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«Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: 
«Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.» 
 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/21-03-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  3  / 2022 

   
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 
π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. 
πρ. οικ. 195789(164)/17-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου 
Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-03-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας παραβρέθηκαν και τα  δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη:   
 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος           

3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

6.  Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

     7.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

     8.  Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

 11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        
 14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

  

         Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 
 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, εισήγαγε για συζήτηση το 3ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: «Περιφερειακού Σχεδίου για την 
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Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.» και  έδωσε το λόγο στην  κα. Γιαραμαζίδου Θεοδώρα, υπάλληλο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας Π.Κ.Μ., η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

την αρ. πρωτ. οικ. οικ. 140503(417)/23-02-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. η οποία έχει ως εξής: 

 
“ΘΕΜΑ:  Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του: «Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ». 
 ΣΧΕΤ : 

1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Ο Ν.4414/2016(ΦΕΚ Α΄149/9-8-2016) «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής 

στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 43 «Περιφερειακά Σχέδια 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)» 
3. Ο Ν. 4426/2016 (Α’ 187) «Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών για την κλιματική αλλαγή». 
4. Η υπ' αρίθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-08-2016 Κ.Υ.Α (Α΄1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2001, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. ΚΥΑ οικ. 40238/28-09-17(ΦΕΚ 3759/Β). 
5. Η Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».». 
6. Η υπ΄αρίθμ. 1/2021 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΑΔΑ: 99ΑΓ7ΛΛ-ΓΞΠ)  με θέμα:«Γνωμοδότηση του άρθρου 43 του Ν. 4414/2016 του 5ου 

Παραδοτέου ¨ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΣΠΚΑ¨  του έργου με τίτλο “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

(ΠεΣΠΚΑ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
7. Το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/5040/107/22-07-2021 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα:«Γνωμοδότηση επί του 

Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.» 
8. Tο με αρ. πρωτ. 490545(1335)/04.08.2021 έγγραφό μας με το οποίο υποβλήθηκε στη Δ/νση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) έντυπο και ψηφιακό αντίγραφο της ΣΜΠΕ του Σχεδίου του 

θέματος (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ//74618/4879 /05.08.2021). 
9. Το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74618/4879/17-09-2021 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ με θέμα:«Έλεγχος πληρότητας 

της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» 
10. Το με αρ. πρωτ. 714351(2087)/09.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσής μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

έντυπα και ψηφιακά αντίγραφα της ΣΜΠΕ του θέματος μετά τις διορθώσεις 

(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/111459/7063/23.11.2021). 
11. Το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/118126/7440/09-12-2021 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα:«Διαβίβαση προς 

διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού 

Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
12. Το με α.π. 845626(1023)/24-12-2022 έγγραφο του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα: 

«Διαβίβαση εγγράφου περί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 
13. Το με α.π. οικ. 5851(10)/04-01-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για τη διατύπωση απόψεων/εισηγήσεων 

των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των ΠΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 

επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Περιφερειακού Σχεδίου για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
14. Το με α.π. 6663(13)/05-01-2022 (δικό μας α.π. 9113(27)/05-01-2022) έγγραφο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας με θέμα “Απόψεις επί   της ΣΜΠΕ του 

Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο στο επίπεδο της στρατηγικής προσέγγισης, συναινεί και δεν έχει 
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αντιρρήσεις επί της της ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
15. Το με α.π. 7270(14)/12-01-2022 (δικό μας α.π. 27390(88)/13-01-2022) έγγραφο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Kιλκίς με θέμα “Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει παρατηρήσεις στο περιεχόμενο της 

ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
16. Το με α.π. 9093(160)/24-01-2022 (δικό μας α.π. 65341(194)/27-01-2022) έγγραφο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με θέμα “Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, σύμφωνα με το οποίο συμφωνεί με το 

περιεχόμενο της ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επιπρόσθετα, κάθε επένδυση και αδειοδότηση στα 

πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι κλιματικά ασφαλής. 
17. Το με α.π. 6814(27)/13-01-2022 (δικό μας α.π. 71917(214)/31-01-2022) έγγραφο του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών με θέμα “Σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει παρατηρήσεις επί των 

αναφερόμενων στη ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

(ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού 
Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που 
εκπονείται σύμφωνα το Άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09-08-2016), την Υ.Α. 11258/2017 
(ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017) και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016). 
Η ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί Εθνική και Περιφερειακή 
υποχρέωση, που απορρέει από τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC, 1992), τη 
Συμφωνία του Παρισιού και τις δεσμεύσεις στην ΕΕ. 
Σε εθνικό επίπεδο, η πρώτη Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή εκπονήθηκε από το 
ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ) και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016 (ΕΣΠΚΑ) (ΦΕΚ 149/Α/09-08-2016), ενώ 
πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη και οι σχεδιασμοί σε περιφερειακό επίπεδο (ΠεΣΠΚΑ), όπως είναι και το 
ΠεΣΠΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας.  
Τα ΠεΣΠΚΑ επιχειρούν να εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις της ΕΣΠΚΑ, καθορίζοντας τις άμεσες 
προτεραιότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι η 
ένταση των κλιματικών αλλαγών και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων τους δεν θα είναι η ίδια σε όλες τις 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 
Ειδικότερα με το ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ υλοποιείται η στρατηγική της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της 
απειλής της κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας 
στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής. 
Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης για την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) στην Κεντρική Μακεδονία». Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 
2306/22-10-2019 (ΑΔΑ:Ω42Α7ΛΛ-ΔΩΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, το έργο ανατέθηκε 
στην ένωση νομικών προσώπων: 
• εταιρεία «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Α.Ε.» και 
• φορέας «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ – ΕΛΚΕ ΑΠΘ»,  
και η σχετική σύμβαση (19SYMV006019242 2019-12-12) υπεγράφη στις 09/12/2019. 
Η διαδικασία της ΣΜΠΕ αποτελεί το μέσο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την 
υιοθέτηση του όποιου σχεδίου ή προγράμματος εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά το στάδιο του σχεδιασμού και προγραμματισμού με απώτερο σκοπό 
την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. 
Στόχος του Σχεδίου είναι ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων 
προσαρμογής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Πεδίο 
εφαρμογής του σχεδίου είναι το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
2.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΣΠΚΑ 
Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να συντελείται από το τέλος του 19ου αιώνα και τα αποτελέσματα αυτής 
γίνονται όλο και περισσότερο αισθητά στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η άνοδος της θερμοκρασίας 
αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή και αποδίδεται σε μεγάλο ποσοστό στην αλλαγή της σύστασης της 
ατμόσφαιρας λόγω της ανθρωπογενούς δραστηριότητας, που έχει συνδεθεί με τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  
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Άμεση συνέπεια αυτής της συνεχούς αύξησης της θερμοκρασίας είναι η τήξη των πολικών πάγων και η 
άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Στις σημαντικές αλλαγές του παγκόσμιου κλίματος συγκαταλέγονται 
επίσης οι μεταβολές στην ποσότητα των κατακρημνισμάτων και η συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινομένων όπως ξηρασία, καύσωνες, πλημμύρες, τυφώνες, καταιγίδες κ.λπ. που επιφέρουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, τη δημόσια υγεία, την 
προσφορά τροφής, τη βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές. 
Προκειμένου να αποφευχθούν οι σοβαρότεροι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή και, ιδίως, οι μεγάλης 
κλίμακας, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, η πλανητική αύξηση της θερμοκρασίας πρέπει να συγκρατηθεί 
σε λιγότερο από 2 °C σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής. 
Βέβαια, ανεξάρτητα με τα σενάρια που διατυπώνονται για την πλανητική υπερθέρμανση και την επιτυχία 
που θα σημειώσουν οι προσπάθειες μετριασμού, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα αυξηθούν 
κατά τις επόμενες δεκαετίες, λόγω της καθυστερημένης επίπτωσης των παλαιότερων και των σημερινών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, η λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση 
των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του οικονομικού, περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού κόστους τους είναι άκρως απαραίτητη.  
 
