
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 
τα Σαββατοκύριακα του μηνός Ιουλίου 2022

2 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «INVESTMENT IN 
DATA CENTRES IN GREECE» του επενδυτικού φο-
ρέα με την επωνυμία «MICROSOFT OPERATIONS 
4733 HELLAS SINGLE MEMBER S.A.» στις διαδικασί-
ες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4864/2021 
(Α’ 237).

3 Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΑΜΑΡΙΟΥ)» του επενδυ-
τικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στις διαδικασίες των Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 191 (1)
Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφεί-

ου τα Σαββατοκύριακα του μηνός Ιουλίου 2022 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 54 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση 

και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 17),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

δ) της περ.  (γ) της παρ.  5 του άρθρου  25 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 «Οργα-
νισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

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

ζ) της υπό στοιχεία Υ36/5.10.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 4621).

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου, 
το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, το 
Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, το 
Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, το 
Σάββατο 23 Ιουλίου 2022, την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022, το 
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Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 και την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, 
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 74 (2) 
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «INVESTMENT 

IN DATA CENTRES IN GREECE» του επενδυ-

τικού φορέα με την επωνυμία «MICROSOFT 

OPERATIONS 4733 HELLAS SINGLE MEMBER S.A.» 

στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων 

του ν. 4864/2021 (Α’ 237). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Τον ν.  4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της 
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγι-
κές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 
ανάπτυξη» (Α’ 237) και ιδίως των άρθρων 11, 15 και 29.

3. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 66).

4. Τον ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Στρα-
τηγικών Επενδύσεων» (Α’ 204).

5. Την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. 
“Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Πράξη Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων - 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Π.Υ.Σ. (Α’ 195)» 
(Α’ 188) και την υπ’ αρ. 9/13.4.2022 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων - 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Π.Υ.Σ. (Α’ 195)» 
(Α’ 73).

6. Την υπ’ αρ. 19/28.05.2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α’ 109).

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

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

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

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

11. Την υπό στοιχεία Υ35/23.9.21 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 4405).

12. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

13. Την υπ’ αρ. 8600/7.10.2021 αίτηση υπαγωγής και 
τη μετέπειτα με την υπ’ αρ. 8609/1.2.2022 αίτηση τρο-
ποποίησης προς υπαγωγή του επενδυτικού φορέα με 
την επωνυμία «Microsoft Operations 4733 Hellas Single 
Member S.A.» για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου 
«Investment in Data Centres in Greece» στις διαδικασίες 
των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του ν. 4864/2021 καθώς 
και τα συνημμένα σε αυτές στοιχεία του φακέλου της 
επενδυτικής πρότασης.

14. 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 «Investment in Data Centres in Greece» του επεν-
δυτικού φορέα με την επωνυμία «Microsoft Operations 
4733 Hellas Single Member S.A.» στις διαδικασίες των 
«Στρατηγικών Επενδύσεων» του ν. 4864/2021, σύμφωνα 
με την από υπ’ αρ. 394/1.4.2022 απόφαση του Διοικητι-
κού της Συμβουλίου.

15. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αποτυπώνεται στο 
υπ’ αρ. 38539/12.4.2022 πρακτικό της 11ης συνεδρί-
ασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επεν-
δύσεων.

16. Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε., Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς τη Δ.Ε.Σ.Ε. επί της άνω 
αίτησης.

17. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου 
«Investment in Data Centres in Greece» του επενδυτι-
κού φορέα με την επωνυμία «Microsoft Operations 4733 
Hellas Single Member S.A.» ως Στρατηγικής Επένδυσης 
κατά την έννοια του ν. 4864/2021, την ένταξή του στην 
κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» της υποπερ. αα, 
της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4864/2021 
και την απόδοση των κινήτρων: α) του άρθρου 7 του 
ν. 4864/2021 παρέχοντας στον επενδυτή τη διακριτική 
ευχέρεια, ανάλογα με τα δεδομένα, που θα προκύψουν 
στο πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμη-
σης και της εν γένει περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
για την εκ μέρους του χρήση ή μη της δυνατότητας 
που του παρέχεται από το τελευταίο εδάφιο της περ. γ 
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της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4864/2021 και β) του 
άρθρου 9 του ν. 4864/2021, καθώς και την υλοποίηση, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, των επιμέρους 
θεμάτων της επένδυσης, τα οποία αιτείται ο επενδυ-
τής, 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 Επενδύσεων, καθώς και στην 
υπ’ αρ. 394/1.4.22 απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Τα Μέλη

Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Υπουργός Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Υπουργός Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας κ.α.α.
Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Υπουργός Επικρατείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

   Ι

 Αριθμ. απόφ. 73 (3)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΑΜΑΡΙΟΥ)» του επενδυ-

τικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-

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

Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66) 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Τον ν.  4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της 
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγι-
κές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 
ανάπτυξη» (Α’ 237) και ιδίως των άρθρων 11, 15 και 29.

3. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 66).

4. Τον ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλο-
ποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 204).

5. Την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. 
“Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Πράξη Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων - 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Π.Υ.Σ. (Α’ 195)» 
(Α’ 188) και την υπ’ αρ. 9/13.4.2022 Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων - 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Π.Υ.Σ. (Α’ 195)» 
(Α’ 73).

6. Την υπ’ αρ. 19/28.05.2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδας εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α’ 109).

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

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

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

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

11. Την υπό στοιχεία Υ35/23.9.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 4405).

12. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

13. Την υπ’  αρ.  6800/12.10.2020 αίτηση του επεν-
δυτικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου 
«ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΑΜΑΡΙΟΥ)» 
στις διαδικασίες των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του 
ν. 4608/2019 καθώς και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία 
του φακέλου της επενδυτικής πρότασης.

14. 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 «ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 
(ΑΜΑΡΙΟΥ)» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία 
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» στις διαδικασίες των 
«Στρατηγικών Επενδύσεων» του ν. 4608/2019, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 377/2.8.2021 απόφαση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου.

15. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αποτυπώνεται στο 
υπ’. αρ 37054/8.4.2022/1.4.2022 πρακτικό της 10ης συ-
νεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων.
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16. Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε., Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς τη Δ.Ε.Σ.Ε. επί της άνω 
αίτησης.

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

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «ΥΒΡΙ-
ΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΑΜΑΡΙΟΥ)» του 
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ως Στρατηγικής Επένδυσης κατά την 
έννοια του ν. 4608/2019, την ένταξή του στην κατηγο-
ρία «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 τα αναφερόμενα στη γνωμοδότηση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-
ων, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
με την υπ’ αρ. 377/2.8.2021 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Απριλίου  2022

Ο Πρόεδρος
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Τα Μέλη

Αναπληρωτής Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Υπουργός Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Υπουργός Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας κ.α.α.
Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Υπουργός Επικρατείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033252806220004*


		2022-06-28T21:29:03+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




