
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 
2022.

2 Παράταση του χρόνου υποβολής της αίτησης για 
την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 
36 του ν. 4936/2022.

3 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, τις νυ-
κτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022, 
για το προσωπικό Φυλάκων, Φυλάκων-Νυκτο-
φυλάκων, Νυκτοφυλάκων με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Μονίμων, 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 66534 (1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 

2022. 

 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, Α’ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως της παρ. 22 του άρθρου 119.

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 της 
παρ. 1 του άρθρου 33, σε συνδυασμό με το άρθρο 66 
του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 145).

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 
Κυβέρνησης, 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 1046/2.11.2015 
υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα άρ-
θρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση 
της υπ’ αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 1352/Β’/17.10.2001), όπως ισχύει» (Β’ 2473) 
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2015) 9170/11-12-2015 απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και 
την υπό στοιχεία C(2021)9718/15/12/2021 απόφαση για 
την έγκριση της 9ης τροποποίησής του.

10. Το υπ’ αρ. 1342/14.06.2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
Σ.Σ. Κ.Α.Π., με θέμα: «Προγραμματική υπερδέσμευση στο 
πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014-2020».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το υπ’ αρ. 65479/28-06-2022 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

12. Την υπ’ αρ. 65903/28-06-2022 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Εισήγηση 
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 
του ν. 4314/2014 για Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2022».

13. Την ανάγκη ομαλού κλεισίματος και των τριών πη-
γών χρηματοδότησης του «Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 - 2022», όπως αυτό εγκρίθηκε στην 9η 
τροποποίησή του (σχετικό 9).

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

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 
2022», ως ακολούθως:

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Σ.Σ. Κ.Α.Π. δύναται να εντάξει στο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, πράξεις με συνολικό 
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπο-
ρεί να υπερβεί το 118,87% επί της συνολικής δημόσιας 
δαπάνη του, σύμφωνα με το εισηγητικό του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. (σημείο 
12 ανωτέρω).

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης, μεριμνώντας για το ομα-
λό κλείσιμο και των τριών πηγών χρηματοδότησης του 
Προγράμματος.

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 3649 (2)
Παράταση του χρόνου υποβολής της αίτησης για 

τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 

36 του ν. 4936/2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ε.Ο.Χ.),

β) του άρθρου 36 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματι-
κός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες 
διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 
και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105) και ιδίως 
της παρ. 10 αυτού,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137),

ε) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως του άρθρου 47,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ-
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267),

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

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), 

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιδ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’  160),

ιε) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και
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ιστ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις: υπ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» .

3. Την υπ’ αρ. 33864/1.12.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μονο-
πρόσωπη Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).

4. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

5. Την υπ’  αρ. 3365/3.6.2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της χρονικής διάρκει-
ας της δράσης, του χρόνου έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για 
τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρ-
θρου 36 ν. 4936/2022 (Α’ 105), των απαραίτητων διαλει-
τουργικότητων, των κατηγοριών των δικαιούχων, της 
διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της αίτησης και 
του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου 
υπολογισμού και της διαδικασίας χορήγησης της οικονο-
μικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της διαδικασίας 
ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 2827).

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φυσικών προσώπων 
που καθίστανται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης 
του άρθρου 36 του ν. 4936/2022, προκειμένου να υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις τους προς λήψη της ως άνω οικο-
νομικής ενίσχυσης, μέχρι την 5η.7.2022.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση του χρόνου υποβολής της αίτησης 
για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του 
άρθρου 36 του ν. 4936/2022

Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρ-
θρου 36 του ν. 4936/2022 (Α’ 105), παρατείνεται μέχρι 
και την 05η.7.2022.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Περιβάλλοντος
Υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 29977 (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης προς συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, τις νυ-

κτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 

ημέρες για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022, 

για το προσωπικό Φυλάκων, Φυλάκων-Νυκτο-

φυλάκων, Νυκτοφυλάκων με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Μο-

νίμων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(Ε.Μ.Π.). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3205/2003 (Α’ 297).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
3. Την την υπ’ αρ. 12496/2016 (Β’ 2096) κανονιστική 

απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. της 3ης/2016 συ-
νεδρίασης.

4. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης εύρυθμης και ασφα-
λούς λειτουργίας του Ε.Μ.Π., καθώς και τις υπηρεσιακές 
ανάγκες κάλυψης επί 24ώρου βάσεως και επί 365 μέρες 
τον χρόνο, της φύλαξης των χώρων και των πανεπιστη-
μιακών εγκαταστάσεων του Ε.Μ.Π.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
έτους 2022 του Ε.Μ.Π., ποσού 26.771,20 ευρώ, στον ΚΑΕ 
0263, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01-07-2022 
έως 31-12-2022, για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και τους Μόνιμους, 
κλάδου Υ.Ε. και Δ.Ε. Φυλάκων, Φυλάκων - Νυκτοφυλά-
κων, Νυκτοφυλάκων, σύνολο 27 άτομα, ανά μήνα:

- μέχρι 80 ώρες για τον καθένα ανά μήνα για νυκτε-
ρινή εργασία προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου 
ωραρίου.

- μέχρι 40 ώρες για τον καθένας ανά μήνα για Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του εβδομα-
διαίου ωραρίου.
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Το συνολικό ποσό σε βάρος του Προϋπολογισμού 2022 του Ε.Μ.Π. δεν θα ξεπερνά τις 26.771,20 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2022

 Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ   

*02033663006220004*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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