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Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  57  / 2022 

   
    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα 
μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., 
κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 494785 (469)/08-07-2022 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 08-07-2022 σε όλα τα μέλη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

     
Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής 
Οικονομίας παραβρέθηκαν δέκα τρία (13) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος     1.Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος         2.Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος 
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 5. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      6.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      7. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 8.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

 9.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

     10. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     11. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     12. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     13. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

     14. Γούλα Όλγα-Χριστίνα-Αναπλ. 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 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg IPA VI-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2021-2027.» και  έδωσε το λόγο στην  κα. 
Ρακήμπεη Παναγιώτα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας της 
Π.Κ.Μ., η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 231023(701)/ 04-07-
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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 Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA VI-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2021-2027. 
 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. 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). 

3. 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». 

4. Το με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28378/1874/23-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ 
Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Τμήμα Γ'., το οποίο μας 
διαβιβάσθηκε δια του 286526/574/27-04-2022 {ΑΠ Τμ.Περ.&Υδρ.: 302988(970)/29-04-2022} εγγράφου της Γεν. 
Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΚΜ. 

5. Το με α.π. 217472(191)/28-03-2022 (ΑΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 231023(701)/31-03-2022 Π&Υ.ΠΚΜ) έγγραφο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας προς την Διεύθυνση μας με τίτλο «Στρατηγική Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA VI-A Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2021-2027». 

6. Το με α.π. 236298(719)/04-04-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τις Δ/νσεις Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την υποβολή απόψεων – παρατηρήσεων επί του 
περιεχομένου της ΣΜΠΕ. Σε απάντηση αυτού ελήφθησαν: 

i. Το με α.π. 237874(871)/18-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
{Α.ΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 282272 (897)/19-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος  
της ΠΕ Πιερίας.  

ii. Το με α.π. 238485(899)/12-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
{Α.ΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 264991 (830)/13-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος  
της ΠΕ Κιλκίς.  

iii. Το με α.π. 240348(919)/11-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας.{Α.ΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 265078(832)/13-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
- Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής  

iv. Το με α.π. 239276(1512)/07-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας.{Α.Π.Τμ.Περ.&Υδρ.: 285397 (911)/20-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
- Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών  

 
1 Η διαδικασία της ΣΠΕ 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια εκ των προτέρων αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα – Βουλγαρία 
2021-2027. Η διαδικασία ΣΟΕ περιλαμβάνει την κατάρτιση της Έκθεσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (Έκθεση ΣΠΕ), την υποβολή της, τη διαβούλευση με τις αρχές (οι οποίες λόγω των ειδικών 
περιβαλλοντικών τους αρμοδιοτήτων είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του προγράμματος) και το κοινό, την έγκρισή της από τις εθνικές αρχές (αφού ληφθούν υπόψη η 
περιβαλλοντική έκθεση και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης) και η θέσπιση συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Πρόκειται για μια αυτόνομη 
διαδικασία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος και εκτελείται παράλληλα, ως 
υποχρεωτικό στάδιο, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ. 
 
2 Σκοποί και Στόχοι του προγράμματος 
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης σε αμφότερες τις χώρες, σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και 
στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράσινης Συμφωνίας και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ ) της Ατζέντας του 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το νέο 
πρόγραμμα υποστηρίζει τους στόχους και τις προτεραιότητες των δύο κρατών μελών, της Ελλάδας και 
της Ιταλίας, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα, τις καινοτόμες πρωτοβουλίες για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
επιλέξιμης περιοχής. 
Στρατηγικός στόχος του Προγράμματος Interreg CBC Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 είναι να στηρίξει τη 
σύγκλιση της περιοχής προς τα πρότυπα ανάπτυξης και βιωσιμότητας του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
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Χώρου, αντιμετωπίζοντας τις σύνθετες προκλήσεις της γεωγραφικής περιφερειοποίησης και 
αναδεικνύοντας μέσω της συνεργασίας, της κατανόησης και της δικτύωσης τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
ως συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
Το πρόγραμμα θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του νέου πλαισίου προγραμματισμού και θα 
επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση αναγκών που είναι σημαντικές για την περιοχή διασυνοριακής 
συνεργασίας αλλά ίσως να μην βρίσκονται στο επίκεντρο των εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και 
επομένως δεν καλύπτονται επαρκώς στην περιοχή από τα Εθνικά Προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
παρέχει επίσης συγκεκριμένες προσεγγίσεις και μηχανισμούς που θα καταστήσουν τις ευρύτερες 
στρατηγικές που εφαρμόζονται στην περιοχή (για παράδειγμα ΔΕΔ-Μ) πιο αποτελεσματικές προς 
όφελος της τοπικής ανάπτυξης. 
3 Περιγραφή του προγράμματος 
Για την επίτευξη των στόχων, το πρόγραμμα επέλεξε να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε τέσσερις 
Προτεραιότητες, με τρεις Στόχους Πολιτικής (ΣΠ): 
Για κάθε στόχο πολιτικής, επιλέγονται ένας ή περισσότεροι Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) που συμβάλλουν πιο 
αποτελεσματικά στην επίτευξη του δηλωμένου στόχου και βασίζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της 
επιλέξιμης περιοχής. Οι Προτεραιότητες, οι Στόχοι Πολιτικής και οι Ειδικοί Στόχοι παρατίθενται σε μορφή 
πίνακα στον ακόλουθο Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Προτεραιότητες,  Στόχοι Πολιτικής και  Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος  

