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ΠΑΣΡΑ, 27 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ. 131332/214
ΠΡΟ:
1. Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ &
Ενϋργειασ
Γεν. Δ/νςη Περιβαλλοντικόσ
Πολιτικόσ – Δ/νςη
Περιβαλλοντικόσ
Αδειοδότηςησ
2. Γραφεύο Αντιπεριφερειϊρχη
Ενϋργειασ, Περιβϊλλοντοσ,
Υυςικών Πόρων &
Φωροταξύασ κ.
Δημητρογιϊννη Λϊμπρου
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεύο Περιφερειϊρχη
2. Εκτελεςτικό Γραμματϋα
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ

ΘΕΜΑ: Διαβύβαςη τησ αριθμ. 28/25-05-2021 απόφαςησ του Περιφερειακού
υμβουλύου
ΦΕΣ: Η υπ’ αριθμ. 131330/660/19-05-2021 ειςόγηςη του Αντιπεριφερειϊρχη
Ενϋργειασ, Περιβϊλλοντοσ, Υυςικών Πόρων & Φωροταξύασ κ. Δημητρογιϊννη
Λϊμπρου
ασ διαβιβϊζουμε την υπ. αριθμ. 28/25-05-2021 απόφαςη του Περιφερειακού
υμβουλύου Δυτικόσ Ελλϊδασ με θϋμα «Γνωμοδότηςη επί τησ τρατηγικήσ
Μελέτησ
Περιβαλλοντικών
Επιπτώςεων
(ΜΠΕ)
του
Σομεακού
Προγράμματοσ Ανάπτυξησ του Τπουργείου Ανάπτυξησ και Επενδύςεων
2021-2025» και παρακαλούμε για τισ περαιτϋρω δικϋσ ςασ ενϋργειεσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Ακολουθεί απόφαςη του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
10η ΤΝΕΔΡΙΑΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 10ο
την Πϊτρα ςόμερα την 25/05/2021, ημϋρα Σρύτη και ώρα 14.00΄ ςυνόλθε ςε τακτικό
υνεδρύαςη, μϋςω τηλεδιϊςκεψησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 10 τησ από 11.3.2020 ΠΝΠ
(ΥΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό υμβούλιο Δυτικόσ Ελλϊδασ, ύςτερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 131338/215/19-05-2021 γραπτό πρόςκληςη του Προϋδρου του η
οπούα εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε ςε όλουσ τουσ κ.κ. Περιφερειακούσ υμβούλουσ,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.3852/2010 (ϊρθρ.167 παρ. 2).
τη υνεδρύαςη ςυμμετεύχαν επύ του ςυνόλου πενόντα ενόσ (51) μελών, τα
παρακϊτω μϋλη:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ- Πρόεδροσ
2. ΔΡΙΒΙΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ- Αντιπρόεδροσ
3. ΓΡΙΝΟΤ ΕΤΘΤΜΙΑ - Γραμματϋασ
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΣΡΤΥΩΝ
7. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
9. ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
10. ΒΟΤΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΤΥΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΠΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ
13. ΓΟΤΔΑ ΜΙΦΑΗΛ
14. ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟ
15. ΖΑΪΜΗ ΥΩΚΙΩΝ
16. ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΙΟΝΤΙΟ
17. ΚΑΡΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
18. ΚΑΡΠΕΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
19. ΚΑΣΑΡΗ-ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΟΤΛΑ
20. ΚΑΣΙΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
21. ΚΑΣΙΥΑΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ
22. ΚΑΣΟΤΓΚΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
23. ΚΟΝΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
24. ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
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25. ΚΟΡΟΒΕΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
26. ΚΟΙΝΑ ΦΡΗΣΟ
27. ΚΟΤΚΟΤΡΗ ΑΘΑΝΑΙΑ
28. ΚΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
29. ΚΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΦΡΗΣΟ
30. ΛΤΣΡΑ ΙΩΑΝΝΗ
31. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ
32. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
33. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
34. ΜΠΙΛΙΡΗ ΦΡΗΣΟ
35. ΜΠΟΝΑΝΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ
36. ΜΠΡΑΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
37. ΜΩΡΑΪΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
38. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΔΡΕΑ
39. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
40. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
41. ΡΟΤΗ- ΝΣΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
42. ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
43. ΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
44. ΚΙΑΔΑΡΕΗ ΠΤΡΙΔΩΝ
45. ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
46. ΥΙΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ
47. ΦΑΛΙΜΟΤΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
48. ΦΑΡΟΚΟΠΟ ΑΝΣΩΝΙΟ
49. ΦΑΣΖΗΛΑΜΠΡΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ
τη ςυνεδρύαςη δεν ςυμμετεύχαν καύτοι προςκλόθηκαν τα μϋλη του Περιφερειακού
υμβουλύου κ.κ. Μητρόπουλοσ Κωνςταντύνοσ (δικαιολογημϋνα απών) και ώζοσ
Βαςύλειοσ.
τη ςυνεδρύαςη ςυμμετεύχε ο Περιφερειϊρχησ Δυτικόσ Ελλϊδασ κ. Νεκτϊριοσ
Υαρμϊκησ, ο Περιφερειακόσ υμπαραςτϊτησ του Πολύτη και τησ Επιχεύρηςησ κ.
Σελώνησ Γεώργιοσ και ο Εκτελεςτικόσ Γραμματϋασ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ κ.
ύρμοσ Γεώργιοσ.
Φρϋη γραμματϋων ϊςκηςαν οι υπϊλληλοι τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ
Αγγελοπούλου Γεωργύα, Μολφϋςη Βαςιλικό και Σςούμα Βαςιλικό.
Αφού διαπιςτώθηκε νόμιμη απαρτύα, ο Πρόεδροσ κηρύςςει την ϋναρξη τησ
ςυνεδρύαςησ.
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Αριθ.Αποφ. 28/2021
τη ςυνϋχεια ο Πρόεδροσ ϋθεςε προσ ςυζότηςη το 2ο θέμα ημερήςιασ διάταξησ με
τίτλο:

