
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ11/334219 
Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών 

δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με 

την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση. Λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον 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 Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184/2010).

4. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

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

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

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπ’ αρ. 309/16.09.2021 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 
καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 772).

10. Την υπ’  αρ. 301258/27.10.2021 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός απο-
φαινόμενου οργάνου, διατάκτη και μεταβίβαση εξου-
σίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (Β’ 6778).

11. Την υπ’ αρ. 321556/14.10.2022 εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το του 
εδάφιο Ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Ο μηχα-
νισμός της αναθεώρησης έχει ως σκοπό την προστασία 
του αναδόχου από τον πληθωρισμό της αγοράς, και ως 
θεσμός απαντάται σε πάγιες διατάξεις δημόσιας τάξης 
στη νομοθεσία για τα δημόσια έργα. Το άρθρο 153 του 
ν. 4412/2016, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του 
με το άρθρο 72 του ν. 4782/2021, περιλαμβάνεται στις 
ρυθμίσεις από τις οποίες δεν προβλέπονται παρεκ-
κλίσεις (άρθρο 181 του ν. 4412/2016). Επιπροσθέτως, 
επισημαίνεται ότι η τροποποίηση σύμβασης, η οποία 
εδράζεται σε ρητές και ακριβείς ρήτρες αναθεώρησης, 
συμπεριλαμβανομένων και των ρητρών αναθεώρησης 
τιμών (οι οποίες προβλέπονται στα αρχικά έγγραφα της 
σύμβασης) αποτελούν μορφή επιτρεπτής τροποποίησης 
της σύμβασης κατά τη διάρκειά της και περιλαμβάνεται 
στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Βιβλίου Ι του 
ν. 4412/2016. Ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα 
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, αναφέρουμε ότι, 
δια του καθορισμού των συντελεστών αναθεώρησης, 
δεν επέρχεται μεταβολή της συμβατικής δαπάνης. Πε-
ραιτέρω, επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση, που λόγω 
των συντελεστών αναθεώρησης, απαιτηθούν πρόσθε-
τες δαπάνες, αυτές δεν δύναται να υπολογισθούν στην 
παρούσα φάση, σε κάθε δε περίπτωση θα αντληθούν 
από τις πιστώσεις των σχετικών εναρίθμων και εντός 
των ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., σύμφωνα και με τους 
ορισμούς του άρθρου 156 του ν. 4412/2016».

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 «Η 

αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική 
περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΔΤν = Τ x (Αν/
Αο - 1) x (1-s), όπου είναι Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης, 
ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη 
αναθεωρητική περίοδο ν, Αο: τιμή που προκύπτει, αφού 
συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης 
το οριζόμενο για την τιμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή 
συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους, όπως προσδιο-
ρίζονται από τη σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 8, Αν: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τιμή που προκύπτει, όπως παραπάνω με τις βασικές 
τιμές της αναθεωρητικής περιόδου ν, s ή σ: σταθερός 
συντελεστής, που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρού-
μενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ 
του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και 
ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων, 
που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της 
συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου».

2. Την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 «Ο 
σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης 
της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση: σ = σ1 + 0,01 ν, όπου 
σ1 είναι συντελεστής, που καθορίζεται ενιαία για όλες τις 
κατηγορίες ή και χωριστά για καθεμία από τις κατηγορίες 
των δημόσιων έργων και ανέρχεται σε σ1=0,12 για όλες 
τις κατηγορίες έργων και «ν» είναι ακέραιος αριθμός ίσος 
με τη μονάδα για την πρώτη αναθεωρητική περίοδο, 
που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριμένη σε 
κάθε περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται κατά μία 
μονάδα για καθεμιά από τις επόμενες αναθεωρητικές 
περιόδους της συγκεκριμένης εργολαβίας. Ο ν παύει να 
αυξάνει, όταν το «σ» γίνει «0,20».

3. Την υπ’ αρ. 359881/10.12.2021 (Β’ 5983) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με 
την οποία ο μειωτικός συντελεστής σ1=0,07 ισχύει για 
όσα έργα δημοπρατήθηκαν μετά την 20.12.2021, ενώ 
για συμβάσεις έργων που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 
20.12.2021 ο συντελεστής σ1 παραμένει σ1=0,12.

