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Θέμα : Μη αναγκαιότητα Περιβαλλοντικοφ Προελέγχου για την 2η αναθεώρηςη του 

Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Αττικήσ 2014-2020» 

χετ. : α) Η με α.π. 1860/20.6.2018 αίτθςθ ςασ, με τθ ςυνθμμζνθ «Ζκκεςθ – Ανάλυςθ» (α.π. 
ΔΙΠΑ/10745/22.6.2018). 

β) Η με α.π. 145737/27.1.2015 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΤ1Ω0-5ΑΜ) με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
Στρατθγικι Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
Αττικισ 2014-2020. 

γ) Το υπ’ αρ. 1323400/7.12.2011 Ενθμερωτικό Σθμείωμα των Γενικϊν Διευκφνςεων 
Περιφερειακισ Πολιτικισ και Περιβάλλοντοσ τθσ ΕΕ προσ τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, με 
κζμα «Η εφαρμογή τησ Οδηγίασ ΣΕΠΕ ςε ςχζςη με τισ τροποποιήςεισ των ΕΠ (“The 
implementation of the SEA Directive in relation to modifications of Operational 
Programmes”)». 

δ) Η με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 Κ.Υ.Α. για τθν εκτίμθςθ των 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε ςυμμόρφωςθ 
με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2001/42/ΕΚ (Βϋ 1225). 

 
Κατόπιν εξζταςθσ τθσ (α) ςχετικισ αίτθςθσ ςασ, αναφορικά με τθν ανακεϊρθςθ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ Αττικισ 2014-2020, διαπιςτϊνεται ότι: 

1. Η ανακεϊρθςθ του Ε. Π. Αττικισ 2014-2020 αφορά:  
(i) ςτθν επικαιροποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ και των παρεμβάςεων του Ε.Π.  
(ii) ςτθν επανεξζταςθ και επικαιροποίθςθ των δεικτϊν και ςτόχων του Πλαιςίου Επίδοςθσ  
(iii) ςτθν επικαιροποίθςθ των κωδικϊν παρζμβαςθσ ανά Άξονα Προτεραιότθτασ του 

Προγράμματοσ 
χωρίσ μεταβολι τθσ ςυνολικισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Αττικισ 
2014-2020. 

 
2. Οι εν λόγω μεταβολζσ - τροποποιιςεισ του Ε. Π. Αττικισ 2014-2020 είναι κυρίωσ 

δθμοςιονομικοφ / χρθματοοικονομικοφ χαρακτιρα και δεν διαφαίνεται να επιφζρουν αλλαγζσ 
ουςίασ ςτο φυςικό αντικείμενο των παρεμβάςεων, ενϊ δεν προκφπτουν πρόςκετεσ επιπτϊςεισ 
ςτο περιβάλλον πζραν εκείνων που είχαν εντοπιςτεί ςτθν διαδικαςία τθσ ςτρατθγικισ 
περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ που διενεργικθκε κατά τθν αρχικι ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ με τθ (β) ςχετικι. 
 



 2 

3. Με το (γ) ςχετικό ζγγραφο, κρίνεται ότι για δθμοςιονομικζσ / χρθματοοικονομικζσ μεταβολζσ - 
τροποποιιςεισ Ε.Π., δεν είναι απαραίτθτθ θ νζα διαδικαςία περιβαλλοντικοφ προελζγχου. 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω κακϊσ και τα αναφερόμενα ςτο (γ) ςχετικό ζγγραφο, ςασ 
γνωρίηουμε ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ ΔΙΠΑ, ότι για τθν προτεινόμενθ 2θ ανακεϊρθςθ του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Αττικισ 2014-2020 (όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν ζκκεςθ που 
υποβλικθκε ςυνθμμζνα με το αϋ ςχετικό και ςυνοδεφει το παρόν ζγγραφο), δεν απαιτείται θ τιρθςθ 
τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικοφ προελζγχου που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ (δ) ςχετικισ. 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΔΙΠΑ 

Ι. ΜΑΧΑΙΡΑ 

 

ΕΩΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΔΙΠΑ 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τμιμα Γϋ 
4. Α. Πουρνάρασ 

 