«Γνωμοδότηςη

επί

τησ

τρατηγικήσ

Μελέτησ

Περιβαλλοντικών

Επιπτώςεων (ΜΠΕ) του Σομεακού Προγράμματοσ Ανάπτυξησ του Τπουργείου
Ανάπτυξησ και Επενδύςεων 2021-2025» δύνοντασ το λόγο ςτον Αντιπεριφερειϊρχη
Ενϋργειασ, Περιβϊλλοντοσ, Υυςικών Πόρων & Φωροταξύασ κ. Δημητρογιϊννη Λϊμπρο,
που εύναι ειςηγητόσ του θϋματοσ και που αναφϋρεται ςτην αριθ. πρωτ.
131330/660/19-05-2021 γραπτό ειςόγηςό του, που λϋει τα εξόσ:
«Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ εθπόλεζε «Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεωλ»
(ΣΜΠΕ) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Υπνζηήξημε ηεο Δηεύζπλζεο Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο
Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ γηα ηελ εθπόλεζε Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεωλ
(ΣΜΠΕ) θαη ηε δηεμαγωγή ηεο δηαδηθαζίαο Σηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Εθηίκεζεο ηνπ Τνκεαθνύ
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο (ΤΠΑ) ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεωλ 2021 - 25».
Με ηνλ λ. 4635/2019 (Α΄ 167) ζεζκνζεηήζεθε ε κεζνπξόζεζκε ζηνρνζεζία θαη ε ππνρξέωζε
ππαγωγήο ηωλ έξγωλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από εζληθνύο πόξνπο ζε ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο θαη
ηεξαξρνύκελεο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο. Σηα άξζξα 118-141 ηνπ λόκνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
όια ηα ζρεηηθά κε ην Εζληθό Πξόγξακκα Αλάπηπμεο (ΕΠΑ).
Σην παξαπάλω πιαίζην, ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεωλ δηακνξθώλεη ην Τνκεαθό
Πξόγξακκα Αλάπηπμεο (ΤΠΑ) πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ αλαπηπμηαθνύ
πξνγξακκαηηζκνύ ζηνλ ηνκέα επζύλεο ηνπ, κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν πξνγξακκαηηζκό ηνπ ΕΠΑ θαη ηελ
θαηαλνκή ηωλ πόξωλ ηνπ ΕΠΑ πνπ ηνπ αλαινγνύλ.
Τν Πξόγξακκα Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ απνηειεί ην βαζηθό εξγαιείν ρξεκαηνδόηεζεο ηεο
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο Φώξαο θαη έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Ωο
θύξηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηδηωηηθήο
νηθνλνκίαο απαξηζκνύληαη δηαρξνληθά:
 Οη αλαπηπμηαθνί λόκνη ην πεξηερόκελν ηωλ νπνίωλ πξνζδηνξίδεη ηε ζύλδεζε πνιηηηθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ πξνηεξαηνηήηωλ γηα ην παξαγωγηθό κνληέιν ηεο Φώξαο
 Η δηαδηθαζία Σηξαηεγηθώλ Επελδύζεωλ πνπ επηθέξνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα
ζεκαληηθήο εληάζεωο ζηε ζπλνιηθή εζληθή νηθνλνκία
 Οη Σπκπξάμεηο Δεκόζηνπ θαη Ιδηωηηθνύ Τνκέα θαη
 Οη θξαηηθέο εληζρύζεηο ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδόηεζεο από ηα Επξωπαϊθά Δηαξζξωηηθά
Επελδπηηθά Τακεία (ΕΔΕΤ) ωο πξνο ην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν ζθέινο ηνπ ΠΔΕ.
Οη βαζηθνί πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη κε βάζε ηηο θαηεπζύλζεηο ηωλ επξωπαϊθώλ θαη εζληθώλ πνιηηηθώλ
θαη ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, εμεηάδνληαη ζηε
παξνύζα ΣΜΠΕ κέζω εξεπλεηηθώλ εξγαιείωλ, θαη γίλεηαη ε δηάγλωζε ηόζν ηεο ελαξκόληζεο κε ηνπο
ζηόρνπο, όζν θαη ηωλ επηπηώζεωλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύπηνπλ.
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Οη ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη γηα πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο είλαη νη θάησζη:
-

Βηνπνηθηιόηεηα, Υισξίδα, Παλίδα

-

Πιεζπζκόο, Αλζξώπηλε Τγεία, Τιηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

-

Τδάηηλνη Πόξνη, ηεξεά Απόβιεηα

-

Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε, Κιηκαηηθνί Παξάγνληεο, Δλέξγεηα

-

Σνπίν, Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά

Παξάιιεια, ε ΜΠΔ ζπζρεηίδεηαη θαη κε άιιεο παξακέηξνπο φπσο:

-

ρέδηα Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ

-

ρέδηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο

-

Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ

-

Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ.

Η αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021 – 2025 ππεξεηεί ηνλ θεληξηθφ ζηφρν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία
πνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο (δειαδή ηεο
ζρεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην εζληθφ πξντφλ),
θαζψο θαη ε ζηελφηεξε ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία. Η
ζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξφπν ζπκβαηφ κε
ηνπο θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηεο Υψξαο.
Ο θχξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ είλαη ε ζηήξημε θαη
ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπξίσο ηνπ ηνκέα
ηεο κεηαπνίεζεο, κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο, ψζηε λα απνηειέζεη θηλεηήξην δχλακε ηεο εμσζηξεθνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο
απαζρφιεζεο ζηε ρψξα.
Σν Σνκεαθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θηλεηνπνηεί κε φινπο ηνπο ηξφπνπο ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο ΜΜΔ, ζηεξίδεη ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο επελδχζεηο θαη επηδηψθεη ηε
κέγηζηε κφριεπζε ησλ δηαηηζέκελσλ δεκφζησλ πφξσλ (ΓΙΣ, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία). Η
ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηα θίλεηξα ησλ
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ε νινθιήξσζε ηνπο είλαη θεληξηθή επηινγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, αλαδεηθλχνληαη σο
θξίζηκα ζηνηρεία ηεο αλάπηπμεο ε πξνζαξκνγή ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 4εο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο (Βηνκεραλία 4.0), ε ελζσκάησζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία λέσλ
ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνηχπσλ, ε ελδπλάκσζε ηεο
εμαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο εμσζηξεθνχο δπλακηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
επηρεηξεκαηηψλ. Έκθαζε απαηηείηαη λα δνζεί:
 ζηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ
παξαγσγηθψλ γλψζεσλ σο βάζε βηνκεραληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
 ζηελ παξαγσγηθή δηαζχλδεζε θαη ηελ έληαμε ζε δηεζλείο αιπζίδεο αμίαο,
 ζηελ αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θαη σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο ζπλέπεηα ησλ
γεσγξαθηθψλ βηνκεραληθψλ ζπγθεληξψζεσλ, θαζψο θαη σο απνηέιεζκα ηεο νηθνδφκεζεο
επξχηεξσλ νηθνζπζηεκάησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη
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 ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θαη ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζηνπο
ηνκείο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η
ππνβνήζεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο βηνκεραλίαο απαηηείηαη λα ππνζηεξηρζεί
απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε νξηδφληηεο αιιά θαη θιαδηθέο εμεηδηθεχζεηο ηδίσο ζηνπο
θιάδνπο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο ηνκείο παξαγσγηθήο αηρκήο.
ηνλ ηνκέα Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο αλαγλσξίδνληαη σο θξίζηκνη
παξάγνληεο αλάπηπμεο ε πεξαηηέξσ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ παξαγσγή λέαο
έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο αηρκήο, θαη ε πξνζαξκνγή ησλ
παξαγσγηθψλ ηεο ζπληζησζψλ ζηηο εμειίμεηο, ηφζν ζε φξνπο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζε φξνπο
παξαγσγήο θαη έληαμεο θαηλνηφκσλ θαη ηερλνινγηθά εμειηγκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη
εξεπλεηηθψλ δνκψλ, ζηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη ζηε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θνηλσλία. εκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε
δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί θαη ε αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί
φιν ην εχξνο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο
ζηηο επηρεηξήζεηο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πξναγσγή θαη επξεία εθαξκνγή θαη ηεο κε
ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο.
Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ζεκαληηθέο
παξάκεηξνη ηεο επηρεηξνχκελεο αλαπηπμηαθήο αιιαγήο απνηεινχλ ε ηφλσζε ηεο
εμσζηξέθεηαο θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εκπνξίνπ
(επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ηεο ειιεληθήο
αιιά θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ε αλαβάζκηζε ηεο εκπνξηθφηεηαο, ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη
ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε αζηηθά θέληξα ηεο Υψξαο, θαζψο θαη ε
ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ηφζν ζε επίπεδν ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο
φζν θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, επνπηείαο θαη εθαξκνγήο. εκαληηθή παξάκεηξν θαη ζε
απηφλ ηνλ ηνκέα απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ςεθηαθψλ
εθαξκνγψλ.
Η παξαπάλσ ζηξαηεγηθή θαζηζηά σο θαηαιιειφηεξε ηελ επηινγή δηακφξθσζεο ηεο δνκήο
ηνπ Σνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠΑΝΔΠ ζε ηέζζεξα ππνπξνγξάκκαηα αλά
ηνκέα πνιηηηθήο θαη έλα ππνπξφγξακκα Τπνζηήξημεο-Σερληθήο Βνήζεηαο Πξνγξάκκαηνο. Σν
θάζε ππνπξφγξακκα επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη
επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ αληίζηνηρα κε ηνπο ηνκείο επζχλεο θαη ηηο θαζ΄ χιελ
αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε Γεληθήο Γξακκαηείαο (Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ θαη ΓΙΣ, Βηνκεραλίαο,
Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο θαη Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή).
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, νη εηδηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη κπνξεί λα επαλαιακβάλνληαη
απαληψληαο ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο Γεληθέο
Γξακκαηείεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
Σα Τπνπξνγξάκκαηα είλαη ηα εμήο:
Τπνπξόγξακκα
1:
Δλίζρπζε
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο

