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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –  

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΥΠ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –  

 

 

Θέµα : Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων περιόδου 2007 – 2013». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες 
διατάξεις».  

3. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α) «Περί 
ρύθµισης θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων 
εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α). 

4. Το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 3028/2002 «Προστασία των Αρχαιοτήτων & εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 
(ΦΕΚ 153/Α). 

6. Το Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α). 
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7. Το Ν. 3378/2005 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)» (ΦΕΚ 203/Α). 

8. Το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/A). 

9. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174/Α), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192/Α). 

10. Την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, κλπ» (ΦΕΚ 1022/Β), όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την 
ΚΥΑ 145799/18.7.05 (ΦΕΚ 1002/Β) και την ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.126880/ 
2007 (ΦΕΚ 435/Β/2007). 

11. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27

ης
 Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/Β). 

12. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά σε µέτρα, 
όρους, περιορισµούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία 
του συνόλου των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων, όπως στην επεξεργασία 
αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, στη διαχείριση των υδάτων, στη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων και στα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών στερεών, υγρών 
και αερίων ρύπων και θορύβου κ.ά., σε φυσικές και προστατευόµενες περιοχές, καθώς 
και στην προστασία ειδών και ενδιαιτηµάτων.    

13. Την ΚΥΑ 25297/2003 (ΦΕΚ 1470/Β) που αφορά στο «Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας»  

14. Την ΚΥΑ 25294/2003 (ΦΕΚ 1485/Β) που αφορά στο «Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

15. Την ΚΥΑ 48976/2003 (ΦΕΚ 56/Β/2004) που αφορά στο «Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 

16. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

17. Το µε α. π. 1795/9.2.2007 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το οποίο 
διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων περιόδου 2007 – 2013 (α. π. ΕΥΠΕ 126185/9.2.2007). Η ως άνω Υπηρεσία της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας αναφέρεται ως «Αρχή Σχεδιασµού» εφεξής. 

18. Το µε α. π. οικ. 126468/21.2.2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο ζητήθηκαν 
επιπλέον αντίγραφα της ΣΜΠΕ. 

19. Το µε α. π. 2906/2.3.2007 έγγραφο της Αρχής Σχεδιασµού, µε το οποίο διαβιβάστηκαν 
στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε επιπλέον αντίγραφα της ΣΜΠΕ (α. π. ΕΥΠΕ 126952/6.3.2007). 

20. Το µε α. π. οικ. 127010/8.3.2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο, στο 
πλαίσιο του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006, διαβιβάστηκε 
αντίγραφο της ΣΜΠΕ προς:  

i. τα Υπουργεία 

• Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

• Οικονοµίας και Οικονοµικών 

•  Ανάπτυξης 

•  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

•        Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

•  Πολιτισµού 

•  Μεταφορών και Επικοινωνιών 

•  Εµπορικής Ναυτιλίας 

•        Τουρισµού 
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ii. τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, το Τµήµα 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, 
την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων της ∆/νσης Προστασίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και 
τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

iii. τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών  

• ∆υτικής Ελλάδας 

• Πελοποννήσου 

• Ιονίων Νήσων 
iv. την Αρχή Σχεδιασµού, προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη ΣΜΠΕ στο κοινό, µέσω 

δηµοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες 
Εθνικής εµβέλειας και µε ανάρτησή του κειµένου της συγκεκριµένης ΣΜΠΕ στο 
δικτυακό τόπο της. 

21. Το α. π. οικ. 127668/2.4.2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο 
διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΣΜΠΕ στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής 
Ρύπανσης και Θορύβου του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

22. Το µε α. π. 5374/16.4.2007 έγγραφο της Αρχής Σχεδιασµού, µε το οποίο γνωστοποιείται 
στην ΕΥΠΕ η δηµοσιοποίηση της ΣΜΠΕ στο κοινό και διαβιβάζονται τα σχετικά 
αποκόµµατα εφηµερίδων (α. π. ΕΥΠΕ 128144/17.4.2007) όπου καταχωρήθηκε η 
ανακοίνωση δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ. 

23. Το µε α. π. 8224/08/07/15.3.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Λιµενικών Υποδοµών της 
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας (α. π. ΕΥΠΕ 127250/16.3.2007). 

