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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3
3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού

Συμβουλίου

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

οικ/ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/110435/135/13-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου δέκα τριών (13) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Πρόεδρος της Επιτροπής

2.

Χαλιμούδρα Αγγελική - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

3.

Κοντογιάννης Γεώργιος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

4.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

5.

Γούδας Μιχαήλ - τακτικό μέλος της Επιτροπής

6.

Κόντης Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

7.

Δριβίλας Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

8.

Κατσικόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Επιτροπής

10. Κούστας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Επιτροπής
11. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ρούση –
Ντζιμάνη Αγγελική και Μπράμος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 235306/4008/16-09-2020 (ΑΔΑ:
9ΠΛ17Λ6-ΒΨΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Γνωμοδότηση
επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 88509/1798/12-04-2022 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της
διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα
2021-2027». Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του
περιβάλλοντος, εκτιμώντας τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν ορισμένα σχέδια και προγράμματα και
υιοθετώντας μέτρα αντιμετώπισης στο πρώιμο αυτό στάδιο λήψης αποφάσεων.
1. Γενικά
Το αναπτυξιακό όραμα της ΠΔΕ συνοψίζεται στην υλοποίηση μιας ολιστικής στρατηγικής για τον
μετασχηματισμό της σε μία δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή Περιφέρεια, που θα αποτελεί
υπερτοπικό κόμβο τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής
αλληλεγγύης και συνοχής, τόπο ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη
τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, το Πρόγραμμα δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη την αρχή «μη
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στις παρεμβάσεις όλων των Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) της περιόδου 2021-2027,
οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
ΣΠ 1 «Πιο Έξυπνη Ευρώπη»
• Η ενίσχυση των επενδύσεων στην καινοτομία και την έρευνα, και η διασύνδεση του καινοτομικού κεφαλαίου με
τον παραγωγικό ιστό.
• Η στοχευμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων υψηλής ψηφιακής έντασης σε τοπικό επίπεδο.
• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στους τομείς
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έξυπνης εξειδίκευσης.
ΣΠ 2 «Πιο Πράσινη Ευρώπη»
• Η προστασία του φυσικού/πολιτισμικού κεφαλαίου και του τοπίου
• Η συνέχιση παρεμβάσεων σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών, καθώς και
προστασίας απέναντι σε φυσικές καταστροφές
• Η παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των ΕΣΠΚΑ και ΠεΣΚΠΑ
• Η περαιτέρω ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, με βάση και τους στόχους του ΕΣΕΚ
• Η αναγκαιότητα αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και η
ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
• Η προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, και η ενίσχυση της ανακύκλωσης, της διαλογής και της
επαναχρησιμοποίησης υλικών
• Η επάρκεια σε εξοπλισμό πολιτικής προστασίας
• Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
• Έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
ΣΠ 3 «Συνδεδεμένη Ευρώπη»
• Η περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό)
• Η βελτίωση και ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών υποδομών της Περιφέρειας, καθώς και η ανάπτυξη των
απαιτούμενων διασυνδέσεων με λοιπά δίκτυα, αλλά και με τα εμπορευματικά, οικονομικά και τουριστικά
κέντρα, για την ανάδειξη της πολυτροπικής κινητικότητας στην Περιφέρεια
• Επιλεγμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των λιμένων, για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών
• Παρεμβάσεις βελτίωσης σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφέρειας καθώς και η ενίσχυση της
αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης/διαχείρισης των ατυχημάτων και των επιπτώσεών τους.
• Η ανάπτυξη κεντρικού δικτύου υδατοδρομίων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από και προς στα νησιά