4. Την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, «Κατ’ 
εξαίρεση από το δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο 
σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της 
παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρ-
μόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη 
ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους, εκτός από 
τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το γ’ τρίμηνο 
του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολο-
γίζεται από το δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους 
ισχύοντες για το γ’ τρίμηνο του 2012 συντελεστές ανα-
θεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με 
τη μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, μπορεί να ορίζονται συντελεστές ανα-
θεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση 
από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης».

5. Την υπ’ αρ. 60/06.04.2022 κοινή υπουργική απόφαση 
«Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. “Εταιρία 
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Με-
λετών” - Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου 
Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ- ΤΕΜ) και του 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συ-
ντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)» 
(Β’ 1703).

6. Την υπό στοιχεία Γ19/2021 (περ. γ (γγ) της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 4013/2011) σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

7. Την υπ’ αρ. 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελε-
στών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα 

με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και 
αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την 
παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (Β’ 5983), με 
την οποία ορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για τα 
τρίμηνα Α’ 2021, Β’ 2021 και Γ’ 2021.

8. Την υπ’ αρ. 166653/27.05.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελε-
στών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμή-
νου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του 
ν. 4412/2016» (Β’ 2735), με την οποία ορίσθηκαν συντε-
λεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ’ 2021.

9. Τις συνεχιζόμενες σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις 
στον τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων και στο 
Α’ τρίμηνο 2022, λόγω της παρατεταμένης αύξησης των 
τιμών των υλικών.

10. Το υπ’ αρ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) 
έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) «Διευκρινίσεις ως προς την 
αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης 
στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του 
COVID-19».

Και επειδή:
1. Λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων στον 

τομέα της εκτέλεσης των δημοσίων έργων, εξαιτίας της 
διαπιστωμένης και παρατεταμένης αύξησης των τιμών 
των υλικών, κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση της 
παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 για την αντι-
μετώπιση μεγάλων αποκλίσεων στις τιμές των υλικών 
κατασκευής.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4938 (Α’ 109) 
για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση, μέ-
χρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών 
Έργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π. ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 
170 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και πάντως όχι πέραν της 
31ης.12.2022, επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστω-
σης βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης 
Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.), η οποία και θα προβεί 
στην έκδοση πρακτικών για την περίοδο από 06.06.2022 
και μετέπειτα, ήτοι για τα Β,Γ,Δ τρίμηνα του 2022.

3. Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσ-
διορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών 
Έργων μέσω της εφαρμογής του Παρατηρητηρίου Τιμών, 
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργία μέχρι 
το τέλος του 2022.

4. Είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη, καθορισμού 
οριστικών συντελεστών αναθεώρησης εργασιών και για 
το Α’ Τρίμηνο 2022, μετά την έκδοση συντελεστών για τα 
αναθεωρητικά τρίμηνα Α’,Β’,Γ’ και Δ’ του 2021, στο πλαίσιο 
της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων, 
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό των κατωτέρω συντελεστών αναθε-
ώρησης για το Α’ τρίμηνο 2022 σύμφωνα με την παρ. 23 
του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

2. Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριμήνων Α’, Β’, Γ’, 
Δ’ 2021 και Α’ 2022 να εφαρμόζονται χωρίς να συσχετί-
ζονται μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα, ανεξαρ-
τήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.
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3. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Δ’ τριμήνου του 
2021 να ισχύουν ως προσωρινοί, για εργασίες που δεν 
εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α’ τρίμηνο 
του 2022.

4. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Α’ τριμήνου 2022 
να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα 

αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών 
συντελεστών αναθεώρησης.

5. Νέες Εργασίες ή Εργασίες Εγκεκριμένων Τιμολογίων 
Αναθετουσών Αρχών, που δεν περιλαμβάνονται στην 
παρούσα απόφαση, θα αναθεωρούνται με χρήση συντε-
λεστών σχετικών άρθρων, ομοειδών εργασιών.

