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Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων με θέμα  
«Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής 
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Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/21-03-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  4  / 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 4ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων με θέμα  «Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής 
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Μακεδονίας 2021-2027».» και και έδωσε το λόγο στον  κ. Συμεωνίδη Θεόδωρο, 

υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροικονομίας της Π.Κ.Μ.., ο οποίος έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 172440(505)/18-03-2022 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 Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 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 α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/18799/1198/24-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / 
Γ.Δ. Περιβαλλοντικής πολιτικής / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ) – Τμήμα Γ`. 

5. Το με α.π. 153422(117)/03-03-2022 (δικό μας α.π. 172440(505)/08-03-2022) έγγραφο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας προς την Διεύθυνση μας με τίτλο «Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας  2021-
2021». 

 6   .Το με α.π. οικ. 181290(538)/11-03-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τις Δ/νσεις Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την υποβολή απόψεων – παρατηρήσεων επί του 
περιεχομένου της ΣΜΠΕ. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αφορά το Πρόγραμμα Κεντρικής 
Μακεδονίας 2021-2027 (Π-ΠΚΜ 2021-2027) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. 
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 20214-2027 είναι το όχημα ανάπτυξης της 
Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο αναφοράς, εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού 
του ΕΣΠΑ, ενώ ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία 
περισσότερο έξυπνη, πράσινη, συνδεδεμένη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και κοντά στους πολίτες 
Ευρώπη. Ως χρηματοδοτικό μέσο δρα συμπληρωματικά με τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 
τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ2021-2027, καθώς και τους λοιπούς μηχανισμούς 
που θα δράσουν κατά την περίοδο εφαρμογής του.   
Το Πρόγραμμα εστιάζει και διαμορφώνεται γύρω από τους παρακάτω 6 τομείς προκλήσεων: 

1. Την «θέση» της Κεντρικής Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό και εθνικό περιβάλλον 

2. Την στασιμότητα στην παραγωγικότητα, μείωση της επένδυσης αλλά διατήρηση της 
εξωστρέφειας 

3. Την ύπαρξη μιας παραγωγικής οικονομία με ατέλειες κατά τομέα 

4. Την δυσμενή δημογραφία, υποχώρηση της απασχόλησης και μέσοι κοινωνικοί δείκτες  

5. Την τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή, προβλήματα στην προστασία του περιβάλλοντος 

