η αναπτυξιακή στρατηγική διαμόρφωσε τη δομή του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΝΕΠ
σε τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής και ένα υποπρόγραμμα Υποστήριξης-Τεχνικής Βοή-
θειας Προγράμματος. Το κάθε υποπρόγραμμα επιδιώκει συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους και πε-
ριλαμβάνει επιλεγμένες κατηγορίες δράσεων αντίστοιχα με τους τομείς ευθύνης και τις καθ΄ ύλην αρμο-
διότητες της κάθε Γενικής Γραμματείας (Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Βιομηχανίας, Έρευνας & Και-
νοτομίας και Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή).
Οι άξονες προτεραιότητας του ΤΠΑ όπως ορίζονται στο ΕΠΑ είναι οι εξής ανά Υποπρόγραμμα:
Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
· Υπό τον αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ «Έξυπνη Ανάπτυξη»:
 Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα
Υποπρόγραμμα 2: Ενίσχυση της βιομηχανίας
· Υπό τον αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ «Έξυπνη Ανάπτυξη»:
 Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα
 Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιοποίηση
Υποπρόγραμμα 3: Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας
· Υπό τον αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ «Έξυπνη Ανάπτυξη»:
 Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής
 Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα
 Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
 Συστάδες Ανάπτυξης
Υποπρόγραμμα 4: Στήριξη του Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή
· Υπό τον αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ «Έξυπνη Ανάπτυξη»: ”
Βιομηχανική μετάβαση και επιχειρηματικότητα 
Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιοποίηση
Στον  επόμενο  πίνακα παρουσιάζονται  ανά Υποπρόγραμμα  και  Άξονα Προτεραιότητας  οι  ενδεικτικές
κατηγορίες έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν.

Πίνακας 1: Συσχέτιση αξόνων προτεραιότητας ΤΠΑ με ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων

Υποπρόγραμμα
Άξονας

Προτεραιότητας
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

Υποπρόγραμμα 1: 
Ενίσχυση 
επιχειρηματικότητας/
δημιουργία φιλικού 
επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος

Βιομηχανική μετάβαση 
και επιχειρηματικότητα

Επιχορήγηση Επενδυτικών Σχεδίων (ν.3299/04)

Επιχορήγηση Επενδυτικών Σχεδίων (ν.3908/11)

Επιχορήγηση Επενδυτικών Σχεδίων (ν. 4399/2016 & 4712/2020)

Προσέλκυση Ξένων Κεφαλαίων

Ενίσχυση Στρατηγικών Επενδύσεων

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέσω ΣΔΙΤ

Οργάνωση και λειτουργία Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων

Δημιουργία Χρηματοδοτικών Εργαλείων Επενδύσεων & 
Συνεπενδύσεων 

Υποπρόγραμμα 2: 
Ενίσχυση της 
βιομηχανίας

Βιομηχανική μετάβαση 
και επιχειρηματικότητα

Επενδυτικά Κίνητρα σε επιχειρήσεις & Εκσυγχρονισμός Παραγωγικών 
φορέων

Δράσεις ενίσχυσης βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας,  της 
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

Ανάπτυξη Μηχανισμών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 

Δράσεις για την προσαρμογή της βιομηχανίας στις νέες τεχνολογίες 
στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Δράσεις για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής 
οικονομίας

Δράσεις για αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
στη Βιομηχανία
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Δράσεις για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων

Δράσεις προσέλκυσης επενδύσεων, επέκτασης ή/ και εκσυγχρονισμού 
των υποδομών υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) 
καθώς και ίδρυσης νέων 

Δράσεις εξυγίανσης Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

Δράσεις για την υποστήριξη πολιτικών βιομηχανικής μετάβασης σε 
κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας και την ενσωμάτωση ανερχόμενων 
τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής και ανερχόμενων βιομηχανικών  
τεχνολογιών στην παραγωγική βάση

Δράσεις στήριξης βιομηχανικών οικοσυστημάτων 

Δημόσια Διοίκηση και 
Ψηφιοποίηση

Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος εποπτείας 
της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων 

