
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
δανεισμό της Τράπεζας «ALPHA BANK A.E.» πο-
σού 25.000.000,00 €.

2 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
δανεισμό της Τράπεζας «ALPHA BANK A.E.» πο-
σού 25.000.000,00 €.

3 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
δανεισμό της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ A.E.» ποσού 53.536.711,55 €.

4 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
δανεισμό της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ A.E.» ποσού 10.056.550,00 €.

5 Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδι-
ωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διορθώσεις σφαλμάτων στην 5318π.έ/87/ 
9.12.2019 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/8639/0025 (1)
   Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 
δανεισμό της Τράπεζας «ALPHA BANK A.E.» πο-
σού 25.000.000,00 €. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 91-108 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 
Α’ 105/14.06.2018),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005),

γ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ A’ 121/09.07.2019),

δ) της 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(ΦΕΚ Β’ 3051/26.07.2019),

ε) του άρθρου 109 παρ. 3 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2) Τη με αριθμ. 90.509/03.06.2019 Δανειακή Σύμβα-

ση μεταξύ της «ALPHA BANK Α.Ε.» και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3) Το από 14-02-2020 αίτημα της τράπεζας «ALPHA 
BANK A.E.».

4) Την έγκριση της από 28.03.2019 Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «ALPHA BANK Α.Ε.».

5) Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. ΟΙΚ33644ΕΞ2019/4-4-2019 έγ-
γραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΚΕΜΚΕ).

6) Το από 20-06-2019 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
του Ε.Δ. και της «ALPHA BANK A.E.».

7) Το με αριθμ. 4016/11.11.2019 έγγραφο της Τράπε-
ζας της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.

8) Το από 28-02-2020 FAX της ΕΤΕπ με τους τελικούς 
όρους χρηματοδότησης.

9) Την από 25-02-2020 απόφαση της 05ης Συνεδρί-
ασης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) 
για την κάλυψη δανείου ποσού 25.000.000,00  € της 
τράπεζας «ALPHA BANK A.E.», σύμφωνα με την αριθμ. 
90.509/03.06.2019 Δανειακή Σύμβαση. Η χρηματοδό-
τηση επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στην Απασχόλη-
ση Νέων Εργαζομένων (Jobs for Youth σε πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) και τις 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηρι-
οποιούνται σε επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς (γεωργία, 
τουρισμός, βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και γενικότερα 
η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ALPHA 
BANK με το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής: 

Ποσό (€): 25.000.000 € 
Διάρκεια: 12 έτη
Περίοδος χάριτος: 4 έτη 
Αποπληρωμή 
κεφαλαίου: Ετήσια (13/03* εκάστου έτους) 

Πληρωμή τόκων:
Ανά 3-μηνο (13/03*, 13/06*, 

13/09* και 13/12* 
εκάστου έτους) 

Ημερομηνία 
εκταμίευσης: 13/03/2020* 

Πρώτη Καταβολή 
Κεφαλαίου: 13/03/2024* 

Τελευταία 
καταβολή 
κεφαλαίου:

13/03/2032* 

Επιτόκιο:
Κυμαινόμενο, ίσο με 

3Μ EURIBOR+0,492% 49,2 BPS) 
ετησίως 

*Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να 
μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν 
συμπίπτουν με αργίες

ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ 
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την 
ALPHA BANK ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανει-
ακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων 
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της 
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η ALPHA BANK, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, 
ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ δια-
στήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε κα-
ταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, 
με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό 
των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο, ακο-
λούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στην ALPHA BANK 
υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 
έναντι της ΕΤΕπ.

Η ALPHA BANK οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Διεύ-
θυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων) 
την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. 
Επίσης, η τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά τρίμηνο 
στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, 

στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχει-
ρήσεων, που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο προμήθεια, από το ανωτέρω πιστωτικό 
ίδρυμα, σύμφωνα με το αριθμ. 4016/11.11.2019 έγγραφο 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 1,09% (ACT/ACT).