επηρεηξεκαηηθόηεηαο

/

δεκηνπξγία

θηιηθνύ

Οη εηδηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 1 θαιχπηνληαη απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ
ηφρν ηνπ ΔΠΑ «Έμππλε Αλάπηπμε» θαη είλαη νη εμήο:
• Δλίζρπζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
• Πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ
• Δλίζρπζε ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ
• Δλίζρπζε πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα
• Βειηίσζε Μεραληζκψλ ππνζηήξημεο ΜΜΔ.
Τπνπξόγξακκα 2: Δλίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο
Οη εηδηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 2 θαιχπηνληαη απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ
ηφρν ηνπ ΔΠΑ «Έμππλε Αλάπηπμε» θαη είλαη νη εμήο:
 Δλίζρπζε Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
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 Απνδεκηψζεηο – έθηαθηε ζηήξημε – έθηαθηα
 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ
 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Φεθηαθήο θαη Πξάζηλεο
Μεηάβαζεο θαη ηεο Γηεζλνπνίεζεο
 Δθζπγρξνληζκφο Βηνκεραληθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Τπνδνκψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε
επελδχζεσλ
 Δλίζρπζε ηνκεαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο
 Δλίζρπζε ησλκεραληζκψλ επνπηείαο ηεο αγνξάο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ
 Αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Τπνδνκψλ Πνηφηεηαο
 Αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαλνεηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.
Τπνπξόγξακκα 3: Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο
Οη εηδηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 3 θαιχπηνληαη απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ
ηφρν ηνπ ΔΠΑ «Έμππλε Αλάπηπμε» θαη είλαη νη εμήο:
• Γεκηνπξγία επηιεγκέλσλ θεληξηθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε ηνκείο
αηρκήο (ζσμπεριλαμβάνονηαι σποδομές και ζσνεργαηικά ζτήμαηα)
• Γεκηνπξγία εξεπλεηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ιχζεσλ ΣΠΔ ζηνλ δεκφζην ηνκέα
• Πξνψζεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο, θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο
• πζηάδεο αλάπηπμεο.
Τπνπξφγξακκα 4: ηήξημε ηνπ εκπνξίνπ θαη πξνζηαζία θαηαλαισηή
Οη εηδηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 4 θαιχπηνληαη απφ ηνπο
Αλαπηπμηαθνχο ηφρνπο ηνπ ΔΠΑ «Έμππλε Αλάπηπμε» θαη «Δμσζηξέθεηα», θαη είλαη νη εμήο:
• Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ
• Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο εκπνξηθφηεηαο ζηα αζηηθά
θέληξα
• Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη πιεξνθφξεζε επηρεηξήζεσλ
• ηήξημε ηνπ ειιεληθνχ ζήκαηνο πξνέιεπζεο πξντφλησλ.
Τπνπξφγξακκα 5: Τπνζηήξημε πξνγξάκκαηνο
Οη επηδηψμεηο ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο:
 Δπηρνξεγήζεηο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ βάζεη λφκνπ
 Γηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ, θαη
ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ηνπ
 Γηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ ή/ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ
δηαρείξηζεο, θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΣΠΑ.
Δπηπιένλ, ην Πξφγξακκα ζέηεη νξηζκέλα ζελάξηα θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε πεξίπησζε
εθαξκνγήο ηνπ ή φρη:
-Γηεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ
-ηελ πεξίπησζε ηεο κεδεληθήο ιχζεο, ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη
αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη κέλνπλ αλαμηνπνίεηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη
αθπξψλνληαη φιεο νη αλακελφκελεο επηπηψζεηο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο, ηφζν νη
ζεηηθέο φζν θαη νη αξλεηηθέο.
-1ν Δλαιιαθηηθφ ελάξην
Σν 1ν ελαιιαθηηθφ ζελάξην είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη ζην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα,
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
-2ν Δλαιιαθηηθφ ελάξην
Με βάζε ην ελάξην 2, νη πφξνη ησλ ππνπξνγξακκάησλ 1 θαη 2 πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηηο
εληζρχζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ
ππφινηπσλ δξάζεσλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ θπξίσο γηα ην ππνπξφγξακκα 2, πνπ έρεη ηα
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κεγαιχηεξα πεξηζψξηα κείσζεο.

