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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   απόφ. 9/2012 (1)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Μεταλλευτικές Εγκα−

ταστάσεις στο Πέραμα, Ν. Έβρου», κυριότητας της 
εταιρείας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» στις Δια−
δικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 
ως ισχύει. 

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  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. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 
204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύει, το οποίο προσδιορίζει 
τη σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποι−
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και 
ισχύουν.

4. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργι−
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011), οι οποίες ορίζουν την τυπική διαδικασία 
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αιτήσεων υπαγωγής και το περιεχόμενο των στοιχείων 
του φακέλου για τις αιτήσεις υπαγωγής στις Διαδικα−
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων,

5. Την από 10.06.2011, αίτηση υπαγωγής επενδυτικού 
σχεδίου της «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 300/10.06.2011, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

6. Την από 30.06.2011 Γνωμοδότηση της «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο της 06.07.2011 (ΑΠΣ: 239),

7. Την από 25.05.2012 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου,

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

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Μεταλ−
λευτικές Εγκαταστάσεις στο Πέραμα, Ν. Έβρου», κυρι−
ότητας της εταιρείας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» 
με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 300/10.06.2011, ως 
στρατηγικής επένδυσης, η οποία πληροί τα κριτήρια 
των άρθρων 1 παρ. 1 (γ) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει, βάσει του συνολικού κόστους επένδυσης 
που ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα εννέα εκατομμύρια 
τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (189.369.000) δολά−
ρια ΗΠΑ, ήτοι εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια 
εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα 
τρία ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (144.633.773,77) 
[ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ για υπολογισμό Φ.Π.Α. 01−
31/5/2012: 1 προς 1,3093], καθώς και από τη δημιουργία 
τουλάχιστον διακοσίων (200) νέων θέσεων εργασίας σε 
μόνιμη βάση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.

Την ένταξη της επενδυτικής πρότασης «Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις στο Πέραμα, Ν. Έβρου» στις διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.

Η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» καλείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το νόμο για την έκδοση και έγκριση 
των απαιτούμενων αδειών.

Η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» καλείται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του 
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής 
της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή 
ορίζεται βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 2 του 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), η οποία ανέρχεται σε 
ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό 
ποσό εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσί−
ων ευρώ (184.500,00) [ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ για 
υπολογισμό Φ.Π.Α. 01−31/5/2012: 1 προς 1,3093].

Περαιτέρω, η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» κα−
λείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 
(β) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα 
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα 
πρώτης ζήτησης, για την φερεγγυότητά της ως επεν−
δυτή, καθώς και για τη γνησιότητα και ακρίβεια των 
συνημμένων δικαιολογητικών στην, από 10.06.2011, αίτη−
σή της περί ένταξης επενδυτικού σχεδίου της στις δια−
τάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, προς την εταιρεία 

«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής 
Πρότασης 300/10.06.2011.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνη−
σιότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστο−
λή, την οποία καλείται να καταθέσει η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.», είναι τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

— Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα.

— Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852−856, 862−864, και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

— Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί σε 
πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και χωρίς 
δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρη−
σης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τούτο, 
και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος ποσού δεν 
απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή ενέργεια συ−
γκατάθεσης της «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» ούτε 
επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση 
ή επιφύλαξη ή ακόμη και προσφυγή αυτής στα δικαστήρια, 
με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

— Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην κα−
τάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής θα 
επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγγυήτρια 
Τράπεζα, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, εν όλω ή εν μέ−
ρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3894/2010, 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 2 του 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), το ποσό της ως άνω 
εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε ποσοστό 0,5% επί του 
συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου «Μεταλλευ−
τικές Εγκαταστάσεις στο Πέραμα, Ν. Έβρου», ήτοι σε ποσό 
επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (723.168,87). 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
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   Αριθ. απόφ. 10/2012 (2)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικό Σύστημα Πα−

ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), που πε−
ριλαμβάνει κατασκευή 33 αιολικών σταθμών, συνο−
λικής ισχύος 1.077MW, στους τέσσερις νομούς της 
Κρήτης και κοινή διασύνδεσή τους με το Εθνικό Δια−
συνδεδεμένο Σύστημα Ενέργειας μέσω υποβρυχί−
ου καλωδίου» κυριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε−
ων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει. 

   Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

   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. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 
204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύει, το οποίο προσδιορίζει 
τη σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποι−
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και 
ισχύουν.

4. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διϋπουργι−
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011), οι οποίες ορίζουν την τυπική διαδικασία 
αιτήσεων υπαγωγής και το περιεχόμενο των στοιχείων 
του φακέλου για τις αιτήσεις υπαγωγής στις Διαδικα−
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

5. Την από 03.10.2011, αίτηση περί ένταξης του επενδυ−
τικού σχεδίου «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Κρήτης» κυριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, 
προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 600/03.10.2011, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

6. Την από 28.02.2012, Εισήγηση του Εκτελεστικού Προ−
έδρου της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως 
άνω αιτήσεως ένταξης.

7. Την από 25.05.2012, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.

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

Το χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικό 
Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης» 
κυριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με 
Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 600/03.10.2011, συ−
νολικού κόστους δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων 
πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα δύο (2.458.300.672,00) ευρώ, ως 
στρατηγικής επένδυσης, η οποία πληροί τα κριτήρια 
των άρθρων 1 παρ. 1 (α) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει.

Την ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικό Σύστημα 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης» κυριότητας 
της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το νόμο για την έκδοση και έγκριση 
των απαιτούμενων αδειών.

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής 
Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή ορίζεται βάσει του άρ−
θρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 86/11.04.2012), η οποία ανέρχεται σε ποσό εκατόν 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον του ανα−
λογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό ποσό 
εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(184.500,00).

Περαιτέρω, η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλεί−
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 
(β) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα 
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα 
πρώτης ζήτησης, για την φερεγγυότητά της ως επεν−
δυτή, καθώς και για τη γνησιότητα και ακρίβεια των 
συνημμένων δικαιολογητικών στην, από 03.10.2011, αίτη−
σή της περί ένταξης επενδυτικού σχεδίου της στις δια−
τάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, προς την εταιρεία 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής 
Πρότασης 600/03.10.2011.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή, 
την οποία καλείται να καταθέσει η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,, είναι τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

— Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα.

— Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852−856, 862−864, και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.
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— Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί σε 
πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και χωρίς 
δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρη−
σης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τού−
το, και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος ποσού δεν 
απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή ενέργεια συ−
γκατάθεσης της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ούτε επι−
τρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή ακόμη και προσφυγή αυτής στα δικαστήρια, 
με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

— Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην 
κατάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής 
θα επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγ−
γυήτρια Τράπεζα, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, 
εν όλω ή εν μέρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυ−
ητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 
του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), 
το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 
ποσοστό 0,5% επί του συνολικού κόστους του επενδυ−
τικού σχεδίου «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Κρήτης», ήτοι σε ποσό δώδεκα εκατομμυρίων 
διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριών 
ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (12.291.503,36 ευρώ). 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

F
   Αριθ. απόφ. 11/2012 (3)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Αντλησοταμιευτικά 

Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας, Αποθήκευσης και Πα−
ραγωγής Ενέργειας, Ισχύος 587 MW, με «κάτω» τα−
μιευτήρα την τεχνητή λίμνη Καστρακίου, και με 2 
«άνω ταμιευτήρες», Αγ. Γεωργίου και Πύργου, κυριό−
τητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις Δια−
δικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 
ως ισχύει. 

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  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. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 
204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύει, το οποίο προσδιορίζει 
τη σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποι−

ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και 
ισχύουν.

4. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργι−
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011), οι οποίες ορίζουν την τυπική διαδικασία 
αιτήσεων υπαγωγής και το περιεχόμενο των στοιχείων 
του φακέλου για τις αιτήσεις υπαγωγής στις Διαδικα−
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

5. Την από 06.10.2011, αίτηση περί ένταξης του επεν−
δυτικού σχεδίου Αντλησοταμιευτικά Συστήματα Αιτω−
λοακαρνανίας, Αποθήκευσης και Παραγωγής Ενέργειας, 
Ισχύος 587 MW, με «κάτω» ταμιευτήρα την τεχνητή λίμνη 
Καστρακίου και με 2 «άνω ταμιευτήρες», Αγ. Γεωργί−
ου και Πύργου», κυριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, 
προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 700/06.10.2011, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

6. Την από 28.02.2012, Εισήγηση του Εκτελεστικού Προ−
έδρου της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως 
άνω αιτήσεως ένταξης.

7. Την από 25.05.2012, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.