3.ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΣΠΚΑ-ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Με το ΠεΣΚΠΑ ΠΚΜ υλοποιείται η στρατηγική της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της απειλής της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις 
επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής με τον 
προσδιορισμό και την ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων. 
Οι βασικοί πυλώνες του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ είναι: 
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας σε όλους τους τομείς και περιοχές προτεραιότητας, με 
δράσεις προσαρμογής που συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης - Παρακολούθηση 
υλοποίησης και αποτελεσματικότητας δράσεων. Το στάδιο αυτό, μέσω του οποίου καθορίζονται οι τομείς 
και οι γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας της Περιφέρειας, αποτελεί βασικό άξονα του ΠεΣΠΚΑ 
ΠΚΜ, καθώς έχει καθοριστική σημασία για την εν αναγνώριση και ιεράρχηση των επιλογών 
προσαρμογής, την εκτίμηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος 
τους, τουλάχιστο σε επίπεδο στρατηγικής, δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος αφενός δεν είναι δυνατό 
να προβλεφθεί επακριβώς και αφετέρου είναι μια διαδικασία δεκαετιών.  
• Ενδυνάμωση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα ή δημιουργία νέων δομών.καθώς και να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης τόσο του 
ίδιου του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής όσο και της υλοποίησης του προγράμματος 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  
• Επικοινωνία και διάχυση πληροφορίας. 
 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ: 
1. Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) 
αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή και η εφαρμογή αυτών στις δράσεις των φορέων της 
Περιφέρειας. 
2. Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. 
3. Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση 
στους πλέον ευάλωτους. 
4. Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και των 
πολιτικών προσαρμογής. 
5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 
     
3.ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τη στοχοθεσία και τις ενέργειες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής έχει ως εξής: 
Διεθνές πλαίσιο 

 Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC, 1992). Η 
Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). 

 Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Ελλάδα το κύρωσε με το Νόμο 3017/2002 (ΦΕΚ Α'117) 

 Συμφωνία του Παρισιού. Η χώρα μας, στις 06.10.2016, κύρωσε και αυτή από την πλευρά της τη 

 Συμφωνία των Παρισίων με το Ν. 4426/2016, ΦΕΚ Α΄187. 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
Α. πολιτικες μετριασμου (mitigation) 
Α1. Δέσμη πολιτικών «κλίμα – ενέργεια για το 2020» (στόχοι 20-20-20) (Απόφαση 406/2009/ΕΚ)  

 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα 
του 1990 (Σύμφωνα με την εξειδίκευση των στόχων για τα κράτη μέλη, για την Ελλάδα ο στόχος 
είναι μείωση των ΑτΘ κατά 4% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005) 

 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

 Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα 
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επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
Α2. Δέσμη πολιτικών «κλίμα – ενέργεια για το 2030»  

 δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% 
τουλάχιστον έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990 (Σύμφωνα με την εξειδίκευση των στόχων 
για τα κράτη μέλη, για την Ελλάδα ο στόχος είναι μείωση των ΑτΘ κατά 16% έως το 2030, σε 
σχέση με το 2005) 

 στόχο, δεσμευτικό σε επίπεδο ΕΕ, για κατανάλωση τουλάχιστον κατά 27% ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές το 2030  

 ενδεικτικό στόχο σε επίπεδο ΕΕ για βελτίωση τουλάχιστον κατά 27% της ενεργειακής απόδοσης 
το 2030 

 στήριξη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας με την επίτευξη του ισχύοντος 
στόχου της ηλεκτρικής διασύνδεσης σε ποσοστό 10% επειγόντως και το αργότερο το 2020, 
ιδίως στις χώρες της Βαλτικής και την Ιβηρική χερσόνησο, και με στόχο να επιτευχθεί ποσοστό 
15% έως το 2030 

Α3. Ενεργειακός χάρτης πορείας 2050 (Roadmap 2050) 
Β. πολιτικές προσαρμογής (adaptation)  

 Πράσινη Βίβλος 

 Λευκή Βίβλος  

 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (2013)  

 Σύμφωνο Δημάρχων για κλίμα και την Ενέργεια (2015) 
Εθνικό πλαίσιο 

 Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016). Η πρώτη 
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή εκπονήθηκε από το ΥΠΕΝ, σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και την Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ), και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016 (ΦΕΚ 149/Α/09-08-2016) 

 Ο Ν. 4414/08-08-2016 (ΦΕΚ 149/Α/09-08-2016). Σε εθνικό επίπεδο, με τον Νόμο 4414/2016 ( 
ΦΕΚ 149/Α/09-08-2016) και συγκεκριμένα με τα Άρθρα 42 – 45, εγκρίθηκε με Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
(ΕΣΠΚΑ), προγραμματίστηκε η κατάρτιση των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) μαζί με τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή 
τους και συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ). 

 Η Υ.Α. 11258/06-03-2017 (ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017). Τον Μάρτιο του 2017, με την υπ’ αριθ. οικ. 
11258 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 873/Β/16- 
03-2017) εξειδικεύτηκαν περαιτέρω οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των ΠΕΣΚΑ. 

 
4.ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ   

 Συμβατότητα με την ΕΣΠΚΑ  
Η ΕΣΠΚΑ δεν αναλύει σε βάθος τις αναγκαίες τομεακές πολιτικές, ούτε αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα 
επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, ούτε επιχειρεί την 
ιεράρχηση των ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων. Τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
των επιμέρους ΠεΣΠΚΑ. Mε το ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ επομένως, εξειδικεύεται η Εθνική Στρατηγική σε επίπεδο 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Συμβατότητα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).  
Ο κύριος στόχος του ΕΣΕΚ είναι ο σχεδιασμός των κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά 
αποδοτικότερων πολιτικών και μέτρων που θα συντελέσουν στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων εθνικών ενεργειακών και κλιματικών στόχων, θα συνεισφέρουν στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας και ταυτόχρονα θα ανταποκριθούν στην πρόκληση της μείωσης του κόστους 
ενέργειας και εν γένει της προστασίας των τελικών καταναλωτών από υψηλές τιμές των ενεργειακών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Συμβατότητα με λοιπούς σχεδιασμούς που αφορούν την ΠΚΜ 
 Οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί που αφορούν την ΠΚΜ περιλαμβάνουν: 

 Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ ΠΚΜ). Η οργανωμένη ΔΣΑ που 
προτείνεται στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ και κυρίως η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η μείωση 
του ποσοστού βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (οργανικό υλικό) που οδηγείται για ταφή, καθώς 
επίσης και η κατασκευή κατάλληλου δικτύου ΣΜΑ που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
δρομολογίων που απαιτούνται για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων (και κατά 
συνέπεια των εκπεμπόμενων καυσαερίων), συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην περιοχή μελέτης. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το ΠΕΣΔΑ ΠΚΜ είναι στην 
κατεύθυνση των προσπαθειών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 

 Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των EL08, EL09, ΕL10 και ΕL11 
(1η αναθεώρηση), τμήματα των οποίων βρίσκονται χωρικά εντός της ΠΚΜ. Στο πλαίσιο των 
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Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) επισημαίνονται οι δράσεις που 
προτείνει η ΕΠΣΚΑ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους. Με 
το ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ, οι ανωτέρω δράσεις εξειδικεύονται σε επίπεδο Περιφέρειας και προτείνονται 
μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο των υδατικών 
πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα υδατικά αποθέματα: α)των υπόγειων και επιφανειών ΥΣ 
που εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές που προορίζονται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και β) των υπόγειων ΥΣ με κακή ποσοτική και ποιοτική 
κατάσταση. 

 Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των EL08, EL09, ΕL10 και ΕL11, τμήματα 
των οποίων βρίσκονται χωρικά εντός της ΠΚΜ. Στις εγκριτικές αποφάσεις των ΣΔΚΠ 
αναφέρεται ότι κατά την αναθεώρησή τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της 
συνιστώσας της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΠεΣΠΚΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των δυνητικών μεταβολών στη λεκάνη απορροής και στην παράκτια ζώνη 
που δύναται να επηρεάσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

 Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ ΠΚΜ) - (Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας – Φάση Β – Στάδιο Β2). Στο πλαίσιο του ΠΠΧΣΑΑ και συγκεκριμένα στις 
κατευθύνσεις ανά τομέα προτείνονται οριζόντιες κατευθύνσεις για την πρόληψη και την 
προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, οι οποίες αφορούν: α) την ενίσχυση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, β) την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής Ενέργειας σε όλους τους 
τομείς (δημόσια διοίκηση, κατοικία, βιομηχανία, μεταφορές) και γ) την προνομιακή ενίσχυση των 
ΑΠΕ, της συμπαραγωγής και των έξυπνων δικτύων στον Αστικό Χώρο.  

 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020. Στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γίνονται ειδικές αναφορές στην κλιματική 
αλλαγή, προτάσεις δράσεων, καθώς και χρηματοδοτική κατανομή των έργων για την 
προσαρμογή κλιματική αλλαγή. . Στον Θεματικό Στόχο 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», καταγράφονται οι ανάγκες και 
οι προτεραιότητες που θέτει η ΠΚΜ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 Το Σχέδιο Δράσης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΠΚΜ. Το ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ είναι 
απολύτως συμβατό με το ΣΔΒΑ, αφού δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του ΠεΣΠΚΑ, 
μπορούν να υλοποιηθούν χωρικά συνδυαστικά με την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της 
βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό, μητροπολιτικό και τοπικό επίπεδο στην ΠΚΜ. 

 Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο 
πίνακα προόδου υλοποίησης ΣΒΑΑ ΠΚΜ, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», 
υλοποιούνται τρεις δράσεις. 

 Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).Αναφορά στην κλιματική αλλαγή γίνεται στους 
Τομείς Οριζόντιας Υποστήριξης «Τεχνολογίες Ενέργειας» και «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος». 
Για τις τεχνολογίες ενέργειας, ένας από τους στρατηγικούς στόχους είναι η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, ενώ για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος αναφέρεται ότι υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων (επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς) των οποίων το 
αντικείμενο σχετίζεται με το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, και φυσικούς κινδύνους – 
καταστροφές. 

 Την Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 
μορφής διακρίσεων (ΠΕΣΚΕ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.. Η μελέτη αυτή 
αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή αποδοτικότητα και προτείνει: Την μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990, την εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, την αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. 

 

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
5. 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Στο πλαίσιο εκπόνησης του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ και σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της Υ.Α. 11258/2017 

(ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017), πραγματοποιήθηκε ανάλυση τάσεων για τις κυριότερες κλιματικές μεταβλητές, 

με βάση κλιματικές προβολές από διεθνώς αναγνωρισμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα (RCMs), και σε 

χωρική ανάλυση 12,5 km x 12,5 km. 
Συνολικά μελετήθηκαν 13 βασικοί και 41 παράγωγοι κλιματικοί δείκτες και αναλύθηκαν στο πλαίσιο του 

ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ, για την εκτίμηση των αναμενόμενων κλιματικών μεταβολών και τάσεων εκδήλωσης 

ακραίων φαινομένων στην περιοχή μελέτης. 
Η ανάλυση τάσεων πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο 20ετίας, για βραχυπρόθεσμο (2011-2030), 

μεσοπρόθεσμο (2031-2050) και μακροπρόθεσμο (2081-2100) χρονικό ορίζοντα και οι μεταβολές των 

δεικτών στους διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες και σενάρια παγκόσμιας εξέλιξη συγκεντρώσεων 
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Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) εξετάστηκαν ως προς μία περίοδο αναφοράς (1986-