INTERREG VI-A  Ελλάδα – Βουλγαρία 2021-2027 
Προτεραιότητα 1η:  
Μια πιο ανθεκτική και πιο πράσινη διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας-Βουλγαρίας 

Προτεραιότητα 2η: 
 Μια πιο 
προσβάσιμη 
Διασυνοριακή 
περιοχή Ελλάδας-
Βουλγαρίας 

Προτεραιότητα 3η:  
Μια διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-
Βουλγαρίας χωρίς αποκλεισμούς 

ΣΠ.2 Μια πιο οικολογική, χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
μετάβαση προς μια καθαρή οικονομία μηδενικού άνθρακα και 
μια ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και 
δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, τη 
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας 

ΣΠ.3 Μια πιο 
συνδεδεμένη 
Ευρώπη μέσω της 
ενίσχυσης της 
κινητικότητας 

ΣΠ.4 Μια πιο κοινωνική και χωρίς 
αποκλεισμούς 
Ευρώπη που εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων 

ΣΠ1.4: 
Προώθηση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, 
της 
πρόληψης 
κινδύνων και της 
ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές 

ΣΠ1.6: 
Προώθηση της 
μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία 
και 
αποδοτική ως προς 
τη χρήση των 
πόρων 

ΣΠ 1.7: Ενίσχυση 
της 
βιοποικιλότητας, 
των 
πράσινων 
υποδομών 
στο αστικό 
περιβάλλον και 
μείωση της 
ρύπανσης 

ΣΠ2.2: Ανάπτυξη 
και ενίσχυση της 
βιώσιμης, 
ανθεκτικής στο 
κλίμα, 
έξυπνης και 
διατροπικής 
εθνικής, 
περιφερειακής και 
τοπικής 
κινητικότητας, 
συμπεριλαμβανομέ
νης της 
βελτιωμένης 
πρόσβασης στο 
ΔΕΔ-Μ και της 
διασυνοριακής 
κινητικότητας 

ΣΠ 3.2: Βελτίωση 
της ίσης 
πρόσβασης σε 
υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς και 
ποιότητας στην 
εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη δια 
βίου μάθηση μέσω 
της ανάπτυξης 
προσβάσιμων 
υποδομών, μεταξύ 
άλλων με την 
ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας για 
εξ αποστάσεως και 
διαδικτυακή 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

ΕΣ 3.6: Ενίσχυση 
του ρόλου του 
πολιτισμού και του 
αειφόρου 
τουρισμού στην 
οικονομική 
Ανάπτυξη, την 
κοινωνική ένταξη 
και την κοινωνική 
καινοτομία 

 
 
Συνολικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι (μη εξαντλητική λίστα): 

 Βελτίωση της σχετικής θέσης στις επιδόσεις καινοτομίας σε σχέση με τις μέσες τιμές της ΕΕ  

 Ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης  

 Αύξηση των δυνατοτήτων της κυκλικής οικονομίας  

 Αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών /πεδίων αποβλήτων  

 Φρένο στην απώλεια οικοτόπων, βιοποικιλότητας και βιογενετικών αποθεμάτων  

 Το φυσικό κεφάλαιο ως παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης.  