24. Το µε α. π. 15182/257/28.3.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής 
Γραµµατείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (α. π. ΕΥΠΕ 
127770/4.4.2007). 

25. Το µε α. π. 1157/12.4.2007 έγγραφο από το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Θεµάτων Γ’ 
ΚΠΣ του Υπουργείου Πολιτισµού (α. π. ΕΥΠΕ 128052/13.4.2007). 

26. Το µε α. π. ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1263/16.4.2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη (ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) – Μονάδα Α», της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (α. π. ΕΥΠΕ 128417/25.4.2007). 

27. Το µε α. π. 24358/3.5.2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (α.π.  ΕΥΠΕ 
128845/9.5.2007). 

28. Το µε α. π. 115488/16.5.2007 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (α.π. ΕΥΠΕ 129067/16.5.2007). 

29. Το µε α. π. 142219/1.6.2007 έγγραφο της ∆/νσης Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Θορύβου της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε (α.π. ΕΥΠΕ 
129610/4.6.2007). 

30. Το υπ’ αρ. 840/25.5.2007 έγγραφο του Ειδικού Γραµµατέα του Υπ. Τουριστικής 
Ανάπτυξης (α. π. ΕΥΠΕ 130035/15.6.2007).  

31. Το µε α.π. 91/3.7.07 έγγραφο του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας (α.π. ΕΥΠΕ 130530/3.7.07). 

32. Το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης µε τις ∆ηµόσιες Αρχές, τα 
Περιφερειακά Συµβούλια και το ενδιαφερόµενο κοινό, η οποία διεξήχθη σύµφωνα µε την 
παρ. 4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006, δεν εκφράστηκαν 
άλλες απόψεις, πλην των προαναφερόµενων, για τη ΣΜΠΕ του εν λόγω προγράµµατος. 

33. Το γεγονός ότι η εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος, 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007 – 2013 δεν ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον άλλου Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου δεν 
απαιτήθηκε η διενέργεια διασυνοριακών διαβουλεύσεων. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
«Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 
περιόδου 2007 – 2013», όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ 
της παρούσας, µε τους ακόλουθους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να 
τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του προγράµµατος, µε µέριµνα της 
Αρχής Σχεδιασµού. 

Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος 

Η ΣΜΠΕ έχει ως χωρικό πεδίο αναφοράς τη Χωρική Ενότητα των Περιφερειών ∆υτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Σύµφωνα µε τη ΣΜΠΕ, ο γενικός αναπτυξιακός 
στόχος του ΕΠ, είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, η 
επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 
παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών της περιοχής προγραµµατισµού.  

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται στους εξής γενικούς στόχους: 

1. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών προσπελασιµότητας. 

2. Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
και τόνωση της επιχειρηµατικότητας. 

3. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. 

Οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται επιχειρησιακά στους εννέα πρώτους εκ των δέκα ακόλουθων 
αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ: 

Άξονας προτεραιότητας 1:  Υποδοµές και Υπηρεσίες προσπελασιµότητας Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας. 

Άξονας προτεραιότητας 2:  Υποδοµές και Υπηρεσίες προσπελασιµότητας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Άξονας προτεραιότητας 3:  Υποδοµές και Υπηρεσίες προσπελασιµότητας Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.  

Άξονας προτεραιότητας 4:  Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας.  

Άξονας προτεραιότητας 5:  Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Άξονας προτεραιότητας 6: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. 

Άξονας προτεραιότητας 7: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας. 

Άξονας προτεραιότητας 8: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Άξονας προτεραιότητας 9: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. 

Άξονας προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής του Προγράµµατος.  
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Β. ∆ιαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραµµα από την ενσωµάτωση 

της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για 

την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να 

συνοδεύουν την έγκριση του προγράµµατος 

I. Για την πληρέστερη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο πρόγραµµα, θα 
πρέπει: 

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος να συµπεριλάβει 
σαφέστερη δέσµευση ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτική διατύπωση 
που εξυπηρετεί την ανάγκη αυτή είναι: «Ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ είναι η 
διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, η επιτάχυνση του 
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 
παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραµµατισµού, µε γνώµονα την αειφόρο 
ανάπτυξη». 

