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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
223/ 2019 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 213612/ 700 /24.09.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  18ο 
Η.Δ. 

 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός  

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
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➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 
Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 

➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκλέτσος Απόστολος √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Δαύρης Ανδρέας √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δούρος Χρήστος √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δρένιος Σωτήριος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Καρύκα Άννα √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοντου Πηνελόπη √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Πατσιούρας Γεώργιος √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Σιαλμάς Βασίλειος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδας Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
6 1

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √
0

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά 

Ελλάδα"
1 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"
1

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

10 1

3 0

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), (βάσει της αρ. πρωτ. 
192100/607/27.08.2019 αίτησης του κ. Σταμάτη Γκάβαλη εκκρεμεί η ορκωμοσία του) ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 18ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. οικ.216789/1908/27.09.2019 εισήγησή 
του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

Έχοντας υπόψη: 
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1.- Τις διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.  87 Α/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Τεύχος Α΄/ 19-7-2018) 

σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να συστήνονται 

μέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες το συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητές του για 

συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών 

ορίζονται περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Δεν 

αποτελεί ασυμβίβαστο η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στην οικονομική 

επιτροπή και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθμός των μελών της κάθε επιτροπής 

καθορίζεται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου». 

2.-Το Π.Δ.148/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ.  

241Α/27.12.2010),όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ.  

3203/84663/22-6-2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-

2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα. 

3. Την ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III, ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) και οι αναφερόμενες σε 

αυτή αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου 

4. Τα με αρ. πρωτ. 4026/30.05.2019 και 427/07.06.2019 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και οι αναφερόμενες σε αυτά αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου 

5. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/51151/3254/05.06.2019 έγγραφο του Τμήματος Α’ της Δ/νσης 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και οι απορρέουσες αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου 

σύμφωνα με το έγγραφο αυτό 

6..-Την ανάγκη δημιουργίας πολιτικού οργάνου, ήτοι της «Περιφερειακής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντικείμενο του οποίου θα 

είναι η επεξεργασία θέσεων και υποβολή, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον 

Περιφερειάρχη, προτάσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων.  

7- Τις αριθμ α) 205/2019 και β) 208/2019 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

σύστασης Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και εκλογής των μελών. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

τη μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των παρακάτω αρμοδιοτήτων, όπως αυτές απαριθμούνται στο 

Ν.3852/10 (άρθρο 186, κεφ ΣΤ’) για Έργα Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και διαχείρισης Υδάτων 

[με την αρίθμηση που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο] : 

13. Η παροχή γνώμης για τη χωροθέτηση Β.Ε.ΠΕ.. 

19. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και 

λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως ισχύει. 
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25. Η παροχή γνώμης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων 

και ειδικών/κλαδικών ρυθμιστικών σχεδίων, κατά το μέρος που αφορούν στα όρια της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

26. Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 

περιφέρειας. 

28. Η εισήγηση, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών 

και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία, 

του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 

30. Η παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως 

Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών δραστηριοτήτων) από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

31. Η παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών 

Παρεμβάσεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία κοινής υπουργικής 

απόφασης. 

32. Η παροχή γνωμοδότησης για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), 

όταν η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

33. Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης 

και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές. 

Επίσης μεταβιβάζεται η γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης μελετών και Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) και θεμάτων περιβάλλοντος, η τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης ενημέρωσης του 
κοινού της Περιφέρειας σε εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 172058/16 (ΦΕΚ 354 
Β/17-02-2016) : «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων 
ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και 
στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)», (οδηγία SEVESO), όπως αυτές 
περιγράφονται ειδικότερα στα άρθρα 11 και 13 αυτής.  

