
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A 
CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020».

2 Διαδικασία για την ουσιαστική συμμετοχή σε τρι-
μερή διαβούλευση μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής, 
των διαχειριστών και των ιδιοκτητών Μη Παρα-
γωγικών Εγκαταστάσεων, και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων με αντικείμενο τον καθορισμό 
προτύπων και πολιτικών για την πρόληψη σοβα-
ρών ατυχημάτων κατ’ εφαρμογήν της παρ. 8 του 
άρθρου 6 του ν. 4409/2016 (Α’ 136).

3 Ορισμός των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων 
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής 
Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, ως δευτερεύοντες διατάκτες.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία οικ. 
2/120496/ΔΛΤΠ/09-05-2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2353).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 49695 (1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A 

CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο 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 κυβερνητικών 
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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. 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).

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

7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β’ 2473/2015) 
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014 
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2015) 6283/09-09-2015 απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A CBC Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2014 - 2020».

10. Το υπ’ αρ. 47177/06-05-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ 
του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφικής Συνεργασίας «Έγκριση 
προγραμματικής υπερδέσμευσης για την ένταξη πρά-
ξεων, καθ’ υπέρβαση του 120% της δημόσιας δαπάνης 
στον 4ο Άξονα και αύξησης του συνολικού ποσοστού 
Υπερδέσμευσης του Προγράμματος Συνεργασίας “Ελ-
λάδα-Βουλγαρία 2014 - 2020”».

11. Το υπ’ αρ. 49367/12-05-2022 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

12. Την υπ’ αρ. 49375/12-05-2022 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τρο-
ποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 4314/2014 για το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg 
V-A CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020».

13. Την ανάγκη αύξησης των προϋπολογισμών έντα-
ξης ενταγμένων πράξεων στον Άξονα 4, λόγω αύξησης 
φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της 59ης γραπτής διαδικασίας.

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

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A 
CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020» ως ακολούθως:

Η ΕΥΔ ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
δύναται να αυξήσει τον προϋπολογισμό ένταξης πρά-
ξεων στον Άξονα 4. Η συνολική αύξηση των προϋπο-
λογισμών των πράξεων που οδηγεί σε υπερδέσμευση 
άνω του 120% επί της δημόσιας δαπάνης του Άξονα 4, 
ανέρχεται σε 5.996.229,67 ευρώ, από τον οποίο ποσό 
3.853.301,71 ευρώ αφορούν στην Ελληνική συμμετοχή 
και στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η προκύπτουσα συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα 
4, ανέρχεται στο 143,11% της δημόσιας δαπάνης του 
και η συνολική υπερδέσμευση του προγράμματος θα 
ανέρθει στο 123,31% της δημόσιας δαπάνης του.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΥΔ Ρ/49550/1405 (2)
Διαδικασία για την ουσιαστική συμμετοχή σε τρι-

μερή διαβούλευση μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής, 

των διαχειριστών και των ιδιοκτητών Μη Παρα-

γωγικών Εγκαταστάσεων, και των εκπροσώπων 

των εργαζομένων με αντικείμενο τον καθορισμό 

προτύπων και πολιτικών για την πρόληψη σοβα-

ρών ατυχημάτων κατ’ εφαρμογήν της παρ. 8 του 

άρθρου 6 του ν. 4409/2016 (Α’ 136). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο 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.Ε.Ν.) (Α’ 160).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α’ 168).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Τον ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλ-
λευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

7. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις 
υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, 
τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 136) και ιδίως την παρ. 8 του άρθρου 6 αυτού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΠΔΑ/15104/386 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο και σκοπός

1. Η «Τριμερής διαβούλευση», όπως ορίζεται στην 
παρ. 34 του άρθρου 2 του ν. 4409/2016 (Α’  136) είναι 
μία επίσημη διευθέτηση με την οποία διενεργείται ο δι-
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άλογος και η συνεργασία ανάμεσα στην Αρμόδια Αρχή 
του ν. 4409/2016, τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες 
Μη Παραγωγικών Εγκαταστάσεων (Μ.Π.Εγκ.), καθώς και 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Αντικείμενο της 
διαβούλευσης είναι ο καθορισμός προτύπων και πολιτι-
κών για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων.

2. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της δια-
δικασίας διενέργειας της Τριμερούς διαβούλευσης και 
η διασφάλιση της ουσιώδους συμμετοχής των μερών.

3. Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που απαντώνται στην 
παρούσα και δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έν-
νοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4409/2016.

Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής και συμμετέχοντες

1. Η καθοριζόμενη με την παρούσα κοινή υπουργική 
απόφαση διαδικασία αναφέρεται: α) στην Αρμόδια Αρχή 
του ν. 4409/2016,

β) στους Διαχειριστές ή τους Ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ., σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4409/2016,

και
γ) στους εργαζομένους των οντοτήτων της περίπτω-

σης (β).
2. Η παρούσα δεν καταλαμβάνει άτομα που βρίσκο-

νται κοντά ή πάνω σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις για 
άλλο σκοπό, όπως ενδεικτικά φοιτητές, υπαλλήλους/
συνεργάτες επιστημονικών ινστιτούτων που διεξάγουν 
επιστημονική έρευνα, εκπαιδευόμενους, επιθεωρητές 
ασφαλείας και λοιπό προσωπικό επιθεώρησης.