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ θξίλεηαη σο ζεηηθφηεξν απφ πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο ην
ζελάξην 1.
ηε ζπλέρεηα ε ΜΠΔ δίλεη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, ζην ηνκέα ησλ πδάησλ, ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ, ηεο ελέξγεηαο, ησλ
ΑΠΔ, ΚΑΘΏο ΚΑΙ ΓΙΑ Σηο Δθπνκπέο CO2 , ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε θαη ηε Βηνπνηθηιφηεηα.
Παξάιιεια, ηνλίδεηαη φηη γηα λέα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο , κε ηελ εθπφλεζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ θαη ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζε φζα απαηηνχληαη.
Σν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο Υψξαο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκίαο. Οη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2015-2020) κέζσ ΠΓΔ γηα ηελ
επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ΔΠΑ
2007 – 2013 θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 27,5 δηο
επξψ .
Γεληθά νη ζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ην πεξηβάιινλ πινπνηνχληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ
Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ, ηξαηεγηθψλ θαη Αλαθνηλψζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΔ θαη
ελζσκαηψλνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δπίζεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, επηκέξνπο
πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ απνηππψλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ
Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεο.
ηε ΜΠΔ πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη γεληθνί ζηφρνη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο
πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα αλά πεξηβαιινληηθφ ηνκέα, θαη
ιακβάλνληαη ππφςηλ φιεο νη Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηφρνπο
γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, ηελ Δπξσπατθή Πξάζηλε πκθσλία, Βηνπνηθηιόηεηα - Υισξίδα –
Παλίδα, Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία, ζόξπβνο, αηκνζθαηξηθή
ξύπαλζε, βηνκεραληθή επηθηλδπλόηεηα, Τδαηηθνί πόξνη, Έδαθνο – Απόβιεηα,
Δλέξγεηα θαη θιηκαηηθή αιιαγή, θαη ηελ Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά – Σνπίν.
Γίλεηαη επίζεο κεγάιε ζπλάθεηα κε ην ΔΠΑ 2021-2027 θαη ηηο ηξαηεγηθέο Πνιηηηθέο.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΔΠΑ 2021-2027 βξίζθεηαη ζηε θάζε νξηζηηθνπνίεζεο. Η επξσπατθή
αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, πνπ πεξηγξάθεηαη κέζα απφ θαλνληζηηθά θείκελα θαη ηελ νπνία ζα
εθαξκφζνπλ ηα Δπξσπατθά Σακεία θαη ζεζκηθά φξγαλα, θαιχπηεηαη απφ πέληε (5) ηφρνπο
Πνιηηηθήο (Π). Οη πέληε (5) ηφρνη Πνιηηηθήο είλαη:
Π1) κηα εμππλφηεξε Δπξψπε κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ θαηλνηφκνπ θαη έμππλνπ
νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ,
Π2) κηα πην πξάζηλε Δπξψπε κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο
δίθαηεο κεηάβαζεο ζε θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο, ησλ πξάζηλσλ θαη κπιε επελδχζεσλ, ηεο
θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο
δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ,
Π3) κηα πην δηαζπλδεδεκέλε Δπξψπε κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ
πεξηθεξεηαθψλ δηαζπλδέζεσλ ΣΠΔ,
Π4) κηα πην θνηλσληθή Δπξψπε κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ ππιψλα θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ,
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Π5) κηα Δπξψπε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο ηεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο θαη
νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ, αγξνηηθψλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη
κέζσ ηεο ζηήξημεο ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
Οη ηνκείο επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ απαληψληαη θαηεμνρήλ ζηνπο ηφρνπο Πνιηηηθήο 1 θαη 2
θαη δεπηεξεπφλησο ζηνλ ηφρν Πνιηηηθήο 5.
Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηα αλσηέξσ, ν θχξηνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ είλαη ε ζηήξημε θαη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε
ελίζρπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπξίσο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα
ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα απνηειέζεη θηλεηήξην δχλακε ηεο
εμσζηξεθνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηε Υψξα. Βαζηθή ζπλζήθε γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ
ηεο αλάπηπμεο λέσλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη
ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ. Σν Σνκεαθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο θηλεηνπνηεί κε φινπο ηνπο
ηξφπνπο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο ΜΜΔ, ζηεξίδεη ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο επελδχζεηο θαη
επηδηψθεη ηε κέγηζηε κφριεπζε ησλ δηαηηζέκελσλ δεκφζησλ πφξσλ (ΓΙΣ, ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία).
Η παξαπάλσ ζηξαηεγηθή θαζηζηά σο θαηαιιειφηεξε ηελ επηινγή δηακφξθσζεο ηεο δνκήο
ηνπ Σνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠΑΝΔΠ ζε ηέζζεξα ππνπξνγξάκκαηα αλά
ηνκέα πνιηηηθήο θαη έλα ππνπξφγξακκα Τπνζηήξημεο-Σερληθήο Βνήζεηαο Πξνγξάκκαηνο. Σν
θάζε ππνπξφγξακκα επηδηψθεη ζπγθεθξηκέλνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη
επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ αληίζηνηρα κε ηνπο ηνκείο επζχλεο θαη ηηο θαζ΄ χιελ
αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε Γεληθήο Γξακκαηείαο (Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ θαη ΓΙΣ, Βηνκεραλίαο,
Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο θαη Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή). Γηα ην ιφγν απηφ
ζεσξείηαη ζθφπηκε ε δηαηήξεζε ηεο δνκήο ησλ ππνπξνγξακκάησλ αθφκε θαη θαηά ηε
δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Δπηπιένλ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηα θίλεηξα ησλ
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ε νινθιήξσζε ηνπο, είλαη θεληξηθή επηινγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ
απνηειεί δεζκεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ
ππνπξνγξακκάησλ. Τπνινγίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο απνηειεί επίζεο, φηη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, έκθαζε απαηηείηαη λα δνζεί
(κεηαμχ άιισλ) ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ θαη
πξσηνβνπιηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Η Πεξηβαιινληηθή ζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δίλεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ
Τπνπξφγξακκα:
-Τπνπξόγξακκα
1
ελίζρπζε
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο

επηρεηξεκαηηθόηεηαο/

δεκηνπξγία

αλά

θηιηθνύ

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ έξγα βηνκεραληθψλ,
ηνπξηζηηθψλ ή άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (λέα θαη εθζπγρξνληζκφο – βειηίσζε
πθηζηάκελσλ), απφ ηα νπνία απνξξένπλ επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη
αθνξνχλ θπξίσο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο ησλ απνβιήησλ, ηεο αέξηαο ξχπαλζεο, ηνπ
ζνξχβνπ, ηεο ελέξγεηαο θιπ. Οη επηδξάζεηο αλακέλνληαη αξλεηηθέο, κέζεο έληαζεο αιιά
κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, αληίζηνηρεο κε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο.
Αλάινγα κε ην είδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ππάξμνπλ αληίζηνηρεο
επηπηψζεηο θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζρεηηθέο κε ηα απφβιεηα θαη ηελ ελέξγεηα.
Παξάιιεια ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ζα γίλεηαη ζην πθηζηάκελν πιαίζην πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο (π.ρ. Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα) θαη κε
ηε ρξήζε αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (π.ρ. επεμεξγαζία ιπκάησλ φπνπ ρξεηάδεηαη), ζε έλα
ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Σφζν απφ ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο, φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο αλακέλνληαη θπξίσο ζεηηθέο
επηδξάζεηο ηεο αλάπηπμεο: Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο, δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ, ζπγθξάηεζε ηνπ
πιεζπζκνχ κε αληίζηνηρε αλάζρεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, παξαγσγή πξντφλησλ θαη
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ππεξεζηψλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ή θαη παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία.
-Τπνπξόγξακκα 2 ελίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο αλακέλνληαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, αληίζηνηρεο
επηδξάζεηο κε ην ππνπξφγξακκα 1, ζε φηη αθνξά ηα ελδερφκελα λέα θαηαζθεπαζηηθά έξγα,
ζηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. ε φηη αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ θαηλνηνκία θαη
ηελ πξάζηλε αλάπηπμε ζηηο βηνκεραλίεο, αλακέλνληαη ζεηηθέο κεηαβνιέο, ζε ζρέζε κε ηελ
παξαγσγή ξχπσλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηε ρξήζε ΑΠΔ, ηελ πεξηβαιινληηθή
δηαρείξηζε θαη γεληθά ηηο θηινπεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο.
Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο δξάζεο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 (2.2
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Φεθηνπνίεζε), νη νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο
επηδξάζεηο ζηνπο θχξηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο, σο έκκεζεο θαη ππνζηεξηθηηθέο.
εκαληηθή επίδξαζε αλακέλεηαη λα ππάξρεη απφ ηελ «Αλάπηπμε/Δπέθηαζε Φεθηαθψλ
Δξγαιείσλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ», κε ηα νπνία φιν θαη πεξηζζφηεξν ε παξνρή
ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γίλεηαη ςεθηαθή, κε άκεζεο ππεξεζίεο θαη ιηγφηεξν
πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα (κείσζε κεηαθηλήζεσλ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ, απνθπγή
εθηππψζεσλ θιπ).
Τπνπξόγξακκα 3 ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο, νη επηδξάζεηο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο
είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηνλ
πιεζπζκφ, κε ηελ αλάζρεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη ηηο ζεηηθέο έκκεζεο επηδξάζεηο ηεο
πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Σα
θαηαζθεπαζηηθά έξγα είλαη πεξηνξηζκέλα θαη κφλν ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ νη
κεηαβνιέο ζε θαηλνηφκεο θαη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο, πνπ πεξηέρνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο παξακέηξνπ, αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.
-Τπνπξόγξακκα 4 ζηήξημε ηνπ εκπνξίνπ θαη πξνζηαζία θαηαλαισηή
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο, νη επηδξάζεηο ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο
είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηνλ
πιεζπζκφ, κε θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο κε ιηγφηεξν πεξηβαιινληηθφ «θφζηνο»,
αιιά θαη ηηο ζεηηθέο έκκεζεο επηδξάζεηο ηεο πξνψζεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
Δλδερνκέλσο λα πξνθχςεη αχμεζε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε
αληίζηνηρε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ.
ρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ΜΠΔ
εθηηκά φηη νη ηνκείο ζα επεξεαζηνχλ σο εμήο:
-Βηνπνηθηιόηεηα – ρισξίδα – παλίδα
Πξφθεηηαη γηα κηθξέο ζρεηηθά επηδξάζεηο απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Η ρξνληθή
δηάξθεηά ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή. ηε δψλε θαηάιεςεο ησλ έξγσλ είλαη κφληκεο νη
κεηαβνιέο, αιιά αθνξνχλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο. Θα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ
θαηάιιειεο πξαθηηθέο πινπνίεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηδξάζεσλ
-Πιεζπζκόο – αλζξώπηλε πγεηά – πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηνπο ηνκείο απηνχο αλακέλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο επηπηψζεηο απφ ην
πξφγξακκα θαη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζεηηθέο. Αλακέλεηαη λα δξάζνπλ αζξνηζηηθά κε ηα
ππφινηπα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη ηηο ππφινηπεο επηπηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ ε
δηάξθεηά ηνπο είλαη κφληκε.
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-Τδαηηθνί πόξνη – πγξά απόβιεηα
Οη επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πγξψλ απνβιήησλ έρνπλ κηθηή θαηεχζπλζε. Αλακέλεηαη
πξφζζεηε παξαγσγή απνβιήησλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη κηθξήο έληαζεο αξλεηηθή
επίπησζε, θαζψο απηά ζα ηπγράλνπλ ηεο ελδεδεηγκέλεο επεμεξγαζίαο. Δίλαη επίπησζε κε
πηζαλή αζξνηζηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα, κε άιιεο πθηζηάκελεο πεγέο πγξψλ απνβιήησλ.
Παξάιιεια αλακέλεηαη, κε ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, κείσζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη βειηίσζε ησλ κεζφδσλ
επεμεξγαζίαο κε απνηέιεζκα κηθξήο έληαζεο ζεηηθή επίπησζε, ζε κεγαιχηεξε φκσο έθηαζε,
θαζψο δε ζα πεξηνξίδεηαη απηή κφλν ζηηο λέεο κνλάδεο. ε θάζε πεξίπησζε ε αληηκεηψπηζε
ησλ επηπηψζεσλ ζα γίλεη ζην ζηάδην ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ
κνλάδσλ, ηφζν ησλ λέσλ, φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ, θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ
Πεξηβαιινληηθψλ ηνπο Όξσλ.
-Έδαθνο – ζηεξεά απόβιεηα
Οη επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ έρνπλ κηθηή θαηεχζπλζε. Αλακέλεηαη
πξφζζεηε παξαγσγή απνβιήησλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη κηθξήο έληαζεο αξλεηηθή
επίπησζε, θαζψο απηά ζα ηπγράλνπλ ηεο ελδεδεηγκέλεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο.
Αλακέλεηαη ηαπηφρξνλα ελίζρπζε λέσλ ή πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ, πνπ είλαη κηθξήο έληαζεο ζεηηθή επίπησζε. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο ελέρνπλ
πηζαλή αζξνηζηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα, κε άιιεο πθηζηάκελεο πεγέο ή κνλάδεο επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ. Αλακέλεηαη επίζεο, κε ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, κείσζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη θαιχηεξε επεμεξγαζία, κε
απνηέιεζκα κηθξήο έληαζεο ζεηηθή επίπησζε, ζε κεγαιχηεξε φκσο έθηαζε, θαζψο απηφ δε
ζα πεξηνξίδεηαη ζηηο λέεο κνλάδεο. ε θάζε πεξίπησζε ε αληηκεηψπηζή ησλ επηπηψζεσλ ζα
γίλεη ζην ζηάδην ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ κνλάδσλ, ηφζν ησλ λέσλ,
φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ, θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ ηνπο Όξσλ.
-Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε – θιηκαηηθνί παξάγνληεο – ελέξγεηα
Αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή αέξησλ ξχπσλ θαη ζηηο αλάγθεο ελέξγεηαο
θαη κεηαθνξψλ, κηθξήο έθηαζεο θαη έληαζεο, κε πηζαλή αζξνηζηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα, θαη
κεγάια πεξηζψξηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο, θπξίσο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ θάζε έξγνπ. Αλακέλνληαη επίζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ κείσζε ησλ
παξαγφκελσλ ξχπσλ, ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Αλακέλνληαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κείσζε ησλ κεηαθνξηθψλ
αλαγθψλ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, κέζεο έθηαζεο
θαη κεγάιεο έληαζεο.
-Σνπίν – πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Αλακέλνληαη κηθξήο έθηαζεο θαη έληαζεο επηπηψζεηο, απξνζδηφξηζηεο θαηεχζπλζεο. Η
ρξνληθή δηάξθεηα είλαη κφληκε, ελψ δελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή αζξνηζηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα
απηψλ, θαζψο αλ ππάξρνπλ άιια θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζε κία πεξηνρή, ην ηνπίν έρεη ήδε
δηαηαξαρζεί ρσξίο λα επεξεάδεηαη ζπλήζσο ζεκαληηθά απφ λέεο θαηαζθεπέο. Αλακέλεηαη
κέζε αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, φηαλ απηέο ζα κπνξνχλ λα
πξνζδηνξηζηνχλ, θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ έξγσλ.