    
  

          

 : 1/2022

/  /

 4 1,100570
 5 1,127977
 7 1,274106
 11 1,375992
 12 1,614929
 34 1,054156
 45 1,533664
 46 1,121933
 47 1,157784
 48 1,206860
 52 1,257457
 82 1,215728
 84 1,351578
 85 1,694927
 101 1,552616
 102 1,240525
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1/2022

 /

1,002205
1,001659
1,043240
1,041127
1,040564
1,038574
1,042813
1,040740
1,040188
1,038359
1,041007
1,040706
1,039505
1,039226
1,039098
1,038824
1,037730
1,037475
1,044580
1,044367
1,042991
1,042793
1,042560
1,042366
1,041109
1,040928
1,044665
1,042353
1,041739
1,039713
1,050875
1,048329
1,047651
1,045411
1,109268
1,223006
1,077186
1,455117

 

/
 

 1312
 1321
 3110 1
 3110 2
 3110 3
 3110 4
 3120 1
 3120 2
 3120 3
 3120 4
 3300 1
 3300 2
 3300 3
 3300 4
 3300 5
 3300 6
 3300 7
 3300 8
 3400 1
 3400 2
 3400 3
 3400 4
 3400 5
 3400 6
 3400 7
 3400 8
 4230 1
 4230 2
 4230 3
 4230 4
 4240 1
 4240 2
 4240 3
 4240 4
 4300
 4400
 4500
 4600
 4700 1,463228
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 1/2022

/  /
 

 4110.1 1,103679
 4110.2 1,100503
 4110.3 1,099635
 4110.4 1,096698
 4130.1 1,115215
 4130.2 1,111306
 4130.3 1,110243
 4130.4 1,106659
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 : 1/2022

/  /

-2311 1,745674
-2533 1,044894
-2611 1,282395
-2612 1,282395
-2620 1,531638
-2652 1,013434
-2653 1,097200
-2672 1,013434
-2731 1,410262
-2732 1,381430
-2734 1,282395

-2253 1,028975
-2254 1,029694
-2412 1,042896
-2511 1,116534
-2521 1,144394
-2522 1,021014
-2531 1,143582
-2532 1,135603
-2545 1,091396
-2548 1,093193
-2565 1,015416
-2566 1,049593
-2921 1,136050
-2922 1,030000
-3222 1,221527
-1123 1,197053
-1133 1,146276
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 : 1/2022

/  /
 
 1610 1,004487
 1620 1,002715
 2111 1,003777
 2112 1,002001
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 :                             1/2022

/   / 

-2301 1,068043
-2302 1,032566
-2311 1,055629
-2312 1,100910
-2313 1,102759
-3801 1,048568
-3802 1,049369
-3811 1,036965
-3816 1,053454
-3817 1,053252
-3821 1,088166
-3822 1,088168
-3823 1,096642
-3824 1,096638
-3831 1,067397
-3832 1,067377
-3833 1,057726
-3834 1,057740
-3841 1,580131
-3851 1,230505
-3872 1,272000
-3873 1,220014
-3874 1,547099
-4835 1,068212
-4835.2 1,068733
-4836.1 1,068212
-4836.2 1,068733
-4837.1 1,059075
-4837.2 1,058103
-5101 1,552407
-5105 1,118664
-5106 1,230254
-5201 1,320852
-5202 1,368825
-5203 1,255758
-5204 1,308488
-5211 1,297084
-5212 1,356668
-5213 1,337512
-5221 1,313854



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56941Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          
 :                             1/2022

/   / 

-5222 1,340601
-5223 1,379432
-5226 1,333457
-5227 1,355886
-5228 1,380508
-5231 1,303579
-5232 1,344310
-5233 1,378483
-5236 1,209605
-5237 1,243774
-5238 1,279420
-5241 1,227296
-5251 1,182549
-5252.1 1,115087
-5252.2 1,087796
-5252.3 1,125206
-5256 1,053587
-5261 1,208153
-5262 1,204035
-5266 1,210469
-5267 1,204631
-5271 1,264443
-5272 1,237951
-5273 1,221550
-5274 1,203329
-5276 1,203347
-5277 1,241540
-5279 1,321002
-5280 1,355912
-5281 1,332130
-5282 1,335208
-5286 1,242519
-5291 1,204339
-5292 1,141173
-5293 1,287041
-5294 1,309465
-5295 1,268814
-5301 1,231990
-5302 1,257950
-5321 1,215751



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56942 Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          