6. Την ισχυρή μητροπολιτικότητα και ενδοπεριφερειακές ανισότητες 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος είναι το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. 
Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας Σερρών, Χαλκιδικής). 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Η Κεντρική Μακεδονία έχει ανάγκη από, παραγωγικό, ανταγωνιστικό, αειφορικό επανασχεδιασμό για να 
εξασφαλιστούν η αντιστροφή των συνεπειών της κρίσης, η κοινωνική και χωρική συνοχή και η 
σημαίνουσα θέση της στον διεθνή χώρο. Ως στρατηγικοί στόχοι υιοθετούνται οι εξής: 
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• Υποστήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης με αναβάθμιση προς κλάδους και προϊόντα 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας διεθνών προοπτικών, αξιοποίηση καινοτομίας για αύξηση της 
παραγωγικότητας. 
• Απεξάρτηση του τουρισμού από τη διεθνή συγκυρία με επικέντρωση σε υψηλής ποιότητας 
ζήτηση, διεύρυνση προϊόντος, άμβλυνση εποχικότητας, σύνδεση τουριστικής βιομηχανίας, πολιτισμού 
και «εναλλακτικού» τουρισμού. 
• Απεξάρτηση του αγροτικού τομέα από τις ενισχύσεις, παραγωγή νέων προϊόντων, ένταξη σε 
σχηματισμούς συνεργιών πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. 
• Αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών, μείωση χρόνιας 
ανεργίας και υποαπασχόλησης, αναβάθμιση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στη γνώση, κάλυψη αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες 
παιδείας, υγείας, καταπολέμησης φτώχειας και αποκλεισμού. 
• Εξασφάλιση μόνιμων μέσων προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής, ρύθμιση συγκρούσεων στις χρήσεις γης. 
• Αναβάθμιση της θέσης της Περιφέρειας στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, εκσυγχρονισμός 
υποδομών, αναβάθμιση στον ενεργειακό χάρτη μέσω μεγάλων ενεργειακών έργων και αξιοποίησης τους 
με συμπληρωματικές υπηρεσίες. 
Σημειώνεται, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) μέσα από το Πρόγραμμα, θα αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες που της δίδουν οι Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την υλοποίηση δράσεων και ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων στον αστικό χώρο μέσα από την προώθηση παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΒΑΑ). 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤEΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αξιολογεί το Πρόγραμμα ανά 
Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο. Το Προτεινόμενο Σχέδιο Προγράμματος περιέχει 8 Προτεραιότητες, εκ 
των οποίων οι 2 αφορούν την Τεχνική Βοήθεια, δηλαδή δράσεις υποστήριξης, διαχείρισης και προβολής. 
Κάθε Προτεραιότητα περιλαμβάνει περισσότερους του ενός Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι ορίζονται σε 
ενωσιακό επίπεδο βάσει του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 
(1060/2021). Κάθε Ειδικός Στόχος περιέχει αναφορά σε (ενδεικτικές) δράσεις, προϋπολογισμό 
(Κοινοτική Συνδρομή), Ομάδες Στόχους (Δυνητικούς Δικαιούχους και Ωφελούμενους), δείκτες εκροών 
και αποτελεσμάτων. Η Περιβαλλοντική αξιολόγηση των παραπάνω γίνεται βάση κριτηρίων 
(Περιβαλλοντικών Στόχων) που αποτυπώνουν το σύνολο των επιδιώξεων και υποχρεώσεων για την 
βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή βάσει της νομοθεσίας ή του ευρύτερου σχετικού πλαισίου πολιτικών και 
στρατηγικών.  Οι τομείς που εξετάζονται αφορούν: Α) Βιοποικιλότητα, Β) Αέρας και Ακουστικό 
Περιβάλλον, Γ) Ύδατα και Υδατικά Οικοσυστήματα, Δ) Έδαφος, Ε) Αστικό Περιβάλλον, ΣΤ) Ανθρώπινη 
Υγεία, Ζ) Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Η) Κυκλική Οικονομία, Θ) Εδαφική Συνοχή και Ανάπτυξη, Ι) 
Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση, ΙΑ) Πολιτισμός και Τοπίο. 
Συνολικά από την αξιολόγηση δεν προκύπτουν ιδιαίτερα σημαντικές, μη αναστρέψιμες και μακροχρόνιες 
αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου. Αντίθετα πολλές από τις προτεινόμενες δράσεις 
αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα με βάση στρατηγικούς στόχους και επενδυτικές ανάγκες, οι Προτεραιότητες του   
Περιφερειακού Προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως, σε αντιστοιχία με τους Στόχους Πολιτικής 
2021-2027: 
1 : Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στην αύξηση της ικανότητας για 
παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας σε πεδία εφαρμογής με άμεσο ενδιαφέρον για το παραγωγικό 
σύστημα της ΠΚΜ, στην ανάπτυξη ικανοτήτων μετασχηματισμού γνώσης και την ανάπτυξη στρατηγικών 
δεσμών έρευνας και αγοράς σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος με την προσέλκυση 
επιστημονικού δυναμικού από το εξωτερικό. 
Συνολικά αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερες από 1.700 επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων μέσα 
από την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και της οργάνωσής τους. Με βάση την 
αξιολόγηση των δράσεων της Προτεραιότητας ανά τομέα/ περιβαλλοντικό κριτήριο όπως διενεργήθηκε 
στη ΣΜΠΕ και όπως περιγράφεται παραπάνω, αναμένεται από την υλοποίηση να βελτιωθεί το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 
2: Στήριξη της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία. 
Η προτεραιότητα περιλαμβάνει δράσεις που θα συμβάλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας 
σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, θα βοηθήσουν στην μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές 
(κυρίως πλημμύρες) και θα προστατεύσουν τις ακτές από την διάβρωση, θα βελτιώσουν την ποιότητα 
του πόσιμου ύδατος και θα περιορίσουν τις απώλειες των δικτύων, θα επιτρέψουν την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των αστικών λυμάτων και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε πόλεις 
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και οικισμούς της Περιφέρειας, βελτιώνοντας την ποιότητα του αστικού χώρου, την αισθητική και 
λειτουργική του μορφή, των χαρακτηριστικών του αέρα και του μικροκλίματος. 
Συνολικά οι δράσεις θα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο μειώνοντας την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας στον κτιριακό τομέα κατά 20.000Kwh και μειώνοντας την παραγωγή CO2 κατά 
περίπου 5.000 τόννους ετησίως, περιορίζοντας τον αντίκτυπο των κινδύνων από φυσικές καταστροφές 
και προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικά συστήματα. Επίσης θα συμβάλουν στην 
βελτίωση της διαχείρισης και της κατάστασης των υδάτων με την δημιουργία ή αντικατάσταση περίπου 
168 χλμ αγωγών ύδρευσης και 137 χλμ. αγωγών αποχέτευσης και την βελτίωση της ποιότητας του 
νερού που παρέχεται σε περισσότερους από 200.000 κατοίκους. 
3: Εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η προτεραιότητα προβλέπεται να βελτιώσει την ασφάλεια και περιβαλλοντική απόδοσης του 
περιφερειακού οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να περιορίσουν επεισόδια συμφόρησης και 
να μειώσουν την διανυόμενη απόσταση στις περιοχές παρέμβασης και κατά συνέπεια την εκτέλεση του 
μεταφορικού έργου με λιγότερη ενέργεια (και παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου). 
4Α: Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ - ΣΠ 4 
Οι δράσεις περιλαμβάνουν υποδομές και εξοπλισμό στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και του 
τουρισμού και αναμένεται να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια. Οι δράσεις αναμένεται 
να έχουν ιδιαίτερα θετική δράση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης στην περιφέρεια 
και δεν σχετίζονται άμεσα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στο βαθμό που τα έργα υποδομών 
ρυθμίζονται περιβαλλοντικά από σχετικές διατάξεις. 
4Β: Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΚΤ+. - ΣΠ 4 
Οι δράσεις αφορούν παρεμβάσεις του Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και έχουν ως ωφελούμενους 
κατοίκους που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, τα θύματα έμφυλης βίας, οι άνεργοι, οι οικογένειες κάτω από το όριο της 
φτώχειας, οι ρομά, οι μετανάστες κ.α..  Παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν την πρωτοβάθμια 
υγεία, την στήριξη της εκπαίδευσης, την εναρμόνιση της οικογενειακής ζωής και εργασίας, την 
ενδυνάμωση των Κέντρων Κοινότητας και άλλων κοινωνικών δομών των δήμων. Ειδικές πολιτικές που 
θα υποστηριχθούν αφορούν την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί και την  Αποϊδρυματοποίηση. 
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ και την εξέταση των δράσεων με βάση τα περιβαλλοντικά κριτήρια, οι δράσεις της 
Προτεραιότητας 4Β αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση ενώ 
είναι ουδέτερες ως προς τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά κριτήρια. 
5: Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία. - ΣΠ 5 
Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες Στρατηγικές για την Βιώσιμη Αστική και Χωρική Ανάπτυξη. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα θα υποστηριχθούν 3 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μια για τον Μητροπολιτικό 
Χώρο της Θεσσαλονίκης και από μια στις πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων. Το μείγμα των 
παρεμβάσεων θα καθοριστεί από τις ίδιες τις αστικές αρχές και θα περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις για 
την περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δύο Ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις που περιέχουν επίσης παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 
Για την αύξηση των θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, την ρύθμιση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης και την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων, η ΣΜΠΕ προτείνει 
μια σειρά από προληπτικά / διαχειριστικά μέτρα που αφορούν τον έλεγχο των πράξεων που θα 
ενταχθούν σε επίπεδο έργου καθώς και την παρακολούθηση (monitoring) της υλοποίησης του Σχεδίου. 
Έχοντας ληφθεί υπόψιν η υφιστάμενη κατάσταση, η επίδραση του Π- ΠΚΜ 2021-2027 στο περιβάλλον 
και τις συνθήκες βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης στην ΠΚΜ κρίνεται ισχυρά θετική, καθώς ένα 
μεγάλο ποσοστό τον δράσεων που προτείνονται στις Προτεραιότητες του Προγράμματος συσχετίζεται 
άμεσα ή έμμεσα με γενικούς περιβαλλοντικούς στόχους.  
Μεμονωμένες αρνητικές πιέσεις ενδέχεται να αναπτυχθούν βραχυπρόθεσμα κυρίως κατά την φάση 