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ αλεμάξηεηα από ηελ έληαζή ηνπο
(πηζαλή, ηζρπξή), είλαη επηβεβιεκέλν λα πξνηαζνύλ κέηξα. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα
εμαζθαιηζζνύλ θαη νη πεξηπηώζεηο κε αλακελόκελσλ επηπηώζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθύςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα πξνηαζνύλ
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κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ηνκείο πνπ ζηε θάζε απηή δελ
αλακέλεηαη λα ζηρηνύλ. Με απηό ην ζθεπηηθό παξαηίζεληαη παξαθάησ νη θαηεπζύλζεηο
γηα ηελ πξόιεςε ησλ επηπηώζεσλ αλά νκάδα πεξηβαιινληηθώλ ηνκέσλ:
-Γεληθά:
ε φηη αθνξά ηπρφλ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, νη επηδξάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηε θάζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο ηνπο αδεηνδφηεζεο, κε ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα
εθπνλεζεί γηα ην θαζέλα. ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη κέηξα
αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα εθηηκεζνχλ, θαζψο ζηε θάζε απηή ζα ππάξρεη
ζαθέζηεξε πιεξνθνξία γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ.
-Βηνπνηθηιφηεηα, ρισξίδα θαη παλίδα:
Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη γεληθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε εηδψλ
ρισξίδαο θαη παλίδαο, θαζψο θαη ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ γηα απηά. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα
ηεξνχληαη δεζκεχζεηο θαη απνθάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά.
ε φηη αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ζεζκνζεηεκέλεο
δεζκεχζεηο θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζηφρνη πξνζηαζίαο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα
εμεηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο, ελψ δίλνπλ
πξννπηηθή αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο απηέο.
-Πιεζπζκφο, αλζξψπηλε πγεία θαη πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:
ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηηο νριήζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. Θα πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε έθζεζε
πιεζπζκνχ ζε ζφξπβν θαη λα πεξηνξίδεηαη ε δηαζπνξά ζθφλεο απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο
εξγαζίεο θαη ηε κεηαθνξά πιηθψλ. Σα παξαπάλσ αθνξνχλ θπξίσο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο
νηθηζκψλ, αιιά θαη πεξηνρέο κε ζπνξαδηθή εκθάληζε θαηνηθηψλ.
Αληίζηνηρε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί η ζε πεξηπηψζεηο νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηε
θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζρέδην ειέγρνπ θαη πξφιεςεο γηα ην
ζφξπβν, αιιά θαη γηα άιισλ νριήζεσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή παξέκβαζεο (π.ρ. νζκέο). θαζψο
θαη έιεγρν ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνθπγή έθζεζεο πιεζπζκνχ ζε
θηλδχλνπο.
-Τδαηηθνί πφξνη – πγξά απφβιεηα:
Θα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα, κε επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε ή άιισλ θηλήηξσλ, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο παξαγσγήο πγξψλ απνβιήησλ θαη ηελ επαξθή επεμεξγαζία ηνπο,
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηβάξπλζε ησλ απνδεθηψλ. Ο έιεγρνο ησλ πγξψλ απνβιήησλ λα
είλαη πεξηνδηθφο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δε ηεξνχληαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί λα
επηβάιινληαη επηπιένλ ζηάδηα επεμεξγαζίαο.
ε φηη αθνξά ηνπο απνδέθηεο λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπο. Παξάιιεια λα δηεξεπλψληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηάζεζεο, κε θξηηήξηα πνπ ζα
εληζρχνπλ θαη ζα πξνζηαηεχνπλ ηνπο απνδέθηεο αιιά θαη γεληθά ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε
ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ.
Απφ πιεπξάο ρσξνζέηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζέζεηο
ζηηο νπνίεο ππάξρεη θίλδπλνο αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζε πδαηηθνχο πφξνπο.
-Έδαθνο – ζηεξεά απφβιεηα:
Θα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα, κε επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε ή άιισλ θηλήηξσλ, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε ελίζρπζε ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο. Να ππάξρεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηα ηνμηθά θαη
επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα.
Να πξνσζείηαη ε ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ ηνπο. Η ρσξνζέηεζε λα γίλεηαη, φζν ην δπλαηφ, ζε ππνβαζκηζκέλα εδάθε, γηα λα
κελ θαηαιακβάλεηαη γφληκν έδαθνο.
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ε φηη αθνξά ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ ελδεδεηγκέλε δηάζεζε
πιενλαδφλησλ ρσκαηηζκψλ ή άιισλ πιηθψλ, γηα ηελ απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ
εδάθνπο.
-Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε – θιηκαηηθνί παξάγνληεο – ελέξγεηα:
Θα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα, κε επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε ή άιισλ θηλήηξσλ, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο αέξησλ απνβιήησλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ε
ζρέζε κε ην κεηαθνξηθφ έξγν ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηνξίδεηαη ζην αλαγθαίν
θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαιχηεξεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή αεξίσλ
ξχπσλ.
ρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα ζα πξέπεη λα πξνσζνχληαη ηερλνινγίεο κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο θαη εμνηθνλφκεζεο θαη ε ρξήζε ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Παξάιιεια λα πξνσζείηαη
πεξαηηέξσ αλάπηπμε κνλάδσλ παξαγσγήο ΑΠΔ.
-Σνπίν – πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά:
Απνθπγή ρσξνζέηεζεο έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην ηνπίν ηεο
θάζε πεξηνρήο ή ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ή αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απαηηείηαη πξνψζεζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ην ηνπίν θαη ηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.

Παξάιιεια θαη ζε ζπλδπαζκφ κα ηα παξαπάλσ κέηξα πξφιεςεο πξνηείλεηαη έλα ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ.
Μηα γεληθή θαηαγξαθή ζα κπνξνχζε λα είλαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
-Βηνπνηθηιφηεηα, ρισξίδα θαη παλίδα:
Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ρσξνζεηνχληαη επηρεηξήζεηο εληφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
πνπ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο ζηφρνπο πξνζηαζίαο, θαη λα δίλνπλ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή
ζηηο πεξηνρέο απηέο. Δπίζεο, ειέγρνληαη νη επηρεηξήζεηο (π.ρ. μελνδνρεηαθέο κνλάδεο) εθηφο
πεξηνρψλ πξνζηαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ
απηψλ .
-Πιεζπζκφο, αλζξψπηλε πγεία θαη πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:
Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εληζρχνληαη θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο
πνπ δηαηεξνχληαη ή νη λέεο πνπ πξνθχπηνπλ.
Μηα άιιε παξάκεηξνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν παξέρνληαη ππεξεζίεο,
ζηηο νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ςεθηαθέο εθαξκνγέο, λέεο ηερλνινγίεο, ειεθηξνληθφ εκπφξην
θιπ.
Γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ζηελ νπνία εθηίζεηαη ν πιεζπζκφο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ν
ηξφπνο εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο ηεο νδεγίαο SEVESO IIΙ (Απ. 172058/17-2-2016 - ΦΔΚ Β΄
354 ).
-Τδαηηθνί πφξνη – πγξά απφβιεηα:
ε ζρέζε κε ηα πγξά απφβιεηα ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνληαη νη επηπξφζζεηεο πνζφηεηεο πνπ
παξάγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη, θαζψο θαη φζσλ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.
-Έδαθνο – ζηεξεά απφβιεηα:
ε ζρέζε κε ηα ζηεξεά απφβιεηα ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνληαη νη επηπξφζζεηεο πνζφηεηεο
πνπ παξάγνληαη θαη αλαθπθιψλνληαη θαζψο θαη νη επηπιένλ κνλάδεο δηαρείξηζεο ή
αλαθχθισζεο πνπ απαηηνχληαη.
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-Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε – θιηκαηηθνί παξάγνληεο – ελέξγεηα:
Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ην δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΑΠΔ πνπ πινπνηνχληαη.
Παξάιιεια λα θαηαγξάθεηαη ε ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ δξάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο. Χο
πξνο ηα αέξηα απφβιεηα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε επηπιένλ επηβάξπλζε, ζε ζρέζε
κε ηηο αλακελφκελεο εθπνκπέο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ , θαζψο θαη ηε κείσζε απηψλ κε ηε
ρξήζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ αληηξξχπαλζεο.
-Σνπίν – πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά:
ε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα
πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, ή θαη ηεο
κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο εθεί, πνπ αλακέλνληαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην ηνπίν.