2005). 
Τα αποτελέσματα των κλιματικών προσομοιώσεων δείχνουν για τις επόμενες δεκαετίες, άνοδο της μέσης 
θερμοκρασίας στην ΠΚΜ, σε σχέση με την περίοδο 1986 – 2005 (περίοδος αναφοράς), σε όλα τα 
σενάρια και τις χρονικές περιόδους που μελετήθηκαν. Εκτός από τη μέση θερμοκρασία, αύξηση 
αναμένεται να σημειώσουν επίσης η ελάχιστη (Τmin) και η μέγιστη θερμοκρασία (Tmax). Μία σημαντική 
επίπτωση της ανόδου της θερμοκρασίας είναι η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη, σε 
όλα τα εξεταζόμενα σενάρια και χρονικούς ορίζοντες. Αντίθετα, η ζήτηση ενέργειας για θέρμανση 
παρουσιάζει μείωση τις επόμενες δεκαετίες, και στα δυο εξεταζόμενα σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης 
συγκεντρώσεων ΑΦΘ. Η άνοδος της μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας επηρεάζει σε θετικό βαθμό τις 
καλλιέργειες (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα υδατικών πόρων). Μία ακόμα επίπτωση 
που θα έχει η μέγιστη θερμοκρασία (σε συνδυασμό με την μέγιστη ένταση ανέμου, την σχετική υγρασία 
και την βροχόπτωση) είναι ότι θα αυξηθούν οι ημέρες που θα υπάρχει μεγάλος ή ανώτερος κίνδυνος 
δασικής πυρκαγιάς 
Τα αποτελέσματα των κλιματικών προσομοιώσεων έδειξαν ότι σε επίπεδο Περιφέρειας στο ενδιάμεσο 
σενάριο η βροχόπτωση παρουσιάζει τάσεις μικρής αύξησης και μείωσης. Στο δυσμενές σενάριο 
παρουσιάζεται σταδιακή μείωση της βροχόπτωσης. Αντίστοιχα με τη βροχόπτωση, και ο αριθμός των 
υγρών ημερών του έτους σταδιακά θα μειώνεται στην ΠΚΜ. Η μέγιστη διάρκεια ξηρασίας (συνεχόμενες 
ημέρες με βροχόπτωση < 1mm) ανά έτος αναμένεται να αυξηθεί από 4 έως 15 περίπου ημέρες, στα δυο 
σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων ΑΦΘ. 
Από πλευράς ανέμων δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την 
περίοδο αναφοράς. 
Κατά την παρούσα ανάλυση προέκυψε ότι ο αριθμός των ημερών που η μέγιστη θερμοκρασία θα 
υπερβαίνει τους 35οC, θα αυξηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα κατά 30 ημέρες περίπου, σε σχέση με 
την περίοδο αναφοράς, στο δυσμενές σενάριο. Σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο 
αριθμός των πολύ θερμών ημερών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση, στα εξεταζόμενα σενάρια, ακόμα 
και στο δυσμενές. Ακόμα μεγαλύτερη αναμένεται να είναι τις επόμενες δεκαετίες η αύξηση του αριθμού 
ημερών με Tmin > 20oC (τροπικές νύχτες).  
Η μεταβολή της θερμοκρασίας (σε συνδυασμό με τη μεταβολή στην σχετική υγρασία) επηρεάζει τον 
αριθμό ημερών του έτους στις οποίες υπάρχει μεγάλη δυσφορία για τον πληθυσμό. Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης  έδειξαν ότι μακροπρόθεσμα, στο δυσμενές σενάριο, ο αριθμός των ημερών του έτους με 
μεγάλη δυσφορία θα αυξηθεί κατά 36,5 ημέρες, ενώ αναμένονται έως 12 ημέρες όπου το σύνολο του 
πληθυσμού θα νιώθει δυσφορία. Η αύξηση είναι γραμμική ανά χρονικό ορίζοντα στο ενδιάμεσο σενάριο, 
ενώ υπάρχει μεγάλη αύξηση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στο δυσμενές σενάριο 
Η μέγιστη ποσότητα νερού που κατακρημνίζεται σε σύντομο διάστημα (εντός 24ώρου ή / και 48ώρου) 
είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της τάσης εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. 
Και για τους δυο δείκτες παρουσιάζεται αύξηση σε όλα τα σενάρια και χρονικούς ορίζοντες της μέσης 
μέγιστης ετήσιας βροχόπτωσης 24ώρου και 48ώρου. 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι ο νυχτερινός παγετός (αριθμός ημερών με ελάχιστη 
θερμοκρασία <0oC), θα μειωθεί μελλοντικά σε όλα τα σενάρια. Μείωση αναμένεται επίσης στον αριθμό 
ημερών παγετού (ice days) ανά έτος. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να μειωθούν στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες δεκαετίες στο ενδιάμεσο και δυσμενές σενάριο. 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μία Περιφέρεια με μεγάλο μήκος ακτογραμμής και 
επομένως ο έλεγχος της ευπάθειας των παράκτιων περιοχών της, από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας αποτελεί σημαντικό σκέλος της παρούσας μελέτης. Με βάση την ανάλυση που 
πραγματοποιήθηκε αναμένεται μελλοντικά σταδιακή άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Η μέγιστη τιμή 
της ανόδου θα κυμανθεί από 4cm (την περίοδο 2011-2030, στο ενδιάμεσο σενάριο) έως 57cm (σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στο δυσμενές σενάριο). 
    
Με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω προκύπτει ότι το κλίμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 
είναι τις επόμενες δεκαετίες πιο θερμό και πιο ξηρό, με σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και 
χιονοπτώσεων και με αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων (κυρίως ξηρασία, 
πλημμύρες και κύματα καύσωνα). Στις κλιματικές μεταβολές που αναμένεται να επηρεάσουν την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκαταλέγεται και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. 
 
5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά για την ΠΚΜ, 
έγινε ανάλυση της τρωτότητας 14 βασικών τομέων στην κλιματική αλλαγή, για τα 2 εξεταζόμενα σενάρια, 
στους 3 χρονικούς ορίζοντες, και εντοπίστηκαν οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές που αναμένεται να 
επηρεαστούν περισσότερο (εκτίμηση επιπτώσεων). 
Για την εκτίμηση της τρωτότητας των επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην κλιματική αλλαγή ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 
 

1. Επιλογή των τομέων για τους οποίους θα γίνει η ανάλυση τρωτότητας 
2. Επιλογή των κατάλληλων δεικτών για την απόδοση της επίδρασης κάθε κλιματικής συνιστώσας 

σε κάθε εξεταζόμενο τομέα 
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3. Εκτίμηση ευαισθησίας κάθε τομέα στις κλιματικές μεταβολές – Κλίμακα ευαισθησίας 
4. Υπολογισμός έκθεσης κάθε τομέα στις κλιματικές μεταβολές – Κλίμακα έκθεσης 
5. Εκτίμηση τρωτότητας τομέων και γεωγραφικών περιοχών 

   
Οι συνιστώσες της κλιματικής αλλαγής για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της τρωτότητας είναι 
οι εξής: 
• Αύξηση θερμοκρασίας 
• Ξηρασία 
• Ανεμοθύελλες 
• Καύσωνες 
• Ψυχρές εισβολές/ παγετός 
• Έντονες βροχοπτώσεις (πλημμύρες) 
• Χιονοπτώσεις 
• Άνοδος στάθμης θάλασσας 
   
Οι τομείς της οικονομίας, του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της ΠΚΜ, που εξετάστηκαν 
στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΠεΣΠΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάλυση της τρωτότητας της 
Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή είναι οι ακόλουθοι:  
1. Γεωργία 
2.α. Δάση β. Αναδασωτέες  
3. Βιοποικιλότητα – Οικοσυστήματα 
4.α. Αλιεία β. Υδατοκαλλιέργειες  
5. Υδατικοί πόροι (αποθέματα) 
6. Ποτάμια (πλημμυρικά φαινόμενα) 
7.Παράκτιες χρήσεις 
8.Τουρισμός 
9.α. Ζήτηση ενέργειας (για ψύξη) β. Υποδομές ενέργειας 
10.Υποδομές μεταφορών  
11.Υγεία 
12.Δομημένο περιβάλλον 
13.Πολιτιστική κληρονομιά  
14.Εξορυκτικός τομέας  
 
Επιλογή δεικτών ανά τομέα και κλιματική συνιστώσα (Βήμα 2ο) 
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εξετάστηκαν 13 βασικοί κλιματικοί δείκτες και 41 παράγωγοι δείκτες. 
Από τους δείκτες αυτούς, επιλέχθηκαν τελικά για την ανάλυση της τρωτότητας, 25 δείκτες, οι οποίοι 
θεωρήθηκε ότι είναι οι καταλληλότεροι για να καταδείξουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους 
εξεταζόμενους τομείς, έχοντας βέβαια υπόψη τόσο τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
ΕΣΠΚΑ, όσο και δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στην λοιπή ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 
Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους τομείς, χρησιμοποιήθηκαν 
για την ανάλυση της τρωτότητας, διαφορετικοί κλιματικοί δείκτες ανά τομέα και κλιματική συνιστώσα. 
 