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

Το χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Αντλη−
σοταμιευτικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας, Αποθή−
κευσης και Παραγωγής Ενέργειας, Ισχύος 587 MW, με 
«κάτω» ταμιευτήρα την τεχνητή λίμνη Καστρακίου και 
με 2 «άνω ταμιευτήρες», Αγ. Γεωργίου και Πύργου, κυ−
ριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 700/06.10.2011, συνολικού 
κόστους πεντακοσίων ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων 
τριάντα χιλιάδων (501.830.000) ευρώ, ως στρατηγικής 
επένδυσης, η οποία πληροί τα κριτήρια των άρθρων 1 
παρ. 1 (α) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Την ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Αντλησοταμι−
ευτικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας, Αποθήκευσης 
και Παραγωγής Ενέργειας, Ισχύος 587 MW, με «κάτω» 
ταμιευτήρα την τεχνητή λίμνη Καστρακίου και με 2 «άνω 
ταμιευτήρες», Αγ. Γεωργίου και Πύργου, κυριότητας της 
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στις διαδικασίες Στρα−
τηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το νόμο για την έκδοση και έγκριση 
των απαιτούμενων αδειών.

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής 
Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή ορίζεται βάσει του άρ−
θρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 86/11.04.2012), η οποία ανέρχεται σε ποσό εκατόν 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον του ανα−
λογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό ποσό 
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εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(184.500,00).

Περαιτέρω, η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καλεί−
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 
(β) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα 
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα 
πρώτης ζήτησης, για την φερεγγυότητά της ως επεν−
δυτή, καθώς και για τη γνησιότητα και ακρίβεια των 
συνημμένων δικαιολογητικών στην, από 06.10.2011, αίτη−
σή της περί ένταξης επενδυτικού σχεδίου της στις δια−
τάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, προς την εταιρεία 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής 
Πρότασης 700/06.10.2011.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή, 
την οποία καλείται να καταθέσει η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,, είναι τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επέν−
δυσης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει 
αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

— Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα.

— Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852−856, 862−864, και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

— Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί σε 
πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και χωρίς 
δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρη−
σης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τού−
το, και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος ποσού δεν 
απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή ενέργεια συ−
γκατάθεσης της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ούτε επι−
τρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή ακόμη και προσφυγή αυτής στα δικαστήρια, 
με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

— Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην 
κατάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής 
θα επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγ−
γυήτρια Τράπεζά, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, 
εν όλω ή εν μέρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυ−
ητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του 

άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), το 
ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε πο−
σοστό 0,5% επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου «Αντλησοταμιευτικά Συστήματα Αιτωλοακαρ−
νανίας, Αποθήκευσης και Παραγωγής Ενέργειας, Ισχύος 
587 MW, με «κάτω» ταμιευτήρα την τεχνητή λίμνη Κα−
στρακίου και με 2 «άνω ταμιευτήρες», Αγ. Γεωργίου και 
Πύργου, ήτοι σε ποσό δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων 
εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα (2.509.150) ευρώ. 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

F
   Αριθ. απόφ. 12/2012 (4)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Κατασκευή ηλιοθερ−

μικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συ−
νολικής ισχύος 70 MW στη θέση Φουρνιά, Δ.Ε. Ιτά−
νου του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου Κρήτης 
ενεργειακής παραγωγής 378.306 MWh ετησίως», κυ−
ριότητας της «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛ−
ΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», στις Διαδι−
κασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 
ως ισχύει. 

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  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. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 
204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύει, το οποίο προσδιορίζει 
τη σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 «Επι−
τάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύ−
σεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκαν από 
το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύουν.

4. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργι−
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011), οι οποίες ορίζουν την τυπική διαδικασία 
αιτήσεων υπαγωγής και το περιεχόμενο των στοιχείων 
του φακέλου για τις αιτήσεις υπαγωγής στις Διαδικα−
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

5. Την από 25.10.2011, αίτηση περί ένταξης του επεν−
δυτικού σχεδίου «Κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 
MW στη θέση Φουρνιά, Δ.Ε. Ιτάνου του Δήμου Σητείας 
του Νομού Λασιθίου Κρήτης ενεργειακής παραγωγής 
378.306 MWh ετησίως»», κυριότητας της «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥ−
ΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Μ.Ε.Π.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, 
προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 800/25.10.2011, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.
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6. Την από 28.02.2012,, Εισήγηση του Εκτελεστικού 
Προέδρου της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της 
ως άνω αιτήσεως ένταξης.