 Βελτίωση της κινητικότητας προς όφελος της επιχειρηματικής συνεργασίας και της ένταξης 
στην 

 εργασία  

 Αύξηση του μεριδίου των βιώσιμων μεταφορών  

 Αναβάθμιση των τοπικών συγκοινωνιακών συνδέσεων.  
 
4 Εναλλακτικές 
Παρουσιάζονται και αξιολογούνται ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις ως προς τις επιπτώσεις τους 
στοπεριβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Η επιλογή της προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης γίνεται με 
βάση τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια προς την κατεύθυνση των αρχών της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η αιτιολόγηση της επιλογής παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5 της έκθεσης ΣΠΕ. 
Σύμφωνα με την Οδηγία ΣΠΕ 2001/42/ΕΚ, οι εναλλακτικές θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές, δηλαδή να 
είναι εφικτές και επιλέξιμες με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα και τους κανονισμούς του πλαισίου του 
προγράμματος. 
 
 
Οι εναλλακτικές που παρουσιάζονται είναι: 
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 Μηδενική εναλλακτική λύση ή σενάριο «απραξίας», στο οποίο εξετάζεται η μη υλοποίηση του 
προγράμματος που συνιστά την υπόθεση μηδενικής εναλλακτικής  

 Προταθείσα εναλλακτική, η οποία πληροί καλύτερα τις απαιτήσεις που συνιστούν την 
προτεινόμενη λύση.  

 
 
5 Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στη διοικητική περιοχή NUTS III που περιβάλλει τη συνοριακή γραμμή μήκους 
475 χιλιομέτρων που χωρίζει τις δύο χώρες, συν τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Καβάλας και 
Θάσου. Η συνοριακή γραμμή εκτείνεται από δυτικά προς ανατολικά από το τρι-συνοριακό σημείο μεταξύ 
Ελλάδας, Βουλγαρίας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας έως το αντίστοιχο μεταξύ Ελλάδας, 
Βουλγαρίας και Τουρκίας. Η περιφέρεια περιλαμβάνει επτά (7) Ελληνικές Περιφερειακές Ενότητες: 
Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Καβάλα, Σέρρες και Θεσσαλονίκη, καθώς και τέσσερις (4) Περιφέρειες 
Βουλγαρίας: Μπλαγκόεβγκραντ, Χάσκοβο, Σμόλιαν, Κάρτζαλι. 
Η διασυνοριακή περιοχή καλύπτει συνολική έκταση 40.111 km2 και πληθυσμό που υπολογίζεται σε 
2.663.345 κατοίκους το 2019. Η συνολική πυκνότητα πληθυσμού είναι 66,4 κάτοικοι ανά km2, σχεδόν το 
ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ των 27. 
Η περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι η πιο πυκνοκατοικημένη ενώ οι πιο αραιοκατοικημένες είναι οι 
περιοχές της Δράμας και του Σμόλιαν. Η δημογραφική πτώση είναι μια μακροπρόθεσμη τάση στο ορεινό 
τμήμα της περιοχής και στις δύο χώρες με τη γήρανση να αποτελεί εξίσου δυσμενή δημογραφική 
κατάσταση. Γενικά, η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν τον τρίτο και τέταρτο γηραιότερο πληθυσμό στην 
Ευρώπη. 
Η διασυνοριακή περιοχή είναι ως επί το πλείστον ορεινή που σχηματίζεται από τα βουνά Ροδόπη, 
Belasica/Κερκίνη και Slavyanka/Όρβηλος και χωρίζεται από κοιλάδες που διασχίζουν τη συνοριακή 
γραμμή από Βορρά προς Νότο. Η περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει επίσης πεδινές και 
παράκτιες περιοχές που ανήκουν στις περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης. Το Θρακικό Πέλαγος και το 
βόρειο τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου καθώς και τα δύο μεγάλα νησιά, Θάσος και Σαμοθράκη. Το τραχύ 
ορεινό τοπίο και τα ποτάμια λειτουργούν και ως φυσικά εμπόδια μεταξύ της ελληνικής και της 
βουλγαρικής επικράτειας και μόνο λίγα οδικά περάσματα (τα περισσότερα εκ των οποίων άνοιξαν τις 
τελευταίες δεκαετίες) συνδέουν τις δύο χώρες. Βουνά, κοιλάδες, παράκτια γραμμή και νησιά συνθέτουν το 
ποικιλόμορφο τοπίο της διασυνοριακής περιοχής. 
Περιλαμβάνει εναλλαγές από την οροσειρά Πιρίν μέχρι το δάσος της Ροδόπης, τις λίμνες και τους 
υγροτόπους των παράκτιων περιοχών και το μεσογειακό τοπίο της Θάσου και της Σαμοθράκης. 
 
