
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛ-
ΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,5GW» του 
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» στις διαδικασίες των Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66).

2 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 18 
ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 360MW ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» του επενδυτικού φορέα 
με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 
στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων 
του ν. 4608/2019 (Α΄ 66).

3 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 120,3MW» του 
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ 
GLOBAL WIRE ΑΒΕΕ» στις διαδικασίες των Στρατη-
γικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66).

4 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη, κα-
τασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθ-
μών συνολικής ισχύος 830 MW» του επενδυτι-
κού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» στις 
διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 
ν. 4608/2019 (Α΄ 66).

5 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου του επενδυτικού 
φορέα με την επωνυμία «ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥ-
ΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στις διαδικασίες των Στρατη-
γικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 57 (1)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛ-

ΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,5GW» του 

επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» στις διαδικασίες των Στρατηγικών 

Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια-
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως 
ισχύουν (Α΄ 204).

3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), όπως ισχύουν και ιδίως 
το άρθρο 15.

4. Την υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύ-
σεων» (Α΄  146), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 
42/11-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Τρο-
ποποίηση της υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 199) και με την υπ’ αρ. 
41/30-9-2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 195).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την υπ’ αρ. 19/28-5-2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ΄ του παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α΄ 109).

6. Τις, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 16 του 
ν. 3894/2010, υπ’ αρ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Β΄ 294).

7. Την υπό στοιχεία Υ45/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄ 3328).

8. Την υπ’ αρ. 5800/22-5-2020 αίτηση του επενδυτι-
κού φορέα με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» 
περί ένταξης του επενδυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,5GW» στις διαδικασίες των 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου της επεν-
δυτικής πρότασης.

9. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της αιτήσεως ένταξης του επενδυτικού 
σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
1,5GW» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» στις διαδικασίες των Στρατηγι-
κών Επενδύσεων του ν. 4608/2019, όπως αυτή ενεκρίθη 
από το Διοικητικό Συμβούλιο την 4-8-2020 (ΑΠΣ: 356).

10. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων προς τον Πρόεδρο της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως 
αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 121350/16-11-2020 πρακτικό 
της από 30-10-2020 3ης συνεδρίασης της Συντονιστικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

11. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, προς τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων επί της άνω αίτησης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,5GW» του επεν-
δυτικού φορέα με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.” 
ως Στρατηγικής Επένδυσης κατά την έννοια του ν. 4608/
2019, την ένταξή του στην κατηγορία «Στρατηγικές 
Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης» της περ. δ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 και την απόδοση των 
κινήτρων του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 σύμφωνα με 
την περ. 2 της παρ. 4 του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, 
η οποία προστέθηκε με το άρθρο 161 του ν. 4759/2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, τις παραδοχές, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επι-
τροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη 
από το Διοικητικό Συμβούλιο την 4-8-2020 (ΑΠΣ: 356).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 58 (2)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 18 

ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 360MW ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» του επενδυτικού 

φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στις διαδικασίες των Στρατηγικών 

Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α΄ 66). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια-
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως 
ισχύουν (Α΄ 204).

3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), όπως ισχύουν και ιδίως 
του άρθρου 15.

4. Την υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύ-
σεων» (Α΄  146), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 
42/11-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Τρο-
ποποίηση της υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 199) και με την υπ’ αρ. 
41/30-9-2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 195).

5. Την υπ’ αρ. 19/28-5-2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ΄ του παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α΄ 109).

6. Τις, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 16 του 
ν. 3894/2010, υπ’ αρ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Β΄ 294).

7. Την υπό στοιχεία Υ45/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
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Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄ 3328).

8. Την υπ’  αρ. 5900/1-6-2020 αίτηση του επενδυ-
τικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.» περί ένταξης του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ  18 ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 360MW ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» στις διαδικασίες των 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου της επεν-
δυτικής πρότασης.

9. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της αιτήσεως ένταξης του επενδυτικού 
σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 18 ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
360MW ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» του επεν-
δυτικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύ-
σεων του ν. 4608/2019, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο την 28-9-2020 (ΑΠΣ: 358).

10. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε., 
όπως αποτυπώνεται στο υπ’  αρ. 121350/16-11-2020 
Πρακτικό της από 30-10-2020 3ης συνεδρίασης της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

11. Την Εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, προς την Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων επί της άνω αίτησης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ 18 ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 360MW ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» του επενδυτικού φορέα 
με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ως Στρα-
τηγικής Επένδυσης κατά την έννοια του ν. 4608/2019, την 
ένταξή του στην κατηγορία»Στρατηγικές Επενδύσεις 1» 
της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 
και την απόδοση των κινήτρων του άρθρου  13 του 
ν. 4608/2019, σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. 4 του 
άρθρου 10 του ιδίου νόμου, η οποία προστέθηκε με 
το άρθρο 161 του ν. 4759/2020, λαμβάνοντας υπόψη 
τις παραδοχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη σχετική γνωμοδότηση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύ-
σεων, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
την 28-9-2020 (ΑΠΣ: 358).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

     Αριθμ. 59 (3)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΔΗΜΙΟΥΡ-

ΓΙΑ 5 ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 120,3MW» 

του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑ-

ΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΒΕΕ» στις διαδικασίες 

των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 

(Α΄ 66). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια-
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως 
ισχύουν (Α΄ 204).

3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), όπως ισχύουν και ιδίως 
του άρθρου 15.

4. Την υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων» 
(Α΄  146), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 42/
11-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Τρο-
ποποίηση της υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 199) και με την υπ’ αρ. 
41/30-9-2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 195).

5. Την υπ’ αρ. 19/28-5-2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ΄ του παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α΄ 109).

6. Τις, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 16 του 
ν. 3894/2010, υπ’ αρ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Β΄ 294).

7. Την υπό στοιχεία Υ45/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄ 3328).

8. Την υπ’ αρ. 6000/9-6-2020 αίτηση του επενδυτικού 
φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE 
ABEE» περί ένταξης του επενδυτικού σχεδίου «Δημιουρ-
γία πέντε (5) Αιολικών Επενδύσεων ισχύος 120,3 MW» 
στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 
ν. 4608/2019 καθώς και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία 
του φακέλου της επενδυτικής πρότασης.

9. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της αιτήσεως ένταξης του επενδυτι-
κού σχεδίου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΙΣΧΥΟΣ 120,3MW» του επενδυτικού φορέα με την επω-
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νυμία «ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΒΕΕ» στις διαδικα-
σίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019, 
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
28-9-2020 (ΑΠΣ: 358).

10. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων προς τον Πρόεδρο της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως 
αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 121350/16-11-2020 πρακτικό 
της από 30-10-2020 3ης συνεδρίασης της Συντονιστικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

11. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, προς τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων επί της άνω αίτησης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ 5 ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 120,3MW» 
του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ 
GLOBAL WIRE ΑΒΕΕ» ως Στρατηγικής Επένδυσης κατά 
την έννοια του ν. 4608/2019, την ένταξή του στην κατη-
γορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» της περ. α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 και την απόδοση των 
κινήτρων του άρθρου 13 του ν. 4608/2019, σύμφωνα με 
την περ. 2 της παρ. 4 του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, 
η οποία προστέθηκε με το άρθρο 161 του ν. 4759/2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική γνωμοδό-
τηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη από 
το Διοικητικό Συμβούλιο την 28-9-2020 (ΑΠΣ: 358).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 60 (4)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη, κα-

τασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθ-

μών συνολικής ισχύος 830 MW» του επενδυτι-

κού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» στις 

διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 

ν. 4608/2019 (Α΄ 66). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια-
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως 
ισχύουν (Α΄ 204).

3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), όπως ισχύουν και ιδίως 
του άρθρου 15.