7. Την από 25.05.2012, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.

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

Το χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Κατα−
σκευή ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW στη θέση Φουρνιά, 
Δ.Ε. Ιτάνου του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου 
Κρήτης ενεργειακής παραγωγής 378.306 MWh ετησί−
ως», κυριότητας της «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», με Αρ. 
Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 800/25.10.2011, συνολικού 
κόστους διακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων οκτακο−
σίων δώδεκα χιλιάδων (267.812.000) ευρώ, ως στρατηγι−
κής επένδυσης, η οποία πληροί τα κριτήρια των άρθρων 
1 παρ. 1 (α) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Την ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Κατασκευή ηλιο−
θερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
συνολικής ισχύος 70 MW στη θέση Φουρνιά, Δ.Ε. Ιτάνου 
του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου Κρήτης ενερ−
γειακής παραγωγής 378.306 MWh ετησίως», κυριότητας 
της «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», στις διαδικασίες Στρατη−
γικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.

Η «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», καλείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το νόμο για την έκδοση και έγκριση 
των απαιτούμενων αδειών.

Η «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», καλείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, ως 
ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής 
Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή ορίζεται βάσει του άρ−
θρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 86/11.04.2012), η οποία ανέρχεται σε ποσό εκατόν 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον του ανα−
λογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό ποσό 
εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(184.500,00).

Περαιτέρω, η «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛ−
ΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», καλείται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (β) του 
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα 
πρώτης ζήτησης, για την φερεγγυότητά της ως επεν−
δυτή, καθώς και για τη γνησιότητα και ακρίβεια των 
συνημμένων δικαιολογητικών στην, από 25.10.2011, αίτη−
σή της περί ένταξης επενδυτικού σχεδίου της στις δια−
τάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, προς την εταιρεία 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής 
Πρότασης 800/25.10.2011.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή, 

την οποία καλείται να καταθέσει η «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ 
ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Μ.Ε.Π.Ε.», είναι τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

— Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα.

— Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852−856, 862−864, και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

— Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί σε 
πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και χωρίς 
δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρη−
σης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την έγγρα−
φη ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς 
τούτο, και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος ποσού 
δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της «ΣΟΛΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΠΛΑΝΤ ΛΑΣΙΘΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.» ούτε επι−
τρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή ακόμη και προσφυγή αυτής στα δικαστήρια, 
με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

— Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην κα−
τάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής θα 
επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγγυήτρια 
Τράπεζα, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, εν όλω ή εν μέ−
ρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του 
άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), το 
ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε πο−
σοστό 0,5% επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου «Κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW στη θέση 
Φουρνιά, Δ.Ε. Ιτάνου του Δήμου Σητείας του Νομού Λα−
σιθίου Κρήτης ενεργειακής παραγωγής 378.306 MWh 
ετησίως», ήτοι σε ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 
τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα (1.339.060) ευρώ. 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
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Αριθ. απόφ.13/28−05−2012 (5)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Κρήτη Πράσινο Νησί, 

που περιλαμβάνει κατασκευή 36 αιολικών σταθμών, 
συνολικής ισχύος 1.005,10MW, στην Κρήτης και δια−
σύνδεσή τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Με−
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω κοινού υπο−
βρυχίου καλωδίου», κυριότητας του Ομίλου «ELICA 
GROUP», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε−
ων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 
204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012),  και ισχύει, το οποίο προσδιορίζει 
τη σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποι−
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012),  και 
ισχύουν,

4. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργι−
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011), οι οποίες ορίζουν την τυπική διαδικασία 
αιτήσεων υπαγωγής και το περιεχόμενο των στοιχείων 
του φακέλου για τις αιτήσεις υπαγωγής στις Διαδικα−
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

5. Την από 31.10.2011, αίτηση περί ένταξης του επενδυτι−
κού σχεδίου «Κρήτη Πράσινο Νησί», κυριότητας του Ομίλου 
«ELICA GROUP», στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως 
ισχύει, προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», 
με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 900/31.10.2011, καθώς 
και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.

6. Την από 28.02.2012, Εισήγηση του Εκτελεστικού Προ−
έδρου της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως 
άνω αιτήσεως ένταξης.

7. Την, από 25.05.2012, Εισήγηση του Γενικού Γραμμα−
τέα Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.

