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«Γνωμοδότηση επί της  
Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg IPA ΙΙΙ CBC 
Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 2021-2027.» 

 

 
Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/13-07-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  56  / 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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης «Γνωμοδότηση επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA ΙΙΙ CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 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. οικ. 
216570(668)/24-06-2022 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 ΙΙΙ CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027. 
 ΣΧΕΤ:  
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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/28412/1876/23-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/ Γ.Δ. Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Τμήμα Γ'., το οποίο μας διαβιβάσθηκε δια των 216956/458/29-03-2022{ΑΠ 

Τμ.Περ.&Υδρ.: 231290(705)/31-03-2022} & 286476/573/27-04-2022 {ΑΠ Τμ.Περ.&Υδρ.: 302971(969)/29-04-2022} εγγράφων της Γεν. 
Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΚΜ. 

5. Το με α.π. 212580(179)/23-03-2022 (ΑΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 216570(668)/24-03-2022 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 ΙΙΙ CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027.». 

6. Το με α.π. οικ.  236246(716)/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. 238259(700)/05-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας {Α.ΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 
245272(765)/06-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος  της ΠΕ Πέλλας.  

ii. Το με α.π. 237865(870)/18-04-2022 έγγραφο το υ Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας {Α.ΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 
282289(898)/19-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος  της ΠΕ Πιερίας.  

iii. Το με α.π. 238454(898)/12-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας {Α.ΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 250365 
(785)/07-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος  της ΠΕ Κιλκίς.  

iv. Το με α.π. 240338(918)/11-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.{Α.ΠΤμ.Περ.&Υδρ.: 
265032(831)/13-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χαλκιδικής  

v. Το με α.π. 239226(1511)/07-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.{Α.Π.Τμ.Περ.&Υδρ.: 285408 
(912)/20-04-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος της 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 - Βόρεια Μακεδονία 2021-2027. Η διαδικασία ΣΠΕ 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.  

H Έκθεση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα - 
Βόρεια Μακεδονία 2021-2027, είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ για την περιβαλλοντική αξιολόγηση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων.   

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA III «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021 – 2027» ακολουθεί τις διατάξεις που 
ορίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο του IPA III, τους Κανονισμούς 2021/1529 και 2018/0247.  

 
 
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 συμμετεχουσών χωρών, 
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.  

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και 
των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και μέσω της χρήσης των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος.  
 
3. Περιγραφή του προγράμματος  

Για την επίτευξη των στόχων, το πρόγραμμα επέλεξε να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε  
  (4) τέσσερις Προτεραιότητες,  
 με (3) τρεις Στόχους Πολιτικής (ΣΠ)  
 και (1) έναν Ειδικό Στόχο Interreg (ISO): {EΣΙ: Καλύτερη διακυβέρνηση συνεργασίας } 
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 (ΣΠ) και Ειδικοί Στόχοι(ΕΣ) της ΣΠΕ του Προγράμματος  INTERREG Ελλάδα - 
Βόρεια Μακεδονία   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνολικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι (μη εξαντλητική λίστα):  
  Προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών κυκλικής οικονομίας  
  Δημιουργία κυκλικών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογιών αποδοτικών πόρων. 
  Αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανακύκλωσης απορριμμάτων σε όλους τους τομείς  
  Καθιέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα  
  Πρόκληση αλλαγών συμπεριφοράς και αφορμή για τη δημιουργία νέων μοντέλων ζωής και επιχειρήσεων  
  Βελτίωση της περιοχής με λειτουργικούς συνδέσμους  
  Με έμφαση στις δημόσιες συγκοινωνίες, προώθηση καλύτερων συνδέσεων αγροτικών και περιφερειακών περιοχών με 

τους κύριους διαδρόμους και κόμβους μεταφορών  
  Ενίσχυση της τάσης προς πιο πράσινες λύσεις  
  Αναβάθμιση των διασυνοριακών μεταφορών και μείωση των σημείων συμφόρησης και των φραγμών, ιδίως σε 

περιφερειακές περιοχές  
  Δημιουργία και ενίσχυση της κινητικότητας στις αγροτικές περιοχές με σκοπό την περαιτέρω εδαφική συνοχή και την 

κοινωνική ένταξη  
  Ενίσχυση αλυσίδων logistics σε περιοχές της περιφέρειας  
  Μείωση της ρύπανσης του νερού, του αέρα και του εδάφους  
  Διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων προς όφελος του πληθυσμού  
  Πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας και διασφάλιση οικολογικής συνδεσιμότητας  
  Επιμήκυνση της πράσινης υποδομής που συνδέει τους βιότοπους και ενισχύει τις δυνατότητες αναψυχής τους  
  Προστασία των φυσικών πόρων και υποστήριξη της αειφόρου χρήσης τους  
  Μείωση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στη συνεργασία  
  Προώθηση βασισμένης στον τόπο ολοκληρωμένης χάραξης πολιτικής που αντιμετωπίζει σύνθετες κοινωνικές 