του Ιονίου.
ΣΠ 4 «Κοινωνική Ευρώπη»
• Η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων σε παιδεία, υγεία, απασχόληση, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.
• Η βελτίωση των συνθηκών ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων
των ανέργων και εργαζομένων
• Η ανάληψη ειδικών δράσεων για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών για την προστασία των ανηλίκων που βρίσκονται σε δυσμενείς
συνθήκες διαβίωσης ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό
• Η ενίσχυση των δράσεων για την αποϊδρυματοποίηση ΑμεΑ
• Η λήψη μέτρων για εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
• Η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την ενεργό και υγιή γήρανση που θα αυξήσουν τη συμμετοχή
των μεγαλύτερων ηλικιών στην κοινωνική και οικονομική ζωή
• Η προώθηση της διά βίου μάθησης και η παρακίνηση του ενήλικου πληθυσμού για τη συμμετοχή σε σχετικές
δράσεις
• Η περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας
• Η ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του αειφόρου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική
ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.
ΣΠ 5 «Ευρώπη κοντά στους πολίτες»
• Δημιουργία ζωνών για ποδήλατα και πεζούς
• Εφαρμογή τεχνολογιών ΤΠΕ για την διαχείριση της κυκλοφορίας
• Δημιουργία ποδηλατοδρόμων
• Δράσεις ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια των πεζών.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ) του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
• Σ.Σ.1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους
καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης». Ο εν λόγω ΣΣ συνδέεται με τον ΣΠ1 και θέτει ως κύριες
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προτεραιότητες για την ΠΔΕ τη συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας και τη
στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία.
• Σ.Σ.2 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας». Ο εν λόγω ΣΣ συνδέεται με τον ΣΠ2 και
θέτει ως κύριες προτεραιότητες για την ΠΔΕ την ορθολογική διαχείριση, προστασία και διαχείριση του πλούσιου,
μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της ΠΔΕ, τη σταδιακή μετατροπή της σε ενεργειακό
κόμβο και την επίτευξη απόλυτης παραγωγικής εξυπηρέτησης των ενεργειακών απαιτήσεων, σε επίπεδο
οικιακής και επιχειρηματικής κατανάλωσης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της
ανακύκλωσης, την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης των απορριμμάτων, την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών.
• Σ.Σ.3 «Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια». Ο εν λόγω ΣΣ υπηρετεί τον ΣΠ3 και θέτει ως κύριες
προτεραιότητες την ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταφορικών υποδομών που θα διασφαλίσουν την
απρόσκοπτη κινητικότητα ενδοπεριφερειακά και διαπεριφερειακά, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαμόρφωση
ασφαλούς και βιώσιμου συστήματος μεταφορών, και τη στήριξη της πολυτροπικής ανάπτυξης των μεταφορών.
Σε συμπληρωματικότητα με πόρους άλλων ταμείων ή/και ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούνται συμπληρωματικές
παρεμβάσεις για αναβάθμιση των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας και η λειτουργία υδατοδρομίων για
περαιτέρω προώθηση της πολυτροπικής κινητικότητας.
• Σ.Σ.4 «Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια». Ο εν λόγω ΣΣ υπηρετεί τον ΣΠ4 και προωθεί
δράσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά,
καθώς και στην κοινωνική ένταξη. Θέτει ως κύριες προτεραιότητες την ανάληψη μέτρων αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της πανδημίας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας του
συστήματος υγείας και πρόνοιας, την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και σε κοινωνικές υπηρεσίες και την
ανάληψη ειδικών δράσεων για ευάλωτες ομάδες. Επίσης, επιδιώκεται η προώθηση της ΔΒΜ και η αναβάθμιση
των υποδομών εκπαίδευσης. Σημαντική κρίνεται η ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του αειφόρου
τουρισμού στην κοινωνική ένταξη και συνοχή.
• Σ.Σ. 5 «Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις». Ο εν λόγω ΣΣ
συνδέεται με τον ΣΠ5 και θέτει ως κύριες προτεραιότητες για την ΠΔΕ την ανάδειξη των στρατηγικών της
πλεονεκτημάτων σε διεθνές επίπεδο, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά της, τη βιώσιμη αστική και
οικιστική της ανάδειξη και την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού της πλούτου.