Εκτίμηση ευαισθησίας (Βήμα 3ο) 
Σκοπός του σταδίου αυτού είναι να εκτιμηθεί η ευαισθησία που αναμένεται να έχει κάθε εξεταζόμενος 
τομέας της ΠΚΜ σε κάθε συνιστώσα της κλιματικής αλλαγής (δηλαδή στην αύξηση της θερμοκρασίας, 
στην ξηρασία, στις ανεμοθύελλες, στους καύσωνες, στις ψυχρές εισβολές/παγετό, στις έντονες 
βροχοπτώσεις/πλημμύρες, στις χιονοπτώσεις, στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας). 
Για την εκτίμηση της ευαισθησίας του κάθε τομέα δεν υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός οδηγός ή κάποια 
δημοσιευμένη μεθοδολογία. Ως εκ τούτου οι εκτιμήσεις της ομάδας μελέτης, στο πλαίσιο της παρούσας, 
βασίστηκαν σε μελέτες της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που εστιάζουν στον τρόπο που οι 
κλιματικές μεταβολές επιδρούν στους διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομίας. 
Με βάση την ανωτέρω βιβλιογραφία, η εκτίμηση της ευαισθησίας κάθε εξεταζόμενου τομέα στις 
επιμέρους κλιματικές συνιστώσες, πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την εξής κλίμακα: 
▪ Μηδενική (αμελητέα) ευαισθησία : 0 
▪ Μικρή ευαισθησία: 1 
▪ Μέτρια ευαισθησία: 2 
▪ Μεγάλη ευαισθησία: 3 
▪ Πολύ μεγάλη ευαισθησία: 4 
 
Υπολογισμός έκθεσης (Βήμα 4ο) 
Οι μεταβολές των κλιματικών δεικτών (που επιλέχθηκαν στο Βήμα 2ο), χρησιμοποιήθηκαν για να 
περιγράψουν τον βαθμό της έκθεσης κάθε σημείου του κανάβου της περιοχής μελέτης, στις συνιστώσες 
της κλιματικής αλλαγής, με βάση την εξής κλίμακα: 
▪ Μηδενική (αμελητέα) έκθεση : 0 
▪ Μικρή έκθεση: 1 
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▪ Μέτρια έκθεση: 2 
▪ Μεγάλη έκθεση: 3 
▪ Πολύ μεγάλη έκθεση:4 
 
Εκτίμηση τρωτότητας (Βήμα 5ο) 
Η εκτίμηση της τρωτότητας προκύπτει ως συνάρτηση της ευαισθησίας (Βήμα 3ο) και της έκθεσης (Βήμα 
4ο): Τρωτότητα = Ευαισθησία x Έκθεση 
Η εκτίμηση της τρωτότητας γίνεται ως προς κάθε συνιστώσα της κλιματικής αλλαγής χωριστά, αλλά στο 
τέλος ο χαρακτηρισμός του βαθμού τρωτότητας γίνεται συνολικά ως προς την κλιματική αλλαγή, 
χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 
▪ Αμελητέα τρωτότητα : ≤ 0,25 
▪ Μικρή τρωτότητα: 0,25 - 0,50 
▪ Μέτρια τρωτότητα: 0,50 - 1,00 
▪ Μεγάλη τρωτότητα: 1,00 - 1,50 
▪ Πολύ μεγάλη τρωτότητα: > 1,50 
 
Η ανάλυση της τρωτότητας έχει δύο σκέλη: 
▪ Τη γεωγραφική ανάλυση της τρωτότητας κάθε τομέα, βάσει της οποίας προκύπτουν οι περιοχές της 
Περιφέρειας, ανά τομέα, που είναι περισσότερο τρωτές στην κλιματική αλλαγή και στις οποίες θα πρέπει 
να εστιάσει το παρόν σχέδιο.  
▪ Την εκτίμηση της τομεακής τρωτότητας, βάσει της οποίας προκύπτουν οι τομείς της ΠΚΜ που έχουν 
μεγαλύτερη τρωτότητα στις επερχόμενες αλλαγές του κλίματος και στους οποίους θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων. 
 
5.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Μέσω των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κλιματικής τρωτότητας τομέων και γεωγραφικών περιοχών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμήθηκαν οι άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στους διαφορετικούς τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομικής και της κοινωνικής 
δραστηριότητας στην ΠΚΜ. Παράλληλα, έγινε καθορισμός των τομεακών και των χωρικών 
προτεραιοτήτων με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης γεωγραφικής και τομεακής τρωτότητας σε 
σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων. 
 
5.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Με βάση την εκτίμηση των αναμενόμενων μεταβολών των κλιματικών δεικτών, την ανάλυση τρωτότητας 
στην κλιματική αλλαγή διαφορετικών τομέων της οικονομίας και γεωγραφικών περιοχών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και την εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και τον καθορισμό χωρικών και τομεακών προτεραιοτήτων, παρουσιάστηκαν, αξιολογήθηκαν και 
ιεραρχήθηκαν δράσεις και μέτρα για την προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 
κλιματική αλλαγή. Οι προτεινόμενες δράσεις και τα αντίστοιχα μέτρα, που περιλαμβάνουν, στοχεύουν 
κατά προτεραιότητα: 
- στην αποφυγή των επιπτώσεων, 
- στη μείωση της έντασης και έκτασης των επιπτώσεων και 
- στην αποκατάσταση αυτών. 
Με βάση τα προαναφερόμενα ακολουθούν οι δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Δράση 1.1. Προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά / τοπικά σχέδια 
δράσης 
Δράση 1.2. Χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για τη διαχείριση κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής και 
ακραίων φαινομένων 
Δράση 1.3. Παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ μέσω δικτύου συλλογής δεδομένων και 
δεικτών παρακολούθησης 
Δράση 1.4. Δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών της ΠΚΜ  
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
Δράση 2.1. Προώθηση στους επαγγελματίες του αγροτικού χώρου και στους αρμόδιους φορείς και 
υπηρεσίες της ΠΚΜ της γνώσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και των 
καινοτόμων δράσεων για την αντιμετώπισή τους 
Δράση 2.2. Προώθηση του σχεδιασμού της γεωργικής πολιτικής της ΠΚΜ, με βάση τα επίπεδα 
τρωτότητας που προέκυψαν από το ΠεΣΠΚΑ  
Δράση 2.3. Παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων για την εκτίμηση των εν δυνάμει απειλών για τον 
γεωργικό τομέα  
Δράση 2.4. Αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας σε σχέση με τον τομέα της 
γεωργίας  
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Δράση 2.5. Αλλαγές στο βιολογικό υλικό και στις καλλιεργητικές τεχνικές. Η δράση περιλαμβάνει 
ενέργειες που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ποικιλιών (αποκλειόμενης της γενετικής τροποποίησης) 
και στην προσαρμογή των καλλιεργητικών τεχνικών στην κλιματική αλλαγή   
Δράση 2.6. Διαχείριση κινδύνων από καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής. Τέτοιες καταστροφές είναι 
οι ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, πλημμύρες, άνοδος 
στάθμης της θάλασσας κλπ.  
Δράση 2.7. Προώθηση στους επαγγελματίες κτηνοτρόφους και στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της γνώσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 
κτηνοτροφία 
 
ΔΑΣΗ – ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  
Δράση 3.1. Επικαιροποίηση του σχεδιασμού διαχείρισης των δασών της ΠΚΜ με βάση τα επίπεδα 
τρωτότητας που προέκυψαν από το ΠεΣΠΚΑ  
Δράση 3.2. Πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών  
Δράση 3.3. Δράσεις αποκατάστασης των πυρόπληκτων δασικών περιοχών της ΠΚΜ  
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
Δράση 4.1. Βελτίωση της γνώσης για την βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 
επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε αυτή και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες  
Δράση 4.2. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας ώστε να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή 
αλλά και για να συνδράμει στον περιορισμό των επιπτώσεων αυτής  
Δράση 4.3. Παρακολούθηση της κινητικότητας εισβλητικών ξενικών ειδών στο σύνολο των 
οικοσυστημάτων της ΠΚΜ  
Δράση 4.4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  
 
 ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
Δράση 5.1. Απόκτηση και διάχυση της γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον 
τομέα της αλιείας  
Δράση 5.2. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα  
Δράση 5.3. Απόκτηση και διάχυση της γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον 
τομέα των υδατοκαλλιεργειών  
Δράση 5.4. Βελτιστοποίηση χωροθέτησης και σχεδιασμού των θέσεων ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών 
για την ελαχιστοποίηση των καταστροφών, απωλειών και διαφυγών   
Δράση 5.5. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα  
 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ) 
Δράση 6.1. Δράσεις εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους της 
ΠΚΜ 
Δράση 6.2. Δράσεις εξοικονόμησης και αποτελεσματικής χρήσης νερού 
Δράση 6.3. Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων 
Δράση 6.4. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και χρήσεων γης που είναι συμβατές με τους τοπικούς 
διαθέσιμους υδατικούς πόρους 
Δράση 6.5. Ενσωμάτωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον σχεδιασμό διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της ΠΚΜ  
Δράση 6.6. Δράσεις ενημέρωσης κοινού, δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και τους τρόπους αντιμετώπισης τους 
 
ΠΟΤΑΜΙΑ (ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ) 
Δράση 7.1. Δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην εκδήλωση ποτάμιων 
πλημμυρών   
Δράση 7.2. Ενσωμάτωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον σχεδιασμό διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας στην ΠΚΜ  
Δράση 7.3. Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση. Η δράση αποσκοπεί στην αύξηση της φυτικής 
κάλυψης του εδάφους, με σκοπό την αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης, την προστασία των οχθών 
ποταμών και ρεμάτων, την αύξηση της υδατοσυγκράτησης και διήθησης στο έδαφος, τη μετατροπή της 
επιφανειακής απορροής σε υπεδάφια, καθώς και την επιβράδυνση της απορροής  
 
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  
Δράση 8.1. Γνώση και καταγραφή των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στην παράκτια ζώνη της 

ΠΚΜ  

Δράση 8.2. Κατάρτιση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της 

ΠΚΜ με ενσωμάτωση της παραμέτρου της κλιματικής αλλαγής  

Δράση 8.3. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων  
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Δράση 9.1. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας του χιονοδρομικού τουρισμού της 

ΠΚΜ 

Δράση 9.2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των τουριστικών εγκαταστάσεων 

Δράση 9.3. Δράσεις υποστήριξης του τουρισμού για την προσαρμογή του τομέα στην κλιματική αλλαγή 
και την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων  
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Δράση 10.1. Οριζόντιες και συντονιστικές δράσεις ως προς την ζήτηση ενέργειας (για ψύξη)  
Δράση 10.2. Έρευνα και ανάπτυξη  
Δράση 10.3. Προσαρμογή των υποδομών ενέργειας της ΠΚΜ στην κλιματική αλλαγή  
Δράση 10.4. Έργα επέκτασης και προστασίας υδατικών πόρων   
 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δράση 11.1. Βελτίωση του σχεδιασμού των υποδομών μεταφοράς. Η δράση αποσκοπεί στη μείωση της 
ευπάθειας και τρωτότητας των κατασκευών στα ακραία καιρικά φαινόμενα, μέσω της αναθεώρησης και 
προσαρμογής των προτύπων κατασκευής, της χρήσης ιδιαίτερα ανθεκτικών υλικών κατασκευής, της 
βελτίωσης της αντιπλημμυρικής θωράκισης των έργων κλπ.  
Δράση 11.2. Πληροφόρηση χρηστών για την ύπαρξη προβλημάτων στο δίκτυο μεταφορικών υποδομών 
της ΠΚΜ, λόγω ακραίων φαινομένων  
 
ΥΓΕΙΑ  
Δράση 12.1. Οριζόντιες και συντονιστικές δράσεις για τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων στην 
ανθρώπινη υγεία οι οποίες οφείλονται στην κλιματική αλλαγή  
Δράση 12.2. Ενδυνάμωση του τομέα της υγείας  

Δράση 12.3. Ενημέρωση των πολιτών  

 
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Δράση 13.1. Προσαρμογή του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση του θερμικού 
περιβάλλοντος στις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας   
Δράση 13.2. Ενίσχυση προστασίας οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις  
Δράση 13.3. Ενσωμάτωση της παραμέτρου της κλιματικής αλλαγής κατά την αναθεώρηση του 
χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας  
Δράση 13.4. Διαχείριση κινδύνων ακραίων φαινομένων  
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
Δράση 14.1. Γνώση και καταγραφή των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική 
κληρονομιά της Περιφέρειας  
Δράση 14.2. Διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική κληρονομιά   
 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Δράση 15.1. Ενίσχυση της πληροφόρησης του κλάδου για την κλιματική αλλαγή   
Δράση 15.2. Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στη 
λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων  
 
6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ εξετάστηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπεριλαμβάνοντας και τη μηδενική λύση. Συγκεκριμένα 
πλέον της μηδενικής λύσης που αφορά στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, εξετάστηκε ένα (1) 
εναλλακτικό σενάριο. 
Η αξιολόγηση των εναλλακτικών πραγματοποιήθηκε σε στρατηγικό επίπεδο, θέτοντας τέσσερις (4) 
άξονες - βασικά κριτήρια:1.Επίτευξη εθνικών στόχων 2. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 3. 
Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινης Υγείας4. Κοινωνικά Κριτήρια. 
Μηδενική λύση (do nothing scenario)  
Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, όπως αυτές ήδη 
εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της χώρας, 
καθώς και των συναφών περιφερειακών σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν στην προσαρμογή 
στη κλιματική αλλαγή. 
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Η Μηδενική Λύση, δεν θεωρείται βιώσιμη επιλογή, καθώς δεν επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ είναι ασαφές εάν θα επιτευχθούν έστω κάποιοι στόχοι της 
προσαρμογής, δεδομένου ότι δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα οι δράσεις που προβλέπουν τα 
υφιστάμενα σχέδια/ προγράμματα. 
Σενάριο 1: Εφαρμογή του προτεινόμενου ΠεΣΠΚΑ 
Το Σενάριο 1, ήτοι το προτεινόμενο σχέδιο, συμβάλλει στους περισσότερους τομείς αξιολόγησης θετικά. 
Το σενάριο 1 επιτυγχάνει το σύνολο των στόχων που έχουν τεθεί για την προσαρμογή στη κλιματική 
αλλαγή. Σημειώνεται ότι είναι το σενάριο με τις μικρότερες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Το 
σημαντικότερο όλων όμως, είναι πως το σενάριο αυτό έχει την μακράν μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή, 
ενώ προσφέρει και περισσότερες θέσεις εργασίας. 
  
7.ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 
7.1 Μεθοδολογία 
Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ έγινε αρχικά εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά τομέα του φυσικού 
και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ΠΚΜ. Οι επιπτώσεις βαθμολογούνται βάσει της έντασής τους 
από πολύ θετικές έως πολύ αρνητικές. Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων έχει θετική επίπτωση στο 
φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της ΠΚΜ. 
Στη συνέχεια αξιολογήθηκε το Σχέδιο στο σύνολό του συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις, αλλά και την 
αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων δράσεων, όπως αυτή παρουσιάστηκε, ως μέρος του ΠεΣΠΚΑ. 
Επιπλέον, παρουσιάστηκε ο τρόπος που οι μελετώμενοι παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται (σχέση - 
αλληλεξάρτηση) ανά τομέα. 
Ακολούθως, προτάθηκαν τα απαραίτητα μέτρα και οι ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι αναμενόμενες επιπτώσεις. 
Τέλος, παρουσιάστηκε ο τρόπος παρακολούθησης των προτεινόμενων μέτρων αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων. 
 