Ανάπτυξη/Επέκταση Ψηφιακών Εργαλείων και Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος υποδομών 
ποιότητας - Αναβάθμιση και στήριξη των εθνικών υποδομών ποιότητας
του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της Χώρας στους τομείς της 
Τυποποίησης, Διαπίστευσης, Πιστοποίησης (εργαστήρια-φορείς 
πιστοποίησης) και Μετρολογίας

Κίνητρα για την εφαρμογή συστημάτων και σημάτων ποιότητας. 
Βράβευση επιχειρήσεων -Αριστεία Ποιότητας παραγωγικών 
διεργασιών και προϊόντων 

Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 
Βιομηχανικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Σύνδεση με το Εθνικό 
Σύστημα ποιότητας

Υποπρόγραμμα 3: 
Ενίσχυση της 
έρευνας και 
καινοτομίας  

Δημιουργία επιλεγμένων 
κεντρικών ερευνητικών 
κέντρων και 
προγραμμάτων σε τομείς
αιχμής

Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών προγραμμάτων σε 
τομείς αιχμής

Δράσεις αντιμετώπισης του brain drain 

Δράσεις υποστήριξης των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και 
των ερευνητικών δομών των ΑΕΙ, σε κτιριακό επίπεδο και σε εξοπλισμό

Δημιουργία ερευνητικής 
τεχνογνωσίας και 
λύσεων ΤΠΕ στον 
δημόσιο τομέα

Δράσεις μεταφοράς προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στην Δημόσια 
Διοίκηση με γνώμονα την αρτιότερη λειτουργία της και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών

Προώθηση 
αποτελεσμάτων έρευνας,
καινοτομίας και 
τεχνολογίας στις 
επιχειρήσεις

Δράσεις οι οποίες θα αφορούν την αξιοποίηση των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων στρατηγικών τομέων παρέμβασης

Συνέργειες επιχειρήσεων και Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Συστάδες Ανάπτυξης Ανάπτυξη και βιώσιμη λειτουργία συστάδων καινοτομίας

Υποπρόγραμμα 4: 
Στήριξη του 
εμπορίου και 
προστασία 
καταναλωτή

Βιομηχανική μετάβαση 
και επιχειρηματικότητα

Δράσεις υποστήριξης της ομαλής λειτουργίας του εμπορίου 
(επιχειρήσεων και καταναλωτών), για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων της Ελληνικής αλλά και παγκόσμιας οικονομίας

Δράσεις αναβάθμισης της παρουσίας των επιχειρήσεων και ανάδειξης 
των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

Δράσεις εκσυγχρονισμού των δημοσίων συμβάσεων
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Αναβάθμιση της εμπορικότητας, της ελκυστικότητας και της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αστικά κέντρα της Χώρας

Δημόσια Διοίκηση και 
Ψηφιοποίηση

Μεταφορά προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στην Δημόσια Διοίκηση 
με γνώμονα την αρτιότερη λειτουργία της και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και 
επιχειρήσεων

Δημιουργία ηλεκτρονικών μέσων/ψηφιακών εργαλείων και δράσεων 
για την ενημέρωση, την πρόληψη και την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών

Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών

3 Η ΣΜΠΕ του ΤΠΑ

Στη ΣΜΠΕ διερευνώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτάσεων που περιέχονται στο ΤΠΑ, η
προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και  τέλος η ανάδειξη της  βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις
προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Οι περιβαλλοντικοί τομείς που εξετάζονται, περιλαμβάνονται στην Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017, με
την  οποία  έγινε  η  ενσωμάτωση  της  οδηγίας  2001/42//ΕΚ  στο  Ελληνικό  δίκαιο.  Οι  ομάδες
περιβαλλοντικών τομέων είναι οι εξής:

Βιοποικιλότητα – χλωρίδα – πανίδα
Πληθυσμός – ανθρώπινη υγεία – υλικά περιουσιακά στοιχεία
Υδατικοί πόροι – υγρά απόβλητα
Έδαφος – στερεά απόβλητα
Αέρας – κλιματικοί παράγοντες –ατμοσφαιρική ρύπανση – ενέργεια
Πολιτιστική κληρονομιά – τοπίο

3.1 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της χώρας 

Τα βασικά  περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά που  αναλύθηκαν   κατά την περιγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης, που αποτυπώνει  τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις τάσεις αυτών,
είναι τα εξής:

Ύδατα 

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιους πόρους γλυκών υδάτων, ωστόσο αναμένεται να ενταθούν τα ζητήματα
λειψυδρίας  λόγω της  κλιματικής  αλλαγής.  Παρατηρείται  υπέρμετρη  άντληση γλυκών υδάτων κυρίως
εξαιτίας  της  άρδευσης.  Ένα ικανοποιητικό  μερίδιο  των  υδάτινων  μαζών  έχουν  καλή  οικολογική  και
χημική κατάσταση. Υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας και τα περισσότερα ύδατα
κολύμβησης είναι  εξαιρετικής ποιότητας.  z Οι τάσεις όσον αφορά την άντληση και  την ποιότητα των
υδάτων  θα  πρέπει  να  αξιολογηθούν  καλύτερα  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι  πιέσεις  από  τη
διάχυτη ρύπανση και την εκτεταμένη άρδευση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της χρήσης
λιπασμάτων,  φυτοφαρμάκων  και  υδάτινων  πόρων  στη  γεωργία.  Σε  πολλά  αστικά  κέντρα  δεν
διασφαλίζεται κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων.

Στερεά απόβλητα

Την  τελευταία  δεκαετία  η  Χώρα  έχει  πραγματοποιήσει  πρόοδο  για  το  κλείσιμο  των  παράνομων
χωματερών και την επέκταση συστημάτων ευθύνης των παραγωγών αποβλήτων. Ένα μεγάλο ποσοστό
των αστικών αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής και είναι απίθανο να επιτευχθεί ο
στόχος του 50% για την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση στην Ελλάδα έως το 2020. Στα μέσα του
2018, περισσότεροι  από 50 χώροι διάθεσης αποβλήτων δεν πληρούσαν τις  απαιτήσεις  της ΕΕ ενώ
εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Ενέργεια – ΑΠΕ 

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ (κυρίως της αιολικής
και της ηλιακής με χρήση φωτοβολταϊκών. Το 2018, οι (ΑΠΕ) αντιστοιχούσαν στο 13% της συνολικής
παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας και στο 31% της ηλεκτροπαραγωγής, υπερκεράζοντας τον μέσο
όρο του ΟΟΣΑ (10% και 26% αντίστοιχα). Η Χώρα πέτυχε τον στόχο για το 2020 που έθεσε η Οδηγία
της ΕΕ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εντούτοις, εξακολουθεί να
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και τον άνθρακα.

Εκπομπές CO2 και  ενεργειακή απόδοση  
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Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται ως επί το πλείστον από τους κλάδους της ενέργειας
και των μεταφορών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες του ΟΟΣΑ με τη μεγαλύτερη ένταση
άνθρακα λόγω της έντονης εξάρτησης από τον άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από
το πετρέλαιο για τις μεταφορές, τη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά νησιά. Οι
εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου  μειώθηκαν  αισθητά.  Η  οικονομική  κρίση,  που  περιόρισε  την
ενεργειακή ζήτηση, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη μείωση αυτή, παρότι σε αυτό συνέβαλε επίσης η στροφή
προς καθαρότερα καύσιμα.  Η Ελλάδα ξεπέρασε  τον  στόχο της για  την πρώτη  περίοδο ανάληψης
υποχρεώσεων βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Οι ετήσιες επενδυτικές ανάγκες για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και  την ενεργειακή απόδοση εκτιμώνται  ότι  υπερβαίνουν το 2% του ΑΕΠ του 2018
ετησίως. Το ΕΣΕΚ προβλέπει την ανακαίνιση 60.000 κτιρίων ετησίως μέχρι το 2030. 

Προσαρμογή   στην κλιματική αλλαγή

Οι κυριότεροι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα η μείωση
των βροχοπτώσεων, η άνοδος της στάθμης των υδάτων και η έλλειψη γλυκών υδάτων. Η κλιματική
αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Η Χώρα έχει
ενισχύσει το πλαίσιο πολιτικής για την προσαρμογή. Ωστόσο, η υλοποίηση είναι σε εξέλιξη.