Η σαφέστερη δέσµευση του προγράµµατος να εξειδικευθεί, όπου εντοπίζεται σχετική 
συνάφεια, στους στόχους αυτού, λαµβάνοντας υπόψη τους τρεις πυλώνες της αειφορίας, 
δηλαδή την κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον. 

II. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η 
έγκριση του προγράµµατος θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισµούς και 
κατευθύνσεις που ακολουθούν: 

1. Η µέριµνα για το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα στην 
εξειδίκευση και εφαρµογή του ΕΠ, µαζί µε τις οικονοµικές και κοινωνικές επιδιώξεις. 
Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των µηχανισµών εφαρµογής του ΕΠ θα πρέπει να 
ενσωµατωθούν: 

1.1 Κατάλληλα κριτήρια επιλογής προτάσεων, οι οποίες κατά το δυνατόν 
διασφαλίζουν την  προστασία του περιβάλλοντος. 

1.2 Να ληφθεί µέριµνα για την αποφυγή σωρευτικών αρνητικών επιπτώσεων σε 
µια περιοχή, στην περίπτωση που παρατηρηθεί µεγάλο πλήθος 
παρεµβάσεων σε αυτήν. 

1.3 Κατάλληλη ενηµέρωση, τόσο στο επίπεδο προκηρύξεων και προσκλήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσο και στο µετά την έγκριση της ένταξης 
επίπεδο, όπου απαιτείται, ώστε οι ενισχυόµενες δράσεις να ενσωµατώνουν 
όλα τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την περιβαλλοντική τους 
συµβατότητα. 

2.  Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων, της άγριας 
χλωρίδας και άγριας πανίδας θα πρέπει στο πλαίσιο των µηχανισµών εφαρµογής 
του ΕΠ, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

2.1 Να προωθείται κατά το δυνατόν η κατάλληλη χωροθέτηση των έργων – 
δραστηριοτήτων, που θα προκύψουν από το ΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, µε παράλληλη προστασία των φυσικών 
περιοχών και των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. 

2.2 Αξιοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 
δραστηριοτήτων, που θα προκύψουν από τους άξονες προτεραιότητας του 
ΕΠ, για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές, περιοχές 
ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 και βιότοπους, 
τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. 

2.3 Οι προτεινόµενες δράσεις, που αφορούν σε περιοχές ενταγµένες στο 
 Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000, θα πρέπει να είναι συµβατές µε 
 τα εγκεκριµένα σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης ή τις εγκεκριµένες Ειδικές 
 Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), εφόσον υπάρχουν για τις περιοχές αυτές. 
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3.  Για την προστασία των εδαφών, την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισής 
τους, θα πρέπει στο πλαίσιο των µηχανισµών εφαρµογής του ΕΠ, να 
ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

3.1 Στο πλαίσιο του πρώτου γενικού στόχου, θα πρέπει να δίνεται κατά το 
δυνατόν προτεραιότητα στη βελτίωση του υφιστάµενου οδικού δικτύου και να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η χωροθέτηση νέων αξόνων. Επίσης, να 
ενθαρρύνονται έργα µεταφορών που εξασφαλίζουν συνδυασµένες  
µεταφορές. 

3.2   Η διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης σε συµφωνία µε τον Εθνικό Σχεδιασµό και τους 
αντίστοιχους Περιφερειακούς Σχεδιασµούς. 

4. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο των µηχανισµών 
εφαρµογής του ΕΠ, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

4.1  Μέσω κατάλληλων κριτηρίων επιλογής, θα πρέπει να προωθούνται εκείνες οι 
προτάσεις που ενσωµατώνουν κατά το δυνατόν µειωµένη κατανάλωση 
νερού, ανακύκλωσή του, περιορισµένη παραγωγή και διάθεση υγρών 
αποβλήτων κ.ά. 

4.2  Επιπλέον, για την πληρέστερη προστασία των υδάτινων πόρων, θα πρέπει 
να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: 

α) Ενθάρρυνση τεχνικών µείωσης κατανάλωσης νερού, καθώς και 
επαναχρησιµοποίησης του.  

β) Ενθάρρυνση δράσεων που στοχεύουν στην προστασία από την 
σηµειακή και διάχυτη ρύπανση από υγρά απόβλητα. 