Σχεδόν παράλληλοι ποταμοί διασχίζουν την περιοχή από Βορρά προς Νότο σχηματίζοντας εκβολές στην 
ακτογραμμή. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα σημαντικότερα ποτάμια είναι ο Στρυμόνας (μήκος 415 
km, λεκάνη απορροής ποταμού 17.330 km2), ο Νέστος (μήκος 280 km, λεκάνη απορροής ποταμού 5.184 
km2) και ο Έβρος (μήκος 480 km, λεκάνη απορροής ποταμού 53 km), ). Ο Έβρος είναι ο μεγαλύτερος 
ποταμός που κυλάει αποκλειστικά στο εσωτερικό των Βαλκανίων. Το υδρολογικό του σύστημα 
περιλαμβάνει επίσης τον παραπόταμό Άρντα (μήκος 290 km). Πάνω από το 70% της συνολικής έκτασης 
είναι ορεινή. Τα πεδινά περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην παραλιακή (ελληνική) ζώνη, ενώ ακόμη 
και τα νησιά έχουν ψηλές κορυφές που φτάνουν μέχρι το ύψος των 1.600 μέτρων (Σαμοθράκη). Οι 
παράκτιες περιοχές παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες εναλλαγές τοπίου, που προκαλούνται κυρίως από την 
ανάπτυξη και συγκέντρωση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (στέγαση, γεωργία, τουρισμός). 
Στην ορεινή περιοχή κυριαρχούν αγροδιατροφικές και δασικές χρήσεις, η βιομηχανία εντοπίζεται κυρίως 
στην περίμετρο ορισμένων μεσαίων και μικρών πόλεων. 
Στο ελληνικό τμήμα της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο του ευρωπαϊκού οικολογικού 
δικτύου Natura 2000 που ενημερώθηκε το 2018, έχουν βρεθεί 54 τοποθεσίες Natura 2000, που 
προστέθηκαν στις 35 τοποθεσίες από την πλευρά της Βουλγαρίας, ανεβάζοντας το αριθμό των 
τοποθεσιών Natura 2000 σε 89, εκτεινόμενες σε όλη την περιοχή μελέτης. Στην περιοχή μελέτης 
υπάρχουν τρεις θαλάσσιες Σημαντικές Ζώνες για τη Διατήρηση των Πτηνών. Η Σαμοθράκη, το Άγιο Όρος 
και η γύρω θαλάσσια περιοχή, ο κόλπος της Καβάλας και η θαλάσσια περιοχή της Θάσου. 
Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία είναι μια από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (pps) είναι κάτω από το 50 % του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η 
περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας χαρακτηρίζεται από μεγάλες εσωτερικές ανισότητες, καθώς η 
Βουλγαρία είναι εδώ και καιρό μια οικονομία σε μετάβαση (Έγγραφο προσανατολισμού – BOP- Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2019, ΟΟΣΑ 2021). 
Ο αντίκτυπος του SARS-COVID 19, μέχρι στιγμής, επηρέασε με διαφορετικό τρόπο την περιοχή 
διασυνοριακής συνεργασίας των δύο χωρών. Γενικά, η ελληνική οικονομία είναι πιο ευάλωτη στην κρίση 
σε σχέση με τη βουλγαρική. Το 2020, η πτώση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν 9,2% ενώ στη Βουλγαρία 
ήταν λιγότερο από 1%. (ΕΕ27 -4,5%). 
 
