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Θέμα: Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

2021-2025.

Σχετ.: 1. Το με α.π. 1913/331694/23.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το 
οποίο υποβλήθηκε η αναφερόμενη στο θέμα μελέτη (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/111977/7092/24.11.2021).

2. Το με α.π. 252/52779/25.2.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το 
οποίο με το οποίο γνωστοποιήθηκε η διαδικτυακή ανάρτηση της αναφερόμενης στο θέμα 
μελέτης (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19720/1265/28.2.2022).

3. H ΚΥΑ υπ’ αρ. 107017/2006 (Β΄ 1225) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ υπ’ αρ. 40238/2017 (Β΄ 3759).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Τομεακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025 σας 

γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προέβη στον έλεγχο του περιεχομένου της ΣΜΠΕ σύμφωνα με το 

παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της 3ης σχετικής ΚΥΑ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα του 

φακέλου.

Η εν λόγω ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://bit.ly/3stVZbr.

mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr
https://bit.ly/3stVZbr


Σελ. 2 από 6

Οι αποδέκτες του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις της 3ης σχετικής ΚΥΑ, παρακαλούνται για τις 

ενέργειες αρμοδιότητάς τους, ως εξής:

1. Οι Δημόσιες Αρχές παρακαλούνται να λάβουν γνώση της ΣΜΠΕ από τον ως άνω διαδικτυακό 

τόπο και να διατυπώσουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του 

περιεχομένου της, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της 3ης σχετικής ΚΥΑ, μέσα 

σε προθεσμία σαρανταπέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

2. Τα Περιφερειακά Συμβούλια παρακαλούνται:

 Να διατυπώσουν εγγράφως τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του 

περιεχομένου της ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της 3ης 

σχετικής ΚΥΑ, μέσα σε προθεσμία σαρανταπέντε (45) ημερών από την παραλαβή του 

παρόντος.

 Να θέτουν στη διάθεση του κοινού, όποτε τους ζητούνται, τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω 

διαδικτυακή διεύθυνση. Σε περίπτωση που θεωρήσουν αναγκαία την αποστολή 

έντυπου φακέλου της ΣΜΠΕ, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Αρχή Σχεδιασμού, η 

οποία οφείλει να προβεί άμεσα στη διάθεσή του.

3. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Αρχή Σχεδιασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 

του άρθρου 7 της 3ης σχετικής ΚΥΑ, παρακαλείται:

 Να δημοσιοποιήσει στο κοινό την έναρξη της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ όπως αυτή 

βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, εντός πέντε (5) ημερών 

από την παραλαβή του παρόντος έγγραφου. Η δημοσιοποίηση της έναρξης δημόσιας 

διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ θα πρέπει να γίνει με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης 

σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας ή στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Αρχής Σχεδιασμού. Επισυνάπτεται υπόδειγμα ανακοίνωσης.

 Να δώσει στο ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του, 

εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης επί 

της ΣΜΠΕ, τα αποδεικτικά διενέργειας της παραπάνω δημοσιοποίησης θα πρέπει να 

διαβιβασθούν στην Υπηρεσία μας.
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Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 4.2.δ του άρθρου 7 της 3ης σχετικής απόφασης, η 

Αρχή Σχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπροσθέτως και επιλεκτικά οποιοδήποτε 

άλλο πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονικά μέσα, δημόσιες ακροάσεις, συνεντεύξεις, ανοικτές 

συζητήσεις, διάλογο μέσω διαδικτύου, που κατά την κρίση της καθιστά ουσιαστική τη 

συμμετοχή του κοινού.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των σαρανταπέντε (45) ημερών και ανεξάρτητα από το εάν 

έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις, η Υπηρεσία μας 

δύναται να προβεί στην εκπόνηση σχεδίου απόφασης περιβαλλοντικής έγκρισης ή μη του σχεδίου, 

σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της 3ης σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, με βάση το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ, το σχέδιο δεν αναμένεται να προκαλέσει 

διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η διαβούλευση 

με όμορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

σε διασυνοριακό πλαίσιο.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
srekka@minagric.gr 
(για ενέργειες Αρχής Σχεδιασμού, συνημμένο υπόδειγμα ανακοίνωσης)

β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
gensecr@hq.minagric.gr 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

α) Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού

β) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής

γ) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης

δ) Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

ε) Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

στ) Διεύθυνση Προστασίας Δασών

ζ) Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
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3. Υπουργείο Τουρισμού
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
mailbox@mintour.gr 

4. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
genikos@ypai.gr 

β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων
ggllpne@yna.gov.gr 

5. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
gsecoff@culture.gr

6. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
ggmsec@yme.gov.gr

β) Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υποδομών
ggy@yme.gov.gr

7. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
secretary.gen.dy@moh.gov.gr

8. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
info@ypes.gr 

9. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
gramat@pamth.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
dphs@pamth.gov.gr 

10. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
persymb@pkm.gov.gr 

β) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
gdanap@pkm.gov.gr 

mailto:mailbox@mintour.gr
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11. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

α) Περιφερειακό Συμβούλιο 
info@pdm.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
d.pxs@pdm.gov.gr 

12. Περιφέρεια Ηπείρου

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
perifereiako.symvoulio@php.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
p.bolanou-papageorgiou@php.gov.gr 

13. Περιφέρεια Θεσσαλίας

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
persymv.pro@thessaly.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
periv.xorsxed@thessaly.gov.gr 

14. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
proedros_ps@pin.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
pin@pin.gov.gr 

15. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
grammateia.ps.pde@pde.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
dpxs@pde.gov.gr 

16. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
gram_per_symvouliou@pste.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
dpehos@pste.gov.gr 

17. Περιφέρεια Αττικής

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
ssona@patt.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
dperbna@patt.gov.gr 
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18. Περιφέρεια Πελοποννήσου

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
grammateia@ppel.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
grammateia@ppel.gov.gr 

19. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
ddtso@1730.syzefxis.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
dpxs@cycl.pnai.gov.gr 
di.perivalon@pnai.gov.gr 

20. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
pv@pvaigaiou.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
pv@pvaigaiou.gov.gr 

21. Περιφέρεια Κρήτης

α) Περιφερειακό Συμβούλιο
tyso@crete.gov.gr 

β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
d.pexws@crete.gov.gr 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
dgrouzis@mnec.gr 
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