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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025.

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) «Εκτίμηση 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 (ΦΕΚ 3759 

Β/25.10.2017).

2. Την υπ’ αρ. 2/2021 (Β΄ 45) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Νικόλαο Ταγαρά».

3. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

4. Το με α.π. 32682/18.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο 

υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
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του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25901/1756/18.3.2021).

5. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34051/2329/8.4.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, στο οποίο 

αναφέρθηκε η διαδικτυακή ανάρτηση της ΣΜΠΕ (http://epa.gov.gr/?page_id=20) και, στο 

πλαίσιο του άρθρου 7 της ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, ζητήθηκε:

5.1. Από την Αρχή Σχεδιασμού (Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) να 

δημοσιοποιήσει στο κοινό την έναρξη της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ και να δώσει 

στο ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του.

5.2. Από τα Περιφερειακά Συμβούλια του συνόλου των Περιφερειών της χώρας, να 

διατυπώσουν τη γνώμη τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ και να θέσουν στη 

διάθεση του κοινού, όποτε τους ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του 

φακέλου ΣΜΠΕ.

5.3. Από τις ακόλουθες Δημόσιες Αρχές να διατυπώσουν τη γνώμη τους επί του 

περιεχομένου της ΣΜΠΕ:

5.3.1. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

5.3.2. Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5.3.3. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5.3.4. Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 

Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5.3.5. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

5.3.6. Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Τουρισμού.

5.3.7. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5.3.8. Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5.3.9. Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.

6. Το από 29.4.2021 έγγραφο του νομικού προσώπου «Δίκτυο Φορέων & Πολίτων για την 

Προστασία των Αγράφων», με παρατηρήσεις κατά της συμπερίληψης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/42614/2879/29.4.2021).

http://epa.gov.gr/?page_id=20
ΑΔΑ: ΨΤ8Γ4653Π8-ΟΡΔ



Σελίδα 3 από 10

7. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/44686/2976/10.5.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο 

διαβιβάστηκε στην Αρχή Σχεδιασμού το υπ’ αρ. 6 παραπάνω έγγραφο, για απόψεις και 

ενδεχόμενες ενέργειες.

8. Το με α.π. 93684/1123/10.5.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με θετική 

γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/44757/2987/10.5.2021).

9. Το με α.π. 102187/270/19.5.2021 έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/48199/3198/19.5.2021), με το οποίο 

διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ η υπ’ αρ. 55/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ: 6Θ3Η7ΛΗ- Β2Ψ).

10. Το με α.π. 57839/24.5.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με απαντήσεις 

σχετικά με τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. 6 παραπάνω έγγραφο (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50292/3328/25.5.2021).

11. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/34297/380/25.5.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50375/3345/25.5.2021).

12. Το με α.π. 131332/214/27.5.2021 έγγραφο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δυτικής Ελλάδας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/51785/3453/27.5.2021), με το οποίο διαβιβάζεται στη 

ΔΙΠΑ η υπ’ αρ. 28/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με 

θετική υπό όρους γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ: 669Δ7Λ6-ΦΩΠ).

13. Το με α.π. 50359/7.6.2021 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/55084/3657/7.6.2021), με το οποίο 

διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ η υπ’ αρ. 69/2021 απόφασή της, με θετική υπό όρους 

γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ: Ψ55Ι7ΛΨ-ΤΗ2).

14. Το με α.π. 69161/4513/11.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας 

Νότιου Αιγαίου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57140/3773/11.6.2021), με το οποίο διαβιβάζεται στη 

ΔΙΠΑ η υπ’ αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου, με 

θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ: ΩΙΤ77ΛΞ-103).

15. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57970/3972/15.6.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο 

διαβιβάστηκαν στην Αρχή Σχεδιασμού οι υπ’ αρ. 9, 12 και 13 παραπάνω αποφάσεις, για 

απόψεις και ενδεχόμενες ενέργειες.