προκλήσεις  
  Υποστήριξη δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας υψηλής ποιότητας  
  Προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης και καλύτερων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών  
  Ενίσχυση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης  
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  Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων και των οργανισμών υλοποίησης, ιδίως εκείνων της κοινωνίας 
των πολιτών  

 Υποστήριξη της ενταξιακής διαδικασίας της Βόρεια Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
4. Εναλλακτικές  

Παρουσιάζονται και αξιολογούνται ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 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 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:  

 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 υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος  

Το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία 2021-2027» αξιοποιεί την εμπειρία του τρέχοντος 
Προγράμματος IPA μεταξύ των δύο χωρών. Προωθεί την περαιτέρω ολοκλήρωση για τη διασυνοριακή περιοχή, ως δομημένο 
εργαλείο για την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω θεματικής εστίασης, επιτρέποντας την κεφαλαιοποίηση των εμπειριών και των 
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα.  

Το Πρόγραμμα εκτείνεται σε επιλέξιμη περιοχή 29.259 km2 (14.422 km2 στην Ελλάδα και 14.837 km2 στη Βόρεια 
Μακεδονία) και έχει συνολικό πληθυσμό 2,4 εκατομμύρια κατοίκους.  

Στην επιλέξιμη περιοχή της Βόρεια Μακεδονίας, τα αστικά κέντρα, τείνουν να είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Τα 
κυριότερα αστικά κέντρα της διασυνοριακής περιοχής είναι η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Μπίτολα, το Πρίλεπ, η Στρούμιτσα, το 
Βέλες και η Οχρίδα, ενώ άλλες αξιοσημείωτες πόλεις, ως προς τον πληθυσμό, είναι τα Γιαννιτσά, η Έδεσσα, η Γευγελή και το 
Καβαντάρτσι.  

Μία από τις κύριες προκλήσεις της διασυνοριακής περιφέρειας που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα είναι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, τόσο στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού όσο και στους νέους, ενώ το νέο και εξειδικευμένο προσωπικό 
τείνει να μεταναστεύει εκτός της επιλέξιμης περιοχής (brain-drain). Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου νέους, καθώς στην περιοχή βρίσκονται πολλά, μεγάλα και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά ιδρύματα με πολλές 
ειδικότητες.  

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η επιλέξιμη περιοχή συνδυάζει μια μεγάλη γκάμα ενδιαιτημάτων και μια εντυπωσιακή 
χλωρίδα και πανίδα. Εκτός από τις προστατευόμενες περιοχές που σχετίζονται κυρίως με υγροτόπους, δάση και βουνά, 
υπάρχουν πολλά πολύτιμα και ευαίσθητα οικοσυστήματα που βρίσκονται σε όλη την περιοχή και αποτελούν κρίσιμους αποδέκτες 
νερού.  

Η Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των χωρών της Ευρώπης, με εντυπωσιακή βιοποικιλότητα. 
Υπάρχουν πολλά οικοσυστήματα όπως υγρότοποι, ακτές και λιβάδια, υψίπεδα, στέπες, δάση και βουνά με καταγεγραμμένες 
περισσότερες από 260 κοινότητες χλωρίδας.  

Ο αριθμός των περιοχών NATURA 2000 στην Ελλάδα έχει φτάσει πλέον τις 446, με 239 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), 
181 Ειδικές Προστατευόμενες Ζώνες (ΕΠΖ) για πτηνά και τις υπόλοιπες 26 περιοχές με αμφότερους χαρακτηρισμούς, σύμφωνα 
με την Οδηγία 79/409 της ΕΕ, όπως ισχύει. Στην επιλέξιμη περιοχή, στην ελληνική πλευρά, υπάρχουν 43 περιοχές Natura 2000, 
τέσσερα Εθνικά Πάρκα και τέσσερις υγρότοποι διεθνούς σημασίας, σύμφωνα με τη σύμβαση Ramsar.  
Στη Βόρεια Μακεδονία, οι προστατευόμενες περιοχές καταλαμβάνουν περίπου το 12,48% της εθνικής επικράτειας, με την 
πλειονότητά τους να είναι Εθνικά πάρκα και αμέσως μετά φυσικά μνημεία και περιοχές πολλαπλών χρήσεων. Ο αριθμός των 
προστατευόμενων περιοχών στη Βόρεια Μακεδονία είναι 86, σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας της Φύσης.  
Βάσει των κατηγοριών της Παγκόσμιας Ένωσης Διατήρησης (IUCN), οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας χωρίζονται σε έξι 
κατηγορίες. Κατηγορία Ι: Αυστηρά Προστατευόμενα Φυσικά Αποθέματα, Κατηγορία II: Εθνικά πάρκα, Κατηγορία III: Φυσικά 
Μνημεία, Κατηγορία IV: Φυσικά Πάρκα, Κατηγορία V: Προστατευόμενο τοπίο και Κατηγορία VI: Περιοχές πολλαπλών χρήσεων.  
Όσον αφορά την περιβαλλοντική υποδομή, στην Ελλάδα, το 96% των λυμάτων υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία. Τα αστικά λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 232 εργοστάσια σε ολόκληρη τη χώρα πριν από την 
απόρριψή τους. Στην επιλέξιμη περιοχή υπάρχουν 32 μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Οι περισσότερες εξ αυτών 
επεξεργάζονται τα απόβλητα με αφαίρεση αζώτου ή/και φωσφόρου.  
Η Βόρεια Μακεδονία υστερεί σε υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας, το συνολικό ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από την επεξεργασία λυμάτων υπολογίζεται σε περίπου 
μόλις 12,5%.  