 :                             1/2022

/   / 

-5322 1,231987
-5323 1,319085
-5324 1,070222
-5325 1,070222
-5326 1,259712
-5341 1,362393
-5342 1,303290
-5343 1,270796
-5351 1,114223
-5352 1,130699
-5353 1,167338
-5355 1,105488
-5356 1,006732
-5421 1,105059
-5422 1,076812
-5426 1,097730
-5428 1,084482
-5431 1,123393
-5432 1,075305
-5436 1,049547
-5437 1,086443
-5438 1,083427
-5441.1 1,094399
-5441.2 1,109645
-5441.3 1,098136
-5442.1 1,102879
-5442.2 1,116212

OIK-5442.3 1,103211
OIK-5443.1 1,103968

-5443.2 1,120391
-5443.3 1,108003
-5446.1 1,075125
-5446.2 1,122558
-5447.1 1,096318
-5447.2 1,128119
-5448.1 1,084151
-5448.2 1,135809
-5449 1,115002
-5451.1 1,113264
-5451.2 1,113264



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56943Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          

 :                             1/2022

/   / 

-5451.3 1,116389
-5456 1,094043
-5457 1,083623
-5461.1 1,074237
-5461.2 1,105325
-5462.1 1,072867
-5462.2 1,104160
-5463.1 1,062260
-5463.2 1,094636
-5464.1 1,067389
-5464.2 1,095141
-5465.1 1,137801
-5465.2 1,152123
-5466.1 1,027603
-5466.2 1,067691
-5467.1 1,023318
-5467.2 1,116620
-5468.1 1,038222
-5468.2 1,101753
-5469.1 1,053099
-5469.2 1,078189
-5471 1,064621
-5472.1 1,064621
-5472.2 1,108074
-5501.1 1,105710
-5501.2 1,179257
-5511.1 1,086276
-5512 1,062114
-5513.1 1,071058
-5514 1,050856
-5521 1,129953
-5531.1 1,071766
-5531.2 1,127942
-5531.3 1,048123
-5532.1 1,053865
-5532.2 1,116138
-5532.3 1,035721
-5601 1,078383
-5602 1,059024
-5603 1,051753



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56944 Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          

 :                             1/2022

/   / 

-5608.1
-5608.2 1,087828
-5611
-5612.1 1,068412
-5612.2 1,090613
-5613.1 1,075450
-5613.2 1,114744
-5614.1 1,066815
-5614.2 1,101038
-5615.1 1,065933
-5615.2 1,085038
-5616 1,072435
-5619 1,086760
-5620 1,172907
-5622 1,259692
-5626 1,008188
-6101 1,310182
-6102 1,293428
-6103 1,328644
-6104 1,274020
-6111 1,106218
-6118 1,049116
-6121 1,047090
-6122 1,106411
-6123 1,081256
-6126 1,067109
-6127 1,225562
-6201 1,080490
-6202 1,091843
-6203 1,046698
-6204 1,044450
-6205 1,035000
-6221 1,066832
-6222 1,041394
-6223 1,030617
-6224 1,076961
-6225 1,062868
-6226 1,021285
-6228 1,042820
-6229 1,038307

1,068412



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56945Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          

 :                             1/2022

/   / 

-6230 1,030968
-6231 1,054444
-6232 1,034984
-6236 1,228096
-6237 1,138315
-6238 1,040061
-6239 1,054854
-6301 1,027483
-6302 1,022788
-6401 1,066832
-6402 1,047850
-6403 1,049669
-6406 1,024716
-6407 1,022128
-6411 1,194486
-6412 1,206584
-6413 1,258030
-6416 1,233125
-6417 1,251475
-6418 1,253946
-6421 1,198578
-6422 1,224887
-6423 1,278493
-6426 1,242633
-6427 1,277391
-6428 1,295418
-6431 1,390533
-6432 1,493314
-6441 1,088617
-6447 1,213730
-6448 1,226021
-6501 1,090524
-6502 1,069233
-6503 1,070693
-6504 1,071257
-6505 1,073266
-6506 1,072237
-6507 1,075400
-6508 1,071919
-6509 1,075248



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56946 Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          

 :                             1/2022

/   / 

-6510 1,073730
-6511 1,067844
-6512 1,067056
-6513 1,067474
-6514 1,068386
-6515 1,072055
-6516 1,074295
-6517 1,074225
-6518 1,033028
-6519 1,074926
-6520 1,074225
-6521 1,074189
-6522 1,075017
-6523 1,075933
-6524 1,069231
-6525 1,073205
-6526 1,069840
-6527 1,073128
-6528 1,070018
-6529 1,073730
-6530 1,070243
-6531 1,072059
-6532 1,073181
-6541 1,072590
-6542 1,044901
-6543 1,085178
-7101 1,027529
-7102 1,028875
-7103 1,027465
-7104 1,025536
-7111 1,005005
-7116 1,009037
-7121 1,015976
-7122 1,019686
-7123 1,013202
-7124.1 1,014414
-7124.2 1,014435
-7124.3 1,014485
-7131 1,004797
-7132 1,008704