4. Την υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύ-
σεων» (Α΄  146), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 
42/11-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Τρο-
ποποίηση της υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 199) και με την υπ’ αρ. 
41/30-9-2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 195).

5. Την υπ’ αρ. 19/28-5-2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ΄ του παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α΄ 109).

6. Τις, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 16 του 
ν. 3894/2010, υπ’ αρ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Β΄ 294).

7. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126).

8. Την υπό στοιχεία Υ45/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄ 3328).

9. Την υπ’ αρ. 6100/2-7-2020 αίτηση του επενδυτικού 
φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» περί ένταξης 
του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 830ΜW» στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επεν-
δύσεων του ν. 4608/2019, καθώς και τα συνημμένα σε 
αυτή στοιχεία του φακέλου της επενδυτικής πρότασης.

10. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της αιτήσεως ένταξης του επενδυτικού 
σχεδίου «Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολ-
ταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 830 MW» του επενδυ-
τικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» στις διαδι-
κασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019, 
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
4-11-2020 (ΑΠΣ: 362).

11. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων προς τον Πρόεδρο της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως 
αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 134663/17-12-2020 πρακτικό 
της από 11-12-2020 4ης συνεδρίασης της Συντονιστικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.
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12. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, προς τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων επί της άνω αίτησης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Ανά-
πτυξη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθ-
μών συνολικής ισχύος 830 MW» του επενδυτικού φορέα 
με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» ως Στρατηγικής Επέν-
δυσης κατά την έννοια του ν. 4608/2019, την ένταξή του 
στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» της περ. α΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 και την από-
δοση των κινήτρων του άρθρου 13 του ν. 4608/2019, 
σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ιδίου νόμου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 161 του 
ν. 4759/2020, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, 
τις παραδοχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη σχετική γνωμοδότηση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύ-
σεων, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
την 4-11-2020 (ΑΠΣ: 362).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 61 (5)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου του επενδυτι-

κού φορέα με την επωνυμία «ELPEN A.E. ΦΑΡ-

ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στις διαδικασίες 

των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 

(Α΄ 66). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια-
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», όπως 
ισχύουν (Α΄ 204).

3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), όπως ισχύουν και ιδίως 
του άρθρου 15.

4. Την υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύ-
σεων» (Α΄  146), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 
42/11-12-2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Τρο-
ποποίηση της υπ’  αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 199) και με την υπ’ αρ. 
41/30-9-2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων”» (Α΄ 195).

5. Την υπ’ αρ. 19/28-5-2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ΄ του παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α΄ 109).

6. Τις, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 16 του 
ν. 3894/2010, υπ’ αρ. 3 και 4/11-1-2011 αποφάσεις της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Β΄ 294).

7. Την υπό στοιχεία Υ45/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β΄ 3328).

8. Την υπ’ αρ.5500/30-8-2019 αίτηση του επενδυτικού 
φορέα με την επωνυμία «ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» περί ένταξης του επενδυτικού της σχε-
δίου στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 
ν. 4608/2019, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία 
του φακέλου της επενδυτικής πρότασης.

9. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της αιτήσεως ένταξης του επενδυτι-
κού σχεδίου του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία 
«ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στις διαδι-
κασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019, 
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
28-12-2020 (ΑΠΣ: 365).

10. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων προς τον Πρόεδρο της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων όπως 
αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 139141/29-12-2020 πρακτικό 
της από 29-12-2020 5ης συνεδρίασης της Συντονιστικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

11. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, προς τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων επί της άνω αίτησης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου του 
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ELPEN A.E. ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ως Στρατηγικής Επένδυσης 
κατά την έννοια του ν. 4608/2019, την ένταξή του στην 
κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» της περ. β΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 και την από-
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δοση των κινήτρων των άρθρων 12 και 14 του ν. 4608/2019 σύμφωνα με τις παραδοχές και υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο την 28-12-2020 (ΑΠΣ: 365).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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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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