6 Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος 
Η αξιολόγηση των επιπτώσεων βασίζεται στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που προτείνονται μέσω της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προσαρμόστηκε με την ΚΥΑ 107017/2006 της 
Ελληνικής Νομοθεσίας, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων στο 
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περιβάλλον. Μέσα από την εξέταση αυτή, εντοπίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται όλες οι πιθανές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Η σωστή επιλογή αυτών 
των παραμέτρων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση να είναι 
ουσιαστική. 
Οι παράμετροι που έχουν επιλεγεί είναι οι εξής: 

i. Βιοποικιλότητα 
ii. Πληθυσμός- Ανθρώπινη υγεία 
iii. Έδαφος 
iv. Νερό 
v. Αέρας, Κλιματικοί παράγοντες και κλιματική αλλαγή 
vi. Υποδομή 
vii. Πολιτιστική κληρονομιά 
viii. Τοπίο 
ix. Θόρυβος 
x. Βιώσιμη ανάπτυξη 
xi. Αλληλεξάρτηση 

 
Από την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων δράσεων προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Η πλειονότητα των δράσεων του Προγράμματος θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση του 
περιβάλλοντος τόσο σε τοπικό-περιφερειακό όσο και (όπου είναι δυνατόν) σε διασυνοριακό επίπεδο.  
Σημαντικό μέρος των δράσεων καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης κοινών δράσεων για την επίτευξη 
των στόχων της περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη.   Οι θετικές επιπτώσεις αφορούν τόσο το τεχνητό όσο και το φυσικό περιβάλλον, ιδίως τη 
βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών στα αστικά κέντρα, τη διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση προστατευόμενων 
περιοχών, την επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της μπλε και πράσινης 
ανάπτυξης.    
Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται σε 
όλους τους στόχους του προγράμματος και δεν περιορίζεται αυστηρά στα μέτρα (συγκεκριμένοι στόχοι) 
που σχετίζονται αποκλειστικά με την προστασία.   Τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, που προκύπτουν από το 
έργο, αξιολογούνται ως τοπικές και χαμηλού αντίκτυπου. Οι επιπτώσεις αυτές συνδέονται με τη φάση 
κατασκευής των έργων που περιλαμβάνονται στην περιοχή του προγράμματος και έχουν 
βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Συνολικά, για αυτές τις επιπτώσεις του προγράμματος προτείνονται 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση της έκτασης και της έντασής τους.  Με βάση τα 
προαναφερθέντα, εκτιμάται ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα δημιουργήσει ισχυρή θετική 
συνέργεια με τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής. Προκειμένου όμως να μεγιστοποιηθεί ο 
βαθμός αυτής της συνέργειας και να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, λαμβάνονται ορισμένα μέτρα 
για την πρόληψη και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 8 της ΣΠΕ. 
 
Η αρχή της «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)». 
Το Πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με την αρχή «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)». 
Σύμφωνα με τον κανονισμό περί Ταξινόμησης, «Τα Ταμεία θα πρέπει να υποστηρίζουν δραστηριότητες 
που θα τηρούν τα κλιματικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και προτεραιότητες της Ένωσης και δεν θα 
προκαλούν σημαντική ζημιά στους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020/852». 
Η αξιολόγηση του προγράμματος σύμφωνα με την αρχή «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», 
παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 7.3 της  έκθεσης ΣΠΕ. 
Για την εφαρμογή της αρχής αυτής, εξετάστηκαν οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 17 του Κανονισμού περί Ταξινόμησης. 
 

1. Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 
2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
3. Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων 
4. Κυκλική οικονομία 
5. Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 
6. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων 

 
 Σύμφωνα με την παραπάνω εξέταση, το Πρόγραμμα: 

 Το Πρόγραμμα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(ΑτΘ) και ως εκ τούτου δεν θα επηρεάσει τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

 Το Πρόγραμμα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένες αρνητικές επιπτώσεις του τρέχοντος 
κλίματος και του αναμενόμενου μελλοντικού κλίματος, στην ίδια τη δραστηριότητα ή στους 
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ανθρώπους, τη φύση και τα αγαθά. Ως αποτέλεσμα, δεν θα επηρεάσει αρνητικά την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Το Πρόγραμμα δεν πρόκειται να είναι επιζήμιο για την καλή κατάσταση ή το καλό οικολογικό 
δυναμικό των υδάτινων μαζών, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων, ή για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων. Κατά συνέπεια, δεν 
θα επηρεάσει τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

