
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1471
6 Ιουνίου 2014

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ένταξη της επένδυσης «Εμπορικό και Ψυχαγωγικό 

Κέντρο “The Mall Athens”» της εταιρείας «LAMDA 
OLYMPIA VILLAGE A.E.», στις Διαδικασίες Στρα−
τηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως 
ισχύει. .................................................................................................. 1

Ορισμός της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας, ως «αρμόδιας εθνι−
κής αρχής» κατά την έννοια του άρθρου 8(1) του 
Κανονισμού αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απρι−
λίου 2013, για την αδειοδότηση των «Ευρωπαϊ−
κών Ενεργειακών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος 
− Projects of Common Interest (PCI)», όπως αυτά 
ορίζονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότη−
ση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επιτρο−
πής της 14ης Οκτωβρίου 2013. Ευρωπαϊκά Ενερ−
γειακά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of 
Common Interest (PCI) ................................................................ 2

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ.  28/2014 (1)
 Ένταξη της επένδυσης «Εμπορικό και Ψυχαγωγικό 

Κέντρο “The Mall Athens”» της εταιρείας «LAMDA 
OLYMPIA VILLAGE A.E.», στις Διαδικασίες Στρα−
τηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, όπως 
ισχύει.

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(Συνεδρίαση 2.6.2014)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και 
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» 
(ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκαν από το
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.04.2012) και το Ν. 4146/2013 
(ΦΕΚ Α΄90/18.04.2013),  και ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. 28/24.9.2013, Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επι−
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 
199/25.09.2013).

4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.01.2011 αποφάσεις της Διϋπουρ−
γικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011).

5. Το άρθρο 1 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξω−
στρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 50/28.02.2014), 
βάσει του οποίου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» μετονομάστηκε σε «Ελ−
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο της στην αγγλική γλώσσα το 
«Enterprise Greece».

6. Την, με Α.Π. 1900/17.01.2014, αίτηση της εταιρείας 
«LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.» προς την «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», 
περί ένταξης της επένδυσης «Εμπορικό και Ψυχαγω−
γικό Κέντρο “The Mall Athens”» στις διατάξεις του Ν. 
3894/2010, όπως ισχύει, όπως αυτή συμπληρώθηκε και 
εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1907/20.03.2014 αί−
τηση της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.», κα−
θώς και τα συνημμένα σε αυτές στοιχεία του φακέλου.

7. Την, από 07.04.2014, Γνωμοδότηση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
προς τη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύ−
σεων, επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης, όπως αυτή 
ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 07.04.2014 
(ΑΠΣ: 263), σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 14 
παρ. 3 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
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8. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του 
Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α 114/2014).

9. Την, από 15.5.2014 και με Αρ. Πρωτ. 1912/15.5.2014, 
επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», 
προς τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, Πέτρο Σελέκο, με θέμα «Εκπλήρωση οικο−
νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας LAMDA Olympia 
Village Α.Ε. αναφορικά με το υπό ένταξη επενδυτικό 
σχέδιο «THE MALL ATHENS», σε καθεστώς Στρατηγικών 
Επενδύσεων».

10. Την, από 28.04.2014, Εισήγηση του Γενικού Γραμ−
ματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Πέτρου 
Σελέκου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό της επένδυσης «Εμπορικό και 
Ψυχαγωγικό Κέντρο “The Mall Athens”» της εταιρείας 
«LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.», ως στρατηγικής επέν−
δυσης κατά την έννοια του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.   
Η, εν λόγω, επένδυση πληροί τα κριτήρια των άρθρων 1 
παρ. 1 (δ) και 3 παρ. 2 του ίδιου νόμου, δύναται, συνεπώς, 
να ενταχθεί στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε−
ων, σύμφωνα και με την, από 07.04.2014, Γνωμοδότηση 
της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.», όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της 07.04.2014 (ΑΠΣ: 263).

Την έγκριση της δυνατότητας του φορέα της εξετα−
ζόμενης επένδυσης, «LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E.», 
να υποβάλει τις, προβλεπόμενες από το δίκαιο των 
Στρατηγικών Επενδύσεων, αιτήσεις του στη σχετική, 
ειδική, αδειοδοτική διαδικασία.

Ιδίως δε, τις αιτήσεις:
α) κατάρτισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 24 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει,  
καθώς και

β) εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν. 3894/2010, όπως 
ισχύει.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως 

Ο Πρόεδρος

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 27/2014 (2)
Ορισμός της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδι−

ωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, ως «αρμόδιας εθνικής αρχής» 
κατά την έννοια του άρθρου 8(1) του Κανονισμού 
αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013, για την αδειοδό−
τηση των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI)», 
όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα του κατ’ εξου−
σιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επι−
τροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013. Ευρωπαϊκά Ενερ−
γειακά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of 
Common Interest (PCI).

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(Συνεδρίαση 2.6.2014)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3894/2010 «Επι−
τάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επεν−
δύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποιήθη−
καν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.04.2012) και το Ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18.04.2013),  και ισχύουν.

2α. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν.4146/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 90/18.04.2013).

3. Την, υπ’ αριθμ. 28/24.9.2013, Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επι−
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 
199/25.09.2013).

4. Τον Κανονισμό αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευ−
ρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009.