7.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων                                                                                                                        
7.2.1.Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, πανίδα και χλωρίδα 
Οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην πανίδα και στη χλωρίδα σχετίζονται με τους εξεταζόμενους τομείς 
του ΠεΣΠΚΑ: δάση, βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα, αλιεία και υδατικοί πόροι και αναμένονται θετικές 
και ιδιαίτερα σημαντικές. 
7.2.2 Επιπτώσεις στον πληθυσμό 
Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό σχετίζονται με τους εξεταζόμενους τομείς του ΠεΣΠΚΑ: ζήτηση ενέργειας, 
υποδομές ενέργειας, υποδομές μεταφορών, υγεία και δομημένο περιβάλλον και  αναμένονται θετικές. 
7.2.3 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
Οι επιπτώσεις στην υγεία σχετίζονται με τον εξεταζόμενο τομέα της υγείας στο ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ και 
αναμένονται θετικές, δεδομένου ότι στόχος του Σχεδίου είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω 
της προσαρμογής της στην κλιματική αλλαγή. 
7.2.4 Επιπτώσεις στο έδαφος 
Κατά κύριο λόγο, οι επιπτώσεις στο έδαφος σχετίζονται με τους εξεταζόμενους τομείς του ΠεΣΠΚΑ: 
γεωργία, δάση, αναδασωτέες εκτάσεις, βιοποικιλότητα – οικοσυστήματα, υδατικοί πόροι, ποτάμια και 
εξορυκτικός τομέας. Οι επιπτώσεις στα εδάφη από την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων και των 
αντίστοιχων μέτρων κάθε δράσης, αναμένονται θετικές.  
7.2.5 Επιπτώσεις στα ύδατα 
Κατά κύριο λόγο, οι επιπτώσεις στα ύδατα σχετίζονται με τους εξεταζόμενους τομείς του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ: 
γεωργία, βιοποικιλότητα – οικοσυστήματα, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, υδατικοί πόροι, ποτάμια και 
παράκτιες χρήσεις. Οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους από την εφαρμογή των προτεινόμενων 
δράσεων και των αντίστοιχων μέτρων κάθε δράσης, αναμένονται θετικές 
7.2.6 Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 
Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα δεν σχετίζονται άμεσα με κάποιον τομέα ή περιοχή προτεραιότητας 
σύμφωνα με το ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ. Το είδος των προτεινόμενων δράσεων δεν δύναται να επηρεάσει 
σημαντικά την ποιότητα ατμόσφαιρα της ΠΚΜ με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η όποια 
πιθανότητα άμεσης ή έμμεσης υποβάθμισης της ατμόσφαιρας από την εφαρμογή κάποιου μέτρου 
(κυρίως από την κατασκευή σημαντικών έργων) πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο εκπόνησης των 
επιμέρους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
7.2.7 Επιπτώσεις στους κλιματικούς παράγοντες  
Το Σχέδιο στο σύνολό του εξετάζει την προσαρμογή διαφορετικών τομέων της οικονομίας και 
γεωγραφικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια η εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των 
δράσεων εντός της υφιστάμενης και της επόμενης προγραμματικής περιόδου, δεν μπορεί να επιφέρει 
βελτίωση των κλιματικών παραγόντων, θα επιτρέψει όμως την ορθή λειτουργία του κάθε τομέα, χωρίς 
συνέπειες για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου του είδους, αλλά κυρίως του μεγέθους των προτεινόμενων δράσεων δεν 
αναμένεται οποιαδήποτε σημαντική αρνητική επίπτωση αναφορικά με τους κλιματικούς παράγοντες της 
περιοχής. Σε κάθε περίπτωση η όποια πιθανότητα άμεσης ή έμμεσης διαφοροποίησης, χωρίς αυτό να 
συνεπάγεται και υποβάθμιση του κλίματος από την εφαρμογή κάποιας δράσης (κυρίως από την 
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κατασκευή σημαντικών έργων), πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο εκπόνησης των επιμέρους Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
7.2.8 Επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχειά 
Τροποποιήσεις στα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων της περιοχής δύναται να προκληθούν από την 
ενδεχόμενη αύξηση του εισοδήματος, λόγω αύξησης του τουρισμού ή/ και μέσω της 
αποτελεσματικότερης παραγωγικής διαδικασίας (μέσω ορθολογικότερης διαχείρισης των υδατικών 
πόρων). Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις στα περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται με τους εξεταζόμενους 
τομείς του ΠεΣΠΚΑ: γεωργία, παράκτιες χρήσεις, τουρισμός και δομημένο περιβάλλον και αναμένονται 
θετικές. 
7.2.9 Επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά 
Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά σχετίζονται αποκλειστικά με τον αντίστοιχο εξεταζόμενο 
τομέα του ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ και αναμένονται θετικές, δεδομένου ότι στόχος του Σχεδίου είναι η προστασία 
των μνημείων και θέσεων με αρχαιολογικό ενδιαφέρον μέσω της προσαρμογής τους στην κλιματική 
αλλαγή. 
7.2.10 Επιπτώσεις στο τοπίο 
Το είδος των προτεινόμενων δράσεων δεν δύναται να επηρεάσει σημαντικά τα τοπολογικά 
χαρακτηριστικά της ΠΚΜ με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η όποια πιθανότητα άμεσης ή 
έμμεσης υποβάθμισης του τοπίου από την εφαρμογή κάποιας δράσης (κυρίως από την κατασκευή 
σημαντικών έργων) πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο εκπόνησης των επιμέρους Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
7.2.11 Διασυνοριακές επιπτώσεις 
Επισημαίνεται ότι πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα θα έχουν θετικά αποτελέσματα (και διασυνοριακά) 
και κατά συνέπεια προκύπτει ότι δεν απαιτείται ανάγκη διασυνοριακής διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του 
ΠεΣΠΚΑ ΠΚΜ. 
Η όποια πιθανότητα άμεσης ή έμμεσης τοπικής υποβάθμισης του φυσικού ή του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος από την εφαρμογή κάποιας δράσης θα εξεταστεί αναλυτικά στο πλαίσιο εκπόνησης των 
επιμέρους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις 
διασυνοριακά. 
 
7.3 Αξιολόγηση εφαρμογής του σχεδίου 
Οι δυνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Σχεδίου αξιολογήθηκαν ως προς: 
• Το είδος και την ένταση της επίπτωσης. 
• Την προέλευση της επίπτωσης. 
• Τον χρονικό ορίζοντα της εμφάνισης της επίπτωσης. 
• Τη διάρκεια της επίπτωσης. 
• Τη συνέργεια της επίπτωσης σε συνδυασμό με άλλες επιπτώσεις. 
 
