
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  

∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης  

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 

Ηράκλειο   12  Αυγούστου 2014 
Αρ. πρωτ.: 101941 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση απόψεων επί της με αριθμό 80/2014 απόφασης της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης.  

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, εξουσιοδοτημένη από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίζει για ζητήματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, 
αποφάσισε να γνωμοδοτήσει ομόφωνα αρνητικά κατά τη συζήτηση της ΣΜΠΕ του 
Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 -2025 (ΣΠΕΜ) για τους 
παρακάτω λόγους: 

 

Ταχ. ∆/νση      

Ταχ. Κώδικ.  

Πληροφορίες  

Τηλέφωνα 

Fax 

e-mail 

 

:Πλατεία Ελευθερίας        

:712 01 

:Νικάκη ∆έσποινα     

:2813-400.237 

:2813-400.232 

:tyso@crete.gov.gr 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

- Γραφείο  Πρωθυπουργού της Ελλάδος,  

 κ. Σαμαρά Αντώνιου 

- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

κ. Βενιζέλου Ελευθέριου 

- Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι, 

κ. Χρυσοχοίδη Μιχάλη 

- Βουλευτές Κρήτης 

- ∆ημάρχους Κρήτης 

- Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης 

- Τεχνικά Επιμελητήρια Ανατολικής & 
∆υτικής Κρήτης 

- Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
Ανατολικής & ∆υτικής Κρήτης 

- Οικονομικά Επιμελητήρια Ανατολικής & 
∆υτικής Κρήτης 



1. Το σύνολο του προϋπολογισμού των προτεινόμενων επενδύσεων στις μεταφορές 
(ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) για την περίοδο 2014 – 2025 είναι 10 δις 
ευρώ. Από αυτά, τα 3,1 δις προορίζονται για σιδηροδρομικά έργα, 2,2 δις περίπου 
προορίζονται για έργα αστικών συγκοινωνιών, ενώ επιπλέον 235 εκ ευρώ 
προβλέπονται να επενδυθούν σε λιμενικά έργα. Στο συνολικό ύψος των 5,5 δις 
ευρώ των τριών παραπάνω κατηγοριών έργων μεταφορών η Περιφέρεια Κρήτης δεν 
έχει καμία απολύτως συμμετοχή. 

 
2. Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στα οδικά έργα για όλη τη χώρα είναι 4,4 δις 

ευρώ, από τα οποία σύμφωνα με την κατανομή, στην Περιφέρεια Κρήτης αντιστοιχεί 
το ποσό των 251,4 εκ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 5,7% επί του συνόλου. Το ποσόν 
αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 2,49% επί του συνολικού προϋπολογισμού των 
10 δις ευρώ που θα επενδυθούν στις μεταφορές στα επόμενα 11 χρόνια. 
Χωρίς να αμφισβητούμε την στρατηγική επιλογή για προώθηση συγκοινωνιακών και 
μεταφορικών έργων σταθερής τροχιάς, παρατηρούμε ότι για ακόμα μια φορά η 
Κρήτη αλλά και γενικότερα η νησιωτική Ελλάδα, αδικούνται κατάφωρα, με το 
επιχείρημα της θέσπισης προτεραιοτήτων σε επίπεδο χώρας. Αυτό ακριβώς 
επαναλαμβάνεται τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν υλοποιηθεί πολύ μεγάλα 
συγκοινωνιακά έργα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, έργα από τα οποία η 
νησιωτική Ελλάδα είχε αναλογικά μικρά μόνο και έμμεσα οφέλη, χωρίς να έχει 
ληφθεί μέριμνα για αντισταθμιστικά μέτρα με πρόσθετη χρηματοδότηση οδικών αλλά 
και άλλων έργων μεταφορών στα νησιά. Έργα που θα βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής το περιβάλλον και την ασφάλεια στις μετακινήσεις, όχι μόνο των ντόπιων αλλά 
και των εκατομμυρίων επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο, και θα συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη όχι μόνο της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας. 
 

3. Ειδικότερα για την Κρήτη που χαρακτηρίζεται από έλλειψη βασικού οδικού δικτύου,  
έχει προβλεφθεί από το ΣΠΕΜ για την επόμενη 11ετία συνολική χρηματοδότηση 
251 εκ ευρώ, από τα οποία μόλις 147 εκ. για τον ΒΟΑΚ. Ποσό που κατ ουσίαν 
αποτυπώνει την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για  την αναβάθμιση ενός 
στοιχειώδους μεταφορικού δικτύου για την Κρήτη, το οποίο μάλιστα προβλέπεται να 
παίξει διευρωπαϊκό ρόλο, και για το οποίο υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός σε 
εθνικό επίπεδο για στήριξη σχεδίου δράσης ανάπτυξης του τουρισμού. Επιπλέον 
όπως αναφέρεται και στο ίδιο το ΣΠΕΜ, ο ΒΟΑΚ εντάσσεται στις προτεραιότητές 
του, καθώς   διευκολύνει την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας 
διακομετακομιστικού κόμβου  Ανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη, που αποτελεί 
βασικό κόμβο του νέου Μεταφορικού άξονα Ανατολικής Μεσογείου – Κύπρου – 
Κρήτης - Πειραιά. Όλα αυτά τα σημαντικά παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, όταν 
δεν προβλέπεται ταυτόχρονα και η ανάλογη χρηματοδότηση.   

 
4. Ουσιαστικά μέσω του ΣΠΕΜ μας λέτε να το πάρουμε απόφαση ότι και οι επόμενες 

γενιές των Κρητικών αλλά και των εκατομμυρίων επισκεπτών που θα έρχονται στην 
Κρήτη τις επόμενες δεκαετίες, θα χρησιμοποιούν καθημερινά αυτό το επικίνδυνο και 
ανεπαρκές οδικό δίκτυο. Ένα δίκτυο που απειλεί και υποβαθμίζει τη ζωή μας, 
ναρκοθετεί την ανάπτυξή μας και γενικότερα μας κατατάσσει σε μια υποδεέστερη 
κατηγορία πολιτών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Και σαν να μη έφθαναν όλα αυτά, παρακολουθούμε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης 
των λιμανιών και των αεροδρομίων μας που αποτελούν τις μοναδικές πύλες εισόδου – 
εξόδου και που αναμένεται να μεταβάλλουν αρνητικά ακόμα περισσότερο από ότι είναι 
σήμερα το μεταφορικό ισοδύναμο της Κρήτης αλλά και όλων των νησιών, σε σχέση με 



την ηπειρωτική χώρα καταστρατηγώντας βασικές αρχές ανταγωνισμού, ισονομίας και 
ισομεταχείρισης. 

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή θεωρούμε ότι ως περιφερειακή αρχή δεν 
έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε αδρανείς όταν ο εμπαιγμός και η αδικία σε 
βάρος της Κρήτης συνεχίζονται αμείωτοι, αποφασίζουμε τα παρακάτω: 
 

α. Να γνωμοδοτήσουμε ομόφωνα αρνητικά για την ΣΜΠΕ του Στρατηγικού Πλαισίου 
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014 – 2025. 
β. Να αποσταλεί η παρούσα στο ΥΠΟΜΕ∆Ι για να ληφθεί υπ’ όψη πριν την 
οριστικοποίηση  του ΣΠΕΜ. 
γ. Ζητάμε την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ μέσα στα χρονικά πλαίσια του ΣΠΕΜ 2014 – 
2025, με αναλυτικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα μελετών και έργων, ως μια 
βασική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας προς Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες 
που δικαιούνται αυτονόητα ένα καθεστώς στοιχειώδους ισοπολιτείας. 
δ. Η παρούσα να αποσταλεί, στον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες της Κρήτης, 
στους βουλευτές του νησιού, στους ∆ήμους, στα Επιμελητήρια, καθώς και σε όλους 
τους φορείς, ώστε όλοι μαζί και ο καθένας από την πλευρά του να απαιτήσουμε την 
αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας, για να σταματήσει επιτέλους αυτή η βάναυση 
και προσβλητική διάκριση εις βάρος της Κρήτης και των πολιτών της. 
ε. Τέλος αποφασίσαμε η παρούσα να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό κ. Αντ. 
Σαμαρά, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγ. Βενιζέλο, στον Υπουργό 
ΠΟΜΕ∆Ι κ. Χρυσοχοϊδη, και να δημοσιευτεί στα ΜΜΕ. 

 
 
    Συνημμένα: Η με αρ.  80/2014 απόφαση 
    της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
    Περιφέρειας Κρήτης.  

                       
 
 
                       Για την Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης 

                      Ο Πρόεδρος 
 
                   Νίκος Καλογερής 

                                Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας Περιβάλλοντος 
 

 



 1

       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 

 

 
Απόσπασμα Πρακτικού Νο 10/06-08-2014 

Αριθμός Απόφασης 80/2014 
 

Στο Ηράκλειο σήμερα 06 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, 
συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος 
Ηρακλείου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ύστερα από τη με αριθ. 
πρωτ.: 97116/31-07-2014 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 
1 Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης  Πρόεδρος της 

Επιτροπής 
2 Ξωμεριτάκης Αλέξανδρος Περιφερειακός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος 
3 Μανασάκη Βιργινία »               »            »         » 
4 Αλεξάκης Γεώργιος »               » »         » 
5 Μαλλιαρός Νικόλαος »               » »         » 
6 Παπαδάκης Αριστείδης, »               » »         » 
7 Ξυλούρης Νικόλαος »               » ως τακτικό μέλος  

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: Γιαννούλης 
Νικόλαος, Μιχελογιάννης ∆ημήτριος, Γιαννουλάκης ∆ημήτριος, Γιακουμάκης Γεώργιος, 
Γύπαρης Κωνσταντίνος.   