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγρα-
φο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
για το δάνειο της ALPHA BANK ύψους 25.000.000,00 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 25.000.000,00 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

O Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2/8708/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 

δανεισμό της Τράπεζας «ALPHA BANK A.E.» πο-

σού 25.000.000,00 €. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 91-108 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’ 
105/14.06.2018),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005),

γ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ A’ 121/09.07.2019),

δ) της 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(ΦΕΚ Β’ 3051/26.07.2019),

ε) του άρθρου 109 παρ. 3 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2) Τη με αριθμ. 90.868/28.06.2019 Δανειακή Σύμβαση 

μεταξύ της «ALPHA BANK Α.Ε.» και της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
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3) Το από 14-02-2020 αίτημα της τράπεζας «ALPHA 
BANK A.E.».

4) Την έγκριση της από 28.03.2019 Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «ALPHA BANK Α.Ε.».

5) Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. ΟΙΚ33644ΕΞ2019/4-4-2019 έγ-
γραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΚΕΜΚΕ).

6) Το από 20-06-2019 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
του Ε.Δ. και της «ALPHA BANK A.E.».

7) Το με αριθμ. 4016/11.11.2019 έγγραφο της Τράπε-
ζας της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.

8) Το από 28-02-2020 FAX της ΕΤΕπ με τους τελικούς 
όρους χρηματοδότησης.

9) Την από 25-02-2020 απόφαση της 06ης Συνεδρί-
ασης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) 
για την κάλυψη δανείου ποσού 25.000.000,00  € της 
τράπεζας «ALPHA BANK A.E.», σύμφωνα με την αριθμ. 
90.868/28.06.2019 Δανειακή Σύμβαση. Σκοπός του δα-
νείου είναι η ενίσχυση συμμετοχής των γυναικών στη 
διοίκηση επιχειρήσεων (female empowerment) σε πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) 
και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δρα-
στηριοποιούνται σε επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς 
(γεωργία, τουρισμός, βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και 
γενικότερα η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει ανα-
λάβει η ALPHA BANK με το υπογεγραμμένο Σύμφωνο 
Συνεργασίας.

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής: 

Ποσό (€): 25.000.000 € 
Διάρκεια: 12 έτη 
Περίοδος χάριτος: 4 έτη 
Αποπληρωμή 
κεφαλαίου: Ετήσια (13/03* εκάστου έτους) 

Πληρωμή τόκων:
Ανά 3-μηνο (13/03*, 13/06*, 

13/09* και 13/12* 
εκάστου έτους) 

Ημερομηνία 
εκταμίευσης: 13/03/2020* 

Πρώτη Καταβολή 
Κεφαλαίου: 13/03/2024* 

Τελευταία 
καταβολή 
κεφαλαίου:

13/03/2032* 

Επιτόκιο:
Κυμαινόμενο, ίσο με 

3Μ EURIBOR+0,492% 49,2 BPS) 
ετησίως 

*Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να 
μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν 
συμπίπτουν με αργίες

ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 

σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ 
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την 
ALPHA BANK ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανει-
ακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων 
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της 
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η ALPHA BANK, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, 
ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ δια-
στήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε κα-
ταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, 
με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό 
των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο, ακο-
λούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στην ALPHA BANK 
υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 
έναντι της ΕΤΕπ.

Η ALPHA BANK οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους –Διεύ-
θυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων) 
την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. 
Επίσης, η τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά τρίμηνο 
στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, 
στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχει-
ρήσεων, που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο προμήθεια, από το ανωτέρω πιστωτικό 
ίδρυμα, σύμφωνα με το αρ. 4016/11.11.2019 έγγραφο 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 1,09% (ACT/ACT).

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγρα-
φο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
για το δάνειο της ALPHA BANK ύψους 25.000.000,00 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 25.000.000,00 € πλέον 
τόκων και εξόδων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

O Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 2/6684/0025 (3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 

δανεισμό της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ A.E.» ποσού 53.536.711,55 €. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 91-108 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’ 
105/14.06.2018),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005),

γ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ A’ 121/09.07.2019),

δ) της 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(ΦΕΚ Β’ 3051/26.07.2019),

ε) του άρθρου 109 παρ. 3 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2) Τη με αριθμ. FI 90869/03.06.2019 Δανειακή Σύμβα-

ση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3) Το από 06.02.2020 αίτημα της τράπεζας «Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.».