8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνεται η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, δεδομένων και δεικτών 
παρακολούθησης του Σχεδίου, στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής Κεντρικής 
Μακεδονίας (Μέτρο 1.3.1). Ο μηχανισμός αυτός (Παρατηρητήριο), θα επιτρέψει τον έλεγχο του βαθμού 
υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων.  
Το σύστημα παρακολούθησης που θα υιοθετηθεί θα εναρμονίζεται τόσο με την Εθνική όσο και με την 
Κοινοτική νομοθεσία. Η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής του ΠεΣΠΚΑ θα στηρίζεται σε δύο 
βασικά εργαλεία:  
1. Δίκτυο Συλλογής Δεδομένων: Το δίκτυο συλλογής δεδομένων θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το 
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής Κεντρικής Μακεδονίας που θα διαχειρίζεται η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΚΜ.. Πρόσβαση στο 
δίκτυο συλλογής δεδομένων θα έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που υποχρεούνται να υποβάλουν 
δεδομένα. Η υποβολή δε των προαναφερόμενων δεδομένων θα γίνεται με τρόπο που θα διασφαλίζει την 
ποιότητα των δεδομένων (π.χ. τυποποιημένες φόρμες). 
2. Δείκτες Παρακολούθησης:Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση του ΠεΣΠΚΑ 
κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

◦ Παρακολούθηση Μεταβολής Κλιματικών Δεικτών:Οι παραπάνω δείκτες θα συγκρίνονται με τα 
κλιματικά δεδομένα του ΠεΣΠΚΑ και θα αξιολογούνται με βάση την απόκλισή τους από αυτά. 
◦ Δείκτες Εφαρμογής Μέτρων/Δράσεων: Πρέπει να παρακολουθούνται μεγέθη που 
αντιπροσωπεύουν την πρόοδο της υλοποίησης μέτρων και δράσεων και αντιπροσωπεύει τη 
συνδυαστική κατάληξη που έχει η ανάπτυξη, τα σχέδια και προγράμματα, καθώς και οι διάχυτες 
τάσεις στην περιοχή μελέτης. 
◦ Δείκτες Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εφαρμογής Μέτρων/Δράσεων: Πρόκειται για δείκτες που 
ποσοτικοποιούν βασικές παραμέτρους των προτεινόμενων Μέτρων και Δράσεων ανά τομέα, όσον 
αφορά στην υλοποίησή τους και στα αποτελέσματα αυτής. 

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να μπορούν να οδηγήσουν τον Φορέα Παρακολούθησης στη σύνταξη εκθέσεων 
προόδου και αναφοράς, καθώς και σε θεματικούς χάρτες, που θα δύναται να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αναφοράς προς την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.   
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Για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων των μέτρων και των δράσεων που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), 
προτείνεται η σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΑΚΑ). 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω 
Γνωμοδοτούμε 

 

θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: «Περιφερειακού Σχεδίου για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » διατυπώνοντας τις 

παρακάτω επισημάνσεις : 
 

 Το προτεινόμενο Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. παρέχει στην ουσία ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, σε σε τοπικό/περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς μέχρι σήμερα τα έργα που υλοποιούνται είναι συχνά αποσπασματικά, ελλειπή ή και 

ανεπαρκή. Βέβαια, οι δράσεις που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και συμβάλλουν στην κατεύθυνση της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αφού αξιολογηθούν πρέπει να ενσωματωθούν στο παρόν σχέδιο.        
 Στο Σχέδιο και στη ΣΜΠΕ, οι επιδράσεις εκτιμώνται με βάση τις αναμενόμενες δράσεις του Σχεδίου. Ως 

εκ τούτου δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να προσδιοριστεί ακριβώς το είδος, το μέγεθος και η χωρική 

διασπορά τους, ώστε να εκτιμηθούν αντίστοιχα οι επιδράσεις τους στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Για 

τον ίδιο λόγο στη ΣΜΠΕ η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι περισσότερο ποιοτική, παρά ποσοτική. Γίνεται 

όμως ανάλυση των σημαντικών αναμενόμενων επιπτώσεων, ως και κάποιων λιγότερο πιθανών ή λιγότερο 

σημαντικών, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του φάσματος επιρροής του σχεδίου. 
 Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός Σχεδίου με σχετικά μεγάλο χωρικό πεδίο εφαρμογής 

(επίπεδο Περιφέρειας), με εμπλοκή περισσότερων του ενός διοικητικών φορέων της ίδιας βαθμίδας, με 

σχετικά μικρό χρονικό ορίζοντα εφαρμογής (έως το 2027 είναι μια διαδικασία που εκ των πραγμάτων 

ενέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.   
Αυτό δημιουργεί προβληματισμό ως προς τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο χώρο και στο χρόνο 

κατά τη διάρκεια εφαρμογής του,  δεδομένου ότι το προτεινόμενο Σχέδιο περιλαμβάνει πλήθος μέτρων και 

δράσεων, πολλά από τα οποία αποτελούν ή/και απαιτούν σημαντικά έργα υποδομής. Ωστόσο στην 

παρούσα ΣΜΠΕ γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μακροσκοπικό 

επίπεδο. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται μία αξιολόγηση των ενδεχόμενων αθροιστικών επιπτώσεων, 

δεδομένου ότι αν και μία μόνο δράση μπορεί να επιφέρει ασήμαντες επιπτώσεις, σε συνδυασμό με άλλες 

δύναται να προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  
 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των επιμέρους μέτρων 

του σχεδίου, θα εξετάζονται ενδελεχώς στην τελική φάση σχεδιασμού των έργων, όπου προβλέπεται η 

πλήρης και αναλυτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται όλα 

τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων. Ακόμα πρέπει να 

εξασφαλίζεται από τον εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης του έργου η τήρηση των μέτρων, όρων και 

περιορισμών που θα επιβληθούν σχετικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, κατά τη διαδικασία της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους.  
 Να καθοριστούν επακριβώς οι αρμοδιότητες των φορέων υλοποίησης των μέτρων που περιλαμβάνονται 

στις προτεινόμενες δράσεις, αλλά και να υπάρξει εναρμόνιση με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των φορέων 

υλοποίησης των μέτρων συναφούς χαρακτήρα που προτείνονται σε λοιπούς σχεδιασμούς που αφορούν 

στην ΠΚΜ.. 
 Το παρόν ΠεΣΠΚΑ δεν προβλέπει υλοποίηση συγκεκριμένων Διαπεριφερειακών Μέτρων και Δράσεων. 

Παραταύτα, τα μέτρα που προτείνονται για τους τομείς δάση, αναδασωτέες εκτάσεις, βιοποικιλότητα – 

οικοσυστήματα, υδατικοί πόροι και υποδομές μεταφορών, θα μπορούσαν να έχουν οριζόντια εφαρμογή και 

στις όμορες Περιφέρειες.” 
 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας 

υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών 

της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 

81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές 

περιφερειακού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που 
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διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-

2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και 
αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής 
Οικονομίας”. 
      ζ) το διαβιβαστικό του Π.Σ.Κ.Μ. στις 11-03-2022 με θέμα «Παραπομπή θεμάτων 
στην Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ. του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (αρθ. 164 του Ν. 3852/2010)» 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών (ΣΜΠΕ) του: 
«Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 140503(417)/23-02-
2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΚΜ. 

  
Παρών δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και 
Αγαθαγγελίδου  Ανατολή.  
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ανεστάκης Ιωάννης και 
Χρυσομάλλης Νικόλαος.  
 
Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος.  

 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 

 
 

         Η Γραμματέας 
         Ηρώ Κουκίδου 
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