Ατμοσφαιρική  Ρύπανση

Οι εκπομπές και οι συγκεντρώσεις των βασικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν μειωθεί, κυρίως χάρη
στον  περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας,  τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και  τη χρήση
καθαρότερων καυσίμων. Σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις, η Χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την
τήρηση των δεσμεύσεών της σχετικά με τη μείωση των εκπομπών για το 2020 και το 2030 βάσει της
Οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών. Εξακολουθούν να καταγράφονται ατμοσφαιρικοί ρύποι
στις αστικές περιοχές που υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από την νομοθεσία της ΕΕ, με σοβαρές
επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία. Η Ελλάδα υστερεί στην ανάπτυξη ενός εθνικού προγράμματος ελέγχου
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Βιοποικιλότητα  

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα χάρη σε μια πλούσια
ποικιλομορφία ειδών, σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης, μεγάλο μήκος ακτογραμμής και χιλιάδες
νησιά που δημιουργούν διαφοροποιημένα τοπία με υψηλή αισθητική και πολιτιστική αξία. Η προστασία
των φυσικών ενδιαιτημάτων έχει βελτιωθεί, αλλά περισσότερο από το ήμισυ των ειδών βρίσκεται σε μη
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Τα κύρια αίτια απώλειας της βιοποικιλότητας είναι η αστυφιλία, ο
κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, η ρύπανση, τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη, η κλιματική αλλαγή και
οι  πυρκαγιές.  Οι κυριότερες πιέσεις προέρχονται  από τη γεωργία,  την αλιεία,  τις  μεταφορές και  τον
τουρισμό (ιδίως στις παράκτιες περιοχές). Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο εθνικό
σύστημα  παρακολούθησης  της  βιοποικιλότητας  και  δεν  έχει  σημειώσει  πρόοδο  ως  προς  την
ενσωμάτωση των ζητημάτων βιοποικιλότητας στους κλάδους της οικονομίας. 

Πληθυσμός και απασχόληση

Ειδικότερα ως προς τον πληθυσμό και την απασχόληση καταγράφονται ιδιαίτερα αρνητικά δεδομένα για
την απασχόληση καθώς και δυσμενείς δημογραφικές αλλαγές.

3.2 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να επηρεαστούν 

Ύδατα 

Η κατάσταση των υδατικών συστημάτων δεν αναμένεται  να μεταβληθεί εξαιτίας  της  εφαρμογής του
Προγράμματος. Δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπου απαιτείται εκτεταμένη χρήση υδατικών πόρων  ή
άλλων υδρομορφολογικών παρεμβάσεων.      

Στερεά απόβλητα

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  και κυρίως της βιομηχανίας συμβάλει σε δράσεις που αφορούν την
πράσινη  οικονομία  συμπεριλαμβανομένου και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Η διαχείριση αφορά
κυρίως εξειδικευμένους κλάδους  του  δευτερογενή τομέα και λιγότερο των ΑΣΑ. 

Ενέργεια – ΑΠΕ 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις για την ενέργεια και τις ΑΠΕ συμβάλλοντας
στην επίτευξη των στόχων. 

Εκπομπές CO2 και  ενεργειακή απόδοση  

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις για την μείωση των εκπομπών ΑτΘ και
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων. 

Προσαρμογή   στην κλιματική αλλαγή

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα δεν συσχετίζεται  άμεσα με  παρεμβάσεις που αφορούν την προσαρμογή
στην  κλιματική  αλλαγή  και  επομένως  δεν  θεωρείται  ότι  επηρεάζει  αρνητικά  τη  συγκεκριμένη
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περιβαλλοντική παράμετρο.      

Ατμοσφαιρική  Ρύπανση

Το  προτεινόμενο  Πρόγραμμα  δεν  αναμένεται  να  μεταβάλει  αρνητικά  τη  συγκεκριμένη  κατάσταση.
Αντίθετα προβλέπονται  θετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας για τον τομέα της
βιομηχανίας.     

Βιοποικιλότητα  

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα δεν συσχετίζεται  άμεσα με  παρεμβάσεις που αφορούν τη βιοποικιλότητα
και  τις  προστατευόμενες περιοχές και  επομένως δεν επηρεάζει   τη μεταβολή της κατάστασης  στην
παράμετρο αυτή.      

Πληθυσμός και απασχόληση

Το πρόγραμμα  δεν  αναμένεται  να  επηρεάσει  αρνητικά  άλλες   ανθρωπογενείς  κυρίως  παραμέτρους
(πληθυσμός,  απασχόληση,  υποδομές  κλπ).  Αντίθετα  αναμένεται  να  επηρεάσει  θετικά   ειδικά  την
ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.   