16. Το με α.π. 71360/25.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με απαντήσεις επί 

των ζητημάτων που τέθηκαν με τις υπ’ αρ. 9, 12 και 13 παραπάνω αποφάσεις (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62085/4085/28.6.2021).
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17. Το με α.π. 374650(483)/29.6.2021 έγγραφο της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 

Αγροτικής Οικονομίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62854/4136/29.6.2021), με το οποίο διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ η υπ’ αρ. 44/2021 

απόφασή της, με θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ: 67ΝΤ7ΛΛ-ΨΦΦ).

18. Το με α.π. 547466/2.7.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, με θετική υπό όρους εισήγηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64203/4224/2.7.2021).

19. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις:

19.1. Με τον ν. 4635/2019 (Α΄ 167) θεσμοθετήθηκε η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η 

υποχρέωση υπαγωγής των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους σε 

στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες, ενώ με 

την υπ’ αρ. 38/31.8.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 174) εγκρίθηκε το 

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και προσδιορίστηκαν οι πόροι για την 

υλοποίησή του. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 2021-2025 προβλέπεται στην ως άνω ΠΥΣ. 

19.2. Βάσει του περιεχομένου του προγράμματος και σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, το 

πρόγραμμα δεν αναμένεται να προκαλέσει διασυνοριακές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και ως εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η διαβούλευση με όμορα κράτη 

που είναι είτε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση 

του Espoo για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό 

πλαίσιο.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων 2021-2025, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 

των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης, με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και 

κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίησή του, με μέριμνα 

της Αρχής Σχεδιασμού, καθώς και του συνόλου των φυσικών και νομικών προσώπων που θα 

συμμετάσχουν στις ως άνω ενέργειες.

Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 

(ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα 

της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, 

ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της 

απασχόλησης στη χώρα.
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Το ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 αποτελείται από τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής και 

ένα υποπρόγραμμα υποστήριξης, τα οποία αποσκοπούν στην υλοποίηση ειδικών αναπτυξιακών 

στόχων σύμφωνα με την εξής διάρθρωση:

1. Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος

 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων

 Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

 Ενίσχυση Στρατηγικών Επενδύσεων

 Ενίσχυση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 Βελτίωση Μηχανισμών υποστήριξης ΜΜΕ

2. Υποπρόγραμμα 2: Ενίσχυση της βιομηχανίας

 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων

 Αποζημιώσεις – έκτακτη στήριξη – έκτακτα μέτρα

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

 Προσαρμογή της Ελληνικής Βιομηχανίας στις προκλήσεις της Ψηφιακής και 

Πράσινης Μετάβασης και της Διεθνοποίησης

 Εκσυγχρονισμός Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Υποδομών για την προσέλκυση 

επενδύσεων

 Ενίσχυση τομεακών σχεδίων ανάπτυξης

 Ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων

 Αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος 

Υποδομών Ποιότητας

 Αναβάθμιση και βελτίωση εθνικού συστήματος διανοητικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας

3. Υποπρόγραμμα 3: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας

 Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε 

τομείς αιχμής (συμπεριλαμβάνονται υποδομές και συνεργατικά σχήματα)

 Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα

 Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις

 Συστάδες ανάπτυξης

4. Υποπρόγραμμα 4: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στήριξης και αναβάθμισης της εμπορικότητας στα 

αστικά κέντρα

 Προστασία του καταναλωτή και πληροφόρηση επιχειρήσεων

 Στήριξη του ελληνικού σήματος προέλευσης προϊόντων

5. Υποπρόγραμμα 5: Υποστήριξη προγράμματος

 Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων βάσει νόμου
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 Διαμόρφωση και λειτουργία συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και 

συντονισμού, και υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠΑ και του συνόλου των 

επιμέρους προγραμμάτων του

 Διαμόρφωση και λειτουργία συμπληρωματικών ή/ και εξειδικευμένων εργαλείων 

διαχείρισης, και υποστήριξη της υλοποίησης του ΤΠΑ

Β. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και 

διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του προγράμματος

Β.Ι. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης

Η διάρθρωση και το περιεχόμενο του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, όπως αυτό περιγράφεται στη 

ΣΜΠΕ δεν χρειάζεται να υποστούν διαφοροποιήσεις πριν την έγκρισή του, διότι:

 Το πρόγραμμα ενσωματώνει επαρκώς την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις κύριες 

επιδιώξεις του.