Επίσης μεταβιβάζεται η γνωμοδότηση επί όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Ν.3852/10, για ζητήματα περιβάλλοντος εκτός των αναφερόμενων στα  παρακάτω 
με την ένδειξη Κατηγορία Ι, Γενικές πολιτικές (από παρ. 1 έως παρ. 5). 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Χ. Σπανού, ο Πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στην επικεφαλής της  παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά», κ. Κατερίνα 
Μπατζελή, η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος, πρόταση της παράταξής της και ανέφερε τα 
παρακάτω:  
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Είναι σκόπιμο να γίνει μία κατηγοριοποίηση των αρμοδιοτήτων που θα έχει ή και θα διατηρήσει, 
θα μεταβιβάσει πλήρως ή γνωμοδοτικά το Π.Σ στην Ε.Π.Α, βάσει του βαθμού της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής βαρύτητας των επενδύσεων. Και φυσικά σε κάθε 
περίπτωση το Π.Σ. και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης συνεργάζονται για την 
καλύτερη, ορθολογικότερη και αμεσότερη λήψη αποφάσεων.  Το Π.Σ. διατηρεί το δικαίωμα που 
προβλέπεται από το άρθρο 164 παρ. 3 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 
4555/2018 

Ειδικότερα: 

I. Κατηγορία  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πλήρως αρμόδιο σε θέματα που αφορούν τις αποφάσεις 

αξιολόγησης, έγκρισης και παρακολούθησης των μεγάλων αναπτυξιακών επενδύσεων και 

παραγωγικών παρεμβάσεων που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόμους . Η νομοθεσία 

που διέπει τις πολιτικές αυτές δεν μεταβιβάζεται στην Ε.Π.Α ενώ  οι αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας και ο αρμόδιος  Αντιπεριφερειάρχης εισηγούνται στο Π. Σ. 

Γενικές  πολιτικές: 

1. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Τροποποίηση ν. 4608/2019 Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις 

2. ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 

(Α' 117), 3908/2011 (Α' 8), 3299/2004 (Α' 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α' 81) 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο 

λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή. Στο Μητρώο 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη 

διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 παρ. α’ του 

ν. 4270/2014. 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ-Άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις και Φορείς 

Οργανωμένης Υποδοχής, Εγκατάσταση Μεγάλων Μεμονωμένων Μονάδων  του  

Ν.3982/2011 και των τροποποιήσεων αυτού. 

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ βάση του  

Ν.4442/2016 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ : και της υλοποίησης 

των πολιτικών που προβλέπονται από την Αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου της 

Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας και της Περιβαλλοντικής της Έγκρισης (ΦΕΚ 

299/14.2.2018)-αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176. Οι αναφερόμενες πολιτικές, 

επιχειρηματικές παρεμβάσεις και τα προγράμματα θα συζητούνται στο ΠΣ και εάν εκείνο 

κρίνει θα μεταβιβάζονται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κατόπιν 

αξιολόγησης.  

5. Η παροχή γνωμοδότησης για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), 

όταν η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής δεν μεταβιβάζεται στην Ε.Π.Α., όπως αυτή αναφέρεται ως δυνατότητα στο άρθρο 

186 παρ. ΣΤ του Ν.3852/2010. 

 

Ειδικότερα θέματα όπως αναφέρονται στο άρθρο 186 παρ ΣΤ του Ν.3852/2010 

II. Κατηγορία  

Το Π.Σ. εξουσιοδοτεί την Ε.Π.Α  να εισηγείται σχετικά, προκειμένου το ίδιο να αποφασίσει ή 

γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα του άρθρου 186 παρ.ΣΤ του Ν.3852/10 
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13. Η παροχή γνώμης  για τη χωροθέτηση Β.Ε.Π.Ε. 

25. Παροχή γνώμης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων. 

30. Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως 
Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) από τον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

31. Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών 
Παρεμβάσεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία κοινής υπουργικής 
απόφασης. 

 
III. Κατηγορία  

Προτείνεται να μεταβιβαστούν από το Π.Σ. στην Ε.Π.Α οι παρακάτω αρμοδιότητες όπως αυτές 
προκύπτουν από το άρθρο 186 παρ.ΣΤ του  Ν. 3852/10 

19. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και 
λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει. 

26. Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 
περιφέρειας. 

28. Η εισήγηση, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών 
και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία 
του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 

33. Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης 
και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές. 

Και να μεταβιβαστούν και οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες της τελευταίας παραγράφου της με 
αρ. πρωτ. οικ. 216789/1908/27.09.2019 εισήγησης του κ. Περιφερειάρχη, δηλαδή η 
γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης 
μελετών και Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεμάτων περιβάλλοντος, 
ενημέρωσης κοινού της περιφέρειας και οποιαδήποτε αρμοδιότητα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου αναφέρεται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ 172058/2016 και τα ανωτέρω 4 και 5 σχετικά 
έγγραφα του σκεπτικού της με αρ. πρωτ. εισήγησης οικ. 216789/1908/27.07.2019 , σύμφωνα με 
την οδηγία SEVESO, καθώς και όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
Ν.3852/10, για ζητήματα περιβάλλοντος. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την οποία η 
τελική πρόταση που τέθηκε προς ψηφοφορία ήταν η μεταβίβαση από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των παρακάτω  αρμοδιοτήτων όπως 
αυτές απαριθμούνται στο ν. 3852/2010 (άρθρο 186, κεφ. ΣΤ’, με την αρίθμηση που αναφέρονται 
στο συγκεκριμένο άρθρο) και η τελευταία παράγραφος της με αρ. πρωτ. οικ. 
216789/1908/27.09.2019 εισήγησης, δηλαδή:  

19. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και 

λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως ισχύει. 

26. Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 
περιφέρειας. 
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28. Η εισήγηση, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών 
και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία 
του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 

33. Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης 

και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές. 

Επίσης μεταβιβάζεται η γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης μελετών και Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) και θεμάτων περιβάλλοντος, η τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης ενημέρωσης του 
κοινού της Περιφέρειας σε εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 172058/16 (ΦΕΚ 354 
Β/17-02-2016) : «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων 
ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και 
στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)», (οδηγία SEVESO), όπως αυτές 
περιγράφονται ειδικότερα στα άρθρα 11 και 13 αυτής.  

Επίσης μεταβιβάζεται η γνωμοδότηση επί όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Ν.3852/10, για ζητήματα περιβάλλοντος εκτός των αναφερόμενων στα  παραπάνω 
με την ένδειξη Κατηγορία Ι, Γενικές πολιτικές (από παρ. 1 έως παρ. 5). 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, την μεταβίβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των παρακάτω αρμοδιοτήτων, όπως αυτές 
απαριθμούνται στο Ν. 3852/2010 (άρθρο 186, κεφ ΣΤ’) : 
19. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης 
και λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως ισχύει. 
26. Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε 
επίπεδο περιφέρειας 
28. Η εισήγηση, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματο-
δοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις 
μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαί-
σθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 
33. Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών 
διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες 
περιοχές. 
Επίσης μεταβιβάζεται η γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης μελετών και Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεμάτων περιβάλλοντος, η τήρηση διαδικασίας 
δημοσιοποίησης ενημέρωσης του κοινού της Περιφέρειας σε εφαρμογή των 
διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 172058/16 (ΦΕΚ 354 Β/17-02-2016) : «Καθορισμός 
κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την 
τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του 
Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 
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2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε 
(Β΄2259/2007)», (οδηγία SEVESO), όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στα 
άρθρα 11 και 13 αυτής.  
Επίσης μεταβιβάζεται η γνωμοδότηση επί όλων των θεμάτων που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του Ν.3852/10, για ζητήματα περιβάλλοντος εκτός των αναφερόμενων 
στα  παραπάνω με την ένδειξη Κατηγορία Ι, Γενικές πολιτικές (από παρ. 1 έως παρ. 
5). 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κινηση Απόστολος Γκλέτσος» 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
κίνηση Απόστολος Γκλέτσος,» κ. Άννα Καρύκα. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»   
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά» κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης « Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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