3.3 Σύνοψη των αναμενόμενων επιπτώσεων 

Βιοποικιλότητα – χλωρίδα – πανίδα

Θετικές επιπτώσεις

Δεν αναμένονται επιπτώσεις

Αρνητικές επιπτώσεις

Μικρές επιπτώσεις κατάληψης εδάφους και αλλαγής βλάστησης από κατασκευαστικές εργασίες.

Όχληση κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής (θόρυβος – σκόνη), μικρής χρονικής διάρκειας

Πληθυσμός – ανθρώπινη υγειά – υλικά περιουσιακά στοιχεία

Θετικές επιπτώσεις

Συγκράτηση  του  πληθυσμού  και  αποφυγή  της  μετανάστευσης,  λόγω  των  αναμενόμενων  θέσεων
εργασίας που διατηρούνται ή αυξάνονται.

Το βιοτικό επίπεδο και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό βελτιώνονται, είτε με την εξασφάλιση
θέσεων εργασίας, είτε με βελτίωση των υπηρεσιών τόσο του δημοσίου, όσο και του εμπορικού τομέα
που ενισχύονται.

Η αξία γης και ακινήτων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων βελτιώνεται.

Με την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και  των νέων καινοτόμων τεχνολογιών στη βιομηχανία,
αναμένεται  μικρή βελτίωση σε σχέση με την έκθεση του πληθυσμού σε θόρυβο ή βιομηχανικό κίνδυνο.

Αρνητικές επιπτώσεις

Δεν αναμένονται επιπτώσεις

Υδατικοί πόροι – υγρά απόβλητα

Θετικές επιπτώσεις

Η  πράσινη  ανάπτυξη  και  οι  καινοτόμες  σύγχρονες  τεχνολογίες  που  προωθούνται  παράλληλα,
αναμένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, τόσο στη μείωση της παραγωγής, όσο και στην καλύτερη
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Οι επιδράσεις αυτές αναμένονται τόσο στις νέες μονάδες, όσο και
σε υφιστάμενες που θα τύχουν την κατάλληλη ενίσχυση.

Αρνητικές επιπτώσεις

Με την  ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας που προσβλέπει το Πρόγραμμα, εκτιμάται ότι
θα προκύψουν νέες ποσότητες υγρών αποβλήτων. 

Έδαφος – στερεά απόβλητα

Θετικές επιπτώσεις

Η  πράσινη  ανάπτυξη  και  οι  καινοτόμες  σύγχρονες  τεχνολογίες  που  προωθούνται  παράλληλα,
αναμένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, τόσο στη μείωση της παραγωγής, όσο και στην καλύτερη
επεξεργασία και  διάθεση των στερεών αποβλήτων.  Οι επιδράσεις  αυτές αναμένονται  τόσο στις  νέες
μονάδες, όσο και σε υφιστάμενες που θα τύχουν την κατάλληλη ενίσχυση.

Αναμένεται να ενισχυθούν (υφιστάμενες ή νέες) επιχειρήσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Αρνητικές επιπτώσεις
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Με την αναμενόμενη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας που προσβλέπει το Πρόγραμμα,
εκτιμάται ότι θα προκύψουν νέες ποσότητες στερεών αποβλήτων. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση – κλιματικοί παράγοντες - ενέργεια

Θετικές επιπτώσεις

Η  πράσινη  ανάπτυξη  και  οι  καινοτόμες  σύγχρονες  τεχνολογίες  που  προωθούνται,  αναμένεται  να
επιφέρουν θετικά  αποτελέσματα,  στη μείωση της επιβάρυνσης  από αέριους ρύπους,  στην καλύτερη
ενεργειακή απόδοση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι επιδράσεις αυτές αναμένονται τόσο στις νέες
μονάδες,  όσο  και  σε  υφιστάμενες  που  θα  τύχουν  την  κατάλληλη  ενίσχυση.  Αναμένεται  αύξηση
παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, τόσο από τις νέες μονάδες παραγωγής που αναμένεται να
προκύψουν, όσο και από καινοτόμες επεμβάσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Με την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνονται οι αντίστοιχες μεταφορικές ανάγκες. 