2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Εθνικών
πολιτικών και στρατηγικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη που αφορούν το ΕΠ
«Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και ελήφθησαν υπόψιν κατά την προετοιμασία του, είναι οι εξής:
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• Περιβάλλον (γενικά - στρατηγικά)
• Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα
• Υδατικοί πόροι - Υγρά απόβλητα
• Έδαφος - Στερεά απόβλητα
• Κλιματικοί παράγοντες - Ενέργεια - Ατμοσφαιρική ρύπανση
• Πληθυσμός - Ανθρώπινη Υγεία
• Πολιτιστική Κληρονομιά - Τοπίο
Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» έγκειται
στα κάτωθι:
• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• Προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΕ)
2018/2001, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που ορίζονται σε αυτήν
• Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης κινδύνων καταστροφών,
ανθεκτικότητας λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα
• Προώθηση της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού
• Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική οικονομία πόρων
• Ενίσχυση της προστασίας και διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης.
3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ, αξιολογούνται συγκριτικά οι εναλλακτικές δυνατότητες διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».
Ειδικότερα, εξετάζονται οι εξής δυνατότητες:

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ-1):

Μηδενική Λύση
(do nothing scenario):

Η εν λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση του
Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 της ΣΜΠΕ.
Με βάση το σενάριο αυτό παραμένουν οι
ισχύουσες σήμερα πρόνοιες, χωρίς την
υιοθέτηση εφαρμογής ενός Προγράμματος.