 Το Πρόγραμμα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αναποτελεσματικότητα στη χρήση 
υλικών ή στην άμεση ή έμμεση χρήση των φυσικών πόρων. Με αυτόν τον τρόπο δεν αντιβαίνει 
στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 

 Το Πρόγραμμα δεν αυξάνει σημαντικά τη δημιουργία, την αποτέφρωση ή τη διάθεση 
απορριμμάτων και η μακροπρόθεσμη διάθεση των απορριμμάτων δεν προκαλεί σημαντική και 
μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική ζημιά. Το πρόγραμμα δεν λειτουργεί κατά της πρόληψης και 
της ανακύκλωσης των απορριμμάτων. 

 Το Πρόγραμμα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εκπομπών ρύπων στον 
αέρα, το νερό ή το έδαφος. Κατά συνέπεια, δεν θα λειτουργήσει ενάντια στην πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης των προαναφερθέντων περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

 Το Πρόγραμμα δεν πρόκειται να βλάψει σημαντικά την καλή κατάσταση και την ανθεκτικότητα 
των οικοσυστημάτων ή για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδιαφέρουν την ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν θα λειτουργήσει 
κατά της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 

 Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην βλάπτει κανέναν από τους 
προαναφερθέντες περιβαλλοντικούς στόχους και είναι σύμφωνο με την αρχή μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας. 

7 Μέτρα αντιμετώπισης 
Η πρόληψη, η μείωση και ο μετριασμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος 
πραγματοποιείται μέσω δύο βασικών μηχανισμών: α) της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων, όπως ισχύει και β) της θέσπισης ειδικών διατάξεων ή/και προϋποθέσεων που θα 
εφαρμοστούν στην υλοποίηση του προγράμματος και θα ενσωματωθούν στις διαδικασίες διαχείρισης 
(εγκρίσεις έργων κ.λπ.). 
 
α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. 
Οι επιπτώσεις κάθε έργου ελέγχονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως ισχύει στο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο και εξειδικεύεται στις διαδικασίες υλοποίησης του θεσμικού πλαισίου των δύο 
χωρών. Η έγκριση ενός έργου στο πρόγραμμα δεν τροποποιεί τις απαιτήσεις του σύμφωνα με την 
Περιβαλλοντική Άδεια, υπό την οποία προβλέπονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης. Σε 
σχέση με τις κύριες δραστηριότητες, μέσω των σχετικών Εκθέσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα 
πρέπει να αναφέρονται (όχι αποκλειστικά) τα ακόλουθα θέματα: 

 Συμμόρφωση με τις ειδικές οριακές τιμές εκπομπών ρυπογόνων φορτίων και συγκεντρώσεων 
για τον αέρα, το νερό και το έδαφος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Συγκεκριμένες οριακές τιμές θορύβου. 

 Συμμόρφωση με τον εθνικό ή περιφερειακό σχεδιασμό για το περιβάλλον, όπως το σχέδιο 
διαχείρισης απορριμμάτων, τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής της ΟΠΥ κ.λπ. 

 Η καταλληλότητα χωροθέτησης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης και τους 
περιορισμούς δόμησης. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία σε σχέση 
με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης των προστατευόμενων περιοχών, της θάλασσας 
και των δασών. 

 Τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας ή Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας), θα πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 6.3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους 
92/43/ΕΕΚ, δηλαδή: « Κάθε σχέδιο [ή έργο], μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση 
του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή 
από κοινού με άλλα έργα, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του». 

 
β) Ειδικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Προτάσεις που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις (καινοτομία - επιχειρηματικότητα - 
ανταγωνιστικότητα) και που περιλαμβάνουν (πέρα από τους υποχρεωτικούς κανόνες της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας), επενδύσεις σε «πράσινες υποδομές και τεχνολογίες», 
βιοκλιματικές αρχές ή/και προωθούν τη μείωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών (σύμφωνα με 
τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την ιεραρχία της διαχείρισης των απορριμμάτων), πρέπει 
να προτάσσονται κατά τη διαδικασία επιλογής έργων. 
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 Στη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής clusters, θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προϊόντα ή απόβλητα που παράγονται σε όλη την αλυσίδα 
αξίας. 