Αρνητικές επιπτώσεις

Με την αναμενόμενη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας που προσβλέπει το Πρόγραμμα,
εκτιμάται ότι θα προκύψουν επιπλέον εκπομπές αέριων ρύπων. 

Αναμένεται αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας και  της μεταφοράς αγαθών. 

Τοπίο  – πολιτιστική κληρονομιά

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις  στο τοπίο της άμεσης περιοχής των κατασκευαστικών έργων δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθεί στη φάση αυτή. Ενδέχεται να υπάρχουν ήπιες παρεμβάσεις με τελικό αποτέλεσμα
ενδεχομένως καλύτερο για το τοπίο της περιοχής,  αλλά και  παρεμβάσεις  διατάραξης και  αισθητικής
υποβάθμισης.

3.4 Εναλλακτικές δυνατότητες 

Εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης. Η εξέταση έγινε με
περιβαλλοντικά κριτήρια και αφορούσε 2 σενάρια με διαφορετικές κατανομές των πόρων μεταξύ των
υποπρογραμμάτων και τη μηδενική λύση. 

Μηδενική Λύση 

Στην  περίπτωση  της  μηδενικής  λύσης,  της  μη  εφαρμογής  του  προγράμματος,  οι  αναπτυξιακές
δυνατότητες που παρέχει μένουν αναξιοποίητες. Είναι προφανές ότι ακυρώνονται όλες οι αναμενόμενες
επιπτώσεις στους περιβαλλοντικούς τομείς, τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές.

1ο Εναλλακτικό Σενάριο 

Το 1ο εναλλακτικό σενάριο είναι η στρατηγική που τελικώς προτείνεται για το Πρόγραμμα, όπως αυτή
περιγράφεται παραπάνω.

2ο Εναλλακτικό Σενάριο 

Με βάση το Σενάριο 2, οι πόροι των υποπρογραμμάτων 1 και 2 περιορίζονται κυρίως στις ενισχύσεις των
αναπτυξιακών νόμων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υπόλοιπων δράσεων, ιδιαίτερα
σημαντικών κυρίως για το υποπρόγραμμα 2, που έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια μείωσης. Αντίστοιχα, με
βάση το σενάριο, ενισχύονται οι δράσεις των υποπρογραμμάτων 3 και 4. 

Αξιολόγηση  Μηδενικής Λύσης 

Επειδή  στο  Πρόγραμμα  έχει  επιτευχθεί  σε  μεγάλο  βαθμό  η  ενσωμάτωση  του  περιβαλλοντικού
παράγοντα, τόσο από πλευράς στόχων, όσο και στην εφαρμογή καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση,
αναμένεται να υπερισχύουν οι θετικές επιπτώσεις. Αντίστοιχα  αναμένεται να μειονεκτεί η λύση αυτή σε
σχέση με τα σενάρια υλοποίησης του Προγράμματος. 

Αξιολόγηση  1ου Σεναρίου  

Παρατηρούνται περιορισμένες δυσμενείς επιδράσεις, κυρίως για όσες  σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων
επιχειρήσεων, με πιο επιβαρυντικές τις νέες βιομηχανικές μονάδες. Από τις επιδράσεις αυτές, εκείνες που
αφορούν τη φάση κατασκευής, είναι περιορισμένης έντασης και διάρκειας. Σε αυτές που αφορούν στη
φάση λειτουργίας,  συνοδεύονται  από  αντίστοιχες  θετικές  επιδράσεις,  που σχετίζονται  κυρίως  με  την
προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και  της προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες της βιομηχανίας.

Αξιολόγηση 2ου Σενάριο

Παρατηρείται η απώλεια θετικών επιδράσεων που σχετίζονται με την μείωση των αποβλήτων και  την
εξοικονόμηση ενέργειας,  κατ’ αναλογία με την υποβάθμιση αναμενόμενων δράσεων όπως η πράσινη
ανάπτυξη και η προσαρμογή της βιομηχανίας στις νέες τεχνολογίες, λόγω του σεναρίου. Επιπλέον, δεν
αναμένονται αντίστοιχης έντασης θετικές επιπτώσεις από την ενίσχυση δράσεων των υποπρογραμμάτων
3 και 4.
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Από την ανάλυση προκρίθηκε το σενάριο που αποτελεί και την πρόταση. Στην ουσία επιβεβαιώθηκε ότι
εκτός από τη λειτουργική κατανομή πόρων μεταξύ των υποπρογραμμάτων και τον άρτιο σχεδιασμό από
αναπτυξιακής πλευράς, η πρόταση ήταν και από περιβαλλοντικής πλευράς σωστά δομημένη, γεγονός
που υποδεικνύει το μεγάλο βαθμό ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού παράγοντα σε αυτή.