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πατεράκης Θεόδωρος ∆ήμαρχος 
∆ήμου Σητείας, Κοκοσάλης Μανώλης νεοεκλεγείς ∆ήμαρχος ∆ήμου Αρχανών – 
Αστερουσίων, Ορφανός Στυλιανός επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Π.Κ», 
Βαρδουλάκης Μανόλης επικεφαλής της παράταξης: «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ», Παπαδάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Παρασύρης Γιάννης Ειδικός 
Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος, Καργάκη Ελένη υπάλληλος Π.Κ., Χατζηγιάννη 
Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου, 
Κασωτάκη Μαρία Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Κ., 
Μπαλαντινάκης Ιωάννης Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Π.Κ.,  Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης Υπάλληλος της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Π.Κ., Κανδεράκης Γεώργιος Προϊστάμενος ∆ομών Περ/ντος της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα Υπάλληλος ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Π.Κ., Μπροκαλάκης Κώστας Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Χανίων, 
Γιαννακουδάκης Νίκος Πρόεδρος Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπαλλήλων ∆ΕΗ, 
Μαυράκης Νικήτας Μελετητής της ΕΑΣ Πεζών,  Βογιατζιδάκη Ευγενία εκπρόσωπος 
Μελετήτριας εταιρείας για ΣΜΠΕ του ΠΕΠ, Κοκάλης Μανώλης Πρόεδρος της εταιρείας 
«Κοκάλης ΣΚΡΑΠ», Σηφάκη Αγάπη Μελετήτρια της ξενοδοχειακής μονάδας «MARE 
MONTE», Γιατράκος Γεώργιος Μελετητής της «ENTEC BIOMASS», Καλαιτζόγλου 
Ιάκωβος και Καντζηλάκης Ιωάννης Επενδυτές της «ENTEC BIOMASS», Λεβεντάκης 
Νίκος Μελετητής – Μηχανικός  και για την τήρηση των πρακτικών η Αναγνωστάκη Πόπη 
και η Νικάκη ∆έσποινα υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Π.Κ.    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 



 2

 
ΘΕΜΑ 1.1: Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 
2025 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις:  
α) Του Ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,  
β)Του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  
γ)Της ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 37111/2021/26-09-2003: «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης 

και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 
έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 
3010/2002».   

δ) Του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

ε) Της Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 145116/2011 (Φ.Ε.Κ. 354 Β΄/8-3-2011) «Καθορισμός, 
μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις».  

στ)Του Ν. 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», 

ζ) του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31-3-2011) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις,  

η) Της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α): «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.09.2011 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

2. Το Π.∆. 149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-
12-2010, τεύχος Α΄). 

3. Τη με αριθμ. 4/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό 
3/01-03-2013) που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης επί των 
Μ.Π.Ε. και έγκρισης σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Κ. του 
άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και την τροποποίησή τους.   

4. Την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στον ορισμό Προέδρου της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.   

5. Το με αρ. πρωτ.: 173902/17-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος - ΕΥΠΕ με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Σ.Μ.Π.Ε. για το 
αναφερόμενο έργο. 

6. Τo με αριθμ. πρωτ.: 98465/4-08-2014 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ, στο οποίο αναφέρονται οι απόψεις της Υπηρεσίας για την 
προαναφερόμενη Σ.Μ.Π.Ε. και αναλυτικά : 
Σχετικά: 1) Το με αρ. πρωτ. οικ. 173902/17-7-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 
2014 – 2025». 
2) Το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών» - Παραδοτέα Έκθεση (Υποβολή 
∆ιαβούλευσης – Φάση Β΄, Μάιος 2014) του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων.  
3) Η Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β΄/5-9-2006) «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». 
 Εισαγωγή:  
Εξετάζεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Στρατηγικού 
Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014 – 2025», το οποίο αφορά ολόκληρη την 
Ελλάδα και αποτελεί τη στρατηγική της χώρας στον τομέα των μεταφορών, με ορίζοντα 
σχεδιασμού το έτος 2025.  
Το ΣΠΕΜ αποτελεί βάση αναφοράς για το νέο ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης 2014-2020), για το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 5ης 
Προγραμματικής Περιόδου (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών 
Μεταφορών Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης) και για τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιόδου 2014-2020. Επιπλέον, σχετίζεται με τα έργα 
μεταφορών που θα προταθούν και εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωσης προς 
χρηματοδότηση μέσω της ∆ιευκόλυνσης CEF (Connecting Europe Facility), σύμφωνα με 
τις διαδικασίες διαχείρισης των σχετικών πόρων.  
Για τη σύνταξη του ΣΠΕΜ ελήφθησαν υπόψη κείμενα, μελέτες και προτάσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα (παράγραφος Ι). Ακόμη, ελήφθη υπόψη το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020, οι λοιποί Κανονισμοί για τα έργα μεταφορών κ.λπ. 
 
 Γενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις / περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τομέα 
των μεταφορών:  
Το ΣΠΕΜ επικεντρώνεται στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην 
κατανάλωση ενέργειας, ως εξής: 
α) Οι μεταφορές ευθύνονται για το 1/4 περίπου των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Ε.Ε. Από τις θαλάσσιες μεταφορές παράγεται το 13,5% 
εκπομπών του τομέα των μεταφορών, από τις σιδηροδρομικές μεταφορές το 0,7 %, από 
την εσωτερική ναυσιπλοΐα 1,8 % και από τις οδικές μεταφορές το 71,3 % (Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2008). Στόχος της Ε.Ε. είναι, μέχρι το 2050, να μειώσει τις 
εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών κατά 60% (και κατά 80-95% συνολικά) σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990, με σκοπό να περιοριστεί σε μόνο 2οC η άνοδος της 
θερμοκρασίας του πλανήτη.  
β) Οι μεταφορές απαιτούν ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας που 
καταναλώνεται συνολικά σε καθημερινή βάση. Ενδεικτικά, οι μεταφορές 
καταναλώνουν το 33% της συνολικής ενέργειας, η βιομηχανία το 26%, τα νοικοκυριά και 
οι υπηρεσίες το 39% και η γεωργία περίπου 2%. Τα σύγχρονα μεταφορικά μέσα 
καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, εν τούτοις ο κλάδος των μεταφορών εξακολουθεί να 
καλύπτει το 96% των ενεργειακών αναγκών του από το πετρέλαιο. Η Ευρώπη εισάγει 
περίπου το 84% του αργού πετρελαίου της. Το 2010, η αξία του πετρελαίου που 
καταναλώθηκε στην  Ε.Ε (από εισαγωγές) ήταν περίπου € 210 δισεκατομμύρια (Eurostat, 
2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο θα είναι όλο και πιο δυσεύρετο τις επόμενες 
δεκαετίες, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι προέρχεται από όλο και πιο ασταθείς 
πολιτικά περιοχές του κόσμου. Μέχρι το 2050, η τιμή του πετρελαίου προβλέπεται να 
υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2005. 
Αναφορά στη ρύπανση από τις θαλάσσιες μεταφορές γίνεται στο κεφάλαιο των 
«αποτελεσμάτων προηγούμενων χρηματοδοτικών περιόδων», όπου αναφέρεται μεταξύ 
άλλων η προμήθεια σύγχρονου πλοίου καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, 
καθώς και εξοπλισμού σταθμών πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης. 
Πλέον των παραπάνω, η ΣΜΠΕ επισημαίνει τις επιπτώσεις στο φυσικό και στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο από τα έργα υποδομής για τις μεταφορές 
(γραμμικά έργα για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, λιμάνια και 
αεροδρόμια), καθώς και το πρόβλημα του θορύβου.   
 
 Στόχοι του ΣΠΕΜ και προτεραιότητες πολιτικής:  
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Το ΣΠΕΜ διαμορφώθηκε με βάση τους στόχους της Εθνικής Πολιτικής στον τομέα των 
μεταφορών, που συνάδουν με τους αντίστοιχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
στόχοι αυτοί παρουσιάζονται στο 3ο Κεφάλαιο της ΣΜΠΕ (και του ΣΠΕΜ) και 
ενσωματώνουν: 
 Τους δέκα στόχους της «Λευκής Βίβλου» του 2011, οι οποίοι έχουν τεθεί με ορίζοντα 
υλοποίησης το έτος 2050. 
 ∆ύο στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που αφορούν άμεσα 
τον τομέα των μεταφορών, αλλά και άλλους στόχους της ίδιας στρατηγικής, με τους 
οποίους βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα. 
 Τους στόχους του 7ου Προγράμματος ∆ράσης για το Περιβάλλον. 
 Τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών με ορίζοντα το έτος 
2025. 
Για την αναλυτική περιγραφή των στόχων, δείτε το Παράρτημα (παράγραφος ΙΙ).  

 
Εκτός από τους παραπάνω στόχους, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων πολιτικής 
από το ΣΠΕΜ αξιολογήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
SWOT και ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτές 
έχουν εκφρασθεί και στα πλαίσια των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΠΑ, ΤΣ, CEF), η 
πρόοδος της διαδικασίας εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού (2014-2020), το ήδη 
διαμορφωθέν Κανονιστικό Πλαίσιο αλλά και οι σχετικές εργασίες και μελέτες που 
προηγήθηκαν. Οι προτεραιότητες πολιτικής του ΣΠΕΜ που διαμορφώθηκαν θεωρείται 
από την ΣΜΠΕ ότι εξασφαλίζουν την επίτευξη των τεθέντων στόχων. 
Οι προτεραιότητες της πολιτικής του ΣΠΕΜ έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στα 
∆Ε∆-Μ. 
 Ανάπτυξη ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών 
μεταφορών υψηλής ποιότητας. 
 Ενίσχυση της περιφερειακής προσβασιμότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων 
και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ∆Ε∆-Μ. 
 Απαλοιφή των σημείων συμφόρησης. Η πολιτική αυτή αφορά κυρίως στα μεγάλα 
αστικά κέντρα αλλά και σε ειδικά σημεία των υπεραστικών δικτύων.  
 Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και προαγωγή βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κυρίως μέσω της 
λήψης μέτρων και υλοποίησης επενδύσεων ώστε να μειωθούν οι βλαβερές εκπομπές 
αερίων ρύπων και ο θόρυβος από τις μετακινήσεις, να βελτιωθεί η περιβαλλοντική 
επίδοση των συστημάτων μεταφορών και να προωθηθεί η χρήση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η γενικότερη πολιτική αναλύεται επί μέρους ως εξής:  
 Λήψη μέτρων με στόχο την μείωση της συνολικά χρησιμοποιούμενης ενέργειας στις 
μεταφορές και την προώθηση πηγών ενέργειας που συνδέονται με μηδενικές ή χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα. 
 Ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. 
 Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της χώρας. 
 Λήψη μέτρων και πραγματοποίηση επενδύσεων στα αεροδρόμια της χώρας για τη 
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, δίνοντας  ιδιαίτερη 
έμφαση στην προστασία από τον θόρυβο. 
 Προώθηση επενδύσεων αστικών μαζικών μεταφορών (κυρίως με επεκτάσεις στα μέσα 
σταθερής τροχιάς) και αναδιοργάνωση του συστήματος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(ΜΜΜ) με στόχο τη μείωση της χρήσης ΙΧ οχημάτων. 
 ∆ιαμόρφωση πρόσφορων συνδέσεων με ΜΜΜ μεταξύ των αστικών πληθυσμιακών 
συγκεντρώσεων και των χώρων συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων. 
 ∆ράσεις και έργα υποστήριξης μετακινήσεων πεζή και με ποδήλατο στα (μεγάλα ιδίως) 
αστικά συγκροτήματα. 
 Ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης κινητικότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην 
χωροθέτηση εγκαταστάσεων (π.χ. στη χωροθέτηση σχολικών εγκαταστάσεων). 
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 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα 
επίπεδα. 
 ∆ιασφάλιση της χωρικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης ισότιμης δυνατότητας για 
πρόσβαση και μετακίνηση του συνόλου των πολιτών. 
 Εξασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικής λειτουργίας των δικτύων και υποδομών 
μεταφορών και συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Βελτίωση διοικητικών διαδικασιών του 
τομέα μεταφορών.  
 