Διαπιστώθηκε ότι, από επιχειρησιακής και περιβαλλοντικής πλευράς, η ΕΔ-1 είναι προτιμητέα -έναντι της
μηδενικής λύσης, η οποία είναι απευκταία από περιβαλλοντικής πλευράς.
4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ
Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ αξιολογήθηκε η συμμόρφωση του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» με την
αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». Αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να
μην βλάπτει σημαντικά κανέναν από τους κάτωθι έξι (6) περιβαλλοντικούς στόχους του κανονισμού της ΕΕ για
την ταξινόμηση:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Η αειφόρος χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων
Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία
Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
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5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ &
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Για την εκτίμηση-αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΠΕΠ στο περιβάλλον ακολουθήθηκε η μεθοδολογία των τριών
(3) βημάτων:
• Στο πρώτο βήμα, εκτιμάται η πιθανότητα μεταβολής καθενός μέλους από ένα σύνολο πενήντα-τριών (53)
πτυχών του περιβάλλοντος.
• Στο δεύτερο βήμα, για κάθε μια από τις μεταβολές που εντοπίσθηκαν ως πιθανές, προσδιορίζεται μια σειρά οκτώ
ιδιοτήτων, η οποία αποτελεί την ταυτότητα της επίπτωσης.
• Στο τρίτο βήμα, για τις αρνητικές επιπτώσεις αξιολογείται η αναγκαιότητα και η δυνατότητα λήψης μέτρων
αντιμετώπισης και αναζητείται το κατάλληλο στάδιο σχεδιασμού για τα μέτρα αυτά.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, διαπιστώθηκε ότι αναμένονται μεταβολές σε δεκαοκτώ από τους
πενήντα-τρείς (53) περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνέθεσαν το «εργαλείο διάγνωσης» του προσδιορισμού
των πιθανών περιβαλλοντικών αλλαγών από την υλοποίηση του ΕΠ . Οι παράγοντες που αναμένονται να
μεταβληθούν και το είδος της αντίστοιχης μεταβολής παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Οι μεταβολές του πιο πάνω πίνακα αποτέλεσαν τα δεδομένα εισόδου στο δεύτερο βήμα της εκτίμησης, αυτό του
χαρακτηρισμού των επιπτώσεων. Η ολοκλήρωση της σχετικής ανάλυσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αμιγώς
θετικές επιδράσεις εντοπίζονται σε έντεκα παραμέτρους καθόλη την διάρκεια του προγράμματος, αμιγώς
αρνητικές επιδράσεις δέχονται τέσσερις παράμετροι, ενώ σε τρεις παραμέτρους οι τελικές επιδράσεις
διαμορφώνονται αθροιστικά από θετικές και αρνητικές συνεισφορές διαφορετικών μερών του ΕΠ. Οι
διαπιστώσεις του δευτέρου βήματος συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα.
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Τα δύο προηγούμενα βήματα, τα οποία αποτέλεσαν την αναλυτική πλευρά της διερεύνησης, ακολουθούνται από
το τρίτο βήμα, που αποτελεί το συνθετικό μέρος της εκτίμησης. Σε αυτό, οι μεταβολές σε περιβαλλοντικούς
δείκτες και παραμέτρους αντιστοιχίζονται με τις επιπτώσεις σε περιβαλλοντικές συνιστώσες, μελετώντας τη
συσχέτιση και τα ενδεχόμενα αθροιστικότητας ή συνέργειας μεταξύ συναφών μεταβολών. Oι αρνητικές και
μικτές επιπτώσεις αξιολογούνται, ενώ επανελέγχεται, μέσω διασταύρωσης, το σύνολο των εκτιμήσεων. Τα
συμπεράσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται ως εξής:
1. Στα ζητήματα του πληθυσμού και των υλικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στη σχέση μεταξύ των
περιβαλλοντικών παραγόντων, δεν αναμένονται μεταβολές στρατηγικού επιπέδου από την υλοποίηση του ΕΠ.
2. Η κατάσταση ως προς
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• την περιβαλλοντική επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας,
• τη χλωρίδα,
• τα ύδατα,
• το έδαφος και
• τους κλιματικούς παράγοντες
αναμένεται να βελτιωθεί κατά και μετά την υλοποίηση του προγράμματος, λόγω της σημαντικής μέριμνας και
των ανάλογων στόχων και πόρων που έχουν προβλεφθεί στο ΕΠ για τα ζητήματα αυτά.
3. Στα ζητήματα
• της βιοποικιλότητας,
• της πανίδας
• της ατμοσφαιρικής ποιότητας και
• του τοπίου
καταγράφηκαν μικτές τάσεις: κάποιες από τις δράσεις του ΕΠ ωθούν σε βελτιώσεις, ενώ άλλες συνοδεύονται
από πιθανή επιδείνωση. Γι’ αυτές τις τελευταίες, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα και το είδος των μέτρων που θα
πρέπει να ληφθούν.
7. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Α. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Δυτική Ελλάδα 20212027¨ στο περιβάλλον, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
Για την αποτροπή υποβάθμισης σημαντικών παραγόντων διατήρησης της βιοποικιλότητας, λόγω ενδεχόμενης
συσσώρευσης έργων και δραστηριοτήτων εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά και περιοχών που
έχουν διατηρηθεί σε σημαντικό βαθμό ανεπηρέαστες από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες με πρωτοβουλία
του φορέα υλοποίησης του ΕΠ λαμβάνονται μέτρα στις παρακάτω κατευθύνσεις:
α) την ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για την αξία του περιβαλλοντος στις περιοχές αυτές και την ανάγκη
σχεδιασμού των έργων τους μέσω επιλογών συμβατών με την αξία αυτή,
β) την πρωιμότερη δυνατή αξιολόγηση των προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ, ώστε να καθίσταται γνωστό το εάν