Δπίζεο θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηζρύνπλ ζπγθεθξηκέλνη Όξνη, Μέηξα, θαη Πεξηνξηζκνί
πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
δπλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ.
H θαλνληζηηθή πξάμε ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη
κεηαμχ άιισλ ηα εμήο:
 Σν Νφκν 1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κεηά ηηο ζπκπιεξψζεηο ηνπ λ.
3937/2011.
 Σν Νφκν 4014/2011, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
 Σν ηζρχνλ εζληθφ θαη ελσζηαθφ θαλνληζηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ην πεξηβάιινλ θαη
ηδίσο ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε κέηξα, φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο επηηξεπφκελα φξηα εθπνκπήο ζηεξεψλ,
πγξψλ θαη αέξησλ ξχπσλ θαη ζνξχβνπ, πξνζηαζία ησλ δαζψλ, δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ
απνβιήησλ, πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θιπ.
 Σελ ΚΤΑ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ 107017/2006 «Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2001/42/ΔΚ.
 Σπρφλ απφςεηο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.
 Σηο απφςεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ 4 ηνπ αξζξ. 7 ηεο
ΚΤΑ ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ 107017/2006.
Γηα λέα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο κε ηελ εθπφλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηελ έγθξηζε
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζε φζα απαηηνχληαη.
Βηνπνηθηιόηεηα, ρισξίδα θαη παλίδα:
 Ο ζρεδηαζκφο λα αθνινπζεί ην λ. 3937/2011 «πεξί βηνπνηθηιφηεηαο» θαη ηα ζρεηηθά
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.
 Να πινπνηνχληαη νηθνινγηθέο αμηνινγήζεηο φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λ.3937/2011
θαη λ.4014/2011.
 Η βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, λα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Πιεζπζκόο, αλζξώπηλε πγεία θαη πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:
 ε πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ή νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ θνληά ζε
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο λα γίλνληαη ζπρλέο κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ ζνξχβνπ.
 ε πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο λα ιακβάλνληαη
κέηξα πξνζηαζίαο απφ ην ζφξπβν θαη ηε ζθφλε, φπσο ε ρξήζε ερνπεηαζκάησλ, θαηάιιειε
δηαβξνρή ησλ ρσκαηηζκψλ θιπ.
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 ε λέεο κνλάδεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ππαγσγήο θαη ηήξεζεο
ησλ κέηξσλ ηεο νδεγίαο SEVESO IIΙ (Απ. 172058/17-2-2016 - ΦΔΚ Β΄ 354)
 Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο λα πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζε ζρέζε κε ην ζφξπβν πνπ
παξάγνπλ, ελψ νη εξγνηαμηαθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη θαη λα πεξηθιείνληαη απφ
ερνκνλσηηθά ζηνηρεία.
Τδαηηθνί πόξνη – πγξά απόβιεηα:
 Παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηψλ αληηξξχπαλζεο, κεζφδσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ θαζψο
θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο (π.ρ. ISO 50001, ISO 14000, Ecolabel θηι).
 Υξήζε ζεζκηθψλ εξγαιείσλ αιιά θαη θηλήηξσλ γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ.

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

 Δπηινγή θαηάιιεισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αζθαιή δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ (ζε
πεξίπησζε ηνπξηζηηθψλ ή/θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ).
 Δλζσκάησζε θξηηεξίσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ ζηελ επηινγή ησλ
πξνηάζεσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα.
 Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ξχπαλζεο ή κεηαβνιψλ (πνζνηηθψλ ή πνηνηηθψλ)
ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ.
Έδαθνο – ζηεξεά απόβιεηα:
 Κίλεηξα γηα εγθαηάζηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζεζκνζεηεκέλνπο
ππνδνρείο επηρεηξεκαηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Απνθπγή εγθαηάζηαζεο νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ θνληά ζε αζηηθά θέληξα.
 Δλζάξξπλζε γηα εγθαηάζηαζε ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ εμπγηαλζεί θαη
απνθπγή εγθαηάζηαζεο ζε παξαγσγηθά εδάθε.
 Παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηψλ αληηξξχπαλζεο, κεζφδσλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ θαζψο
θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο (π.ρ. ISO 50001, ISO 14000, Ecolabel θηι).
 Δπηινγή θαηάιιεισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ θαηάιιειε
δηαρείξηζε θαη αζθαιή δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
 Υξήζε ζεζκηθψλ εξγαιείσλ αιιά θαη θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
 Απαγφξεπζε δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ζην έδαθνο.
πιινγή θαη δηάζεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
 Μεηά ην πέξαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο
απνθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη θχηεπζε κε ηνπηθά ήδε βιάζηεζεο.
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Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε – θιηκαηηθνί παξάγνληεο – ελέξγεηα:
 Πξνψζεζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο εξγαδνκέλσλ, πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ θηι.
 Δλζάξξπλζε ηνπ θνηλνχ γηα ρξήζε ΜΜΜ θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ .
 Παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηψλ αληηξξχπαλζεο, κεζφδσλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ θαζψο
θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο (π.ρ. ISO 50001, ISO 14000, Ecolabel θηι).
 Δλζσκάησζε θξηηεξίσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ ελέξγεηαο ζηελ επηινγή ησλ πξνηάζεσλ γηα έληαμε ζην Πξφγξακκα.
 Αμηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη
ζηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ ΑΠΔ.
Σνπίν – πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά:
 Καηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ, επηινγή θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα
κελ ζίγνληαη πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζηηθνχ, θπζηθνχ ή αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα.
 Απνθπγή εγθαηάζηαζεο νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ θνληά ζε πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
 Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ πνπ παξέρνπλ νη δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα πξνζηαηεπηνχλ ηα ζηνηρεία
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ θαινύκαζηε λα γλσκνδνηήζνπκε γηα ηε «ηξαηεγηθή
Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ» (ΜΠΔ) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Τπνζηήξημε
ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ γηα ηελ
εθπόλεζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) θαη ηε
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηνπ Σνκεαθνύ
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο (ΣΠΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ 2021 25».
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Κατϊ τη ςυζότηςη του θϋματοσ αυτοϑ αποχώρηςε ο Περιφερειακϐσ Σϑμβουλοσ
κ.Κοςύνασ Χρόςτοσ, ενώ εύχε όδη αποχωρόςει ο Περιφερειακϐσ Σϑμβουλοσ Μπρϊμοσ
Παναγιώτησ.
Το Περιφερειακϐ Συμβοϑλιο αφοϑ ϊκουςε τον ειςηγητό και τουσ λοιποϑσ ομιλητϋσ
που ανϋπτυξαν τισ απϐψεισ τουσ επύ του ανωτϋρω θϋματοσ και μετϊ απϐ διαλογικό
ςυζότηςη
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεύ θετικϊ για τη «Στρατηγικό Μελϋτησ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων»
(ΣΜΠΕ) ςτο πλαύςιο του ϋργου «Υποςτόριξη τησ Διεϑθυνςησ Διαχεύριςησ Εθνικοϑ
Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων για την εκπϐνηςη Στρατηγικόσ Μελϋτησ
Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (ΣΜΠΕ) και τη διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ Στρατηγικόσ
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ του Τομεακοϑ Προγρϊμματοσ Ανϊπτυξησ (ΤΠΑ) του
Υπουργεύου Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων 2021 - 25», ϐπωσ αναλυτικϊ αναφϋρεται ςτην
ειςόγηςη του Αντιπεριφερειϊρχη Ενϋργειασ, Περιβϊλλοντοσ, Φυςικών Πϐρων &
Χωροταξύασ κ. Δημητρογιϊννη Λϊμπρου με τισ κατωτϋρω παρατηρόςεισ.
Εκτϐσ των προτϊςεων που περιλαμβϊνονται ςτη Στρατηγικό Μελϋτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων του Τομεακοϑ Προγρϊμματοσ Ανϊπτυξησ, να
ςυμπεριληφθοϑν και τα εξόσ:

Επιτϊχυνςη τησ εξειδύκευςησ του νϋου ΕΣΠΑ 2021-2027, ϐπωσ και του ταμεύου
Ανϊκαμψησ, καθώσ 40% περύπου των πϐρων αναμϋνεται να κατευθυνθεύ για την
προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ ,την Κυκλικό Οικονομύα και τη Βιώςιμη Ανϊπτυξη.

