
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της υπ’ αρ. 48/15.7.2020 (Β’ 2952) από-
φασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγι-
κών Επενδύσεων περί ένταξης του επενδυτικού 
σχεδίου «Δημιουργία Μαρίνας στη θέση Βλυχός 
της νήσου Λευκάδας» του Δήμου Λευκάδας και 
του Διαδημοτικού Ταμείου Λευκάδας στις δι-
αδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 
ν. 3894/2010, και υπαγωγή του συνόλου του επεν-
δυτικού σχεδίου ως Δημόσια Στρατηγική Επένδυ-
ση, στις διαδικασίες του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

2 Τροποποίηση των υπ’  αρ. 7/12.9.2011 (Β΄ 2459) 
και 15/28.5.2012 (Β΄ 1787) αποφάσεων της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
περί ένταξης των επενδυτικών σχεδίων «Παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης 
τριάντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων 
συνολικής ισχύος 131,074 MW, κυριότητας της 
«SPES SOLARIS  - SOLAR CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν-
δύσεων του ν. 3894/2010» και «Επαύξηση ισχύος 
κατά 166,142 MW, μέσω της ανάπτυξης δώδεκα 
(12) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων, του υπα-
χθέντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του 
ν. 3894/2010 (με βάση την υπ’ αρ. 400/11.07.2011 
αίτηση υπαγωγής), κυριότητας της «SPES 
SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 57/21.12.2020 
(Β’ 285/2021) απόφασης της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Στρατηγικών Επενδύσεων περί ένταξης του 
επενδυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,5GW» του επενδυτικού φο-
ρέα με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.» στις 
διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 
ν. 4608/2019 (Α’ 66).

4 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 51/15.7.2020 (Β΄ 2952) 
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατη-
γικών Επενδύσεων περί ένταξης του επενδυτικού 
σχεδίου «ΙΔΡΥΣΗ 2 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣ - ΛΟΥΚΑΣ - ΜΑΝΟΥ-

ΣΟΥ  - ΠΕΠΑ  - ΧΑΜΟΥΧΑΔΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» του επενδυτικού φορέα 
με την επωνυμία «LUCAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LUCAS Α.Ε.» στις 
διαδικασίες των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του 
ν. 3894/2010.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 75 (1)
   Ανάκληση της υπ’  αρ. 48/2019/15.7.2020 

(Β’ 2952) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 

Στρατηγικών Επενδύσεων περί ένταξης του επεν-

δυτικού σχεδίου «Δημιουργία Μαρίνας στη θέση 

Βλυχός της νήσου Λευκάδας» του Δήμου Λευκά-

δας και του Διαδημοτικού Ταμείου Λευκάδας στις 

διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 

ν. 3894/2010, και υπαγωγή του συνόλου του επεν-

δυτικού σχεδίου ως Δημόσια Στρατηγική Επέν-

δυση, στις διαδικασίες του ν. 4864/2021 (Α’ 237). 

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

3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

4. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και Δια-
φάνεια Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’  66).

5. Την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Π.Υ.Σ. «Αντικατάσταση 
της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, συγκρότηση 
και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγι-
κών Επενδύσεων”» (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την 
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υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Π.Υ.Σ. «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 Π.Υ.Σ. 
«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. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Υ45/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3328).

11. Την υπ’  αρ. 48/15.7.2020 απόφαση υπαγωγής 
της ΔΕΣΕ (Β’ 2952) του επενδυτικού σχεδίου «ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ» στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε-
ων του ν. 3894/2010 και τα υπ’ αρ. 2111/28.1.2022 και 
166/28.1.2022 αιτήματα τροποποίησης του Δήμου Λευ-
κάδας και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την 
υπαγωγή του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου στις 
διατάξεις του ν. 4864/2021.

12. Την γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγι-
κών Επενδύσεων, επί της αιτήσεως τροποποίησης της 
υπ’ αρ.48/2020 απόφασης υπαγωγής της ΔΕΣΕ και έντα-
ξης του επενδυτικού σχεδίου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» του Δή-
μου Λευκάδας και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
στις διαδικασίες των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του 
ν. 4864/2021, σύμφωνα με την από 14.4.2022 (ΑΠΣ 395) 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

13. Την Εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, προς την Δ.Ε.Σ.Ε. επί της άνω αίτησης.

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

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 48/15.7.2020 (Β’ 2952) από-
φασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επεν-
δύσεων περί ένταξης του επενδυτικού σχεδίου «Δημι-
ουργία Μαρίνας στη θέση Βλυχός της νήσου Λευκάδας» 
του Δήμου Λευκάδας και του Διαδημοτικού Ταμείου Λευ-
κάδας στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του 
ν. 3894/2010, και την υπαγωγή του συνόλου του επεν-
δυτικού σχεδίου ως Στρατηγική Επένδυση στις διαδικα-
σίες του νόμου 4864/2021 (Α’ 237), την ένταξή του στην 
κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1» της περ. α (αβ) 
της παρ. 1 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 

