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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Γ
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11 
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Πληροφορίες: Α. Κουλίδης

Α. Σαργιάνου
Τηλέφωνο: 210 641 7951

210 641 7953
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr 

Θέμα: Μη αναγκαιότητα στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού 
προελέγχου για το πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027.

Σχετ.: 1. Το με α.π. 5338/19.10.2021 έγγραφό σας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/98237/6333/20.10.2021).

2. Η ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 40238/2017 (Β΄ 3759).

Σε απάντηση του 1ου σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη 2η σχετική ΚΥΑ, υποβάλλονται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης τα σχέδια ή προγράμματα που εκπονούνται για έναν ή περισσότερους από τους 
τομείς γεωργίας, δασοπονίας, αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης 
αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, πολεοδομικού ή 
χωροταξικού σχεδιασμού ή χρήσης γης και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές 
άδειες έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, καθώς 
και τα σχέδια και προγράμματα τα οποία στο σύνολό τους ή εν μέρει υλοποιούνται σε 
περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και τα 
οποία ενδέχεται να τις επηρεάσουν σημαντικά.

2. Από τα αναφερόμενα στο 1ο σχετικό προκύπτει ότι:

2.1. Οι δράσεις του προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 στοχεύουν στη:

2.1.1. Δημιουργία εθνικής βάσης διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης φυσικών 
καταστροφών.

2.1.2. Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, 
καθώς και εκπόνηση των masterplans που προβλέπονται στα διαχειριστικά 
σχέδια κινδύνου πλημμυρών.
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2.1.3. Αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας από ανθρωπογενείς 
κινδύνους και φυσικές καταστροφές.

2.1.4. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού.

2.2. Στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται έργα υποδομής για την πρόληψη ή 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα).

3. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνεται ότι:

3.1. Οι δράσεις του προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 δεν εμπίπτουν 
στους τομείς που αναφέρθηκαν στην παρ. 1 παραπάνω

3.2. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 δεν περιέχει δράσεις που 
πρόκειται να καθορίσουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και 
δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.

3.3. Tα έργα και οι δραστηριότητες του προγράμματος δεν διαφαίνεται να έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν το περιβάλλον κατά αρνητικό τρόπο, ακόμη και αν 
υλοποιηθούν εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 υπό τους περιορισμούς και τις 
απαιτήσεις που ισχύουν εντός των περιοχών αυτών.

4. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 δεν υπάγεται στην 
υποχρέωση στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού προελέγχου της 2ης 
σχετική ΚΥΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ
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