 Κατευθύνσεις ανάπτυξης, έργα και δράσεις ανά τομέα μεταφορών:  
Το ΣΠΕΜ δίδει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάπτυξης και ορίζει συγκεκριμένα έργα και 
δράσεις, αναλόγως με τις προτεραιότητες πολιτικής, για κάθε τομέα μεταφορών: 
 
α) Σιδηροδρομικές μεταφορές:  
Χωρίς ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Κρήτης. Προβλέπονται οι εξής δράσεις:  
1. Ολοκλήρωση του κορμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας [(άξονας Πατρών – 
Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π)] σε διπλή 
ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων με σύγχρονη σηματοδότηση / τηλεδιοίκηση 
και τηλεπικοινωνίες.  
2. Ολοκλήρωση / ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου και εξυπηρέτησης 
μητροπολιτικών περιοχών στην Αττική.  
3. Επενδύσεις για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με προτεραιότητα στο βασικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο.  
4. Επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της διατροπικότητας, με έμφαση στην 
εμπορευματική μεταφορά και με ορθολογική επέκταση δικτύου σε περιοχές πλησίον των 
κυρίων αξόνων που σήμερα δεν εξυπηρετούνται (έμφαση στις βιομηχανικές συνδέσεις) 
και σύνδεση με λιμάνια και αεροδρόμια.  
5. Επενδύσεις και οργανωτικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση σιδηροδρομικής 
ασφάλειας και μέσω της αυξημένης συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο των 
σιδηροδρόμων.  
6. Επένδυση στον εκσυγχρονισμό του Τροχαίου Υλικού με ταυτόχρονο περιορισμό της 
πολυτυπίας του.  
7. Οργανωτικές δράσεις με στόχο την διαμόρφωση ικανοποιητικού μηχανισμού 
συντήρησης υποδομών και τροχαίου υλικού.  
 
β) Οδικές Μεταφορές:  
1. Ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων της χώρας, που εντάσσονται στα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα1, και κατά προτεραιότητα στο «Βασικό Οδικό ∆ίκτυο» – (ΒΟ∆)2. 
Βασική προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνεται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Ο ΒΟΑΚ 

                                                 
1  Σύμφωνα με  την Απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 7ης  Ιουλίου 
2010  «περί  των  προσανατολισμών  της  Ένωσης  για  την  ανάπτυξη  του  Διευρωπαϊκού  Δικτύου  Μεταφορών»,  τα 
Διευρωπαϊκά Οδικά Δίκτυα αποτελούνται από υφιστάμενους, νέους ή προς διευθέτηση αυτοκινητοδρόμους και οδούς 
υψηλής ποιότητας (δείτε Παράρτημα, Εικόνα 1), οι οποίες: 
α) Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων· ή 
β)  Καθιστούν  δυνατή,  στους  άξονες  που  προσδιορίζονται  με  το  δίκτυο,  την  παράκαμψη  των  κυριοτέρων  αστικών 
κέντρων· ή 
γ) Εξασφαλίζουν τη διασύνδεση με τα άλλα μέσα μεταφορών· ή 
δ) Επιτρέπουν τη σύνδεση των μεσόγειων και των απόκεντρων περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης. 
Τα δίκτυα αυτά εξασφαλίζουν στους χρήστες υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο υπηρεσιών, άνεσης και ασφάλειας, ενώ 
ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από συνέχεια και περιλαμβάνουν την υποδομή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας,  την 
ενημέρωση  των  χρηστών,  την  αντιμετώπιση  συμβάντων  και  έκτακτων  περιστατικών,  και  την  ηλεκτρονική  είσπραξη 
τελών.  
 
2 Βασικό Οδικό Δίκτυο: Το δίκτυο γύρω από το οποίο υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης. Περιλαμβάνει 
τους κύριους οδικούς άξονες των μεγάλων Δήμων της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Λάρισα).   
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διευκολύνει την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας κόμβου διαμετακόμισης 
Ανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη, ο οποίος θα αποτελεί βασικό κόμβο του νέου 
μεταφορικού άξονα Ανατολικής Μεσογείου – Κύπρου – Κρήτης – Πειραιά (ΣΜΠΕ, 
σελ. 4-4 και ΣΠΕΜ, σελ. 64).  
2. Αναβάθμιση των διασυνοριακών συνδέσεων, κυρίως μέσω της ολοκλήρωσης των 
καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού.  
3. Αναβάθμιση συγκεκριμένων τμημάτων του «Αναλυτικού Οδικού ∆ικτύου» (ΑΟ∆) που 
συμβάλλουν ιδιαίτερα στην τουριστική και αγροτική ανάπτυξη. Εδώ συμπεριλαμβάνεται 
ως προτεραιότητα η κάθετη σύνδεση του ΒΟΑΚ, Ηράκλειο – Καστέλλι.  
4. Αναβάθμιση – Υλοποίηση Παρακάμψεων πόλεων / Περιφερειακών οδών με στόχο την 
αποσυμφόρηση των αστικών ιστών και την ορθή λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. 
Βελτίωση συνδέσεων δυσπρόσιτων / απομονωμένων περιοχών.  
5. Ανάπτυξη εφαρμογών ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).  
6. ∆ράσεις βελτίωσης των συνθηκών Οδικής Ασφάλειας.  
 
γ) Θαλάσσιες Μεταφορές:  
Η στρατηγική στο συγκεκριμένο τομέα έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής 
των μεταφορών.  
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του συνολικού ετήσιου όγκου διακίνησης 
εμπορευμάτων και επιβατών των λιμένων: 
‐ Οι λιμένες Ηρακλείου και Σούδας Χανίων χαρακτηρίζονται ως «διεθνούς 
ενδιαφέροντος». 
‐ Ο λιμένας Ρεθύμνου χαρακτηρίζεται ως «εθνικής σημασίας».  
‐ Ο λιμένας Αγίου Νικολάου χαρακτηρίζεται ως «μείζονος ενδιαφέροντος». 
Το Ελληνικό ∆ημόσιο, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας 
του ∆ημοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του πλέον 
κατάλληλου τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των λιμανιών που διαθέτει, 
ομαδοποιώντας τους λιμένες που θα αποκρατικοποιηθούν στη συνέχεια. Επί του 
παρόντος έχει δημιουργηθεί μία ομάδα δώδεκα λιμένων, που λειτουργούν με τη μορφή 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι τα λιμάνια του Πειραιά (ΟΛΠ), της Θεσσαλονίκης 
(ΟΛΘ), του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, 
του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας. Το 
Ελληνικό Κράτος κατέχει το 74% του ΟΛΠ και του ΟΛΘ (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών) και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών. 
Τα έργα και οι δράσεις προτεραιότητας του ΣΠΕΜ στις θαλάσσιες μεταφορές είναι: 
1. Ολοκλήρωση έργων υποδομής που απαιτούνται σε βασικά λιμάνια της χώρας, που 
αποτελούν πύλες της χώρας και περιλαμβάνονται στο Βασικό Θαλάσσιο ∆ίκτυο (ΒΘ∆) 
των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. Στα βασικά αυτά λιμάνια συμπεριλαμβάνεται και του 
Ηρακλείου.  
2. Προώθηση μελέτης ανάπτυξης κομβικών λιμανιών στο Αιγαίο για υποστήριξη δικτύου 
κομβικών λιμανιών με ακτινική εξυπηρέτηση (hub and spoke port system). Στις δράσεις 
αυτές προωθούνται έργα με στόχο την ενίσχυση της έννοιας της «μετεπιβίβασης» στο 
θαλάσσιο δίκτυο.  
3. Αναβάθμιση λιμανιών ή / και κατασκευή νέων σε περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο 
όγκο επιβατών ή φορτίων.  
4. Μελέτη και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.  
5. Σε σχέση με τις οριζόντιες δράσεις δίνεται προτεραιότητα σε μέτρα ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας και πρόληψης / αντιμετώπισης ατυχημάτων, αντιμετώπισης θαλάσσιας 
ρύπανσης, στην ολοκλήρωση των VTMIS (Vessel Traffic Management and Information 
Systems), στην ολοκλήρωση συστήματος ISPS για αύξηση της ασφάλειας στα λιμάνια και 
στην προώθηση των υπηρεσιών «e-maritime», σε συστήματα έρευνας / διάσωσης και 
εποπτείας του θαλάσσιου χώρου (παράνομη μετανάστευση κλπ).  
 