και την απόδοση των κινήτρων των άρθρων 6, 7 και 9 
του ν. 4864/2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
από Μάρτιο του έτους 2022 εισήγηση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-
ων, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
την 14.4.2022 (ΑΠΣ 395).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 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  Υπουργός Πολιτισμού
και Ενέργειας  και Αθλητισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υπουργός Επικρατείας  Υπουργός Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 76 (2)
Τροποποίηση των υπ’ αρ. 7/12.9.2011 (Β΄ 2459) 

και 15/28.5.2012 (Β΄ 1787) αποφάσεων της Διυ-

πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 

περί ένταξης των επενδυτικών σχεδίων «Παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τρι-

άντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συ-

νολικής ισχύος 131,074 MW, κυριότητας της «SPES 

SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 

3894/2010» και «Επαύξηση ισχύος κατά 166,142 

MW, μέσω της ανάπτυξης δώδεκα (12) φωτοβολ-

ταϊκών (Φ/Β) πάρκων, του υπαχθέντος επενδυτι-

κού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (με 

βάση την υπ’  αρ. 400/11.07.2011 αίτηση υπα-

γωγής), κυριότητας της «SPES SOLARIS - SOLAR 

CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 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. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύ-
σεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω 
της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατη-
γικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες 
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 
ανάπτυξη» (Α’ 237) και ιδίως των άρθρων 11, 15 και 29.
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3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

4. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και Δια-
φάνεια Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’  66).

5. Την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Π.Υ.Σ. «Αντικατάσταση 
της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, συγκρότηση 
και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγι-
κών Επενδύσεων”» (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Π.Υ.Σ. «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 Π.Υ.Σ. 
«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. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Υ45/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3328).

11. Τις υπ’ αρ. 7/12.9.2011 (Β΄ 2459) και 15/28.15.2012 
(Β΄ 1787) αποφάσεις υπαγωγής της ΔΕΣΕ των επενδυ-
τικών σχεδίων «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) 
πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW» και «Επαύξηση 
ισχύος κατά 166,142 MW, μέσω της ανάπτυξης δώδε-
κα (12) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων, του υπαχθέντος 
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3894/2010» 
στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του 
ν. 3894/2010 και το υπό στοιχεία ΥΠΑΝΕΠ-4010/17.1.2022 
αίτημα τροποποίησης της εταιρείας «SPES SOLARIS 
CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

12. Την γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, επί της αιτήσεως τροποποίησης των υπ’ αρ. 
7/2011 και 15/2012 αποφάσεων υπαγωγής της ΔΕΣΕ ως 
προς το πρόσωπο του φορέα της επένδυσης και δη την 
αντικατάσταση του φορέα της επένδυσης «SPES SOLARIS 
CONCEPT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
από την εταιρεία «NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS 
HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και τις 100% θυγα-
τρικές αυτής, σύμφωνα με την από 14.4.2022 (ΑΠΣ 395) 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

13. Την Εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, προς την Δ.Ε.Σ.Ε. επί της άνω αίτησης.

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

Την τροποποίηση των υπ’ αρ. 7/12.9.2011 (Β΄ 2459) και 
15/28.5.2012 (Β΄ 1787) αποφάσεων της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί ένταξης των 
επενδυτικών σχεδίων «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών 
(Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW, κυριότη-
τας της «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων 
του ν.3894/2010» και «Επαύξηση ισχύος κατά 166,142 
MW, μέσω της ανάπτυξης δώδεκα (12) φωτοβολταϊκών 
(Φ/Β) πάρκων, του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου 
στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (με βάση την υπ’ αρ. 
400/11.07.2011 αίτηση υπαγωγής), κυριότητας της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS - SOLAR 
CONCEPT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τον φορέα της 
επένδυσης και δη αντικατάσταση αυτού από την εται-
ρεία NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS HOLDING ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και τις 100% θυγατρικές αυτής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην από Απρίλιο του έτους 2022 
εισήγηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της 14.4.2022 (ΑΠΣ 395).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 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  Υπουργός Πολιτισμού
και Ενέργειας  και Αθλητισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υπουργός Επικρατείας  Υπουργός Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 77 (3)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 57/21.12.2020 

(Β΄ 285/2021) απόφασης της Διυπουργικής Επι-

τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί ένταξης 

του επενδυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡ-

ΚΑ 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, 
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις διατάξεις του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύ-
σεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω 
της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατη-
γικές 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. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

4. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και Δια-
φάνεια Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 66).

5. Την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Π.Υ.Σ. «Αντικατάσταση 
της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, συγκρότηση 
και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγι-
κών Επενδύσεων”» (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Π.Υ.Σ. «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 Π.Υ.Σ. 
«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. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Υ45/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3328).