κατασκευής / ανακαίνισης υποδομών. Οι πιέσεις αυτές ωστόσο προλαμβάνονται και περιορίζονται μέσα 

από την ορθή εφαρμογή πρακτικών και την χρήση διαχειριστικών συστημάτων που υπάρχουν και 

λειτουργούν επιτυχώς ήδη στην Κεντρική Μακεδονία.  

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα δημιουργήσει μια ισχυρή θετική 
συνέργεια για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Προκειμένου, ωστόσο, ο βαθμός της συνέργειας αυτής για να μεγιστοποιηθεί και να αποφευχθούν τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί, λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, περιορισμού και 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω δύο μηχανισμών: α) Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και β) Ειδικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.  
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο επίπεδο της  στρατηγικής προσέγγισης 
 

Γνωμοδοτούμε 
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θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: «Περιφερειακού 
Προγράμματος  Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 » διατυπώνοντας τις παρακάτω επισημάνσεις : 

 Το προτεινόμενο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 παρέχει στην 
ουσία ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, καθώς μέχρι 
σήμερα τα έργα που υλοποιούνται είναι συχνά αποσπασματικά, ελλειπή ή και ανεπαρκή.  

 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 αδειοδότησης 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..” 
 

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 

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)» 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά  επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  με θέμα  
«Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027», σύυφωνα με             
την αρ. πρωτ. 172440(505)/18-03-2022 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. Χρυσομάλλης Νικόλαος και 
Γκανούλης Φίλιππος.  
 
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  
          Κουκίδου Ηρώ 
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