3.5 Προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης

Με βάση τις προδιαγραφές για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, απαιτείται η παρακολούθηση
των επιπτώσεων της υλοποίησης του προγράμματος «προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προσδιοριστούν
οι απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να είναι σε θέση να ληφθούν τα διορθωτικά μέτρα». Θα πρέπει
να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος, σε σχέση με τους στόχους του,
από τις αρμόδιες αρχές. 

Η παρακολούθηση συνίσταται στη διαμόρφωση ενός συστήματος δεικτών, μέσω των οποίων γίνεται ο
έλεγχος  των  επιδράσεων  στις  περιβαλλοντικές  παραμέτρους.  Στη  διαδικασία  αυτή  και  για  την
αποτελεσματικότητα του συστήματος, σημαντικό ρόλο έχει η επιλογή των κατάλληλων δεικτών που θα
συνδέονται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που παρακολουθούνται. 

Η  παρακολούθηση  των  περιβαλλοντικών  δεικτών  μπορεί  να  αποτελεί  τμήμα  της  συνολικότερης
παρακολούθησης για την υλοποίηση του προγράμματος. Η συχνότητα ελέγχου μπορεί να είναι ετήσια,
σε αναλογία με την παρακολούθηση υλοποίησης.

Η διαμόρφωση του συστήματος παρακολούθησης  ακολουθεί  την ομαδοποίηση των περιβαλλοντικών
τομέων, σε αναλογία με την ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων. 

4 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:

Θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα ακολουθεί τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Περιλαμβάνει άξονες
που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, της έρευνας και της καινοτομίας
και τη στήριξη του εμπορίου και την προστασία του καταναλωτή. Σε πολλούς από τους άξονες, εκτός
από αναπτυξιακούς στόχους, περιλαμβάνονται και στόχοι που ενισχύουν την αειφορία, όπως η πράσινη
ανάπτυξη,  η  κυκλική  οικονομία,  η  εφαρμογή  νέων  τεχνολογιών,  η  ενίσχυση  των  ΑΠΕ,  η  ψηφιακή
σύγκλιση και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

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.

Ανακεφαλαιώνοντας και αξιολογώντας συνολικά την προτεινόμενη ΣΜΠΕ του ΤΠΑ, αυτό κρίνεται  ως
ικανοποιητικό στη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

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.

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

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα Θωμά Δήμητρα, η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά επί
του θέματος και τόνισε ότι οι εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι απα-
ράδεκτα ανεπαρκείς. Άλλωστε και η ίδια η εισήγηση της υπηρεσίας παραδέχεται ότι
«στη ΣΜΠΕ η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι περισσότερο ποιοτική, παρά ποσοτι-
κή». Γίνεται παραδοχή ότι θα προκύψουν νέες ποσότητες υγρών και στερεών απο-
βλήτων, εκπομπές αέριων ρύπων ενώ οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο τοπίο «δεν
είναι δυνατόν να εκτιμηθούν στη φάση αυτή». Επίσης, το προτεινόμενο σύστημα πα-
ρακολούθησης είναι ασαφές και δεν διευκρινίζεται ποιες υπηρεσίες θα είναι υπεύθυ-
νες για την εφαρμογή του, με τι προσωπικό και αρμοδιότητες.
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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  κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και  Επενδύσεων  2021-2025,  σύμφωνα  με  τους  όρους-προϋποθέσεις   που
αναφέρονται  στο  έντυπο  τυποποιημένης  γνωμοδότησης-Δ9  (αρ.  πρωτ.  οικ.
355079(926)/11-06-2021) εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
της Π. Κ.Μ.).

Κατά  ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, Θωμά Δήμητρα,
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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