
Σε συνέχεια του ανωτέρω (α)  σχετικού εγγράφου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η εν 
θέματι ερώτηση Βουλής των Βουλευτών του κόμματος «Σύριζα» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, 
προς απάντηση της 10ης ερώτησης αναφορικά με το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας γνωρίζουμε τα 
εξής:

 Κάθε Περιφέρεια είναι αρμόδια για την κατάρτιση του οικείου ΠεΣΠΚΑ (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 
4414/2016).

 Το ΠεΣΠΚΑ […] εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με εισήγηση της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας και μετά από γνώμη της 
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εισηγείται για τη συμβατότητα 
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ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλής με θέμα «Άμεση αποζημίωση πληγέντων, αποκατάσταση ζημιών και 
αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου»

ΣΧΕΤ. α) Έγγραφο Βουλής των Ελλήνων (Σύριζα) με α.π. 3468/22-01-2021 (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7078/139/25-01-2021)

β) To άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149) για τα «Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική (ΠεΣΠΚΑ)»

γ) Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105082/2299/14-11-2019 έγγραφο μας με το οποίο δόθηκαν 
οδηγίες προς τις Περιφέρειες αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης των Περιφερειακών 
Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

δ) Το με α.π. ΔΠΧΣ2040/13-05-2020  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε το οικείο ΠεΣΠΚΑ (ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/74484/1361/30-07-2020)

ε) Η με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/74484/1361/19-01-2021 γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού 
Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης.
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του ΠεΣΠΚΑ με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της ΕΣΠΚΑ (παρ. 2 του  άρθρου 43 του ν. 
4414/2016).

 Η προαναφερθείσα προβλεπόμενη στην παρ. 2 του  άρθρου 43 του ν. 4414/2016 γνωμοδότησή μας 
έχει ολοκληρωθεί και αποσταλεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ε σχετικό).

 Κατόπιν οριστικοποίησης του περιεχόμενου του ΠεΣΚΠΑ, βάσει των γνωμοδοτήσεων της Υπηρεσίας 
μας και της οικείας Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, η Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης θα πρέπει να ολοκληρώσει την κατάρτιση της οικείας ΣΜΠΕ (του οριστικοποιημένου 
ΠεΣΠΚΑ) και να τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. για την 
υποβολή του ΠεΣΠΚΑ στη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης της υπ’ αριθμ.  
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-08-2006  Κ.Υ.Α. (Α’ 1225). Το σχέδιο ή πρόγραμμα, όπως τελικά θα 
εγκριθεί πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο  με την απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. (γ σχετικό)

 Το σχέδιο ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας με το (δ) σχετικό, περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την ενίσχυση πρόληψης των ζημιών 
από τα πλημμυρικά φαινόμενα:

o Επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

o Πρόβλεψη δημιουργίας χώρων υποδοχής και βραχυχρόνιας διαμονής πολιτών για την 
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.

o Ανάπτυξη Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων.

o Σύνταξη – Επικαιροποίηση Στρατηγικών Σχεδίων (MaNAr Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας.

o Μέτρα Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων από Πλημμύρες.

o Μελέτη εφαρμογής κατασκευαστικών έργων και επεμβάσεων για την προστασία της 
Λίμνης Βιστωνίδας και Λίμνης Ισμαρίδας από πλημμυρικά φαινόμενα.

o Προώθηση του σχεδιασμού Προγραμμάτων Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας με βάση τα επίπεδα τρωτότητας- Διαχείριση ζημιών και καταστροφών σε 
περιοχές γεωργικών εδαφών από ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ. πλημμύρες, άνοδος 
στάθμης της θάλασσας, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, κλπ.

Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις. 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο. Τσιώτας-Γωγούσος
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