 Ειδικότερα, ο στόχος του υποπρογράμματος 2 για την προσαρμογή της ελληνικής 

βιομηχανίας στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, ενισχύει σημαντικά 

την περιβαλλοντική συμβατότητα του προγράμματος.

 Οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 αφορούν κυρίως 

την υλοποίηση ορισμένων έργων και παρεμβάσεών του, και θα αντιμετωπισθούν με τους 

όρους, τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις που τίθενται ακολούθως για την έγκρισή 

του.

Β.ΙΙ. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος 

που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του προγράμματος

Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος, η έγκριση 

του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και 

κατευθύνσεις που ακολουθούν.

1. Η ολοκληρωμένη μέριμνα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει οριζόντια απαίτηση κατά τις 

διαδικασίες υλοποίησης του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή 

Σχεδιασμού οφείλει να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι δράσεις του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 (επενδύσεις, ενισχύσεις, 

εκσυγχρονισμοί κ.ά., όπως προκύπτουν από τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους) θα 

χαρακτηρίζονται από επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα. Δομικά στοιχεία της 

διαδικασίας αυτής μπορούν να αποτελέσουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα εξής:
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1.1. Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο, κατά την υλοποίηση κάθε δράσης του 

ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, έχουν ληφθεί υπόψη:

1.1.1. Οι εθνικές και ενωσιακές δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή, τόσο σε ότι 

αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και στην 

προσαρμογή στις μεταβολές που συντελέσθηκαν ή επέρχονται, όπως τα 

παραπάνω αποτυπώνονται στα σχετικά εθνικά ή περιφερειακά σχέδια.

1.1.2. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β΄ 4893/2019).

1.1.3. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Β΄ 185/2020).

1.1.4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Β΄ 

182/2021).

1.1.5. Η εθνική στρατηγική και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη 

βιοποικιλότητα.

1.1.6. Το σύστημα χωρικού σχεδιασμού (ν. 4759/2020 όπως ισχύει) και τα σχέδια 

που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του.

1.1.7. Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις όπως η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης

1.1.8. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (ν. 4277/2014 όπως ισχύει), 

καθώς και ανάλογα σχέδια που ενδέχεται να θεσπιστούν για τη 

Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

1.1.9. Οι κατευθύνσεις και απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών  και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

1.1.10. Οι εξελίξεις στο εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν στην 

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 

και στη γαλάζια ανάπτυξη.

1.1.11. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

1.2. Απαίτηση ένταξης στο σχεδιασμό των δράσεων του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, ιδίως 

σε εκείνων που αφορούν στη βιομηχανία και στις επενδύσεις (υποπρογράμματα 1 

και 2), συστήματος διασφάλισης ότι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία 

των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος, θα 

χαρακτηρίζονται εξαρχής από:

1.2.1. Συμμόρφωση στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θα θέτει το εκάστοτε 

πάγιο ρυθμιστικό πλαίσιο του περιβάλλοντος και οι περιβαλλοντικοί όροι 

του κάθε έργου.

1.2.2. Δυνατότητα και ετοιμότητα εξέλιξης προς τις απαιτήσεις που δημιουργεί η 

πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.
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2. Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση φυσικών 

πόρων, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδύσεων που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 ή θα ενισχυθούν από το 

πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

2.1. Βελτιστοποίηση χωροθέτησης: οι επενδύσεις στους κλάδους της μεταποίησης θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από κατάλληλες χωροθετήσεις των εγκαταστάσεών τους, 

κατά προτεραιότητα εντός οργανωμένων υποδοχέων ή εντός εκτάσεων με αυξημένη 

καταλληλότητα, ελαχιστοποιώντας την κατάληψη φυσικών ή ημιφυσικών εκτάσεων.

2.2. Περιορισμός κινδύνων και οχλήσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον: Οι επενδυτικές 

πρωτοβουλίες που ενισχύονται από το πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματώνουν 

σχέδια περιορισμού και αντιμετώπισης κινδύνων ρύπανσης ή καταστροφής του 

φυσικού περιβάλλοντος (δασικές εκτάσεις, αγροτικά οικοσυστήματα, θαλάσσιο 

περιβάλλον κ.ά.).

