
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-
πικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης σε εργασιακές σχέσεις, κατηγορίες 
και κλάδους.

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αρ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ.  671), (ΕΕ) αρ. 
2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, 
σ. 4) και (ΕΕ) αρ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 
138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια 
αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του το-
μέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρα-
τηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β’ 5/2018).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 41723οικ. (1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-

πικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης σε εργασιακές σχέσεις, κατηγορίες 

και κλάδους. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).

2. Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 και την παρ. 3 
του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης» (Α΄ 7).

8. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΥΟΔΔ 221).

9. Την υπ’ αρ. 15171/13-03-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 188).

10. Την ανάγκη της αποτελεσματικής λειτουργίας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
ειδικότερα τη στελέχωση οργανικών μονάδων αυτής 
α) με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό λόγω της 
ενασχόλησής της με αντικείμενα που άπτονται διεθνούς 
συνεργασίας σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο, στο 
πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την αναβάθ-
μιση και βελτίωση των παρεχόμενων από το Υπουργείο 
υπηρεσιών και β) με δύο οδηγούς δεδομένου ότι σήμερα 
έχουν εναπομείνει μόλις δύο (2) οδηγοί, οι οποίοι και 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες 
του Υπουργείου και της ηγεσίας του.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, ύψους τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν τριά-
ντα ενός ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (37.131,72 €), 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28812/18-07-2022 εισήγηση της 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΑΛΕ 2120101001 
και 2190201002 του Ε.Φ. 1017-206- 0000000 του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ανακατανέμουμε δεκαπέντε (15) κενές οργανικές θέ-
σεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήτοι πέντε (5) 
θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, έξι (6) 
θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και τέσ-
σερις (4) θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 
και τις μετατρέπουμε σε δεκατρείς (13) θέσεις Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και δύο (2) θέσεις με σχέ-
ση εργασίας δημοσίου δικαίου του κλάδου ΔΕ Οδηγών.

Οι οργανικές θέσεις των ανωτέρω κλάδων μετά την 
ανακατανομή τους διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ Σχέση εργασίας
Αριθμός

οργανικών 
θέσεων

ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού

ΙΔΑΧ 17

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Δημοσίου δικαίου 92

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δημοσίου δικαίου 51

ΔΕ Οδηγών Δημοσίου δικαίου 4

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Δημοσίου δικαίου 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
του Υπουργείου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./214/12725 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτε-

ρικών. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις (Α΄ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. 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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων»  (Α΄123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

3. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/ 
16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής 33/2006, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, με όμοιες αποφάσεις και την 
υπ’ αρ. 42/30.9.2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλί-
ου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 25/23.6.2021 και 
50/4-11-2021 όμοιες πράξεις,

6. Τo υπ’ αρ. 51210/2-8-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριακοσίων σαράντα πέντε (345) ατό-
μων, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και φορείς της αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει των προσωρινών πινά-
κων κατάταξης του ΑΣΕΠ, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρ. 
13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 66/2021, ΑΣΕΠ 
2/2022 και ΑΣΕΠ 6/2022), ως εξής:

- Τριακόσια τέσσερα (304) άτομα σε θέσεις κατηγορίας ΤΕ.
- Τριάντα εννέα (39) άτομα σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ και
- Δύο (2) άτομα σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 975/246497 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 

απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 

των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αρ. 1308/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αρ. 

2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, 

σ. 4) και (ΕΕ) αρ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 

138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια 

αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του το-

μέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρα-

τηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β’ 5/2018). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 
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2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβου-
λίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).

β) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με 
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθη-
ση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, 
(ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του 
Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε-
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού 
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, 
σ. 608).

δ) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη θέ-
σπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72 (ΕΟΚ) 
234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβου-
λίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

ε) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 της 
Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (EE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να 
επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τρο-
ποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής 
(ΕΕ) 543/2011» (ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ. 4).

στ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892 της Επιτρο-
πής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) 1308/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ. 57).

ζ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 543/2011 της Επιτρο-
πής, της 7ης Ιουνίου 2011, «για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευ-
τικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 
157, 15.6.2011, σ.1).

η) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 907/2014 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, «για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους 
οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαρια-
σμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255, 
28.8.2014, σ.18).

θ) Τον Καν. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχε-
τικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων 
για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013, (ΕΕ) 
1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφορά τους πό-
ρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και 
του κανονισμού (EE) 1308/2013 όσον αφορά τους πό-
ρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 
και 2022.

3. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄19).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων»(Α΄ 138).

5. Τις υπ’ αρ. 3095/20-4-2021 και 3096/20-4-2021 απο-
φάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Ο.Δ.Δ. 323).

6. Την από 29-7-2022 επιστολή από τεχνικούς συμ-
βούλους  - Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα οπω-
ροκηπευτικών, με αίτημα παράτασης των προθεσμιών 
υποβολής για τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα και 
τις τροποποιήσεις αυτών.

7. To από 18-08-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/
νσης Συστημάτων Καλλιέργειας Προϊόντων Φυτικής 
Παραγωγής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/
28.12.2017 απόφασης

Η υπ’  αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 προστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2022 ως καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης επιχει-
ρησιακού ταμείου ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2022».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 προστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2022 ως καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των νέων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2022».

3. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 προ-
στίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
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«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2022 ως καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω τροποποιήσε-
ων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζεται η 12η 
Σεπτεμβρίου 2022».

4. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 προ-
στίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2022 ως καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω τροποποιήσε-
ων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ορίζεται η 12η 
Σεπτεμβρίου 2022».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

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