4) Την έγκριση της από 23-04-2019 Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «Εθνικής Τράπεζας της Ελ-
λάδας Α.Ε.».

5) Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. ΟΙΚ. 33644 ΕΞ 2019/04.04.2019 
έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΚΕΜΚΕ).

6) Το από 19-06-2019 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
του Ε.Δ. και της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A.E.».

7) Το με αριθμ. 4016/11.11.2019 έγγραφο της Τράπε-
ζας της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.

8) Το από 27.02.2020 FAX της ΕΤΕπ με τους τελικούς 
όρους χρηματοδότησης.

9) Την από 25.02.2020 απόφαση της 4ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την 
κάλυψη δανείου ποσού 53.536.711,55 € της τράπεζας 
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας A.E.», σύμφωνα με την 
αριθμ. FI 90869/03.06.2019 Δανειακή Σύμβαση. Σκο-
πός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων με έμφαση στην Απασχόληση Νέων Εργαζομέ-
νων (Jobs for Youth). Τα επενδυτικά σχεδία εκπονούνται 
από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής 
ΜΜΕ) και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που 
δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς 
(γεωργία, τουρισμός, βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και 
γενικότερα η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλά-
βει η Εθνική Τράπεζα με το υπογεγραμμένο Σύμφωνο 
Συνεργασίας.

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής: 

Ποσό (€): 53.536.711,55 € 
Διάρκεια: 12 έτη 
Περίοδος χάριτος: 1 έτος 
Αποπληρωμή 
κεφαλαίου:

Ανά 6-μηνο (16/03*, και 16/09* 
εκάστου έτους) 

Πληρωμή τόκων: Ανά 6-μηνο (16/03* και 16/09* 
εκάστου έτους) 

Ημερομηνία 
εκταμίευσης:

16/03/2020 

Πρώτη Καταβολή 
Κεφαλαίου:

16/03/2021* 

Τελευταία 
καταβολή 
κεφαλαίου:

16/03/2032* 

Επιτόκιο: Σταθερό 0,221% 
(ή 22,1 BPS) ετησίως 

* Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να 
μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν 
συμπίπτουν με αργίες

ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ 
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την 
Εθνική Τράπεζα ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δα-
νειακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων 
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της 
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η Εθνική Τράπεζα σε περίπτωση αδυναμίας πληρω-
μής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ 
διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε 
καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δη-
μόσιο, με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από 
αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο, 
ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στην Εθνική Τράπεζα 
υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήπο-
τε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 
έναντι της ΕΤΕπ.

Η Εθνική Τράπεζα, οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Δι-
εύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων) 
την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. 
Επίσης, η Τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά τρίμηνο 
στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, 
στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχει-
ρήσεων, που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
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1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο προμήθεια, από το ανωτέρω πιστωτικό 
ίδρυμα, σύμφωνα με το αριθμ. 4016/11.11.2019 έγγραφο 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 1,09% (ACT/ACT).

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγρα-
φο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
το δάνειο της Εθνική Τράπεζα ύψους 53.536.711,55 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 53.536.711,55 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

O Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 2/11338/0025 (4)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για 

δανεισμό της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ A.E.» ποσού 10.056.550,00 €. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 91-108 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 
Α’ 105/14.06.2018),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005),

γ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ A’ 121/09.07.2019),

δ) της 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(ΦΕΚ Β’ 3051/26.07.2019).

ε) του άρθρου 109 παρ. 3 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2) Τη με αριθμ. FI 90869/03.06.2019 Δανειακή Σύμβα-

ση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3) Το από 06.02.2020 αίτημα της τράπεζας «Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.».

4) Την έγκριση της από 23-04-2019 Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «Εθνικής Τράπεζας της Ελ-
λάδας Α.Ε.».

5) Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. ΟΙΚ. 33644 ΕΞ 2019/04.04.2019 
έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΚΕΜΚΕ).