δ) Αερομεταφορές: 
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Το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων, μέσω του ΤΑΙΠΕ∆, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ελληνικού ∆ημοσίου στα 37 
από τα 39 περιφερειακά αεροδρόμια του Ελληνικού ∆ημοσίου, τα οποία είναι δημόσιας 
χρήσης και εξυπηρετούν εμπορικές αεροπορικές μεταφορές. Τα δύο αεροδρόμια που 
εξαιρούνται είναι του Ηρακλείου και των Αθηνών, οι οποίοι επί του παρόντος 
λειτουργούν υπό την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).  
Πιο συγκεκριμένα, ΤΑΙΠΕ∆ αποφάσισε να συνάψει σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών 
μακράς διάρκειας για τη συντήρηση και λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης και επέκτασης της υποδομής) δύο ομάδων αεροδρομίων και προχώρησε σε 
δημοσίευση σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παραχώρηση αφορά 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ετών, με πιθανότητα παράτασης για άλλα 10 έτη 
σύμφωνα με τους όρους που θα προσδιοριστούν στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  
• Πρώτη ομάδα αεροδρομίων (Α): Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, 
Ακτίου, Καβάλας και Χανίων. Κατά τη διάρκεια της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας, κατά τη 
δημοσίευση ή πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, το Ταμείο 
μπορεί να συμπεριλάβει στην Ομάδα Α μέχρι τρία από τα ακόλουθα αεροδρόμια: 
Αλεξανδρούπολης, Καλαμάτας, Νέας Αγχιάλου και Αράξου.  
• ∆εύτερη ομάδα αεροδρομίων (Β):  Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, 
Σκιάθου και Σάμου. Κατά τη διάρκεια της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας κατά τη δημοσίευση 
ή πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, το Ταμείο μπορεί να 
συμπεριλάβει στην Ομάδα Β μέχρι τρία από τα ακόλουθα Αεροδρόμια: Χίου, Καρπάθου, 
Νέας Αγχιάλου και Λήμνου.  
 Οι δράσεις προτεραιότητας του ΣΠΕΜ για τις αερομεταφορές είναι οι εξής: 
1. Ανάπτυξη και βελτίωση των αεροδρομίων διεθνούς σημασίας ικανοποιώντας τα 
κριτήρια εξασφάλισης περιβαλλοντικά βιώσιμων αερομεταφορών, όπως αναφέρεται 
στον Κανονισμό της ΕΕ αριθ. 1301/2013. Ο Κανονισμός προϋποθέτει επίσης ότι οι 
αερολιμένες που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, πρέπει να προωθούν περιβαλλοντικά 
βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές. Συνεπώς, η δράση αναφέρεται σε παρεμβάσεις 
μείωσης της ηχορύπανσης και των εκπομπών και διάχυσης αερίων ρύπων και αφορά 
έργα υποδομής των αεροδρομίων που ανήκουν στο Βασικό και στο Αναλυτικό 
∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αεροδρομίων.  
Τα έργα / παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι:  
• Ολοκλήρωση αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και 
αναβάθμιση στον Αερολιμένα Χανίων (εφόσον δεν ολοκληρωθούν στα πλαίσια της 
∆’ Προγραμματικής Περιόδου).  
• Παρεμβάσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια εκτός συμβάσεων παραχώρησης.  
2. Ανάπτυξη δικτύου ελικοδρομίων και συστήματος υδροπλάνων για τη βελτίωση 
της προσπελασιμότητας των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών. Ως 
παραδείγματα προς ανάπτυξη υδατοδρομίων αναφέρονται η Κέρκυρα, η Πάτρα και ο 
Βόλος. Ο κύριος ρόλος του ∆ημοσίου είναι ο καθορισμός του οργανωτικού και διοικητικού 
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων τρόπων αερομεταφοράς. Οι 
αντίστοιχες επενδύσεις (κυρίως σε πτητικά μέσα) αναμένονται από τον Ιδιωτικό Τομέα. 
3. Υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων για προσαρμογή του εθνικού Συστήματος 
∆ιαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας στο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη 
διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος ∆ιαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.  
 
ε) Αστικές Συγκοινωνίες (Εντός και Εκτός Αττικής):  
Προβλέπονται δράσεις εντός και εκτός Αττικής. Οι εκτός Αττικής δράσεις είναι: 
1. Ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης και επέκτασή του.  
2. Ενέργειες και μέτρα αύξησης της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών για υψηλότερη 
ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, π.χ. σύστημα τηλεματικής στα αστικά λεωφορεία 
και στις στάσεις της Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση των επιβατών σε πραγματικό 
χρόνο. Παρόμοιες εφαρμογές, όπως η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, προβλέπονται και 
σε άλλες πόλεις, με προτεραιότητα την Πάτρα, τη Λάρισα και το Ηράκλειο.   
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3. ∆ράσεις προώθησης / ανάπτυξης / εκσυγχρονισμού αστικών συγκοινωνιών, όπου 
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δικτύων τραμ και η προμήθεια καθαρών λεωφορείων σε 
σημαντικά αστικά κέντρα, όπως είναι τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλος και το 
Ηράκλειο.  
 
στ) Κέντρα Συνδυασμένων Μεταφορών: 
Τα χαρακτηριστικά των Κέντρων Συνδυασμένων Μεταφορών επιδιώκεται να είναι τα εξής:  
1. Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών με σιδηρόδρομο.  
2. Χωροθέτηση σύμφωνα με τα αναπτυξιακά σενάρια παραγωγής προϊόντων.  
3. Εξορθολογισμός της μεταφορικής εμπορευματικής αλυσίδας.  
4. Χρήση εξοπλισμού και λογισμικού «logistics» και συναφών εφαρμογών ευφυών 
συστημάτων μεταφορών.  
Προβλέπεται η χρηματοδότηση, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, δράσεων δημιουργίας 
συγκεκριμένων «κόμβων» διασύνδεσης μεταφορικών μέσων και εμπορευματικών 
κέντρων, που περιλαμβάνει τα Εμπορευματικά Κέντρα στο Θριάσιο Πεδίο στην Αττική, 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.  
 
ζ) Οριζόντιες ∆ράσεις:  
- Ασφάλεια στις μεταφορές: 
• Οδική ασφάλεια:  
1. Απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού και διαμόρφωση υποδομών στις αρμόδιες 
υπηρεσίες (κυρίως από την Τροχαία) για επαρκή και αποτελεσματική αστυνόμευση της 
οδικής κυκλοφορίας σε αστικές κυρίως περιοχές.  
2. Ενίσχυση και προώθηση της τεχνολογίας για την ενεργητική οδική ασφάλεια, όπως 
συστήματα υποβοήθησης οδηγού, (έξυπνες) συσκευές μείωσης της ταχύτητας, 
δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης επί του οχήματος (e-Call), συνεργατικά συστήματα 
και διεπαφές οχήματος - υποδομής.  
3. Εγκατάσταση νέου (μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης) ή βελτίωση του υπάρχοντος 
φωτισμού σε ισόπεδες διασταυρώσεις αστικών και υπεραστικών περιοχών.  
4. Βελτίωση της σήμανσης και σηματοδότησης του αστικού και υπεραστικού οδικού 
δικτύου και ιδιαίτερα απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων που αποσπούν την 
προσοχή των οδηγών.  
5. Τοπικές βελτιώσεις ορατότητας και άλλων χαρακτηριστικών ισόπεδων οδικών κόμβων 
αστικών περιοχών.  
6. Παραγωγή εγχειριδίων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και εισαγωγή μαθήματος 
της οδικής κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.  
7. Στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας για πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την οδική 
ασφάλεια.  
8. ∆ημιουργία υποδομής για τη συστηματική καταγραφή, ανάλυση, και ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων σχετικά με παραβάσεις και παραβάτες.  
9. ∆ημιουργία υποδομών για τη συστηματική καταγραφή και ανάλυση των τροχαίων 
ατυχημάτων με συνδυασμό δεδομένων που προέρχονται τόσο από την τροχαία όσο και 
από άλλους φορείς όπως Υπουργεία, νοσοκομεία, ΚΤΕΟ και κέντρα αποκατάστασης 
τραυματιών, για τον υπολογισμό και μελλοντική αποτροπή των βραχυχρόνιων και 
μακροχρόνιων επιπτώσεων των τροχαίων ατυχημάτων στα θύματα αλλά στην κοινωνία 
γενικότερα.  
 Οι τομείς δράσεων 3, 4 και 5 αφορούν μόνο στο οδικό περιβάλλον αστικών περιοχών, 
δεδομένου ότι οι αντίστοιχες του υπεραστικού χώρου έχουν συμπεριληφθεί στο 
πρόγραμμα της Εγνατίας Οδού Α.Ε. 
• Ασφάλεια στα υπόλοιπα δίκτυα:  
1. Ενίσχυση ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης των φορτίων στους 
λιμένες (ιδιαίτερα των επικίνδυνων προϊόντων).  
2. Ενίσχυση της προστασίας της αεροπορικής μεταφοράς (φορτίου) από έκνομες 
ενέργειες.  
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3. Πιστοποίηση ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 2004/49 στον κλάδο των 
σιδηροδρομικών μεταφορών.  
- Μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και 
φυσικών πόρων: 
1. Προώθηση της χρήσης μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. 
οχήματα με κινητήρες φυσικού αερίου και δίκτυα εφοδιασμού).  
2. Ενίσχυση υποδομών για υποστήριξη ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτροκίνησης στις 
αστικές και υπεραστικές μεταφορές.  
3. Προώθηση ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών (πλοία νέου τύπου, εναλλακτικά καύσιμα).  
- Βελτίωση προσβασιμότητας για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας: 
Συμπεριλαμβάνεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού: ηλικιωμένοι, ασθενείς, μητέρες με 
παιδικά καρότσια, ανάπηροι, τυφλοί κ.ά. Οι σχετικές δράσεις και ενέργειες που 
περιλαμβάνονται στο ΣΠΕΜ είναι:  
1. Εξασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας στα δίκτυα ΜΜΜ, (σταθμοί χερσαίων 
μεταφορών, στάσεις αστικών συγκοινωνιών, χερσαίες ζώνες λιμένων, περιφερειακά 
αεροδρόμια κλπ).  
2. ∆ημιουργία ραμπών στα κράσπεδα των ισόπεδων διασταυρώσεων, προσβάσεων σε 
κτίρια σταθμών και γενικά στις αστικές περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό.  
3. Απελευθέρωση των πεζοδρομίων από τα κάθε είδους εμπόδια στην κίνηση των πεζών 
και των αμαξιδίων.  
4. Κατασκευή διαδρομών με κατάλληλη πλακόστρωση για την εύκολη μετακίνηση των 
ανθρώπων με μειωμένη όραση.  
5. Εγκατάσταση ηχητικών ειδοποιήσεων στους φωτεινούς σηματοδότες.  
6. Έκδοση προδιαγραφών «προσβάσιμων χώρων» του συστήματος των μεταφορών.  
Όλες οι προαναφερθείσες οριζόντιες δράσεις είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουν και 
δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων (capacity building) 
του προσωπικού των φορέων που θα τις αναλάβουν. 
 
 Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το ΣΠΕΜ: 
Οι προτεραιότητες των Περιφερειών στον τομέα των μεταφορών καθορίστηκαν στο ΣΠΕΜ 
μετά από διαβούλευση (δείτε αναλυτικά στο Παράρτημα, παράγραφος ΙΙΙ). Από τη 
διαβούλευση αυτή προέκυψε ότι οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης είναι οι εξής:  
  Βελτίωση της πρόσβασης και των συνθηκών ασφαλείας του βασικού ∆Ε∆-Μ στην 
βόρεια ακτή (ΒΟΑΚ). 
 Συμπλήρωση, αναβάθμιση βασικού ∆Ε∆-Μ, από το χωρικό σύστημα του νότιου 
τμήματος προς τον άξονα της βόρειας ακτής (ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες στα όρια των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου) 
 Συμπλήρωση, αναβάθμιση των τμημάτων του οδικού δικτύου (εθνικού, επαρχιακού), 
που διευκολύνουν τη σύνδεση ζωνών με έντονη αγροτική δραστηριότητα και ζωνών με  
έντονη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και με ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού και φυσικού 
περιβάλλοντος με το ∆Ε∆-Μ. 
 Συμπλήρωση, αναβάθμιση του δημοτικού οδικού δικτύου, με έμφαση στα τμήματα 
που ενισχύουν την εσωτερική συνοχή (άρση απομόνωσης) των νέων ∆ήμων μετά την 
εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 
 ∆ράσεις που συντείνουν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις.   
Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας συμφωνεί με 
τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα 
των μεταφορών. 
 
 Σενάρια για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής:  
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Τα σενάρια που διαμορφώθηκαν από το ΣΠΕΜ για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων πολιτικής είναι τα εξής: 
 Βασικό Σενάριο (με συνολικό εκτιμώμενο κόστος περίπου 6 δισεκατομμύρια 
ευρώ): 
Ολοκληρώνονται τα συνεχιζόμενα έργα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, 
οπότε εξασφαλίζεται η βασική «συνεκτικότητα» του δικτύου μεταφορών και συγχρόνως 
τηρούνται οι ανειλημμένες δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στην ευρωπαϊκή και εθνική 
πολιτική μεταφορών.  
 Σενάριο 1: Προτεινόμενο Σενάριο (με συνολικό εκτιμώμενο κόστος περίπου 10 
δισεκατομμύρια ευρώ): 
Ορθολογικό μέγεθος επένδυσης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προωθείται η υλοποίηση 
των βασικών δικτύων του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆Ε∆-Μ)3, τα οποία έχουν 
ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2030, και των έργων (κυρίως αναλυτικών δικτύων, τα οποία 
έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2050) που είναι απαραίτητα για αποτελεσματικότερη 
«συνεκτικότητα» των δικτύων ή είναι ήδη σε εξέλιξη ή σε προχωρημένο βαθμό 
ωριμότητας.  
Αναλυτικότερα, δίδεται έμφαση και προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επενδύσεις, 
περιλαμβάνοντας την υλοποίηση του βασικού και αναλυτικού δικτύου πλην ορισμένων 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, οι οποίες δεν θεωρούνται βιώσιμες και υλοποιήσιμες εντός 
του χρονικού ορίζοντα του ΣΠΕΜ.  
Στις οδικές μεταφορές υλοποιείται το βασικό τμήμα από το αναλυτικό δίκτυο και ορισμένα 
περιφερειακά δίκτυα τα οποία κρίθηκαν υψηλής προτεραιότητας.  
Όσον αφορά στα υπόλοιπα δίκτυα, υλοποιούνται τα έργα τα οποία συνεχίζονται από την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο και όσα έργα κρίθηκαν στη συνέχεια ως έργα 
υψηλής προτεραιότητας.  
Περιλαμβάνονται και οριζόντιες δράσεις κυρίως στον τομέα της οδικής ασφάλειας.  
 Σενάριο 2: Εναλλακτικό Σενάριο (με συνολικό εκτιμώμενο κόστος περίπου 16 
δισεκατομμύρια ευρώ):  
Στον τομέα των οδικών μεταφορών, επένδυση πλησιέστερα στο στόχο υλοποίησης 
αναλυτικών δικτύων ∆Ε∆-Μ σε βάρος περιφερειακών οδών αστικών συγκροτημάτων και 
δευτερογενών συνδέσεων.  
Στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, στον οποίο ήδη από το προτεινόμενο 
σενάριο, έχει δοθεί έμφαση και προτεραιότητα, περιλαμβάνονται πρόσθετες επενδύσεις 
υλοποίησης του βασικού ∆Ε∆-Μ σε βάρος αστικών και προαστιακών γραμμών της 
Αττικής.  
Τέλος, το σενάριο αυτό περιλαμβάνει πληρέστερη ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων.  
 
Σύμφωνα με το ΣΠΕΜ, το Σενάριο 1 περιέχει τα πλέον απαραίτητα έργα / δράσεις, 
που θα εξυπηρετήσουν, για παράδειγμα, τους μεγαλύτερους μεταφορικούς 

                                                 
3 Προκειμένου να λειτουργήσει η έννοια του «Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών», ως χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων μεταφορών, καθώς και την 
ελεύθερη  πρόσβαση  στα  δίκτυα  αυτά. Tα  χρηματοοικονομικά  μέσα  για  τη  διευκόλυνση  της  υλοποίησης  των  ΔΕΔ‐Μ 
είναι:  

• Η ειδική γραμμή διευκόλυνσης CEF (Connecting Europe Facility).  
• το Ταμείο Συνοχής και ορισμένες δραστηριότητες των ΕΔΕΤ.  
• τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  
• οι εγγυήσεις δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.  

Σημαντικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού (Κανονισμός 1315/2013) είναι η ανάπτυξή του σε δύο επίπεδα:  

•  Βασικό  Δίκτυο:  άξονες  και  κόμβοι  ζωτικής  σημασίας  για  τις  ροές  κυκλοφορίας  στην  εσωτερική  αγορά  της  ΕΕ,  των 
γειτόνων της και άλλων μερών του κόσμου, και  

• Αναλυτικό Δίκτυο: συνδέει περιφέρειες εντός της Ε.Ε. και παρέχει τη βασική υποδομή για πολυτροπικές (multimodal) 
επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.  
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φόρτους, η ανά μονάδα κόστους απόδοση του είναι μεγαλύτερη από εκείνη του 
Σεναρίου 2.  
Η ΣΜΠΕ διαπιστώνει ότι το Σενάριο 1 είναι επίσης το βέλτιστο από πλευράς 
προστασίας του περιβάλλοντος, μετά από αξιολόγηση και σύγκριση των τριών 
σεναρίων στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που ορίζει η Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 
107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β΄/5-9-2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ»: 
‐ Βιοποικιλότητα – χλωρίδα – πανίδα. 
‐ Πληθυσμός. 
‐ Θόρυβος. 
‐ Έδαφος. 
‐ Ύδατα. 
‐ Ποιότητα ατμόσφαιρας – κλιματική αλλαγή. 
‐ Υλικά περιουσιακά στοιχεία. 
‐ Τοπίο. 
‐ Ανθρώπινη υγεία. 
‐ Πολιτιστική κληρονομιά.  
Η επιλογή του Σεναρίου 1 δεν στηρίχθηκε μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά και στο 
γεγονός ότι στοχεύει σε μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων σε 
βάθος χρόνου, πέρα δηλαδή από τα χρονικά όρια μιας προγραμματικής περιόδου. 
Στη συνέχεια, η ΣΜΠΕ εξετάζει τις επιπτώσεις των κατευθύνσεων ανάπτυξης των έργων 
και των δράσεων ανά τομέα μεταφορών στις παραπάνω παραμέτρους και προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών. 
 
 Παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ:  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα και στοιχεία, διατυπώνουμε τις 
εξής παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ: 
 
Α.  Ως προς τη διαμόρφωση και τη συγκριτική αξιολόγηση των Σεναρίων από το 
ΣΠΕΜ και τη ΣΜΠΕ: 
 
Σύμφωνα με το ΣΠΕΜ, κατά την κατάρτισή του δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα απαραίτητα 
μεταφορικά μοντέλα, ο ρόλος των οποίων είναι πολύ σημαντικός στον συγκοινωνιακό 
σχεδιασμό4, ούτε επίκαιρα στοιχεία από πρόσφατες κυκλοφοριακές έρευνες και 
μετρήσεις.  
Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός ποσοτικών δεικτών (π.χ. «συνολικά 
οφέλη σεναρίου εκφρασμένα σε κέρδος χρόνου των μετακινουμένων» ή «λόγος οφέλους / 
κόστος σεναρίου»).  
Εκτιμήθηκε όμως ότι για το Σενάριο 1, που περιλαμβάνει τα πλέον απαραίτητα έργα / 
δράσεις, η ανά μονάδα κόστους απόδοση είναι μεγαλύτερη από εκείνη του Σεναρίου 2. 

                                                 
4  Σύμφωνα  με  το  ΣΠΕΜ,  η  υιοθέτηση  ενός  πιο  απομακρυσμένου  ορίζοντα  σχεδιασμού,  όπως  θα  ήταν  η  εικοσαετία 
(2035), θα προϋπέθετε την εκπόνηση περισσότερο εξειδικευμένων  (σε σύγκριση με την παρούσα) μελετών με χρήση 
ειδικών εργαλείων (μεταφορικά μοντέλα), τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν μελλοντικά.  