11. Την υπ’ αρ. 57/2021 απόφαση υπαγωγής της ΔΕΣΕ 
(Β’ 285) του επενδυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,5 GW» στις διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 και το υπ’ αρ. 
ΥΠΑΝΕΠ-3442/14.1.2022 αίτημα τροποποίησης της εται-
ρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

12. Την γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγι-
κών Επενδύσεων, επί της αιτήσεως τροποποίησης της 
υπ’ αρ.57/2021 απόφασης υπαγωγής της ΔΕΣΕ του επεν-
δυτικού σχεδίου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣ-
ΧΥΟΣ 1,5 GW» του επενδυτικού φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τις θέσεις ανάπτυξης της 
Στρατηγικής Επένδυσης, σύμφωνα με το αίτημα του φο-
ρέα, και την αντικατάσταση του φορέα της επένδυσης υπό 
την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.», και ήδη «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την εταιρεία υπό την 
επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και τις 100% θυγατρικές 
αυτής, σύμφωνα με την από 21.4.2022 (ΑΠΣ 396) απόφα-
ση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

13. Την Εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επι-

τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, προς την Δ.Ε.Σ.Ε. επί της άνω αίτησης.

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 57/21.12.2020 (Β΄ 285/2021) 
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων περί ένταξης του επενδυτικού σχεδίου «ΦΩ-
ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 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), ως προς τις θέσεις ανάπτυξης της Στρα-
τηγικής Επένδυσης και την αντικατάσταση του φορέα της 
επένδυσης υπό την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» και 
ήδη «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.», από την εταιρεία με την επω-
νυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ή από 100% θυγατρικές αυτής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από Απρίλιο του έτους 
2022 εισήγηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τη Διυπουργική Επιτρο-
πή Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αυτή ενεκρίθη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της 21.4.2022 (ΑΠΣ 396).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 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  Υπουργός Πολιτισμού
και Ενέργειας  και Αθλητισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υπουργός Επικρατείας  Υπουργός Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 78  (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51/15.7.2020 (Β΄ 2952) 

απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατη-

γικών Επενδύσεων περί ένταξης του επενδυτικού 

σχεδίου «ΙΔΡΥΣΗ 2 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑ-

ΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣ - ΛΟΥΚΑΣ - ΜΑΝΟΥ-

ΣΟΥ - ΠΕΠΑ - ΧΑΜΟΥΧΑΔΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ ΝΟ-

ΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» του επενδυτικού φορέα με την 

επωνυμία «LUCAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ-

ΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και 

τον διακριτικό τίτλο «LUCAS Α.Ε.» στις διαδικασίες 

των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του ν. 3894/2010.

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
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οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’  133).

2. Τις διατάξεις του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύ-
σεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω 
της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατη-
γικές 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. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

4. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και Δια-
φάνεια Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’  66).

5. Την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Π.Υ.Σ. «Αντικατάσταση 
της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. “Σύσταση, συγκρότηση 
και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγι-
κών Επενδύσεων”» (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Π.Υ.Σ. «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 Π.Υ.Σ. 
«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. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  155).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).

10. Την υπό στοιχεία Υ45/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’  3328).

11. Την υπ’ αρ. 51/2020 απόφαση υπαγωγής της ΔΕΣΕ 
(Β’ 2952) του επενδυτικού σχεδίου «ΙΔΡΥΣΗ 2 ΣΥΝΘΕ-
ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣ - ΛΟΥ-
ΚΑΣ - ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΠΕΠΑ - ΧΑΜΟΥΧΑΔΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» στις διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 και το υπό στοιχεία ΥΠΑΝ-
6883/24.1.2022 αίτημα τροποποίησης της εταιρείας 
«LUCAS Α.Ε.».

12. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» προς την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγι-
κών Επενδύσεων, επί της αιτήσεως τροποποίησης της 
υπ’ αρ.51/2020 απόφασης υπαγωγής της ΔΕΣΕ του επεν-
δυτικού σχεδίου «ΙΔΡΥΣΗ 2 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥ-
ΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΣ - ΛΟΥΚΑΣ - ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΠΕΠΑ - 
ΧΑΜΟΥΧΑΔΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 
του επενδυτικού φορέα «LUCAS Α.Ε.», σύμφωνα με την 
από 21.4.2022 (ΑΠΣ 396) απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.

13. Την Εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, προς την Δ.Ε.Σ.Ε. επί της άνω αίτησης.

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 51/15.7.2020 (Β΄ 2952) 
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων περί ένταξης του επενδυτικού σχεδίου 
«ΙΔΡΥΣΗ 2 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΠΑΣ - ΛΟΥΚΑΣ - ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΠΕΠΑ - ΧΑΜΟΥΧΑΔΕΣ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» του επενδυτικού 
φορέα με την επωνυμία «LUCAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 
και τον διακριτικό τίτλο «LUCAS Α.Ε.» στις διαδικασί-
ες των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του ν. 3894/2010, 
αναφορικά με τη μείωση της έκτασης εγκατάστασης 
της επένδυσης και της επιφάνειας δόμησης, και τη δυ-
νατότητα υλοποίησης των επιμέρους αιτημάτων του 
επενδυτή για την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η υπ’ αρ. 51/15.7.2020 απόφαση της ΔΕΣΕ καθώς 
και οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
από Απρίλιο του έτους 2022 εισήγηση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-
ων, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της 21.4.2022 (ΑΠΣ: 396).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 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  Υπουργός Πολιτισμού
και Ενέργειας  και Αθλητισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υπουργός Επικρατείας  Υπουργός Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02036321107220008*

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,


		2022-07-11T15:24:27+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




