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Θέμα : Μη αναγκαιότητα Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την 2η αναθεώρηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020»

Σχετ. : α) Η με α.π. 1803/10.7.2018 αίτηση σας, με τη συνημμένη «Έκθεση – Ανάλυση» (α.π. 
ΔΙΠΑ/45483/713/13.7.2018).

β) Η με α.π. 145738/27.1.2015 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΟΚΦ0-4Ψ0) με την οποία εγκρίθηκε η 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοπόννησος 2014-2020.

γ) 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”)».

δ) Η με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 Κ.Υ.Α. για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ (Β΄ 1225).

Κατόπιν εξέτασης της (α) σχετικής αίτησης σας, αναφορικά με την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020, διαπιστώνεται ότι:

1. Η αναθεώρηση του Ε. Π. Πελοπόννησος 2014-2020 αφορά: 
(i) μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς τεσσάρων από τους επτά Άξονες 

Προτεραιότητας. 
(ii) μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς των Θεματικών Στόχων εντός 

των Αξόνων Προτεραιότητας, καθώς επίσης και στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των 
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και των Κατηγοριών Παρέμβασης. 

(iii) μικρής κλίμακας τροποποιήσεις: α) στους Ειδικούς Στόχους στο πλαίσιο επικαιροποίησης 
της Λογικής της Παρέμβασης, β) στους Δείκτες Αποτελέσματος ως προς την περιγραφή 
τους και τις τιμές στόχους, γ) στους Δείκτες Εκροών  ως προς την περιγραφή -  τους 
στόχους  - την διατήρησή τους στο Πρόγραμμα, δ) στο Πλαίσιο Επίδοσης ως προς τους 
δείκτες και τους στόχους τους, ε) στις ενδεικτικές δράσεις ορισμένων Επενδυτικών 
Προτεραιοτήτων

(iv) Διαγραφή ή/και προσθήκη Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών (πεδίων) 
Παρέμβασης. 

(v) Αλλαγές στη χρήση χρηματοδοτικών μέσων.



χωρίς μεταβολή της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοποννήσου 2014-2020.

2. Οι εν λόγω μεταβολές - τροποποιήσεις του Ε. Π. Πελοποννήσου 2014-2020 είναι κυρίως 
δημοσιονομικού / χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και δεν διαφαίνεται να επιφέρουν αλλαγές 
ουσίας στο φυσικό αντικείμενο των παρεμβάσεων, ενώ δεν προκύπτουν πρόσθετες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον πέραν εκείνων που είχαν εντοπιστεί στην διαδικασία της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης που διενεργήθηκε κατά την αρχική έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος με τη (β) σχετική.

3. Με το (γ) σχετικό έγγραφο, κρίνεται ότι για δημοσιονομικές / χρηματοοικονομικές μεταβολές - 
τροποποιήσεις Ε.Π., δεν είναι απαραίτητη η νέα διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα αναφερόμενα στο (γ) σχετικό έγγραφο, σας 
γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΙΠΑ, ότι για την προτεινόμενη 2η αναθεώρηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 
έκθεση που υποβλήθηκε συνημμένα με το α΄ σχετικό και συνοδεύει το παρόν έγγραφο), δεν απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 5 της (δ) 
σχετικής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ
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