 Οι δράσεις τουριστικής ανάπτυξης ή ενίσχυσης των φυσικών πόρων εντός των περιοχών 
Natura 2000 θα πρέπει να συνάδουν με τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών. 

 Σε περιπτώσεις που τα έργα είναι ταξινομούνται σε περιοχές με Φορέα Διαχείρισης, απαιτείται η 
γνώμη του. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι η αύξηση των επισκέψεων στα 
προστατευόμενα οικοσυστήματα για τουριστικούς ή άλλους σκοπούς δεν έχει αντίκτυπο στην 
κατάσταση διατήρησης τους. 

 Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τεχνικά έργα που υλοποιούνται εντός της 
παράκτιας θαλάσσιας περιοχής και ενδέχεται να προκαλέσουν είτε ρύπανση της ποιότητας του 
νερού είτε διαταραχή του βενθικού υποστρώματος. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να αποτρέπουν και 
να μειώνουν την πιθανή ρύπανση των υδάτων και των ιζημάτων. 

 
Πιο συγκεκριμένα, τα προαναφερθέντα μέτρα αντιμετώπισης θα πρέπει να αφορούν όλες τις 
περιβαλλοντικές παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεαστούν από τα έργα του Προγράμματος, σύμφωνα 
με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Τα προτεινόμενα μέτρα επιλέγονται και παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα για κάθε περιβαλλοντική 
παράμετρο στο κεφάλαιο 8 της έκθεσης ΣΠΕ. 
8 Σύστημα Παρακολούθησης 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος είναι απαραίτητο, προκειμένου να 
εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να είναι δυνατή η λήψη 
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. 
Η εν λόγω Έκθεση ΣΠΕ είναι μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού του αντίκτυπου ενός 
προγράμματος που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Οι δράσεις και τα είδη των παρεμβάσεων που 
έχουν εξεταστεί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φύση των αναμενόμενων επιπτώσεων, αλλά μπορεί να 
παρέχουν λίγες ευκαιρίες για την έντασή τους και συνεπώς την αποδοχή τους ή όχι. Έτσι, λόγω έλλειψης 
συγκεκριμένων στοιχείων που προκύπτουν από τη σταδιακή εφαρμογή και εξειδίκευση του 
προγράμματος, η Έκθεση προσδιορίζει πρωτίστως θεωρητικά τις επιπτώσεις του προγράμματος. Η 
Έκθεση έχει μέχρι στιγμής εντοπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις και έχει προτείνει μέτρα για την 
ελαχιστοποίησή τους. Το σύστημα παρακολούθησης, επομένως, θα πρέπει αρχικά να επικυρώνει ή να 
διορθώνει τα θεωρητικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της Έκθεσης σε σύγκριση με τις πραγματικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή και, δεύτερον,  να αξιολογεί εάν τα 
προτεινόμενα μέτρα έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά. 
Το προτεινόμενο Σύστημα Παρακολούθησης περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς περιβαλλοντικούς 
δείκτες ανά περιβαλλοντική παράμετρο (π.χ. βιοποικιλότητα, ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή, 
έδαφος, νερό, τοπίο και πολιτισμός κ.λπ.) και προσδιορίζει τις αρχές που διενεργούν την 
παρακολούθηση καθώς και τη συχνότητα της παρακολούθησης . 
Τέλος, σε όλο το σύστημα παρακολούθησης, προσδιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
προγράμματος. Για παράδειγμα, ενέργειες που προωθούν τη μείωση των εκπομπών ΑτΘ μειώνουν το 
αποτύπωμα άνθρακα του προγράμματος. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο επίπεδο της  στρατηγικής προσέγγισης 
Γνωμοδοτούμε 

θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027», με τους όρους και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ και με την επισήμανση να γίνει εφαρμογή του Συστήματος 
Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Εφαρμογή του Σχεδίου στο Περιβάλλον 
σύμφωνα με το αρ.9 της ΥΑ 107017/2006.:” 
 

 

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”. 

       

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA VI-A Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2021-2027, σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 231023(701)/04-07-2022 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΚΜ. 

 Λευκό ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ανεστάκης Ιωάννης  

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος  και 
Χρυσομάλλης Νικόλαος. .  

 
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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