6) Το από 19.06.2019 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
του Ε.Δ. και της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A.E.».

7) Το με αριθμ. 4016/11.11.2019 έγγραφο της Τράπε-
ζας της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.

8) Το από 27.02.2020 FAX της ΕΤΕπ με τους τελικούς 
όρους χρηματοδότησης.

9) Την από 25.02.2020 απόφαση της 4ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την 
κάλυψη δανείου ποσού 10.056.550,00 € της τράπεζας 
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας A.E.», σύμφωνα με την 
αριθμ. FI 90869/03.06.2019 Δανειακή Σύμβαση. Σκο-
πός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων που εκπονούνται από πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) και τις επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται σε 
επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς (γεωργία, τουρισμός, 
βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και γενικότερα η τήρηση 
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα με 
το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής: 

Ποσό (€): 10.056.550,00 € 
Διάρκεια: 12 έτη 
Περίοδος χάριτος: 1 έτος 
Αποπληρωμή 
κεφαλαίου:

Ανά 6-μηνο (16/03* και 16/09* 
εκάστου έτους) 

Πληρωμή τόκων: Ανά 6-μηνο (16/03* και 16/09* 
εκάστου έτους) 

Ημερομηνία 
εκταμίευσης: 16/03/2020 

Πρώτη Καταβολή 
Κεφαλαίου: 16/03/2021* 

Τελευταία 
καταβολή 
κεφαλαίου:

16/03/2032* 

Επιτόκιο: Σταθερό 0,421% (ή 42,1 BPS) 
ετησίως 

* Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να 
μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν 
συμπίπτουν με αργίες

ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ 
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την 
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Εθνική Τράπεζα ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δα-
νειακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων 
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της 
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η Εθνική Τράπεζα, σε περίπτωση αδυναμίας πληρω-
μής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ 
διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε 
καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δη-
μόσιο, με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από 
αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο, 
ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η 
δια της παρούσης επιβαλλόμενη στην Εθνική Τράπεζα 
υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήπο-
τε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 
έναντι της ΕΤΕπ.

Η Εθνική Τράπεζα οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
–Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφα-
λαίων) την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του 
δανείου. Επίσης, η Τράπεζα οφείλει να αποστέλλει 
ανά τρίμηνο στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, στοιχεία αναφορικά με τις χρηματο-
δοτήσεις των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνουν 
τα κάτωθι:

1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο προμήθεια, από το ανωτέρω πιστωτικό 
ίδρυμα, σύμφωνα με το αριθμ. 4016/11.11.2019 έγγραφο 
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 1,09% (ACT/ACT).

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο 
αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας ύψους 
10.056.550,00 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 10.056.550,00 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

O Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

   Αριθμ. Α14/οικ.17100/505 (5)
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για 

τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού 

ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, 

όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) «Περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του 
ν.δ. 49/1968 «περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας 
φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως» 
και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού 
ν.δ. 833/1971 και 1268/1972», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, 
ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

2. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
σης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

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

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

5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

6. Την αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

8. Το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κώδικα της Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», Α΄ 98).

9. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης 

(ΦΙΧ) αυτοκινήτων με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτω-
μένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 8 χιλιάδων (8.000) χιλι-
ογράμμων χορηγούνται από τις υπηρεσίες μεταφορών 
των Περιφερειών της Χώρας στα εξής πρόσωπα, εφ’ όσον 
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έχουν μεταφορικό έργο που είναι απαραίτητο για την 
επίτευξη των σκοπών τους:

α. σε σωματεία, ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπι-
κές εταιρείες που είναι εγκαταστημένα και λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν σκοπούς μη κερδοσκοπι-
κούς, όπως ιδίως κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, εκπαι-
δευτικούς, αθλητικούς, φιλοζωικούς, περιβαλλοντικούς, 
πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς,

β. στα πολιτικά κόμματα και στη Βουλή των Ελλήνων,
γ. σε Ιερές Μονές,
δ. σε αθλητές.
2. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ στα πρό-

σωπα αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στην κατά τό-
πον αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας τα 
εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, στην 
οποία περιγράφεται η δραστηριότητα και το μεταφορικό 
έργο που θα εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο.