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

Το χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Κρήτη 
Πράσινο Νησί», κυριότητας του Ομίλου «ELICA GROUP», 
με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 900/31.10.2011, συ−
νολικού κόστους ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων 
εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα 
επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα (1.778.297.210,00) ευρώ, 
ως στρατηγικής επένδυσης, η οποία πληροί τα κριτήρια 
των άρθρων 1 παρ. 1 (α) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει.

Την ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Κρήτη Πράσινο 
Νησί», κυριότητας του Ομίλου «ELICA GROUP», στις δι−
αδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.

Ο Όμιλος «ELICA GROUP» καλείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο  άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το νόμο για την έκδοση και έγκριση 
των απαιτούμενων αδειών.

Ο Όμιλος «ELICA GROUP» καλείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, ως 
ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής 
Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή ορίζεται βάσει του άρ−
θρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
από την παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 86/11.04.2012),  η οποία ανέρχεται σε ποσό εκατόν 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον του ανα−
λογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό ποσό 
εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(184.500,00). 

Περαιτέρω, ο Όμιλος «ELICA GROUP» καλείται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (β) του 
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα 
πρώτης ζήτησης, για την φερεγγυότητά της ως επεν−
δυτή, καθώς και για τη γνησιότητα και ακρίβεια των 
συνημμένων δικαιολογητικών στην, από 25.10.2011, αίτη−
σή της περί ένταξης επενδυτικού σχεδίου της στις δια−
τάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, προς την εταιρεία 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής 
Πρότασης 900/31.10.2011.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνη−
σιότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστο−
λή, την οποία καλείται να καταθέσει ο Όμιλος «ELICA 
GROUP», είναι τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

— Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρίας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα. 

— Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852−856, 862−864, και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

— Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί 
σε πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και 
χωρίς δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή 
αντίρρησης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την 
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έγγραφη ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
προς τούτο, και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος 
ποσού δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης του Ομίλου «ELICA GROUP» 
ούτε επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή ακόμη και προσφυγή αυτής 
στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγ−
γυητικής επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση.

— Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην 
κατάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής 
θα επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγ−
γυήτρια Τράπεζα, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, 
εν όλω ή εν μέρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυ−
ητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του 
άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012),  το 
ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 
ποσοστό 0,5% επί του συνολικού κόστους του επεν−
δυτικού σχεδίου «Κρήτη Πράσινο Νησί», ήτοι σε ποσό 
οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μίας χιλιά−
δων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πέντε λεπτών 
(8.891.486,05).

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

F
   Αριθ. απόφ. 14/2012 (6)
Τροποποίηση του υπαχθέντος στις Διαδικασίες Στρατη−

γικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, επεν−
δυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) 
σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW», κυριότητας 
της «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε. 

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  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. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 
204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύει, το οποίο προσδιορίζει 
τη σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποι−
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και 
ισχύουν.

4. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργι−
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011), οι οποίες ορίζουν την τυπική διαδικασία 
αιτήσεων υπαγωγής και το περιεχόμενο των στοιχείων 

του φακέλου για τις αιτήσεις υπαγωγής στις Διαδικα−
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

5. Την από 25.07.2011, αίτηση περί ένταξης του επενδυ−
τικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών 
συνολικής ισχύος 126,82 MW», κυριότητας της «ΣΙΛΣΙΟ 
Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.», ως στρατηγικής επένδυ−
σης, στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του 
Ν. 3894/2010 ως ισχύει, προς την εταιρεία «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 
500/25.07.2011, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία 
του φακέλου.

6. Την από 11.08.2011, Γνωμοδότηση της «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης, 
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
12.09.2011 (ΑΠΣ: 241).

7. Την από 12.09.2011, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.

8. Την υπ’ αριθμ. 8/12.9.2011 απόφαση της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
2459/03.11.2011).

9. Την από 11.01.2012, αίτηση περί τροποποίησης του 
υπαχθέντος στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε−
ων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου 
«Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών συνολικής 
ισχύος 126,82 MW», της «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα 
Α.Ε.» προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», 
με Αρ. Πρωτ. 511/11.01.2012, καθώς και τα συνημμένα σε 
αυτή στοιχεία.

10. Την από 28.02.2012, Εισήγηση του Εκτελεστικού 
Προέδρου της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της 
ως άνω αιτήσεως τροποποίησης.

11. Την από 25.05.2012, Εισήγηση του Γενικού Γραμμα−
τέα Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.

