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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025.

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  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. Υ22/2021 (Β΄ 2607) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».

4. 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».

5. Το με α.π. 59464/10.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
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Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/24350/1627/12.3.2021).

6. Το με α.π. 72709/26.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο αναφέρεται η ανάρτηση της ΣΜΕ στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Κρήτης (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/28816/1952/26.3.2021).

7. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38411/2614/20.4.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, στο οποίο 

αναφέρθηκε η διαδικτυακή ανάρτηση της ΣΜΠΕ (https://bit.ly/3uKT9NV) και, στο πλαίσιο 

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

7.1. Από την Αρχή Σχεδιασμού (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Κρήτης) να δημοσιοποιήσει στο κοινό την έναρξη της διαβούλευσης της 

ΣΜΠΕ και να δώσει στο ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει τις 

απόψεις του.

7.2. Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, να διατυπώσει τη γνώμη του επί του 

περιεχομένου της ΣΜΠΕ και να θέσει στη διάθεση του κοινού, όποτε ζητηθεί, τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ.

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

περιεχομένου της ΣΜΠΕ:

7.3.1. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

7.3.2. Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7.3.3. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7.3.4. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

7.3.5. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

7.3.6. Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

7.3.7. Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.

7.3.8. Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

8. Την υπ’ αρ. 27/2021 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της 

Περιφέρειας Κρήτης, με θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (ΑΔΑ: ΨΓΤ47ΛΚ-ΒΑ0, α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56308/3716/9.6.2021 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59592/3907/18.6.2021).
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9. Τις ακόλουθες διαπιστώσεις και σταθμίσεις:

9.1. 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 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 

προβλέπεται στην ως άνω ΠΥΣ. 

9.2. 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 Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κρήτης 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 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 (ΠΠΑ ΚΡ 2021-2025 

εφεξής) εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό «Κρήτη δυναμική, βιώσιμη, ευφυή, με κοινές αξίες 

και κοινωνική συνοχή, δημιουργική με ταυτότητα και αυτοπεποίθηση», με δράσεις στα εξής 

πεδία:

1. Ποιοτική Ανάπτυξη, με εξειδίκευση της οικονομίας περιβαλλοντικά φιλικής, ενσωμάτωση 

καινοτομιών και εφαρμογών ΤΠΕ και παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας.

2. Δυναμική Κοινωνική Συνοχή, με ενίσχυση της δημογραφικής/κοινωνικής δυναμικής, 

φροντίδα ευάλωτων ηλικιακών/κοινωνικών ομάδων και δημιουργία ευκαιριών για τους 

νέους μέσα από ενεργές και δυναμικές πολιτικές σε αντιδιαστολή της παθητικής 

αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων.
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3. Ενεργός Περιβαλλοντική Διαχείριση, με πρόληψη επιπτώσεων στο περιβάλλον, ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πόρων και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα έργα 

και δραστηριότητες.

4. Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, με ενίσχυση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης και 

της ενεργού και αποδοτικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή 

διαδικασία και υιοθέτηση κοινωνικών καινοτομιών. 

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 ΠΠΑ ΚΡ 2021-2025, όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ δεν 

χρειάζεται να υποστούν διαφοροποιήσεις πριν την έγκρισή του, διότι το πρόγραμμα ενσωματώνει 

επαρκώς την περιβαλλοντική διάσταση, κυρίως στα πεδία 1 και 3.

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 ΠΠΑ ΚΡ 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 ΠΠΑ ΚΡ 2021-2025. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Σχεδιασμού 

οφείλει να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται 

ότι οι δράσεις του ΠΠΑ ΚΡ 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:

1.1. Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο, κατά την υλοποίηση κάθε δράσης του 

ΠΠΑ ΚΡ 2021-2025, έχουν ληφθεί υπόψη:

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

ότι αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και στην 

προσαρμογή στις μεταβολές που συντελέστηκαν 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).
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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. Οι κατευθύνσεις και απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

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

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 

και στη γαλάζια ανάπτυξη.

1.1.9. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

1.2. Απαίτηση ένταξης στο σχεδιασμό των δράσεων του ΠΠΑ ΚΡ 2021-2025, ιδίως σε 

εκείνων που αφορούν στους αναπτυξιακούς στόχους «Έξυπνη Ανάπτυξη», «Πράσινη 

Ανάπτυξη» και «Ανάπτυξη Υποδομών», 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.

2. Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση φυσικών 

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

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΠΑ ΚΡ 2021-2025 ή να ενισχυθούν από το πρόγραμμα, θα 

πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

2.1. Βελτιστοποίηση χωροθέτησης: οι υποδομές και επενδύσεις 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 υποδομές και 

επενδύσεις που ενισχύονται από το πρόγραμμα πρέπει να ενσωματώνουν σχέδια 

περιορισμού και αντιμετώπισης κινδύνων ρύπανσης ή καταστροφής του φυσικού 

περιβάλλοντος (δασικές εκτάσεις, αγροτικά οικοσυστήματα, θαλάσσιο περιβάλλον 

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

σχεδιασμό των υποδομών και επενδύσεων 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 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, 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 πρόγραμμα πρέπει να 

ενσωματώνει κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας και ανταπόκρισης των 

ενισχυόμενων υποδομών και επενδύσεων στους στόχους διατήρησης των 

προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, καθώς και έλεγχο συμβατότητας με τις 

προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης των επηρεαζόμενων περιοχών.

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

τη λειτουργία των υποδομών και επενδύσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

του προγράμματος ή να ενισχυθούν από αυτό, πρέπει να ακολουθούνται οι εξής 

κατευθύνσεις:

3.1. Ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας: Οι επενδύσεις εντός αστικών συγκροτημάτων 

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, όπως η ηλεκτροκίνηση.

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

προγράμματος 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 υποδομών 

και επενδύσεων εντός ή σε γειτνίαση με αστικές περιοχές, 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.
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4. Η εφαρμογή των προτάσεων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

διατυπώνονται στην ενότητα 8.1 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 

προγράμματος, πρέπει να πραγματοποιείται με τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων 

που θα καταγράφονται κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος.

2. Ως εκ τούτου, στο μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος 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 πραγματοποιείται στην αρχή κάθε 

δεύτερου έτους από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και αποτυπώνεται σε 

έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτησή της 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 8.2 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 προγράμματος.

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

προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 

(Β΄ 1225), όπως ισχύει.

Ε. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις

Η Αρχή Σχεδιασμού προβαίνει, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της παρούσας 

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

ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας, καθώς και με 

δημοσίευση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Υπουργείου.
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Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

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

απόφαση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σ. ΠΕΤΣΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναρτητέα Πράξη
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