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1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙ-
ΓΑΙΟ 2014-2020».

2 Διαδικασία τροποποίησης της απόφασης έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση αλ-
λαγής καυσίμου από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο 
ή υγρό καύσιμο στη βιομηχανία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ.  91687 (1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

2014-2020».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού, σε συνδυασμό με το άρ-
θρο  66 του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ-
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμμα-
τική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 

“Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/18.11.2015 
απόφαση  του Υφυπουργού Οικονομίας, ανάπτυξης 
και τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 
παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 
υπ’ αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) όπως ισχύει» (Β’ 2473) και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014)10179/18.12.2014 απόφα-
ση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».

10. Την υπό στοιχεία C(2021)9165/7.12.2021 εκτελεστι-
κή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης 
ορισμένων στοιχείων του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» 
και τη συνακόλουθη τροποποίηση των χρηματοδοτικών 
του πινάκων.

11. Την υπ’ αρ. 135200/10.12.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τεχνική προσαρ-
μογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, “Ανατολική Μακεδο-
νία Θράκη”, “Κεντρική Μακεδονία” “Θεσσαλία”, “Ήπειρος”, 
“Δυτική Ελλάδα”, “Δυτική Μακεδονία”, “Στερεά Ελλάδα”, 
“Πελοπόννησος”, “Ιόνια Νησιά”, “Βόρειο Αιγαίο”, “Κρήτη”, 
“Αττική”, “Νότιο Αιγαίο”» (Β’ 6026).

12. Το υπ’ αρ. 3156/6.9.2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περί αίτησης τροποποίησης 
ποσοστού δέσμευσης πόρων των Αξόνων Προτεραιότη-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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τας 4 και 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», καθώς και το από 20/9/2022 συμπλη-
ρωματικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ε.Υ.Δ.

13. Το υπ’  αρ.  90287/20-9-2022 ενημερωτικό της 
Ε.Υ.Σ.Ε., προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ.

14. Την υπ’ αρ. 90847/22-9-2022 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροπο-
ποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».

15. Την ανάγκη άμεσης τροποποίησης δράσεων 
για τη διασφάλιση υπερδέσμευσης ασφαλούς κλει-
σίματος του ΕΚΤ, καθώς και την απρόσκοπτη τεχνική 
υποστήριξη δικαιούχων ΕΤΠΑ στο Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙ-
ΓΑΙΟ 2014-2020».

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙ-
ΓΑΙΟ 2014-2020», ως ακολούθως:

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97025/6580 (2)
Διαδικασία τροποποίησης της απόφασης έγκρι-

σης περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση αλ-

λαγής καυσίμου από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο 

ή υγρό καύσιμο στη βιομηχανία. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειο-

δότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 209).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως τροποποι-
ήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1369 του Συμβουλίου της 
5ης Αυγούστου 2022 σχετικά με συντονισμένα μέτρα 
μείωσης της ζήτησης αερίου (L 206).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα, δεν προκύπτει 
δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας τροποποίησης της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δυνάμει της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, στην περίπτωση 
αλλαγής καυσίμου από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο ή 
υγρό καύσιμο.

Άρθρο 1
Διαδικασία τροποποίησης 
της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων 
στην περίπτωση αλλαγής καυσίμου 
από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο 
ή υγρό καύσιμο στη βιομηχανία

1. Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τη μείωση της 
ζήτησης φυσικού αερίου και την προώθηση της μετά-
βασης σε άλλα είδη καυσίμων, σε εφαρμογή της παρ. 3 
του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1369 του Συμ-
βουλίου της 5ης Αυγούστου 2022 σχετικά με τα απαιτού-

Άξονας Τίτλος Άξονα ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

4 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 131,83 %

6 Τεχνική Υποστήριξη 
ΕΤΠΑ 156,81 %

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 184,99% της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του Ε.Π. υπερδέσμευση θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι
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μενα συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης αερίου, 
η προσωρινή αλλαγή του καυσίμου που χρησιμοποιείται 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών έργων και 
δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, από φυσικό αέριο 
σε άλλο αέριο ή σε υγρό καύσιμο, όπως ενδεικτικά βι-
οαέριο, υγραέριο ή πετρέλαιο, θεωρείται μη ουσιώδης 
τροποποίηση και για την περιβαλλοντική αδειοδότη-
σή της ακολουθείται η διαδικασία της υποπερ. αα’ της 
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). 
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τα υποστηρικτι-
κά ή συνοδά έργα που απαιτούνται για την αλλαγή του 
καυσίμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται ως 
αυτοτελή έργα στην κατηγορία Α’ του άρθρου 1 του 
ν. 4014/2011 (Α’ 209).

2. Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, δεν 
απαιτούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες 
υπηρεσίες.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   
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*02050732809220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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