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση, Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1391/2013 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013 για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές.

6. Τη, με στοιχεία ENER.B1/CSM/OV/av (2013)s3788780/ 
21.NOV.2013, επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς 
την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένω−
σης − Βρυξέλλες (ΜΕΑ ΕΕ).

7. Την, από 05.05.2014, Εισήγηση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ιωάννη 
Μανιάτη.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επισημαίνοντας ότι:
Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 
2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση 
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των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 
και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25/04/2013, σ. 39 έως 
75), καθορίζονται οι κανόνες για την έγκαιρη ανάπτυξη 
και διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών ενεργεια−
κών δικτύων με στόχο την επίτευξη των στόχων της 
ενεργειακής πολιτικής της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τη δια−
σφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση, 
την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και 
την περαιτέρω διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.

Επιπλέον, με τον Κανονισμό 347/2013 ορίζεται ένα 
νέο πλαίσιο για τον σχεδιασμό των υποδομών και την 
εκτέλεση των έργων για την περίοδο έως το 2020 και 
μετέπειτα. Προσδιορίζονται εννέα στρατηγικοί γεω−
γραφικοί διάδρομοι προτεραιότητας για τις υποδομές 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού 
αερίου και του πετρελαίου, καθώς και τρεις ζώνες 
προτεραιότητας σε ενωσιακή κλίμακα για υποδομές 
λεωφόρων ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνων ηλεκτρικών 
δικτύων και δικτύων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα. 
Ταυτόχρονα, προβλέπονται ταχείες και απλοποιημένες 
διαδικασίες χορήγησης αδειών, καλύτερη κανονιστική 
ρύθμιση και —κατά περίπτωση— προβλέπεται χρηματο−
δοτική στήριξη στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέ−
οντας την Ευρώπη».

Με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1391/2013 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013 για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές, όσον αφορά τον ενωσιακό κατά−
λογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (OJ L 349, 21/12/2013, 
σελ. 28–43), προσαρτήθηκε στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
347/2013 το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII − Ενωσιακός κατάλογος 
έργων κοινού ενδιαφέροντος» («ενωσιακός κατάλογος»), 
ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα ελληνικού 
ενδιαφέροντος:

Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στην Ηλε−
κτρική Ενέργεια

• NSI East Electricity (Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέρ−
γειας Βορρά−Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοα−
νατολική Ευρώπη).

1. Διασύνδεση Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας μεταξύ Hadera 
(Ισραήλ) και περιοχής Αττικής, γνωστή ως Euro−Asia 
Interconnector (3.10.2 & 3.10.3).  

2. Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (Bουλγαρία) και 
Νέα Σάντα (Eλλάδα) (3.7.1).

3. Υδροηλεκτρικό αντλησιοταμίευσης (hydro−pumped 
storage) στην Αμφιλοχία (3.24).

Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στο Αέριο
• NSI East Gas (Διασυνδέσεις αερίου Βορρά−Νότου 

στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη)
1. IGB (6.8.1): Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας−Βουλ−

γαρίας μεταξύ Κομοτηνής και Stara Zagora (BG). 
2. Σταθμός Μόνιμης Ανάστροφης Ροής στα Ελληνο−

Βουλγαρικά Σύνορα μεταξύ Σιδηροκάστρου (EL) και Kula 
(BG) (6.11).

3. Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίη−
σης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρού−
πολη − INGS LNG Greece (6.9.1). 

4. Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποί−
ησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου − Aegean LNG 
import terminal (6.9.2). 

5. Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Ν. Καβάλα (6.20.3). 
• Southern Gas Corridor (SGC, Νότιος Διάδρομος).
1. Αγωγός ΤΑΡ (7.1.3).
2. Αγωγός ITGI (7.1.4).
3. Αγωγός από υπεράκτια περιοχή Κύπρου προς Ελ−

ληνική Ενδοχώρα μέσω Κρήτης. (7.3.1).
4. Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στους Κήπους 

του Έβρου (7.1.2 & 7.4.1).
Ενόψει της σημασίας των παραπάνω έργων για την 

ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την ολοκλήρωση της 
περιφερειακής αγοράς ενέργειας με την ανάπτυξη των 
διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες, την γεωπολιτική 
της αναβάθμιση ως σημαντικού «περιφερειακού παίκτη» 
για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, την προσέλκυ−
ση παραγωγικών (άμεσων) επενδύσεων στον τομέα 
ενέργειας αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονο−
μίας (λόγω της διασφάλισης της επάρκειας ενέργειας 
σε ανταγωνιστικές τιμές), και την δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης τόσο κατά τη φάση κατασκευής τους 
όσο και λειτουργίας τους, αποφασίζουμε:

Την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων περί 
ένταξης των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI)» 
που αφορούν την Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στο 
Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1391/2013 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013, 
στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. Αρμόδια 
για τη διευκόλυνση και το συντονισμό της διαδικασίας 
χορήγησης αδειών για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά έργα 
Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest 
(PCI)» είναι η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτι−
κών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας, ως «αρμόδια εθνική αρχή» κατά την 
έννοια του άρθρου 8(1) του Κανονισμού αριθ. 347/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Απριλίου 2013.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως 

Ο Πρόεδρος

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ



20222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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