5.  Για τη µείωση των εκποµπών αέριων ρύπων και των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου, θα πρέπει στο πλαίσιο των µηχανισµών εφαρµογής του ΕΠ, να 
ακολουθούνται αντίστοιχα οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

 5.1 Να ενθαρρύνονται προτάσεις, εφόσον υπάρχει συνάφεια µε τους στόχους του 
 προγράµµατος, για την προώθηση χρήσης καθαρότερων καυσίµων για την 
 τήρηση των ορίων εκποµπών αερίων ρύπων, που απορρέουν από τη 
 Νοµοθεσία. 

 5.2 Στα κριτήρια επιλογής προτάσεων, και όπου αυτό απαιτείται, θα πρέπει να 
 εισαχθούν προβλέψεις ορθής ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόµησης 
 ενέργειας. 

6.  Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ 
των προτέρων ότι οι δράσεις του προγράµµατος δε θα ενέχουν κινδύνους για την 
υποβάθµιση θέσεων και ευρηµάτων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει στο πλαίσιο των µηχανισµών εφαρµογής του 
ΕΠ, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: 

 6.1  Να αποφεύγεται η εγκατάσταση µη συµβατών έργων και δραστηριοτήτων 
 εντός οριοθετηµένων περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 6.2  Να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις για την ανάπτυξη 
 του τουριστικού τοµέα, για την ανάδειξη και προστασία περιοχών και 
 µνηµείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

6.3 Να ληφθεί µέριµνα, ώστε η βελτίωση της προσβασιµότητας σε περιοχές και 
χώρους εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος να µην αποβεί αρνητική για 
το πολιτιστικό περιβάλλον. 

7. Για την αποφυγή υποβάθµισης του τοπίου, στο πλαίσιο των µηχανισµών 
εφαρµογής του ΕΠ, να λαµβάνονται µέτρα αποκατάστασης για την κάθε δράση που 
θα προκύψει από το πρόγραµµα 

8. Για τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο των µηχανισµών 
εφαρµογής του ΕΠ, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: 

 8.1 Ενσωµάτωση κριτηρίων βιώσιµης διαχείρισης φυσικών πόρων στη διαδικασία 
 επιλογής προτάσεων για ένταξη στο ΕΠ. 
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8.2 Ενηµέρωση – παροχή συµβουλών προς τους ενδιαφερόµενους για την 
προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης  των φυσικών πόρων. 

9.  Για τη προστασία των υλικών περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να λαµβάνεται 
µέριµνα για θεσµικές ρυθµίσεις για την προστασία των χρήσεων γης από 
ανεξέλεγκτες αλλαγές, ειδικά για τις περιοχές όπου προωθούνται δράσεις ανάδειξης 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και  τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

10. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ, να ενθαρρύνονται τουριστικές δραστηριότητες οι 
οποίες εντάσσονται αρµονικά στο περιβάλλον και να αποφεύγονται κατά το 
δυνατόν τέτοιες που ενισχύουν φαινόµενα µαζικού τουρισµού. 

11. Για την προστασία του κοινού από έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες, η 
ενίσχυση των κέντρων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής 
τάσης, εφόσον συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα, θα πρέπει να εγκρίνεται 
µετά από διαπίστωση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ότι ο βαθµός έκθεσης 
των κατοίκων νοµίµως οργανωµένων πολεοδοµικών ενοτήτων είναι εντός των 
επιτρεπόµενων ορίων. 

12. Οι δράσεις που αφορούν σε τυχόν λιµενικά έργα να εντάσσονται στο περιβάλλον 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

Γ. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την εφαρµογή του προγράµµατος 

1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή 
του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη 
συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα 
παρακολούθησης περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της, προκειµένου 
µεταξύ άλλων να εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να 
ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόµενες 
παραγράφους της παρούσας ενότητας υποβάλλονται στην αρµόδια ειδική υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως προβλέπεται στο ΕΣΠΑ (παρ. 8.1.4), προκειµένου µεταξύ άλλων να 
συναξιολογηθούν µε τις αντίστοιχες εκθέσεις των προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλων σχεδίων και 
προγραµµάτων, ενώ παράλληλα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου. 

2. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια µιας 
συγκριτικής έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών 
ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών 
θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που 
συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες 
περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ 
(κεφ. 9) ή να καθοριστούν µετά από συνεννόηση µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η 
Αρχή Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για την συγκέντρωση των σχετικών 
πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του προγράµµατος. Η 
έκθεση για κάθε έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του 
πρώτου εξαµήνου του εποµένου έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 
2008 και θα περιλαµβάνει επίσης και τα πεπραγµένα του  προγράµµατος εντός του 
2007. 

β) Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του 
έτους 2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος. Σκοπός 
της συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που 
οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του προγράµµατος, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις 
της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η 
διαπίστωση της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Για το 
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σκοπό αυτό, το εύρος των δεικτών που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο µε αυτό των ετήσιων εκθέσεων. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ 
είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο 
της έκθεσης δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση νέας 
συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης του προγράµµατος σε µεταγενέστερο 
χρονικό διάστηµα. 

∆. Χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης 

Η παρούσα ισχύει έως 31.12.2015. Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράµµατος, 
απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ µε α. π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥ-
ΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (ΦΕΚ 1225Β). 

Ε. ∆ηµοσιοποίηση και άλλες διατάξεις 

1. Η Αρχή Σχεδιασµού προβαίνει, εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, σε 
δηµοσιοποίησή της για την ενηµέρωση του κοινού, µε δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης 
σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας, καθώς και µε δηµοσίευση 
της παρούσας στο δικτυακό τόπο της αρχής και στη συνέχεια αποστέλλει στην ΕΥΠΕ του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης. 

2. Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

3. Στην πράξη ή απόφαση έγκρισης του προγράµµατος πρέπει να αναφέρεται ρητά η 
παρούσα απόφαση.  

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης 

i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξης κ. Στεφάνου 
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

ii. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας κ. Παπαδόπουλου 
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

iii. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Ι. Τσουκαλά 
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

2. ΥΠΕΧΩ∆Ε 

i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Ε. Μπαλτά 
Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

ii. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων κ. ∆. Κατσιγιάννη 
Χαριλάου Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα 

iii. ∆ιεύθυνση Χωροταξίας 
Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

iv. ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

      Αµαλιάδος 17, 11523 Αθήνα 

v. ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 

      και Θορύβου 

      Πατησίων 147, 11521 Αθήνα  

vi. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 

       Πατησίων 147 

       11521 Αθήνα 

vii. ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
Μεσογείων & Τρικάλων 36, 115 27 Αθήνα 

viii. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα 

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Κ. Μουσουρούλη 
Νίκης 5 – 7, 10180 Αθήνα 

ii. Γεν. Γρ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης  

      ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ ΕΥΣΣΑΑΠ 
      (υπόψη κ. Ιακωβίδη) 

      Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κ. Σκιαδά 
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 

5. Υπουργείο Πολιτισµού 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Χ. Ζαχόπουλου 
Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 

6. Υπουργείο Τουρισµού 
Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. Γιαννίρη 
Μεσογείων 109-111, Εµπ. Κέντρο «Πολιτεία», Κτίριο Γ1, 5

ος
 όροφος, 

115 26 Αθήνα 

7. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής κ. Γ. Βλάχου 
Ακτή Κονδύλη 26-28 & Αιτωλικού, 185 45 Πειραιάς  
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8. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών 

 α) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Σ. Σιµόπουλο 

 β) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Επικοινωνιών κ. Σταυρόπουλο 

           Αναστάσεως 2 Τσιγάντε, 10191 Αθήνα 

9. Υπ. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

       Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Π. Γεωργιάδη 

       Σταδίου 27 

       10183 Αθήνα 

10. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

       Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Γ. Φωτεινόπουλο 

       Αριστοτέλους 17 

       10433 Αθήνα 

11. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών της χωρικής ενότητας ∆υτικής Ελλάδας, 
Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου (για τα Περιφερειακά Συµβούλια) 

i. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Αλυκές Ποταµού, 491 00 Κέρκυρα 

ii. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
Νέα Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69 – 71, 264 42 Πάτρα 

iii. Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν: θεωρηµένος φάκελος ΣΜΠΕ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τµήµα Γ΄ 

4. Α. Ψάιλα 

5. Μ. Γκιόκα 

6. Α. Καϊτατζή 

7. Κ. ∆οκουµετζίδου 
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