2.3. Αποφυγή αλλοιώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων: στο 

σχεδιασμό όλων των επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την 

αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των μεταβολών στην ποσοτική και ποιοτική κατάσταση 

των υδάτων.

2.4. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Η προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων ή 

παράκτιων σχηματισμών καθώς και η πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στο θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για την ενίσχυση από το 

πρόγραμμα έργων ή επενδύσεων σε παράκτιες ζώνες.

2.5. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής καινοτομίας: Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων που 

σχετίζονται με τις επενδύσεις του προγράμματος, θα πρέπει να ενσωματώνει στον 

μέγιστο εφικτό βαθμό τεχνολογίες και μεθόδους περιβαλλοντικής καινοτομίας, 

ιδίως ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αυτονομία, την κυκλική 

χρήση υλικών, ενέργειας και νερού, καθώς και την πληρέστερη ένταξη στο 

περιβάλλον της περιοχής υποδοχής.

2.6. Προστασία της βιοποικιλότητας: Η διαδικασία ένταξης στο ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 

έργων εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ιδίως όσων αφορούν σε 

επιχειρηματικές δράσεις με βάση του φυσικό κεφάλαιο, θα πρέπει να ενσωματώνει 

κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας και ανταπόκρισης στους στόχους 

διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, καθώς και έλεγχο 

συμβατότητας με τις προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης των επηρεαζόμενων 

περιοχών.
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3. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

τη λειτουργία των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 ή θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα, θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

3.1. Ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας: Οι επενδύσεις εντός αστικών συγκροτημάτων θα 

πρέπει να ενσωματώνουν μέτρα για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση χρήση μέσων 

συλλογικής μετακίνησης, ποδηλάτου και άλλων τρόπων μετακίνησης που 

διακρίνονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον.

3.2. Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος: Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των έργων του 

προγράμματος θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στο μέγιστο εφικτό βαθμό, στις αρχές 

της πράσινης δόμησης, της ελαχιστοποιημένης κατανάλωσης ενέργειας και της 

μείωσης στη συμβολή του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

3.3. Ενίσχυση της ασφάλειας ως προς την αποφυγή ατυχημάτων με επίπτωση στο 

περιβάλλον ή/και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους: Στο σχεδιασμό των 

επενδύσεων εντός ή σε γειτνίαση με αστικές περιοχές, θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται μέριμνα για την πρόληψη ατυχημάτων που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό και 

την αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

4. Η εφαρμογή των προτάσεων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

διατυπώνονται στην ενότητα 7.6 της ΣΜΠΕ καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον δεν έρχεται 

σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Γ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του προγράμματος

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του 

ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη συλλογή και επεξεργασία 

των στοιχείων που θα καταγράφονται κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του 

προγράμματος.

2. Ως εκ τούτου, στον μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος θα 

πρέπει να ενταχθούν πρόνοιες συλλογής στοιχείων που να αφορούν:

2.1. Στην εφαρμογή των όρων που τέθηκαν στην ενότητα Β.ΙΙ παραπάνω.

2.2. Σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ή ενισχύθηκαν από το 

πρόγραμμα. 

3. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα πραγματοποιείται στην αρχή κάθε 

δεύτερου έτους από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και θα αποτυπώνεται σε 

έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η οποία θα δημοσιοποιείται με ανάρτησή της 
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στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Σχεδιασμού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο 

ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης.

4. Η εφαρμογή των προτάσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης που διατυπώνονται στην 

ενότητα 7.7 της ΣΜΠΕ καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τα 

παραπάνω.

Δ. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025.

Σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που 

προβλέπονται στην ΚΥΑ με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (Β΄ 1225), όπως ισχύει.

Ε. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις

Η Αρχή Σχεδιασμού (Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) προβαίνει, εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της 

παρούσας απόφασης, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, με δημοσίευση 

σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας, καθώς και 

με δημοσίευση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Υπουργείου.

Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Στις πράξεις ή αποφάσεις έγκρισης του προγράμματος πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα 

απόφαση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναρτητέα Πράξη
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