η αξιολογούμενη πρόταση συντελεί στην απευκταία συσσώρευση έργων και δραστηριοτήτων εντός οικολογικά
σημαντικών περιοχών,
γ) την πρόβλεψη για την εκ των προτέρων εξασφάλιση των δαπανών που προορίζονται για την εφαρμογή των
περιβαλλοντικών όρων προστασίας της βιοποικιλότητα και του περιβάλλοντος που τη φιλοξενεί. Στο πλαίσιο
αυτό, ο φορέας υλοποίησης του ΕΠ οφείλει να υιοθετήσει τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου αναφορικά με το
εάν, στον προϋπολογισμό του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες εκείνες που
αφορούν στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων,
δ) την πρόληψη ή αντιστάθμιση των δυσμενών επιρροών του ΕΠ στις παραμέτρους της ποιότητας του αέρα, είναι
αναγκαίο να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο ευρύτερο από αυτό των διαδικασιών υλοποίησης του
προγράμματος,
ε) την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από γραμμικά
συγκοινωνιακά έργα του προγράμματος,
Β. Για την παρακολούθηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στο περιβάλλον, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
Η παρακολούθηση προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω ενός σπονδυλωτού σχήματος που αποτελείται από
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις μεταβολές στις τέσσερις περιβαλλοντικές συνιστώσες που εκτιμήθηκε ότι είναι
πιθανόν να πιεσθούν, διετείς εκθέσεις σχετικά με κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους που εκτιμήθηκε ότι θα
παραμείνουν ανεπηρέαστες ή θα βελτιωθούν και μια συγκεντρωτική συγκριτική ανάλυση του συνόλου των
περιβαλλοντικών μεταβολών στη φάση εκείνη που έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠ.
Γ. Για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης των ενδεχόμενων
επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» στο περιβάλλον, λαμβάνονται
υπόψη οι πληροφορίες της ΣΜΠΕ που συνοδεύει την κανονιστική πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του
προγράμματος.
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Δ. Θα ήταν τέλος επιθυμητή η λεπτομερέστερη διερεύνηση ορισμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων που σήμερα
είναι γνωστά μόνο σε γενικές γραμμές. Στην κατεύθυνση αυτή, προτεραιότητες για τις περιβαλλοντικές μελέτες
βάσης αποτελούν κυρίως:
• η ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura στην
Περιφέρεια,
• η ολοκλήρωση των μελετών που θα υποστηρίζουν την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Νερά,
• η τομεακή και χωρική ανάλυση των πηγών ρύπανσης, τόσο σε ότι αφορά το ατμοσφαιρικό περιβάλλον όσο και
τα υγρά απόβλητα,
• η χαρτογράφηση του θορύβου, σε πρώτη φάση με στόχο τον εντοπισμό των περιοχών με τα εντονότερα
προβλήματα και σε δεύτερη φάση με στόχο την εκπόνηση σχεδίων περιορισμού της έκθεσης σημαντικών
τμημάτων του πληθυσμού στις πιο πάνω περιοχές.
7. Επισημάνσεις της υπηρεσίας
Θεωρούμε ότι στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» θα πρέπει να συμπεριληφθούν ακόμα κάποιες δράσεις οι
οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων από φυσικά φαινόμενα.
Συγκεκριμένα :
• Στο Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ) 2 – RSO2.4 προτείνεται να συμπεριληφθούν στις Ενδεικτικές Δράσεις και έργα
συγκράτησης υδάτων για την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας όπως η
δημιουργία παραποτάμιων/παρόχθιων ζωνών κατάκλυσης.
• Στο Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ) 2 – RSO2.5 προτείνεται να συμπεριληφθεί και η καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση
όλων των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την σωστή, άμεση και αποτελεσματικότερη παρέμβαση των
Δήμων καθώς και έργα αναβάθμισης ή/και συμπλήρωσης στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων που
βρίσκονται σε ΧΥΤΑ/Υ, με στόχο την παραγωγή εκρέοντος ύδατος υψηλής ποιότητας για περαιτέρω χρήση του.
• Στο Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ) 2 – RSO2.5 προτείνεται να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας ή την αναστροφή των φαινομένων υφαλμύρινσης υπόγειων
υδατικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ύδρευση (π.χ. τεχνητός εμπλουτισμός, καθορισμός ζωνών
υφαλμύρινσης παράκτιων υδατικών συστημάτων κ.α.).
• Στο Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ) 3 – RSO3.1 να προστεθεί μία επιπλέον Ενδεικτική Δράση με τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» που ως στόχο θα έχει την υποστήριξη των αρμόδιων ΟΤΑ για την
υλοποίηση μέτρων, έργων και δράσεων που προκύπτουν από τα ΣΒΑΚ όπως ποδηλατικά δίκτυα, πεζοδρομήσεις
κλπ.
• Στο Στρατηγικό Στόχο (ΣΣ) 5 – RSO5.1 προτείνεται να προστεθεί μία ακόμα Δράση με τίτλο «Υλοποίηση
προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» που ως στόχο θα έχει την υποστήριξη των Δήμων στην
διασφάλιση, υλοποίηση και αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που σήμερα τίθεται εξαιρετικά
προβληματική.
Επισημαίνεται ότι όλα τα νέα έργα ή δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των δράσεων του
ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» οφείλουν να έχουν πλήρη εναρμόνιση με όλα τα χωροταξικά και διαχειριστικά
