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2. Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας Ζωής
3. Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας - Πικερμίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Απόψεις επί της ΣΜΠΕ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025.
Σχετ: α) Το με αρ. πρωτ. 680167/12-08-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου
της

Περιφέρειας Αττικής,

β) Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2021-2025.
Σύντομη περίληψη περιεχομένου ΣΜΠΕ του ΤΠΑ.
Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής 2021-2025 (ΤΠΑ ΥΝΑΝΠ) έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο της χώρας με
κεντρικές επιδιώξεις την ενίσχυση αφενός του τομέα της Ναυτιλίας και αφετέρου την
αξιοποίηση των προοπτικών των νησιών.
Το ΤΠΑ του ΥΝΑΝΠ περιλαμβάνει έργα και δράσεις στα νησιά και στις θάλασσες στα
πεδία αρμοδιότητας του Υπουργείου όπως: θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές,
ανάπτυξη ναυτιλίας και ναυτική εκπαίδευση, περιβάλλον, υδροδότηση, θαλάσσιος
τουρισμός, πολιτισμός, πολιτική προστασία, λιμενικές υποδομές και λιμενική οικονομία
κ.α.
Οι παρεμβάσεις του ΤΠΑ είναι:


στα πλαίσια του στόχου της "έξυπνης ανάπτυξης": η δημιουργία κεντρικών

ερευνητικών κέντρων για την προώθηση και ανάπτυξη των γαλάζιων
επαγγελμάτων και των νέων επαγγελμάτων σχετικών με τη ναυτική εργασία, ο
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες
και εργαζόμενους σχετικούς με τον Τομέα.



Στα πλαίσια του στόχου της "πράσινης ανάπτυξης" είναι η αναβάθμιση της

ενεργειακής απόδοσης υποδομών και κτιρίων στα λιμάνια, ανάπτυξη υποδομών για την
προστασία του περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση,
αντιπλημμυρικά κλπ.), δράσεις θαλάσσιας απορρύπανσης και προστασίας της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων.


Στα πλαίσια του στόχου της "κοινωνικής ανάπτυξης": ανάπτυξη των αστικών

αγροτικών και παράκτιων περιοχών (ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κλπ.) αντιμετώπιση
ανισοτήτων στα απομακρυσμένα νησιά με δράσεις συγκράτησης του πληθυσμού και
άρση της απομόνωσης, ανάπτυξη Υποδομών ναυτικής εκπαίδευσης.


Στα πλαίσια του στόχου της "ανάπτυξης υποδομών": δράσεις ανάπτυξης

υποδομών, αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών επιδότησης ακτοπλοϊκών υποδομών,
αναβάθμισης οδικού δικτύου.


Στα πλαίσια του στόχου της "εξωστρέφειας": δράσεις ανάπτυξης θαλάσσιου

τουρισμού, αναβάθμισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού
ενδιαφέροντος, αναβάθμισης υποδομών σύγχρονου πολιτισμού.
Με την παρούσα ΣΜΠΕ εξετάζεται η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
εφαρμογή του ΤΠΑ το οποίο περιλαμβάνει τις παραπάνω δράσεις.
Συγκεκριμένα, από τις παραπάνω δράσεις, εκείνες που αφορούν τη Δ.Ε. Ραφήνας είναι οι
εξής:


Η αναβάθμιση των υποδομών και των κτιρίων του Λιμανιού της Ραφήνας,



η αναβάθμιση του οδικού δικτύου πρόσβασης στο λιμάνι,



η αναβάθμιση της οδοποιίας πλησίον του λιμανιού,



οι δράσεις ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού,



τα αντιπλημμυρικά έργα ειδικά για την πυρόπληκτη περιοχή της Ραφήνας,



η διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων,



η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού,



η ανάδειξη σημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο παράκτιο μέτωπο,



οι δράσεις θαλάσσιας αντιρρύπανσης

Η αναγκαιότητα των παραπάνω δράσεων σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και
κατευθύνσεων, ούτως ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του Λιμανιού και η βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες ανάγκες και
ελλείψεις του Δήμου καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. της περιοχής.
Εισήγηση
Δεδομένων των παραπάνω αναφερθέντων εισηγούμαστε την θετική γνωμοδότηση των
συλλογικών

οργάνων

της

εν

λόγω

ΣΜΠΕ

με

θέμα

"Στρατηγική

Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025" με τις παρακάτω
επισημάνσεις:
Α) Στην αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμπεριληφθεί η ανάπτυξη δικτύου σταθμών ηλεκτροδότησης στις προβλήτες ώστε τα
πλοία κατά τη διάρκεια πρόσδεσης να μη χρειάζονται ενέργεια από τη χρήση των
μηχανών τους που επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή.
Β) Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου πρόσβασης στο λιμάνι πάντα ως μελέτη και ως
χρηματοδότηση να μην αφορά μόνο το χώρο εντός της χερσαίας ζώνης αλλά το συνολικό
δίκτυο πρόσβασης – αναχώρησης μέχρι τη σύνδεση του με το εθνικό δίκτυο.
Γ) Ειδικότερα για το λιμάνι της Ραφήνας, πλην των ανωτέρω 2 επισημάνσεων να υπάρξει
δεσμευτική αρχιτεκτονική αναβάθμιση των κτιρίων ώστε να διορθωθεί η από χρόνια
διαμορφωθείσα τριτοκοσμική εικόνα του 2ου λιμανιού της χώρας.
Συνημμένα: Τα (α) και (β) σχετικά.

Ο Δήμαρχος
Ραφήνας - Πικερμίου
Ευάγγελος Μπουρνούς