Άρθρο 3 
Τριμερής Διαβούλευση

Η Αρμόδια Αρχή συγκαλεί τριμερείς διαβουλεύσεις 
αποστέλλοντας σχετική πρόσκληση στους συμμετέ-
χοντες τουλάχιστον μία φορά ανά έτος ή συχνότερα 
εάν προκύπτει ανάγκη προς τούτο. Τη σύγκληση της 
τριμερούς διαβούλευσης μπορεί να ζητήσει και οποιο-
δήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 μέρη. Με 
την πρόσκληση προσδιορίζονται, ο τόπος και ο χρό-
νος διενέργειας της διαβούλευσης, τα προς συζήτηση 
θέματα και καλούνται οι συμμετέχοντες, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στο άρθρο 2, να ορίσουν τους εκπρο-
σώπους τους.

Οι συναντήσεις δύναται να πραγματοποιούνται στα 
γραφεία του Διαχειριστή ή του Ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ., σε 
χώρο που συμφωνούν τα μέρη, στα γραφεία της Αρ-
μόδιας Αρχής, ή ακόμα και με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τηρούνται 
πρακτικά, τα οποία αφού εγκριθούν από όλα τα μέρη 
καταχωρούνται από την Αρμόδια Αρχή σε σχετικό τη-
ρούμενο αρχείο. Οι εισηγήσεις και απόψεις της Τριμε-
ρούς Διαβούλευσης εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη 
ως προς τον καθορισμός προτύπων και πολιτικών για την 
πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων.

Άρθρο 4 
Διαδικασία Επιλογής Εκπροσώπων 
των Εργαζομένων

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ένας για κάθε οντό-
τητα της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας 

με τον αναπληρωτή του, ορίζονται από την πλέον αντι-
προσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνω-
ση εκάστης οντότητας και εφόσον στην επιχείρηση δεν 
λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση από τα συμβούλια 
εργαζομένων. Ελλείψει αυτών, δια της εκλογικής διαδικα-
σίας. Ο Διαχειριστής ή ο Ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. αναλαμβά-
νει την υποχρέωση να διευκολύνει την πρώτη διαδικασία 
εκλογής των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Σε περίπτωση εκλογών, δικαίωμα εκλέγειν για την ανά-
δειξη εκπροσώπων των εργαζομένων κάθε οντότητας 
της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας έχουν 
όλοι οι εργαζόμενοι αυτής. Εντός επτά (7) ημερών από 
την ημέρα της διενέργειας των εκλογών, ο Διαχειριστής ή 
Ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. ενημερώνει εγγράφως ή με ηλεκτρο-
νική αλληλογραφία την Αρμόδια Αρχή για την εκλογή των 
εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωτών 
τους και της κοινοποιεί τα πρακτικά της ψηφοφορίας στα 
οποία αναφέρεται ο αριθμός των δικαιουμένων ψήφου 
εργαζομένων και των ψηφισάντων, τα στοιχεία επικοι-
νωνίας των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων 
και των αναπληρωτών τους και τα σχετικά της εκλογικής 
διαδικασίας. Το σύνολο των προαναφερομένων τηρείται 
στο σχετικό αρχείο που τηρεί η Αρμόδια Αρχή.

Άρθρο 5 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και  Περιβάλλοντος και
Κοινωνικών Υποθέσεων Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι   

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/48691/2883 (3)
Ορισμός των Προϊσταμένων των Επιθεωρήσεων 

Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενι-

κής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, ως δευτερεύοντες δι-

ατάκτες. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το Μέρος Β’ του ν. 4915/2022 (Α’ 63),
2) το άρθρο τρίτο της από 13/08/2021 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156),

3) το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),
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4) το άρθρο 81 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), 
5) τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

6) 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),

7) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145), 

8) την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01.04.2020  
(Υ.Ο.Δ.Δ. 247) υπουργική απόφαση «Διορισμός Υπηρε-
σιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (ΑΔΑ: 91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ) και

9) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
τρέχοντος έτους και του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζουμε τους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσε-
ων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής 
Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ως δευτερεύοντες διατάκτες σύμφωνα 
με το άρθρο 65 του ν. 4270/2014 και το άρθρο 81 του 
ν. 4446/2016, για τις πιστώσεις που τίθενται στη διάθεσή 

τους κατ’ εντολή του Κύριου Διατάκτη, πλην των ρητά 
κατονομαζόμενων δαπανών με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 1 του π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
 Στην υπό στοιχεία οικ. 2/120496/ΔΛΤΠ/09-05-2022 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 2353) στη σελίδα 23195 στη Β’ στήλη, στον 41 στίχο 
εκ των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «2/37345/0004/2020» 
στο ορθό: «2/37345/0004/2010». 

 (Από το Υπουργείο Οικονομικών)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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