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

Την τροποποίηση, δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 5 του 
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του υπαχθέντος με την υπ’ 
αριθμ. 8/12.9.2011 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 2459/03.11.2011) στις 
Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, του επενδυτι−
κού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών 
συνολικής ισχύος 126,82 MW», κυριότητας της «ΣΙΛΣΙΟ 
Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.», ως προς το συνολικό κό−
στος επένδυσης το οποίο ανέρχεται πλέον σε διακόσια 
σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χι−
λιάδες οκτακόσια είκοσι επτά (248.231.827,00) ευρώ, ως 
στρατηγικής επένδυσης η οποία πληροί τα κριτήρια 
των άρθρων 1 παρ. 1 (α) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, 
ως ισχύει.

Η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» καλείται σύμφω−
να με την παρούσα και τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 
(α) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη επικαιροποιημένο 
φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το 
νόμο για την έκδοση και έγκριση των απαιτούμενων 
αδειών.

Η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» καλείται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του 
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής 
της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή 
ορίζεται βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, 
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όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 2 του 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), η οποία ανέρχεται 
μετά την τροποποίηση, δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 5 
του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, του υπαχθέντος με την υπ’ 
αριθμ. 8/12.9.2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 2459/03.11.2011) στις 
Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, του επενδυτι−
κού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών 
συνολικής ισχύος 126,82 MW», κυριότητας της «ΣΙΛΣΙΟ 
Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.», σε ποσό εκατόν πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό ποσό εκατόν ογδό−
ντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (184.500,00), 
αφαιρουμένου τυχόν ποσού ήδη καταβληθέντος από τη 
«ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» στην «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.» ως Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης 
για το τροποιούμενο επενδυτικό της σχέδιο.

Περαιτέρω, η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» κα−
λείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 
(β) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα 
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα 
πρώτης ζήτησης, για την φερεγγυότητά της ως επενδυ−
τή, καθώς και για τη γνησιότητα και ακρίβεια των συνημ−
μένων δικαιολογητικών στην, από 25.07.2011, αίτησή της 
περί ένταξης επενδυτικού σχεδίου της στις διατάξεις 
του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής 
Πρότασης 500/25.07.2011, καθώς και την, από 11.01.2012 
και με Αρ. Πρωτ. 511/11.01.2012, αίτηση περί τροποποίησης 
του υπαχθέντος, με την υπ’ αριθμ. 8/12.9.2011 απόφαση 
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΦΕΚ Β΄ 2459/03.11.2011), στις Διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, επενδυτικού 
σχεδίου της.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή, 
την οποία καλείται να καταθέσει η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολ−
ταϊκά Πάρκα Α.Ε.», είναι τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

— Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα.

— Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852−856, 862−864, και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

— Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί 

σε πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και 
χωρίς δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή 
αντίρρησης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
προς τούτο, και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος 
ποσού δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά 
Πάρκα Α.Ε.» ούτε επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδή−
ποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή ακόμη και προσφυγή 
αυτής στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση.

— Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην 
κατάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής 
θα επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγ−
γυήτρια Τράπεζα, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, 
εν όλω ή εν μέρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυ−
ητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 
του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), 
το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 
ποσοστό 0,5% επί του συνολικού κόστους του επενδυ−
τικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων 
συνολικής ισχύος 126,82 MW» όπως τροποποιήθηκε, ήτοι 
σε ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα μίας 
χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και δεκατεσσάρων 
λεπτών (1.241.159,14). 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

F
   Αριθ. απόφ. 15/2012 (7)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Επαύξηση ισχύος 

κατά 166,142 MW, μέσω της ανάπτυξης δώδεκα (12) 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων, του υπαχθέντος επεν−
δυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3894/ 2010 
(με βάση την υπ’ αριθμ. 400/11.07.2011 αίτηση υπα−
γωγής)», κυριότητας της «SPES SOLARIS − SOLAR 
CONCEPT A.E.». 

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  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. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και δια−
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 
204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύει, το οποίο προσδιορίζει 
τη σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 «Επι−
τάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύ−
σεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποιήθηκαν από 
το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), και ισχύουν.
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4. Τις βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργι−
κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011), οι οποίες ορίζουν την τυπική διαδικασία 
αιτήσεων υπαγωγής και το περιεχόμενο των στοιχείων 
του φακέλου για τις αιτήσεις υπαγωγής στις Διαδικα−
σίες Στρατηγικών Επενδύσεων.