Παραμένει επίκαιρη και αναγκαία η σύνταξη μίας Γενικής Μελέτης Σχεδιασμού των Μεταφορών της χώρας, που 
να βασίζεται στα παραπάνω, να οδηγήσει στην σύνταξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών ΕΣΜ, και να αφορά σε 
ένα ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (έτος 2035 τουλάχιστον). Τα πορίσματα και οι προτάσεις της θα αξιοποιηθούν αμέσως 
μόλις προκύψουν ανάγκες αναθεώρησης του αρχικού προγραμματισμού της Ε’ ΠΠ αλλά και ευρύτερα για προώθηση 
πρωτοβουλιών ΣΔΙΤ στις μεταφορές στο προσεχές διάστημα (ΣΠΕΜ, σελ. 92). 
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Συνυπολογίζοντας και τον παράγοντα της περιορισμένης δυνατότητας χρηματοδότησης 
στα πλαίσια της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου, υποστηρίχθηκε η επιλογή του Σεναρίου 1.  
Ως συνέπεια της έλλειψης ποσοτικών μεθόδων ανάπτυξης και συγκριτικής αξιολόγησης 
των Σεναρίων από το ΣΠΕΜ και της ανεπαρκούς ανάλυσης των Σεναρίων, στην ΣΜΠΕ 
έγιναν παραδοχές γενικής προσέγγισης και ενδεικτική να απεικόνιση των διαφορών των 
Σεναρίων από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
  Η ΣΜΠΕ αναφέρει σχετικά: «∆εδομένου ότι κατά τη διαδικασία της σύγκρισης των 
εναλλακτικών σεναρίων – λύσεων καταβλήθηκε μια προσπάθεια, ώστε να παρουσιασθούν 
οι απόψεις για τις σημαντικές επιπτώσεις και αναφορές στους περιβαλλοντικούς στόχους 
και για την επίδραση των χαρακτηριστικών του περιεχομένου των σεναρίων σε σχέση με 
τους θεματικούς τομείς και τις δράσεις σε αυτούς, είναι εμφανής η συνθετότητα του 
εγχειρήματος και η αδυναμία μιας αντικειμενικά αποδεκτής ποσοτικής αξιολόγησης» (σελ. 
5-8).  
 
Β.  Ως προς την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή 
του Σεναρίου 1:  
 Εδώ εντοπίζεται μία δεύτερη «αδυναμία» της ΣΜΠΕ, η οποία οφείλεται και πάλι, κατά 
την άποψή μας, στα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή της το ΣΠΕΜ. Συγκεκριμένα, στο 
κεφάλαιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων «υιοθετούνται» ως  «Σενάριο 
1» προς εφαρμογή  όλες οι «κατευθύνσεις ανάπτυξης, τα έργα και οι δράσεις ανά τομέα 
μεταφορών» (όπως παρουσιάστηκαν και στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος) και 
βάσει αυτών εκτιμώνται οι επιπτώσεις ανά περιβαλλοντική παράμετρο.  
Όμως, τόσο στο ΣΠΕΜ, όσο και στην ΣΜΠΕ οι κατευθύνσεις ανάπτυξης, τα έργα και 
οι δράσεις ανά τομέα μεταφορών αναφέρονται ως απόρροια των προτεραιοτήτων 
της εθνικής πολιτικής, και όχι ως έργα και δράσεις εντασσόμενα συνολικά στο 
προς εφαρμογή Σενάριο 1.    
    
Γ. Ως προς τη σύνδεση του Σεναρίου 1 με τους περιβαλλοντικούς στόχους: 
 
Το Σενάριο 1 αναδείχτηκε ως το βέλτιστο από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος, 
σε σύγκριση με το Βασικό Σενάριο και με το Σενάριο 2. Τίθεται όμως το ερώτημα: Η 
εφαρμογή του Σεναρίου 1 είναι ικανή να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους 
που τέθηκαν (ή θα συμβάλλει στην επίτευξή τους) και με ποιους τρόπους;      
Πιο συγκεκριμένα, στη ΣΜΠΕ παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι του ΣΠΕΜ, οι 
περισσότεροι από τους οποίους συνδέονται άμεσα με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, 
και απαριθμείται επίσης το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους, τις περιβαλλοντικές στρατηγικές και τις 
αειφόρους δράσεις ανά περιβαλλοντική παράμετρο. ∆εν υπάρχει όμως «σύνδεση» των 
στόχων αυτών και των διαδικασιών επίτευξής τους με το Σενάριο 1, τις εκτιμώμενες 
περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισής τους.  
 
∆. Ως προς τη δημιουργία κόμβου διαμετακόμισης Ανατολικής Μεσογείου στην 
Κρήτη: 
 
Στη ΣΜΠΕ και στο ΣΠΕΜ αναφέρεται ότι «ο ΒΟΑΚ διευκολύνει την επίτευξη του στόχου 
της δημιουργίας κόμβου διαμετακόμισης Ανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη, ο οποίος θα 
αποτελεί βασικό κόμβο του νέου μεταφορικού άξονα Ανατολικής Μεσογείου – Κύπρου – 
Κρήτης – Πειραιά».  
Ο συγκεκριμένος στόχος είναι προφανώς πλέον μακροπρόθεσμος σε σχέση με το 
χρονικό ορίζοντα του ΣΠΕΜ, θα απαιτούσε πρόσθετα έργα εκτός της αναβάθμισης του 
ΒΟΑΚ και δεν εξετάζεται από το ΣΠΕΜ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να 
γίνεται αναφορά σε αυτόν. Ο ΒΟΑΚ, ούτως ή άλλως, εντάσσεται στα ∆Ε∆-Μ και στο 
πλαίσιο αυτό δίδεται προτεραιότητα στην αναβάθμισή του.    
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 Συμπέρασμα:  
Έπειτα από τα παραπάνω, δεν θα είχαμε αντίρρηση για την έγκριση της ΣΜΠΕ του 
Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών, με τις εξής προϋποθέσεις: 
i) Να διευκρινιστεί ποιες από τις «κατευθύνσεις ανάπτυξης, τα έργα και οι δράσεις ανά 
τομέα μεταφορών» εντάσσονται στο Σενάριο 1.  
ii) Να συσχετιστούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του ΣΠΕΜ με τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 και να τεκμηριωθεί ότι η 
εφαρμογή του Σεναρίου 1 είναι ικανή να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους που 
τέθηκαν (ή να συμβάλλει στην επίτευξή τους).     
iii) Στους δείκτες παρακολούθησης της βιοποικιλότητας να συμπεριληφθούν οι 
πανευρωπαϊκοί δείκτες βιοποικιλότητας (SEBI) που αφορούν τα έργα μεταφορών, όπως 
έχουν ενσωματωθεί και στην «Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα» (Ιανουάριος 
2014, όπως είχε τεθεί σε διαβούλευση). Ανάλογη αναφορά πρέπει να γίνει και σε άλλους 
εξειδικευμένους δείκτες περιβαλλοντικών παραμέτρων που ενδεχομένως ορίζονται στο 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
iv) Να μην γίνεται αναφορά σε «στόχο δημιουργίας κόμβου διαμετακόμισης Ανατολικής 
Μεσογείου στην Κρήτη», σύμφωνα με την παραπάνω ∆ παρατήρησή μας». 

7. Το Παράρτημα συνημμένο στην Έκφραση γνώμης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Στρατηγικού 
Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025» του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Ι. Κείμενα, μελέτες και προτάσεις που ελήφθησαν υπόψη στη σύνταξη του ΣΠΕΜ 
είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
  «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών Περιόδου 2007-2013 και Εικοσαετίας» 
(Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών / ∆Α ΕΠ ΣΑΑΣ), που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την προετοιμασία του ΕΠ «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας» (ΕΠΕΠ) του ΕΣΠΑ. 
  Το αντίστοιχο σχέδιο ανάπτυξης μεταφορών που εκπονήθηκε για 
λογαριασμό της ΓΓ∆Ε και χρησιμοποιήθηκε κατά την προετοιμασία του 
ΕΠΕΠ του ΕΣΠΑ με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ / Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Γ.Γ.∆.Ε. - Γ.∆.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ ∆ ' 
ΚΠΣ (2007 - 2013» - ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΓΓ∆Ε/ Γενική ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων, 
∆εκέμβριος 2006). 
 ∆ιαμόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Αναπτυξιακής Πολιτικής 2014-2020, για το 
Θεματικό Στόχο 7: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (Μάρτιος 2013, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ). 
  Position of the European Commission Services on the development of 
Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014- 
2020 (EE/13-11-2012). 
  Το Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π 
(Ε∆Α Μεταφορών / τελευταία επικαιροποίηση 2008). 
  Μελέτη «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018», Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, 2013. 
Επιπλέον, ελήφθη υπόψη το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, όπως 
οι Κανονισμοί 1300/2013 (Κανονισμός Ταμείου Συνοχής), 1301/2013 (Κανονισμός ΕΤΠΑ), 
1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), Κανονισμός 1315/2013 για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
Μεταφορών, καθώς και λοιποί Κανονισμοί  που αφορούν στα έργα μεταφορών, όπως οι 
Κανονισμοί για τα δικαιώματα επιβατών / ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (Κανονισμοί 
181/2011, 1177/2010, 1371/2007, 1107/2006) κ.λπ. 
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Εικόνα 1: ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα.  

 

ΙΙ. Στόχοι του ΣΠΕΜ (αναλυτικά): 
Το ΣΠΕΜ διαμορφώθηκε με βάση τους στόχους της Εθνικής Πολιτικής στον τομέα των 
μεταφορών, που συνάδουν με τους αντίστοιχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
στόχοι αυτοί παρουσιάζονται στο 3ο Κεφάλαιο της ΣΜΠΕ (και του ΣΠΕΜ) και 
ενσωματώνουν: 

 Τους δέκα στόχους της «Λευκής Βίβλου» του 2011, οι οποίοι έχουν τεθεί με 
ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2050:   
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1. Μείωση στο ήμισυ της χρήσης αυτοκινήτων που κινούνται με «συμβατικά καύσιμα» στις 
αστικές μετακινήσεις έως το 2030 και σταδιακή κατάργησή τους στις πόλεις έως το 2050, 
έτσι ώστε ο αστικός χώρος να απαλλαγεί ουσιαστικά από το από το διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2) των οδικών μεταφορών.   

2. Στις αερομεταφορές, τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε CO2 πρέπει να ανέλθουν 
στο 40% έως το 2050. Επίσης, οι εκπομπές CO

2 
από καύσιμα πλοίων πρέπει να 

μειωθούν εντός της Ε.Ε. κατά 40% (εάν είναι εφικτό και κατά 50%) έως το 2050.  

3. Το 30% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300 km 
πρέπει να στραφεί σε άλλα μέσα μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος ή τα πλωτά μέσα 
έως το 2030. Έως το 2050 το ποσοστό αυτό πρέπει να υπερβεί το 50% με τη βοήθεια 
διαμόρφωσης αποτελεσματικών και οικολογικών εμπορευματικών διαδρόμων.  

4. Έως το 2050 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας. Απαιτείται τριπλασιασμός του μήκους του υφιστάμενου σιδηροδρομικού 
δικτύου υψηλής ταχύτητας μέχρι το 2030 και διατήρηση ενός πυκνού σιδηροδρομικού 
δικτύου σε όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι το 2050, στόχος είναι η πλειονότητα των επιβατικών 
μεταφορών μεσαίων αποστάσεων να πραγματοποιείται με το σιδηρόδρομο.  

