
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι 
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για 
τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων 2022.

2 Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων έτους 2022 στις Περιφέρειες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100 (1)
Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης ένα-

ντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 

για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων 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), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και 
ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 79.

3. Το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 
Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17) και ιδίως την παρ. 3.

4. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις 
τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού 
έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας 
προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και 
Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσε-
ως» (Α΄ 266).

5. 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).

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

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

8. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

9. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2022, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

10. Τον ν. 4874/2021 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α΄ 249).

11. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 μέσω της 
υπερανάληψης δεσμεύσεων προκειμένου να είναι εφι-
κτή η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου 
των προϋπολογιζομένων πόρων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2022, την ανάληψη ετήσιας υπο-
χρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύ-
σεων 2022, καθώς και την προέγκριση για την ανάληψη 
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων 2023 ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ποσά σε εκατ. ευρώ

Υπολειπόμενη δαπάνη για 
ολοκλήρωση συνεχιζόμενων από 

προηγούμενα έτη έργων ΠΔΕ

Πιστώσεις 
ΠΔΕ 
2022

Προέγκριση 
ανάληψης 

υποχρέωσης
(ΠΔΕ 2023)

Σύνολο ανάληψης 
υποχρέωσης 
για ΠΔΕ 2022

51.159 7.800 2.340 10.140
Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 98 (2)
Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημο-

σίων Επενδύσεων έτους 2022 στις Περιφέρειες.

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), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και 
ιδίως την παρ. 4α του άρθρου 80.

3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις 
τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού 
έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας 
προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και 
Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσε-
ως» (Α΄ 266).

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. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

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

7. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα 
το άρθρο 186 αυτού.

9. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2022, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

10. Τον ν. 4874/2021 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α΄ 249).

11. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προηγού-
μενων ετών και τρέχοντος έτους.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων 2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον ακό-
λουθο πίνακα:

ποσά σε εκατ. ευρώ

Περιφέρεια Συγχρημ/μενο 
ΠΔΕ

Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 85.000.000 14.000.000 99.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 215.000.000 32.250.000 247.250.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65.000.000 8.150.000 73.150.000

ΗΠΕΙΡΟΣ 60.000.000 10.900.000 70.900.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 75.000.000 15.750.000 90.750.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 45.000.000 5.350.000 50.350.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 75.000.000 14.200.000 89.200.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 40.000.000 13.200.000 53.200.000

ΑΤΤΙΚΗ 295.000.000 40.650.000 335.650.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 60.000.000 12.900.000 72.900.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 55.000.000 6.850.000 61.850.000
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ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 55.000.000 10.850.000 65.850.000

ΚΡΗΤΗ 75.000.000 14.950.000 89.950.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.200.000.000 200.000.000 1.400.000.000
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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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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