5. Την από 04.11.2011 αίτηση ένταξης και την από 
20.01.2012, αίτηση τροποποίησης του επενδυτικού σχε−
δίου «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’ αριθμ. 400/11.07.2011 
αίτηση υπαγωγής)», κυριότητας της «SPES SOLARIS − 
SOLAR CONCEPT A.E.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει, προς την 
εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. 
1000/04.11.2011 και 1005/20.01.2012 αντίστοιχα, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτές στοιχεία.

6. Την από 28.02.2012, Εισήγηση του Εκτελεστικού Προ−
έδρου της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως 
άνω αιτήσεως ένταξης και την αίτηση τροποποίησης 
αυτής.

7. Την από 25.05.2012, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.

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

Το χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Επαύξηση 
ισχύος κατά 166,142 MW, μέσω της ανάπτυξης δώδεκα 
(12) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων, του υπαχθέντος επεν−
δυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3894/ 2010 (με 
βάση την υπ’ αριθμ.  400/11.07.2011 αίτηση υπαγωγής)», 
κυριότητας της «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.», 
με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 1000/04.11.2011 και 
1005/20.01.2012 για την τροποποίηση αυτής, με συνολικό 
κόστος επένδυσης το οποίο ανέρχεται σε τριακόσια 
τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τέσσερις 
χιλιάδες (332.284.000) ευρώ, ως στρατηγικής επένδυσης 
η οποία πληροί τα κριτήρια των άρθρων 1 παρ. 1 (α) και 
3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Την ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Επαύξηση ισχύ−
ος κατά 166,142 MW, μέσω της ανάπτυξης δώδεκα (12) 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων, του υπαχθέντος επεν−
δυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3894/ 2010 (με 
βάση την υπ’ αριθμ.  400/11.07.2011 αίτηση υπαγωγής)», 
κυριότητας της «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT 
A.E.», στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του 
Ν. 3894/2010.

Η «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.» καλεί−
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) 
του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη επικαιροποιημένο 
φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το 
νόμο για την έκδοση και έγκριση των απαιτούμενων 
αδειών.

Η «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.» καλείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του 
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής 
της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή 
ορίζεται βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του νόμου αυτού, 

όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 2 του 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), η οποία ανέρχεται σε 
ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00), πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό 
ποσό εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (184.500,00).

Περαιτέρω, η «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT 
A.E.» καλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 
παρ. 1 (β) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει 
άμεσα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τράπεζας εγνωσμένου κύρους, 
με ρήτρα πρώτης ζήτησης, για την φερεγγυότητά της 
ως επενδυτή, καθώς και για τη γνησιότητα και ακρίβεια 
των συνημμένων δικαιολογητικών στην, από 04.11.2011 
αίτηση ένταξης και την από 20.01.2012, αίτηση τροποποί−
ησης του επενδυτικού σχεδίου «Επαύξηση ισχύος κατά 
166,142 MW, μέσω της ανάπτυξης δώδεκα (12) φωτο−
βολταϊκών (Φ/Β) πάρκων, του υπαχθέντος επενδυτικού 
σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3894/ 2010 (με βάση την 
υπ’ αριθμ.  400/11.07.2011 αίτηση υπαγωγής)», προς την 
εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με Αρ. Πρωτ. 
1000/04.11.2011 και 1005/20.01.2012 αντίστοιχα, καθώς και 
τα συνημμένα σε αυτές στοιχεία.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή, 
την οποία καλείται να καταθέσει η «SPES SOLARIS − 
SOLAR CONCEPT A.E.», είναι τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

— Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα.

— Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852−856, 862−864, και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

— Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί 
σε πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και 
χωρίς δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή 
αντίρρησης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
προς τούτο, και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος 
ποσού δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της «SPES SOLARIS − SOLAR 
CONCEPT A.E.» ούτε επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή ακόμη και 
προσφυγή αυτής στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 
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κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση.

— Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην 
κατάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής 
θα επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγ−
γυήτρια Τράπεζα, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, 
εν όλω ή εν μέρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυ−
ητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του 
άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), το 
ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε πο−
σοστό 0,5% επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου «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’ αριθμ.  400/11.07.2011 
αίτηση υπαγωγής)», ήτοι σε ποσό ενός εκατομμυρίου 
εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
(1.661.420) ευρώ. 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017870606120012*
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