5. Μέχρι το 2050 απαιτείται να εξασφαλισθεί η σύνδεση όλων των αερολιμένων του 
κεντρικού δικτύου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, κατά προτίμηση υψηλής ταχύτητας. 
Παράλληλα, όλα τα κεντρικά θαλάσσια λιμάνια θα πρέπει να συνδέονται επαρκώς με το 
σύστημα σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και, όπου είναι δυνατόν, με το 
σύστημα εσωτερικών πλωτών οδών.  

6. Εξάπλωση εκσυγχρονισμένης υποδομής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη έως το 2020 και ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου. 
Επιπλέον, εξάπλωση ισοδύναμων χερσαίων και πλωτών συστημάτων διαχείρισης των 
μεταφορών. Τέλος, εξάπλωση του ευρωπαϊκού παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος 
πλοήγησης (Galileo).  

7. Έως το 2020, καθιέρωση του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών, 
διαχείρισης και πληρωμών για τις πολυτροπικές μεταφορές.  

8. Μέχρι το 2050, προσέγγιση του στόχου επίτευξης μηδενικού αριθμού θανάτων στις 
οδικές μεταφορές. Στόχος είναι η διασφάλιση ότι η Ε.Ε. θα παραμείνει στην παγκόσμια 
πρωτοπορία στον τομέα της ασφάλειας υποδομών και της ασφάλειας προσώπων στις 
μεταφορές σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.  

9. Η επιδίωξη πλήρους εφαρμογής των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και των δεσμεύσεων του ιδιωτικού τομέα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων - 
συμπεριλαμβανομένων των επιζήμιων επιδοτήσεων - θα δημιουργήσει έσοδα και 
συνεπώς χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων στις μεταφορές.  

10. Απαιτείται ένα πλήρως λειτουργικό πανευρωπαϊκό πολυτροπικό «κεντρικό δίκτυο» 
∆Ε∆-Μ έως το 2030 και ένα υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας δίκτυο έως το 
2050, ταυτόχρονα με ένα αντίστοιχο σύνολο υπηρεσιών πληροφοριών.  

 ∆ύο στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που αφορούν 
άμεσα τον τομέα των μεταφορών: 
4ος στόχος: Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών.  
7ος στόχος: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων 
συμφόρησης από σημαντικά δίκτυα υποδομών.  
Παράλληλα, ο τομέας των Μεταφορών βρίσκεται σε συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τους παρακάτω θεματικούς στόχους:  
1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», σε σχέση με 
τα καινοτόμα συστήματα μεταφορών.  
2: «Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνίας».  
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5: «Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της 
διαχείρισης του κινδύνου» από τη λειτουργία του συστήματος των μεταφορών.  
6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». 
Προωθείται η μείωση της ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία με την παράκαμψη των 
αστικών κέντρων.  
8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων». 
Είναι προφανής η συμβολή του τομέα των μεταφορών στην απασχόληση τόσο κατά την 
περίοδο της κατασκευής των έργων όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους.  
 
 Τους στόχους του 7ου Προγράμματος ∆ράσης για το Περιβάλλον: 
α) Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ε.Ε. 
β) Μετατροπή της Ε.Ε. σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων. 
γ) Προστασία των πολιτών της Ε.Ε. από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την 
υγεία και την ευημερία. 
δ) Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε., μέσω 
βελτίωσης της εφαρμογής της.    
ε) Βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική 
πολιτική της Ε.Ε. 
στ) ∆ιασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και 
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους. 
ζ) Βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των 
πολιτικών. 
η) Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ε.Ε. 
θ) Αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ε.Ε. όσον αφορά στην αντιμετώπιση διεθνών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.     
 
 Τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών με ορίζοντα το 
έτος 2025: 

 ∆ημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος μεταφορών το οποίο επιτυγχάνει 
συνολική βελτίωση της προσβασιμότητας επιμέρους περιοχών - Περιφερειών και άρση 
των σημείων συμφόρησης. Η δομή του συνολικού δικτύου αξιοποιεί τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα κάθε μεταφορικού μέσου και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες 
συμπληρωματικότητάς τους. Επιδιώκεται η προσέγγιση ολοκλήρωσης των βασικών ∆Ε∆-
Μ και η υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων αναλυτικών ∆Ε∆-Μ προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα του συνολικού συστήματος.  

 Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες του συστήματος 
μεταφορών και διασφάλιση ασφαλούς, ομαλής και οικονομικά αποτελεσματικής 
λειτουργίας επί μέρους δικτύων και συστημάτων.  

 Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και ανάδειξη της χώρας σε 
περιφερειακό κόμβο μεταφορών. Ανάπτυξη πολυτροπικών μεταφορών.  

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (αειφορία) του συστήματος 
μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση εντός των αστικών συγκροτημάτων. Βελτιστοποίηση 
χρήσης φυσικών πόρων.  

 Εκμετάλλευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των τεχνολογικών εξελίξεων στις 
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.  

 Βελτίωση στους διοικητικούς και οργανωτικούς τομείς των συστημάτων 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταφορικών δικτύων και 
συστημάτων.  

 
ΙΙΙ. ∆ιαβούλευση με τις Περιφέρειες και οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης: 
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Οι προτάσεις κάθε Περιφέρειας συντάχθηκαν από τις Ομάδες Σχεδιασμού του 
Προγράμματος (ΟΣΠ), στο πλαίσιο των οδηγιών της υπ’ αριθμόν 13650/ΕΥΣΣΑΑΠ 
6432/29-3-2013 2ης Εγκυκλίου της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) για Σχεδιασμό και Κατάρτιση 
του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020. Οι προτάσεις όφειλαν να 
προκύψουν κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και να 
αναφέρονται στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών 
Ταμείων (Ε∆ΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεματικό Στόχο και ανά 
Ε∆ΕΤ.  
Οι Περιφέρειες έπρεπε να λάβουν πλήρως υπόψη τις παρούσες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες σε διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο, με σκοπό 
την απόλυτη σύμπνοια με τους στόχους της Ευρώπης 2020 και των δεσμεύσεων της 
χώρας για την ποιοτική άνοδο και ανταγωνιστικότητά της.  
Από τα τεύχη που εστάλησαν, επεξεργάστηκαν τα κεφάλαια που αφορούσαν τον τομέα 
των Μεταφορών, με σκοπό την καταγραφή των προτάσεων και την πιστοποίηση εάν 
αυτές είναι συμβατές με τον εθνικό σχεδιασμό και εάν χαρακτηρίζονται από 
διαπεριφερειακή συμβατότητα. 
Στις 8/10/2013 έλαβε χώρα η συνάντηση των εκπροσώπων των Περιφερειών με την 
Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή των Μεταφορών (Ε∆ΑΜ) και τον μελετητή του ΣΠΕΜ. 
Λόγω της αδυναμίας κάποιων Περιφερειών να παραστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
έλαβε χώρα και δεύτερη συνάντηση στις 22/10/2013.  
Στόχος κάθε Περιφέρειας είναι από τα νέα έργα να ευνοηθούν οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, 
οι επιχειρήσεις, με βελτίωση της προσπελασιμότητας και εφαρμογή της διατροπικότητας 
και των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς. 
 
Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης είναι οι εξής: 
Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικές υποδομές μεταφορών, καθώς οι παρεμβάσεις για την 
άρση των εμποδίων προσπελασιμότητας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του νησιωτικού 
χαρακτήρα της Περιφέρειας (λιμάνια, αεροδρόμια), της ανάγκης βελτίωσης πρόσβασης 
και συνθηκών ασφαλείας του βασικού οδικού δικτύου στη βόρεια ακτή (Βόρειος Οδικός 
Άξονας/ΒΟΑΚ) και της μειωμένης δυνατότητας πρόσβασης από το χωρικό σύστημα του 
νότιου τμήματός της προς τον άξονα της βόρεια ακτής (Νότιος Οδικός Άξονας/ΝΟΑΚ και 
Κάθετοι Άξονες). Οι επενδύσεις στα λιμάνια έχουν βελτιώσει τη δυναμικότητά τους σε 
κίνηση επιβατών και εμπορευματικών μεταφορών, απομένει όμως να προσδιοριστεί ο 
εξειδικευμένος ρόλος των λιμανιών και να διασφαλιστούν εκείνες οι συμπληρωματικές 
υποδομές που θα ενισχύσουν τους δυο ισχυρούς τομείς της οικονομίας (τουρισμός / 
κρουαζιέρα και αγροτική οικονομία / εξαγωγή νωπών κηπευτικών).  
Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας της Κρήτης είναι: 

 Βελτίωση πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού διευρωπαϊκού οδικού 
δικτύου (∆∆ΜΕ) στην βόρεια ακτή (Βόρειος Οδικός Άξονας / ΒΟΑΚ). 

 Συμπλήρωση, αναβάθμιση βασικού διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (∆∆ΜΕ), από το 
χωρικό σύστημα του νότιου τμήματος προς τον άξονα της βόρειας ακτής (Νότιος Οδικός 
Άξονας / ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και 
Λασιθίου). 

 Συμπλήρωση, αναβάθμιση των τμημάτων του οδικού δικτύου (εθνικού, επαρχιακού), 
που διευκολύνουν τη σύνδεση (α) ζωνών με έντονη αγροτική δραστηριότητα (περιοχές 
παραγωγής γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων, ή περιοχές με υποδομές 
εκφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων ή και αλιευτικά καταφύγια), (β) ζωνών με  έντονη 
τουριστική ανάπτυξη, καθώς και με ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού και φυσικού 
περιβάλλοντος με το ∆∆ΜΕ και τους ∆ιευρωπαϊκούς κόμβους. 
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 Συμπλήρωση, αναβάθμιση του δημοτικού οδικού δικτύου, με έμφαση στα τμήματα 
που ενισχύουν την εσωτερική συνοχή (άρση απομόνωσης) των νέων ∆ήμων μετά την 
εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης. 