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έπληξε σκληρά και τις δύο χώρες, με την Ελλάδα να έχει τεράστια μείωση του ΑΕΠ της και 
την ανεργία να φτάνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα οδηγώντας, στη συνέχεια, σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μεγάλο 
αριθμό κατοίκων. Επιπλέον, η ανισότητα των φύλων, η δια βίου μάθηση και η ανακύκλωση είναι στόχοι που υπολείπονται κατά 
πολύ των εθνικών στόχων. Ωστόσο, μετά το 2016, η οικονομία άρχισε να εξισορροπεί, πλην όμως απαιτείται μεγαλύτερη 
προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τους στόχους της ΕΕ27.  
 
6. Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος  

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση του προγράμματος, 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 περιβάλλον.  

Οι παράμετροι που έχουν επιλεγεί είναι οι εξής:  
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1.  Βιοποικιλότητα  
2.  Πληθυσμός- Ανθρώπινη υγεία  
3.  Έδαφος  
4.  Νερό  
5.  Αέρας, Κλιματικοί παράγοντες και κλιματική αλλαγή  
6.  Υποδομή  
7.  Πολιτιστική κληρονομιά  
8.  Τοπίο  
9.  Θόρυβος  
10.  Βιώσιμη ανάπτυξη  
11.  Αλληλεξάρτηση  

 
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία των κατευθυντήριων ερωτήσεων. Σύμφωνα 
με αυτή τη μεθοδολογία, διαμορφώνεται ένα δίκτυο ερωτήσεων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της μελέτης, προκειμένου να προσδιοριστούν όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για κάθε περιβαλλοντική 
παράμετρο. Οι ερωτήσεις διαμορφώνονται με τρόπο ώστε η απάντηση να είναι ναι ή όχι.  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε παράμετρο θα εξετάζονται ανά Προτεραιότητα και ανά Ειδικό Στόχο (ΕΣ) με βάση 
ορισμένα επιλεγμένα κριτήρια όπως η πιθανότητα, η κλίμακα, η διάρκεια, η αντιστρεψιμότητα, η διασυνοριακή διάσταση, η 
ακολουθία μιας επίπτωσης και η αλληλεπίδραση .  

 
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 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.  
 
7. 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 ΣΠΕ. Για την εφαρμογή της αρχής αυτής, εξετάστηκαν οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 17 του Κανονισμού περί Ταξινόμησης 2020/852 (ΕΕ): 

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:  

 δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ)  
 δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένες αρνητικές επιπτώσεις του τρέχοντος κλίματος και του αναμενόμενου 

μελλοντικού κλίματος, στην ίδια τη δραστηριότητα ή στους ανθρώπους, τη φύση και τα αγαθά. Ως αποτέλεσμα, δεν θα 
επηρεάσει αρνητικά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  
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 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 δεν πρόκειται να είναι σημαντικά επιζήμιο για την καλή κατάσταση και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, ούτε 
επιζήμιο για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδιαφέρουν 
την Ένωση. 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.  
 
8. 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.  

  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.  
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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 
ΣΠΕ.  
 
9 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 παρούσα Έκθεση 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 (κεφ 8.2 
της ΣΠΕ). 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 (πχ. βιοποικιλότητα, ποιότητα αέρα και κλιματική αλλαγή, έδαφος, νερό, τοπίο και πολιτισμός κλπ.) 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 Συνεργασίας Interreg IPA ΙΙΙ CBC 
Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027., με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ΣΠΕ 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 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 Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA ΙΙΙ CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-
2027, σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 216570(668)/24-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της ΠΚΜ. 
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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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