β. Για νομικά πρόσωπα, τα έγγραφα από τα οποία προ-
κύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και 
η εκπροσώπησή τους, καθώς και η συνδρομή των νομί-
μων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας 
που εξυπηρετεί το ΦΙΧ. Ειδικά τα πολιτικά κόμματα, η 
Βουλή των Ελλήνων και οι Ιερές Μονές υποβάλλουν μόνο 
την αίτηση της περίπτωσης α’.

γ. Για αθλητές, βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομο-
σπονδίας ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος σε αναγνω-
ρισμένο αθλητικό σωματείο, μέλος της ομοσπονδίας, και 
είναι ενεργός αθλητής.

Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κάθε κατη-

γορίας (φορτηγά, αρθρωτά, συρμοί) με ΜΑΜΦΟ άνω 
των 8 χιλιάδων (8.000) χιλιογράμμων χορηγούνται από 
τις υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας:

α. σε Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μη-
τρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, 
για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας,

β. σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας 
αθλητικών σωματείων ιστιοπλοΐας, για μεταφορά σκα-
φών του ομίλου ή των μελών του,

γ. σε ιππικούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητι-
κών σωματείων ιππικών αθλημάτων, που διαθέτουν δέκα 
τουλάχιστον άλογα, για τη μεταφορά αλόγων του ομίλου 
ή των μελών του ή σε μέλη αυτών που είναι αθλητές-
ιππείς και ιδιοκτήτες πέντε τουλάχιστον αλόγων, για τη 
μεταφορά ιδιόκτητων αλόγων.

2. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα πρόσω-
πα αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στην κατά τόπον 
αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας τα εξής 
δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, νομίμως 
εκπροσωπούμενο, στην οποία αναφέρεται το μεταφορι-
κό έργο που θα εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο.

β. Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτω-
ση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του 
νομικού προσώπου.

γ. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μη-
τρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, 
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώ-
σεων Πολιτικής Προστασίας.

δ. Για τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους:
αα. βεβαίωση εγγραφής στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 

Ομοσπονδία και ββ. βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ε. Για τους ιππικούς ομίλους:
αα. βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 

(ΕΟΙ) από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του ιππικού 
ομίλου στην ΕΟΙ και ο αριθμός των ενεργών αθλητικών 
ίππων που έχει στη δύναμή του και

ββ. βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

στ. Για τους αθλητές-ιππείς, βεβαίωση της ΕΟΙ από την 
οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος 
στο μητρώο αθλητών της ομοσπονδίας, ότι είναι ενερ-
γός αθλητής, ο ιππικός όμιλος στη δύναμη του οποίου 
ανήκει και ο αριθμός των ιδιόκτητων ενεργών αθλητικών 
ίππων του αθλητή που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
της ΕΟΙ.

Άρθρο 3
Το ΦΙΧ αυτοκίνητο οδηγείται:
α. για φυσικά πρόσωπα, από τον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτη-
μένο από αυτόν και

β. για νομικά πρόσωπα, από προσωπικό που απασχο-
λείται από το νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή 
απασχόλησης ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημέ-
νο από το νομικό πρόσωπο.

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στην παρού-
σα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 49/1968 και της 
υπουργικής απόφασης Α2/29542/5348/1991 (Β’ 707).

Άρθρο 4
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 9 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην 5318π.έ/87/9.12.2019 απόφαση της Διαρκούς 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 482/Β΄/17.2.2020, διορθώνεται ο 
αριθμός των οργανικών θέσεων Εφημερίων της Ενορίας 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Νάουσας Πάρου (σελ. 5475) 

από το εσφαλμένο: «1» 
στο ορθό «2» 
και το Σύνολο των οργανικών θέσεων Εφημερίων
από το εσφαλμένο «55» 
διορθώνεται στο ορθό «56». 

 (Εκ της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος)   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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