
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινό-
μηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

2 10η τροποποίηση της υπ’  αρ. 13158/2017 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των 
Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμ-
βάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλ-
λευσης” και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-
2020» (Β’ 4302).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/122831/ΔΠΓΚ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/

31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινό-

μηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή 
προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στή-

ριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προ-
ϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

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).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

6. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

8. Το από 25.05.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, αίτημα της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του 
Υπουργείου Οικονομικών.

9. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής 
ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτι-
κή Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - 
Έξοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού 
προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η 
αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατι-
κού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, 
τροποποιείται η ονομασία του κάτωθι εκτοβάθμιου λο-
γαριασμoύ εξόδων, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐoυ 2022

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1648 (2)
10η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 από-

φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής 

των Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 

εκμετάλλευσης” και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσε-

ων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και 

στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-

λάδας 2014-2020» (Β’ 4302). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γε-
νικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
του Συμβουλίου.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ)
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωρ-
γικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβα-
τικών διατάξεων.

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 532/2020 της Επιτρο-
πής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για 
το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 
αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, 
(ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, 
(ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμέ-
νους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγμα-
τοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  640/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
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ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκλη-
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 
απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικη-
τικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

10. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 από-
φαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για 
την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2014-2020.

11. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομί-
ας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγχρηματοδο-
τούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων αγροτικής 
ανάπτυξης».

Β. Τις διατάξεις:
1. Του 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 ιδίως την παρ. 2 
του άρθρου 69 αυτού.

2. Του άρθρου 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. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

4. Του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

5. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

6. Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

7. Του ν. 2690/1997 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

8. Του ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 249), και 
ειδικότερα το άρθρο 3.

9. Του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).

10. Του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορ-
φές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

11. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης» (Α’ 133).

Γ. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β’ 1205).

2. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδι-
άρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020» (Β’ 3066).

3. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτή-
των της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 
2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις 
Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι 
Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β’ 3447).

4. Την υπ’ αρ. 4760/23-6-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).

5. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

6. Την υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 υπουργική απόφα-
ση «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147).

7. Την υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση δια-
δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020» (Β’ 1273).

8. Την υπ’ αρ. 397/18235/16-02-2017 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αρμό-
δια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης 
των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσε-
ων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών 
(Ομ.Π.)» (Β’ 601).

9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.4 «Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργη-
τικού (άρθρο 17)».

10. Την υπ’ αρ. 931/11-5-2022 σύμφωνη γνώμη της 
Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.

11. Την υπ’ αρ. 28655/11-5-2022 σύμφωνη γνώμη του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 13158/28-11-2017 
(Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΑ) ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η παρ. 2 του άρθρου 26 της ΥΑ αντικαθίσταται ως 

εξής:
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«2. Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του 
επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και 
τέσσερις αιτήσεις πληρωμής. Κάθε αίτηση μερικής πλη-
ρωμής γίνεται δεκτή εφόσον μετά την υποβολή της απο-
μένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ειδικότερα, λαμβάνο-
ντας υπόψη την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του 
πρώτου αιτήματος πληρωμής,

Α) Για τις Περιφέρειες, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλά-
δας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μα-
κεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης 
και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον το άθροισμα της 
δημόσιας δαπάνης που έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα 
ή αιτήματα πληρωμής υπολείπεται του 20% της εγκεκρι-
μένης δημόσιας δαπάνης, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 
πρέπει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής ώστε το σύνολο 
της δημόσιας δαπάνης που θα έχει συμπεριληφθεί σε 
αιτήματα πληρωμής μέχρι τότε να καλύπτει το 20% της 
εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Β) Για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εφό-
σον το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης που έχει συμπε-
ριληφθεί σε αίτημα ή αιτήματα πληρωμής υπολείπεται 
του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, μέχρι τις 
31 Οκτωβρίου του 2022 πρέπει να υποβληθεί αίτημα 
πληρωμής ώστε το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που 

θα έχει συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής μέχρι τότε 
να καλύπτει το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Γ) Για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων, εφόσον το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης 
που έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα ή αιτήματα πληρω-
μής υπολείπεται του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας 
δαπάνης, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2022 πρέπει να 
υποβληθεί αίτημα πληρωμής ώστε το σύνολο της δη-
μόσιας δαπάνης που θα έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα 
πληρωμής μέχρι τότε να καλύπτει το 20% της εγκεκρι-
μένης δημόσιας δαπάνης. Ωστόσο, στην περίπτωση που 
μέχρι τις 13.6.2022 δεν έχει υποβληθεί το πρώτο αίτημα 
πληρωμής, αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% της 
εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

2. Η παρ. 9 του άρθρου 35 της ΥΑ, αντικαθίσταται ως 
εξής: «9. Υποβολή αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 26».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027190106220004*
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