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Θέμα : Μη αναγκαιότητα Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την 1η αναθεώρηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020. 

Σχετ. : 1. Το με α.π. 3204/27.9.2017 έγγραφό σας (α.π. ΔΙΠΑ 40013/27.9.2017). 

2. Η κ.υ.α. με α.π. 145737/27.1.2015 με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020. 

3. Το υπ’ αρ. 1323400/7.12.2011 Ενημερωτικό Σημείωμα των Γενικών Διευθύνσεων 
Περιφερειακής Πολιτικής και Περιβάλλοντος της ΕΕ προς τις Διαχειριστικές Αρχές, με θέμα 
«Η εφαρμογή της Οδηγίας ΣΕΠΕ σε σχέση με τις τροποποιήσεις των ΕΠ» (“The 
implementation of the SEA Directive in relation to modifications of Operational 
Programmes”). 

4. Η κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ (Β΄ 1225). 

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 1ο σχετικό, η εξεταζόμενη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αττικής 2014-2020, αφορά σε κατανομή πρόσθετων πόρων: 

• 1.366.591 € για επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων και 
• 26.185.451 € για δράσεις του άξονα που αφορά την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, καθώς και τη διασφάλιση κοινωνικής 
συνοχής. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι κυρίως δημοσιονομικές / χρηματοοικονομικές, ενώ δεν 
διαφαίνεται να υπάρχουν αλλαγές ουσίας στο φυσικό αντικείμενο των παρεμβάσεων που να μην 
έχουν καλυφθεί στη διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης που διενεργήθηκε κατά 
την αρχική έγκριση του Προγράμματος, βάσει της οποίας εκδόθηκε η 2η σχετική κ.υ.α. 
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Κατόπιν αυτών, και σύμφωνα με το 3ο σχετικό έγγραφο, για την 1η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αττικής 2014-2020, προκύπτει ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας 
περιβαλλοντικού προελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 4ης σχετικής κ.υ.α. λόγω του ότι δεν 
προκύπτουν πρόσθετες επιπτώσεις στο περιβάλλον πέραν εκείνων που είχαν εντοπιστεί στην 
διαδικασία έκδοσης της 2ης σχετικής κ.υ.α. 
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