 ∆ράσεις που συντείνουν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις, 
όπως: 

o Η αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση 
της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων (αναδιοργάνωση δρομολογίων και οχήματα φιλικά στο 
περιβάλλον, με προτεραιότητα στα ιστορικά κέντρα των πόλεων). 

o Ενίσχυση του ∆ικτύου Ποδηλατοδρόμων.  

o Στήριξη της κινητικότητας των Πεζών Πολιτών (δίκτυα πεζοδιαδρομών με 
πεζοδρομήσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων). 

Η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις οδικές μεταφορές για ενίσχυση της 
προσπελασιμότητας των περιοχών της και αναβάθμιση των συνθηκών μετακίνησης 
τουριστών και προϊόντων. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές 
προτεραιότητες, οι προτάσεις της Περιφέρειας συμβάλλουν στο γενικότερο ευρωπαϊκό 
όραμα με μικρή εξαίρεση την αναβάθμιση του δημοτικού οδικού δικτύου που αποτελεί 
επένδυση μη υψίστης προτεραιότητας. 
Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί με 
τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα 
των μεταφορών. 
Με τη διαδικασία πολυκριτηριακής ανάλυσης έγινε στο ΣΠΕΜ αξιολόγηση των έργων και  
προγραμμάτων των φορέων. Ακολουθεί ο κατάλογος των έργων στην Περιφέρεια 
Κρήτης, που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, και τα οποία μπορούν να 
επιλεγούν για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, αλλά και από το 
CEF.  
Ο κατάλογος αντιστοιχεί στις επιλογές του Σεναρίου 1 του ΣΠΕΜ με συνολικό 
προϋπολογισμό έργων / δράσεων περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ.  

 

Οδικά έργα 
Προϋπολογισμός 

(Εκατομμύρια ευρώ) 

ΓΟΥΡΝΕΣ ‐ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ  69.527.200 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ‐ 
ΕΞΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ) ΣΤΟ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

58.000.000 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ‐ ΑΓ. ΔΕΚΑ 
(ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 22+170 ‐ Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ‐ ΜΕΣΣΑΡΑ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

40.000.000 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΑΚ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΟΥΡΝΙΕΣ ‐ ΜΟΧΟΣ)  20.000.000 

ΚΟΜΒΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‐ ΒΙΑΝΝΟΥ  19.000.000 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ  10.500.000 

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ ‐ ΤΟΠΟΛΙΑ ‐ ΜΥΛΟΙ ‐ ΕΛΟΣ ‐ ΒΑΘΗ ‐ 
ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ 

9.227.200 

ΡΕΘΥΜΝΟ ‐ ΣΠΗΛΙ  9.227.200 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ‐ ΑΓ. ΔΕΚΑ ‐ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΟΙΡΩΝ  16.000.000 
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8. Την εισήγηση της κας Κασωτάκη Μαρίας Προϊσταμένης της Ενδιάμεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Κ. και της κας Καγιαμπάκη Άννας υπαλλήλου της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., 

9. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. Νίκου 
Καλογερή, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εισηγούμαι στην επιτροπή να 
γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη Σ.Μ.Π.Ε. του «Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων 
Μεταφορών 2014 – 2025», καθώς ο σχεδιασμός αυτός φαίνεται να προωθεί πολύ 
μικρές επενδύσεις στην Κρήτη και μόνο σε οδικά έργα, με την υλοποίηση των 
οποίων δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο η σημερινή εικόνα του απαράδεκτα 
ανεπαρκούς βασικού οδικού δικτύου του νησιού. Τα μόλις 147 εκατ. ευρώ που 
προβλέπονται για τον ΒΟΑΚ την επόμενη 11ετία, δηλώνουν την ανυπαρξία πολιτικής 
βούλησης για αναβάθμιση ενός στοιχειώδους μεταφορικού δικτύου, το οποίο μάλιστα 
προβλέπεται να παίξει διευρωπαϊκό ρόλο, και για το οποίο υπάρχει στρατηγικός 
σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο να στηρίξει σχέδιο δράσης ανάπτυξης του τουρισμού.   
Η εφαρμογή ενός τέτοιου Σχεδιασμού θα έχει βεβαίως και τις αντίστοιχες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Η προβλεπόμενη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου τα επόμενα χρόνια στο αρχαίο 
αυτό δίκτυο, που επιβάλει μικρές ταχύτητες λόγω έλλειψης σχεδιασμού 
προδιαγραφών και κακοτεχνιών, θα επιφέρει εκτός από αύξηση κατανάλωσης 
καυσίμων, συνεχώς αυξανόμενους αέριους ρύπους. 
Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι εκλείπει πια η πιθανότητα να 
αναβαθμιστεί το δίκτυο και να καταστεί ασφαλές, ώστε να πάψουν τα πολυάριθμα 
τροχαία δυστυχήματα του ΒΟΑΚ, με θύματα ντόπιους και τουρίστες οδηγούς. Η 
Κρήτη απομακρύνεται από το στόχο που θέτει η Λευκή Βίβλος, για προσέγγιση 
μηδενισμού των θανάτων στις οδικές μεταφορές.   
Υπενθυμίζουμε ότι η ολοκληρωμένη πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τους 
άξονες στρατηγικής της ως προς τις μεταφορές, αποτελεί αναλυτικό κείμενο κατά το 
οποίο διατυπώνονται οι προτεραιότητες για το δίκτυο μεταφορών της και 
περιλαμβάνει αναβάθμιση και συμπλήρωση οδικού δικτύου, εκσυγχρονισμό λιμένων 
και αναβάθμιση αεροδρομίων (πρόταση που περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης σαν 
στρατηγικός στόχος και συμπεριελήφθη στην πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ).  
 

10. Τις απόψεις των μελών της. 
      Μετά από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  
να γνωμοδοτήσει ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την ΣΜΠΕ του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων 
Μεταφορών 2014-2025», για τους παρακάτω λόγους: 

1. Ο σχεδιασμός αυτός φαίνεται να προωθεί πολύ μικρές επενδύσεις στην Κρήτη και 
μόνο σε οδικά έργα, με την υλοποίηση των οποίων δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο 
η σημερινή εικόνα του απαράδεκτα ανεπαρκούς βασικού οδικού δικτύου του 
νησιού. Τα μόλις 147 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για τον ΒΟΑΚ την επόμενη 
11ετία, δηλώνουν την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για αναβάθμιση ενός 
στοιχειώδους μεταφορικού δικτύου, το οποίο μάλιστα προβλέπεται να παίξει 
διευρωπαϊκό ρόλο, και για το οποίο υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός σε εθνικό 
επίπεδο να στηρίξει σχέδιο δράσης ανάπτυξης του τουρισμού. 

2. Η εφαρμογή ενός τέτοιου Σχεδιασμού θα έχει βεβαίως και τις αντίστοιχες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Η προβλεπόμενη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου τα επόμενα χρόνια στο 
αρχαίο αυτό δίκτυο, που επιβάλει μικρές ταχύτητες λόγω έλλειψης σχεδιασμού 
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προδιαγραφών και κακοτεχνιών, θα επιφέρει εκτός από αύξηση κατανάλωσης 
καυσίμων, συνεχώς αυξανόμενους αέριους ρύπους. 
Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι εκλείπει πια η πιθανότητα να 
αναβαθμιστεί το δίκτυο και να καταστεί ασφαλές, ώστε να πάψουν τα πολυάριθμα 
τροχαία δυστυχήματα του ΒΟΑΚ, με θύματα ντόπιους και τουρίστες οδηγούς. Η 
Κρήτη απομακρύνεται από το στόχο που θέτει η Λευκή Βίβλος, για προσέγγιση 
μηδενισμού των θανάτων στις οδικές μεταφορές.  

3. Υπενθυμίζουμε ότι η ολοκληρωμένη πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τους 
άξονες στρατηγικής της ως προς τις μεταφορές, αποτελεί αναλυτικό κείμενο κατά 
το οποίο διατυπώνονται οι προτεραιότητες για το δίκτυο μεταφορών της και 
περιλαμβάνει αναβάθμιση και συμπλήρωση οδικού δικτύου, εκσυγχρονισμό 
λιμένων και αναβάθμιση αεροδρομίων (πρόταση που περιλαμβάνεται στην 
αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης σαν στρατηγικός στόχος και συμπεριελήφθη στην πρόταση του 
Υπουργού ΠΕΚΑ).  

 
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή αποφασίζει  

 να αποστείλει προς το ΥΠΟΜΕ∆Ι επιστολή με τις αναλυτικές θέσεις που 
συζητήθηκαν, ώστε να ληφθεί υπ’ όψη κατά την οριστικοποίηση της Β΄ φάσης 
του σχεδίου. 

 η επιστολή αυτή να αποσταλεί και στον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες της 
Κρήτης, στους βουλευτές του νησιού, στους ∆ήμους, στα Επιμελητήρια, 
καθώς και σε όλους τους φορείς, ώστε όλοι μαζί και ο καθένας από την 
πλευρά του να απαιτήσουμε την αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας, για να 
σταματήσει επιτέλους αυτή η βάναυση και προσβλητική διάκριση εις βάρος 
της Κρήτης και των πολιτών της. 

 τέλος η επιστολή να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά, τον 
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγ. Βενιζέλο, στον Υπουργό ΠΟΜΕ∆Ι κ. 
Χρυσοχοϊδη, και να δημοσιευτεί στα ΜΜΕ. 

 
 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο 06-08- 2014 

 
             Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                   Τα Μέλη 
          Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
 
                  Καλογερής Νικόλαος 
                  Αντιπεριφερειάρχης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 

        Ηράκλειο   08  Αυγούστου 2014 
         Αρ. πρωτ. : 100741 

 
ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθμ. 80/2014 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας 
 
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες,  αντίγραφο της αριθ. 
80/2014 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό Νο10/    
06-08-2014), που αφορά στην αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής για τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Στρατηγικού Πλαισίου 
Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025». 

 
 

 
           Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

                                
                                                                   Σταύρος Αρναουτάκης     
 
 
Εσωτερική ∆ιανομή:                               
1. Γραφείο Περιφερειάρχη  
2. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 
3. Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Καλογερή 
4. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.  
                                                                    
 

Ταχ. ∆/νση      
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
Fax 
e-mail               
 

:Πλατεία Ελευθερίας      
:712 01 
:Π. Αναγνωστάκη   
:2813-400.235 
:2813-400.232 
: tyso@crete.gov.gr 
 
 

 
 

 ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής   
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  
ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ) 

               Τμήμα Α΄ 
 
ΚΟΙΝ.:  
1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ    
2. ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π. Κ. 
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