Υλοπούηςη προγραμμϊτων Περιβαλλοντικόσ Υγεύασ για προςταςύα του
πληθυςμοϑ.

Θϋςπιςη κινότρων για αϑξηςη των
πρϊςινων επιχειρόςεων , ϐπωσ
ανακϑκλωςησ, βιομϊζασ ,βιοαερύου.

Επύςπευςη του νομοςχεδύου για την Κυκλικό Οικονομύα ώςτε να υπϊρχει
επιτϋλουσ το κατϊλληλο θεςμικϐ πλαύςιο.

Την ενύςχυςη των ελεγκτικών μηχανιςμών με ανθρώπινουσ πϐρουσ.

Να ςυμπεριληφθοϑν ςτην υπϊρχουςα ΣΜΠΕ το Ειδικϐ Πλαύςιο Χωροταξικοϑ
Σχεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ για τον Τουριςμϐ, τα Περιφερειακϊ Σχϋδια για
την Κλιματικό Αλλαγό (ΠεΣΠΚΑ), καθώσ και η Οδηγύα 2014/89/ΕΕ για το Θαλϊςςιο
Χωροταξικϐ Σχεδιαςμϐ.

Να ςυνεκτιμϊται ςταθερϊ η ποιϐτητα των Θαλϊςςιων Υδϊτων και του εδϊφουσ
, ςυνεκτιμώντασ και για τον κύνδυνο ερημοπούηςησ εδαφών , λϐγω τησ κλιματικόσ
αλλαγόσ.
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Να εκτιμϊται διαρκώσ η αναμενϐμενη χρόςη ϑδατοσ και η παραγωγό ςτερεών
αποβλότων ςε περύπτωςη αϑξηςησ των βιομηχανικών δραςτηριοτότων.

Ανϊγκη υφύςταται κϊθε μεγϊλη επϋνδυςη να ϋχει ςχϋδιο προςαρμογόσ ςτην
κλιματικό αλλαγό, δηλαδό ενϐσ ‘’worst case scenario’’.

Να λαμβϊνεται υπϐψιν η αγροβιοποικιλϐτητα, δηλαδό η βιοποικιλϐτητα που
υπϊρχει ςτα αγροτικϊ τοπύα και αποτελεύ υποςϑνολο τησ βιοποικιλϐτητασ. Η Γεωργύα
επηρεϊζει και επηρεϊζεται ϋντονα απϐ την κλιματικό αλλαγό.

Λελογιςμϋνη χρόςη των υδατικών πϐρων.

Να καθιερωθεύ ςϑςτημα
για την παρακολοϑθηςη των επιπρϐςθετων
ποςοτότων των υδατικών πϐρων που θα χρηςιμοποιοϑνται απϐ τη λειτουργύα των
νϋων μεταποιητικών δραςτηριοτότων ό την επϋκταςη-βελτύωςησ υφιςτϊμενων.
Επιπλέον:
1. Τα ςυγκριτικϊ Πλεονεκτόματα τησ περιφϋρειασ μασ, ςτην Στοχοθεςύα του
Υπουργεύου για την επϐμενη 5 - ετύα.
2. Η διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ, και το Εθνικϐ Σϑςτημα Προςτατευϐμενων
Περιοχών τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ.
3. Τα Αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη που προκϑπτουν για την Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ
απϐ την Υλοπούηςη του Προγρϊμματοσ.
4. Το Σχϋδιο Διαχεύριςησ Λεκανών απορροόσ ποταμών του υδατικοϑ διαμερύςματοσ
Δυτικόσ Στερεϊσ Ελλϊδασ.
5. Το Σχϋδιο Διαχεύριςησ Κινδϑνων Πλημμϑρασ του υδατικοϑ διαμερύςματοσ Δυτικόσ
Στερεϊσ Ελλϊδασ.
6. Το Περιφερειακϐ Σχϋδιο Διαχεύριςησ Αποβλότων ( ϐςον αφορϊ την Διαχεύριςη των
Απορριμμϊτων- Στερεϊ και Υγρϊ Απϐβλητα – Ανακϑκλωςη – Διαλογό ςτην Πηγό) τησ
Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ
7. Ο ςχεδιαςμϐσ τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ για την προςαρμογό ςτην Κλιματικό αλλαγό ( με
εςτύαςη ςε φαινϐμενα ϐπωσ η Διϊβρωςη των Ακτών ,οι Πυρκαγιϋσ και εν γϋνει τα
Φυςικϊ φαινϐμενα.)
8. Ο εγκεκριμϋνοσ Ενεργειακϐσ Σχεδιαςμϐσ τησ Περιφϋρειασ, Υιοθετώντασ τον
Εγκεκριμϋνο Ενεργειακϐ Σχεδιαςμϐ απϐ το Περιφερειακϐ Συμβοϑλιο του 2018 , αλλϊ
και ανϊγκη για Ενεργειακό και Δομικό αναβϊθμιςη των Δημοςύων κτιρύων και
Υποδομών ςε ΑχαϏα , Αιτωλοακαρνανύα και Ηλεύα.
9. Η πρϐςφατη αναθεώρηςη του Περιφερειακοϑ Χωροταξικοϑ Πλαιςύου Δυτικόσ
Ελλϊδασ.
10. Ο Εγκεκριμϋνοσ αναπτυξιακϐσ ςχεδιαςμϐσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ.
Κατά τησ απϐφαςησ αυτόσ ψόφιςαν ο Επικεφαλόσ και οι Περιφερειακού Σϑμβουλοι
τησ παρϊταξησ «Λαώκό Συςπεύρωςη Δυτικόσ Ελλϊδασ» κ.κ. Καραθαναςϐπουλοσ
Νικϐλαοσ, Αγγελοποϑλου Αναςταςύα, Αθαναςϐπουλοσ Τρϑφωνασ και ΜωραϏτησ
Νικϐλαοσ , ο Επικεφαλόσ και ο Περιφερειακϐσ Σϑμβουλοσ τησ Παρϊταξησ «Αντύςταςη
Πολιτών Δυτικόσ Ελλϊδασ» κ.κ. Χατζηλϊμπρου Βαςύλειοσ και Κοϑςτασ Κωνςταντύνοσ
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και ο Επικεφαλόσ τησ Παρϊταξησ «Οικολογικό Δυτικό Ελλϊδα» κ. Παπακωνςταντύνου
Κωνςταντύνοσ.
Απείχε τησ ψηφοφορύασ ο Επικεφαλόσ τησ Παρϊταξησ «Πατριωτικό Αυγό για την
Δυτικό Ελλϊδα» κ.Νικολακϐπουλοσ Ανδρϋασ.

Το παρϐν Πρακτικϐ αφοϑ ςυντϊχθηκε, διαβϊςτηκε και βεβαιώθηκε, υπογρϊφεται
ωσ ακολοϑθωσ:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΓΡΙΝΟΤ ΕΤΘΤΜΙΑ
ΣΑ ΜΕΛΗ

Σελίδα 19 από 19