σχέδια, έτσι ώστε να αποφευχθούν αντιθέσεις και αντιφάσεις που θα οδηγήσουν σε εμπλοκή. Έτσι θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη :
• Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Τα Ειδικά χωροταξικά σχέδια όπως της Βιομηχανίας, των ΑΠΕ, των Υδατοκαλλιεργειών, των Καταστημάτων
Κράτησης και του Τουρισμού που επίκειται.
• Ο Τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός όπως τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια – Ειδικά χωρικά Σχέδια και το Πολεοδομικό
Σχέδιο Εφαρμογής.
• Η αριθμ. 894/2017 (ΦΕΚ 4665 Β΄/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης
Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας
Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
• Η αριθμ. 901/2017 (ΦΕΚ 4681 Β΄/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης
Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
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• Η αριθμ. 898/2017 (ΦΕΚ 4678 Β΄/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης
Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής
Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
• Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41346/322/2018 (ΦΕΚ 2640 Β΄/ 05-07-2018)
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».
• Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41356/323/2018 (ΦΕΚ 2691 Β΄/ 06-07-2018)
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».
• Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 (ΦΕΚ 2686 Β΄/ 06-07-2018)
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων».
• Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ) καθώς
και το Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠεΣΠΚΑ).
• Τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών Natura 2000 τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη διατήρηση των σημαντικών
ειδών και τύπων οικοτόπων που εντοπίζονται στις περιοχές αυτές.
• Τον Στρατηγικό Ενεργειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 58/0705-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
• Τους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας όπως αναρτήθηκαν
από τις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
• Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4546/2018 και
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στη θάλασσα ενώ περιλαμβάνει τον τομέα της ενέργειας, της ναυτιλίας, της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού, της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς και τη διατήρηση,
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.
• Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
• Τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 η οποία αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.
• Την Εθνική στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.
Προτεινόμενοι όροι
• Να ακολουθούνται οι προτάσεις, κατευθύνσεις και τα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και
αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον που περιγράφονται στο Κεφ. 7 της ΣΜΠΕ.
• Να εφαρμοστεί Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης τόσο στη φάση κατασκευής των έργων αλλά
και κατά τη φάση λειτουργίας αυτών που να παρακολουθεί κατ’ ελάχιστο τις παραμέτρους : α) Βιοποικιλότητα
(Χλωρίδα-Πανίδα), β) Ατμόσφαιρα, γ) Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή, δ) Έδαφος, ε) Υδατικοί Πόροι, στ) Ακουστικό
Περιβάλλον – Θόρυβος και ζ) Τοπίο.
• Για νέα έργα ή δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με
την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σε όσα
απαιτούνται.

Στη συζήτηση του θέματος συμμετείχαν:
- Η κα Σαΐντ Αμάνη-Χριστιάνα επιστημονική συνεργάτης του γραφείου μελετών Ι. Φραντζής και
Συνεργάτες Ε.Π.Ε.,
- Ο κ. Μπιζάς Κωνσταντίνος, στέλεχος της Μονάδας Β1: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας
1,3,4 του Ε.Π. 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
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- Η κα Σταθοπούλου Άλκηστις – Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αρχή Σχεδιασμού), η οποία ζήτησε και έλαβε το λόγο για
παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.
Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους
και προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας
υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως
ισχύουν σήμερα.
2) Την

υπ’

αριθ.

248595/2016

(ΦΕΚ/Β’/4309/30.12.2016)

απόφαση

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
3) την υπ’ αρ. 07/27-01-2022 (ΦΕΚ 624/Β/14.02.2022) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας.
4) Την υπ’ αριθ. 08/27-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΜ7Λ6-917) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ.
5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
6) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014).
8) Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 28933/1913/23-03-2022 Σ.Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Γ’ (αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή))
10) Το ανωτέρω έγγραφο με τις απόψεις της υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Μωραΐτης Νικόλαος και
Κούστας Κωνσταντίνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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