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56947Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          

 :                             1/2022

/   / 

-7133 1,010608
-7134 1,009078
-7136 1,011362
-7138 1,008114
-7141 1,012804
-7146 1,004629
-7147 1,004423
-7148 1,004500
-7149 1,004305
-7150 1,007013
-7151 1,006706
-7152 1,015602
-7153 1,012489
-7161 1,007609
-7162 1,005155
-7163 1,004860
-7164 1,005155
-7165 1,004860
-7166 1,009340
-7167 1,006725
-7168 1,006300
-7169 1,006432
-7170 1,010806
-7171 1,070317
-7221 1,037500
-7231 1,102219
-7244 1,033835
-7246 1,330860
-7392 1,280597
-7393 1,070913
-7797 1,075260
-7798 1,076866

-3101 1,124632
-3208 1,092157
-3216 1,185395
-3304 1,067566
-3402.1 1,135847
-3503 1,056070



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56948 Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

   
  

          

 :                             1/2022

/   / 

-3504 1,096370
-3505 1,070991
-3506 1,070141
-4211 1,079137
-4212 1,072198
-4213 1,063806
-4262 1,041510
-4311 1,077057
-4312 1,070599
-4313 1,077057
-4623.1 1,011405
-4624.1 1,013104
-4625.1 1,014555
-4662.1 1,010763
-4663.1 1,010914
-4664.1 1,011072
-4666.1 1,013651
-4714 1,030244
-7335 1,038682
-7338 1,037867
-7347 1,026918
-7359 1,039248
-7360 1,033234
-7371.1 1,049203
-7373.1 1,051164
-3215 1,167527
-7609.2 1,405937
-7619 1,121664
-7626.1 1,255655



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56949Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

    
  

          

 : /2022

/  /

-517 1,013077
-641 1,123775
-710 1,015159
-6053 1,086595
-6054 1,087644
-6058 1,097901
-6065 1,071514
-6081.1 1,014903
-6081.2 1,010658
-6081.3 1,007954
-6081.4 1,006344
-6083.1 1,020163
-6083.2 1,012351
-6083.3 1,008902
-6083.4 1,006959
-6085.1  1,034060
-6085.2 1,019631
-6085.3 1,013589
-6085.4 1,010380
-6087 1,012821
-6100 1,081752
-6101 1,137393
-6102 1,684384
-6103 1,309764
-6104 1,020250
-6156 1,010314
-6301 1,123775
-6302 1,040230
-6303 1,040230
-6304 1,002187
-6311 1,249211
-6313 1,356334
-6402 1,015222
-6403 1,012952
-6611.1 1,305173
-6623 1,246995
-6630.1 1,241596
-6651.1 1,746301
-6653.1 1,746290
-6751 1,215377



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56950 Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

    
  

          

/2022

 /

1,417676
1,170665
1,023148
1,115437
1,214052
1,107222
1,249178
1,308758
1,362013
1,220167
1,007938
1,257942
1,302356
1,287136
1,273274
1,413495
1,457321
1,313625
1,007938
1,010616
1,012202
1,015045
1,015045
1,002468
1,002490
1,002431
1,002472
1,252856
1,527303
1,485823
1,082827

1,078955
1,038204
1,095580
1,145820
1,152177
1,176832
1,160800

 :

/

-6752
-6753
-6801
-6802
-6810
-6812
-7018
-7024
-7025
-7027
-7106
-7108
-7109
-7110
-7111
-7112
-7113
-7114
-7116
-7120.1
-7120.2
-7121.1
-7121.2
-7122
-7123
-7124
-7125
-7126
-7127
-7128
-7129

-6155
-6321
-6323
-6325
-6326
-6327
-6327.1
-6329 1,168873



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56951Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

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

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

    
  

          

 : /2022

/  /

-6329.1 1,168873
-6351 1,073068
-6551.1 1,017025
-6730.4 1,028073
-6804 1,139597



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56952 Τεύχος B’ 5565/31.10.2022

*02055653110220020*

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,




