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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/99066/
Α5/24.07.2020 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/
14.05.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές,
στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το
ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει (Β΄ 3130).

2

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ.
ΔΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», του φορέα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω καταστατικών μεταβολών και
αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

3

Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης
τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει
στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό
των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.300.000.000,00 €) με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό
για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά
την περίοδο από 16.10.2020 μέχρι 15.10.2021,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης
και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από
16.10.2020 μέχρι 15.10.2021.

Αρ. Φύλλου 3899

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.153.1/114420/Α5

(1)

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/99066/
Α5/24.07.2020 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/
14.05.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές,
στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το
ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει (Β΄ 3130).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1Α η οποία προστέθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στο
τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδάφιο ζ, του άρθρου 13Δ
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου
με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 241
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14).
6. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 13 εδάφιο δ, του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως το άρθρο

40296

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).
8. Την υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 υπουργική
απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει (Β΄ 272).
9. Την υπό στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/14.05.2020
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων
σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853).
10. Την υπό στοιχεία Φ.253.1/99066/Α5/24.07.2020
υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Φ.253.1/56061/Α5/14.05.2020 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις
Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ.
έτος 2020-2021» (Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρωθεί και
ισχύει» (Β΄ 3130).
11. Το υπό στοιχεία 4720/A3/1.09.2020 Υπηρεσιακό
Σημείωμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστημάτων στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των Ελλήνων του Εξωτερικού, αποφοίτων των προηγούμενων
ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε
το σχολικό έτος 2018-2019 καθώς και το σύνολο των
υποψηφίων που θα διαγωνισθούν με το νέο σύστημα
που ισχύει από το τρέχον έτος, ανά κατηγορία.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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» κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Α΄ 98).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/399/113216/Β1/1.09.2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/99066/
Α5/24.07.2020 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση
της υπό στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/14.05.2020 υπουργικής απόφασης "Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
για το ακαδ. έτος 2020-2021" (Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει (Β΄ 3130)» ως εξής:
Στο τέλος της περίπτωσης I) ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ του κεφαλαίου Ε, προστίθεται παράγραφος
ως ακολούθως:
Ειδικότερα, για τους αποφοίτους των προηγούμενων
ετών (2019 και παλαιότερα), οι οποίοι θα συμμετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού
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2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 20182019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-2021, ορίζεται
ποσοστό θέσεων 13,1% επί των ανωτέρω ποσοστών ανά
κατηγορία.
Το ανωτέρω ποσοστό καθορίστηκε με βάση τον αριθμό των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος
2018-2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση με το συνολικό
αριθμό των υποψηφίων έτους 2020 έτσι όπως περιγράφονται στον συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ
με το πλήθος υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού
έτους 2020 με το παλαιό και νέο σύστημα αντίστοιχα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

877

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

132

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1009

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. Κ1/113265
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», του
φορέα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω καταστατικών μεταβολών και αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παρ. Θ, όπως
ισχύει (Α΄ 222).
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει (Α΄ 193).
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3. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03.12.2012 απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).
4. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12.03.2013 απόφαση
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του Πρώτου Άρθρου του
ν. 4093/2012» (Β΄ 756).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει (Α΄ 31).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» άρθρο 4, παρ. 1 (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθρο 6, παρ. 2 (Α΄ 123).
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
9. Την υπό στοιχεία Κ1/158933/25.09.2017 άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει (Β΄ 3493).
1. Την υπό στοιχεία Κ1/87400/31.05.2019 αίτηση επικαιροποίησης με συνυποβαλόμενες μεταβολές στις
προϋποθέσεις αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ. του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα
συνημμένα δικαιολογητικά.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/158933/
25.09.2017 άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», λόγω καταστατικών μεταβολών (σύνθεση Δ.Σ.) και λόγω ορισμού του ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ, ως νέο νόμιμο εκπρόσωπο
του φορέα (Β΄ 3493).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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(3)
Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης
τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει
στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό
των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.300.000.000,00 €) με δυνατότητα
επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό για
χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά
την περίοδο από 16.10.2020 μέχρι 15.10.2021,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης
και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από
16.10.2020 μέχρι 15.10.2021.
Στην Αθήνα στις 02/09/2020 μεταξύ:
α) Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαυρουδή Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και
β) Της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που εκπροσωπείται
νόμιμα από τους Κουτεντάκη Βασίλειο, Ανώτερο Γενικό
Διευθυντή και Λιακόπουλο Γεώργιο, Νομικό Σύμβουλο
Διοίκησης Ομίλου, συνομολογούνται και συμφωνούνται
τα ακόλουθα:
Προοίμιο
Έχοντας υπόψη:
Α) Την υπό στοιχεία 6475/Χ.Δ./2018 Σύμβαση (Β΄ 4785).
Β) Την υπό στοιχεία 2/3978/ΔΠΓΚ/16.03.2018 έγκριση
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού
ύψους 132.000.000,00 € για τα έτη 2019, 2020,2021 και
2022, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2112 του Ε.Φ.
29/110 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα για την κάλυψη τόκων και προμήθειας καθώς επίσης και την κάλυψη οποιωνδήποτε
ανοιγμάτων στη χρηματοδότηση από δημοσιονομικές
διορθώσεις, αναστολές πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη
αιτία που απορρέουν από την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης, οι οποίοι θα βαρύνουν τη σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του «Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.» και θα καλύπτονται με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Κράτους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 «Κάλυψη Ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.»). Σε περίπτωση μη επάρκειας
της αρχικής δέσμευσης πίστωσης, δύναται να εγκριθεί
συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης χωρίς την τροποποίηση της παρούσας πρόσθετης πράξης.
Γ) Την από 25.09.2019 Πρόσθετη Πράξη (Β΄ 3686).
Δ) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 155).
Περαιτέρω με βάση τα μέχρι σήμερα συμβατικά ισχύοντα, συνομολογείται η παρούσα Πρόσθετη Πράξη που
έχει ως ακολούθως:
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Άρθρο 1ο
Με την υπό στοιχεία 6475/Χ.Δ./2018 σύμβαση μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
(εφεξής «η Σύμβαση») (Β΄ 4785), αυτή ανέλαβε:
α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι
του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 2.300.000.000,00 € (ανοικτή πίστωση)
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10%,
με υπογραφή πρόσθετης πράξης με τους αυτούς όρους
και προϋποθέσεις, για έκαστο οικονομικό έτος, με σκοπό
την πραγματοποίηση πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που επιβαρύνουν τον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. κατά
την περίοδο από 16.10.2018 μέχρι 15.10.2019, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 1306/2013 του Συμβουλίου «για τη
χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» και β)
την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)
κατά την περίοδο από 16.10.2018 μέχρι 15.10.2019, με τη
δυνατότητα ανανέωσής της κάθε έτος, επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη μέχρι το 2022, με υπογραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 2ο
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν νόμιμα το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την παρούσα συμφωνούν και ανανεώνουν
για ένα (1) οικονομικό έτος, ήτοι από 16.10.2020 μέχρι
15.10.2021 τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου
από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με το ποσό των δύο δις
τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.300.000.000,00)
και εξουσιοδοτούν την Τράπεζα Πειραιώς να διαθέσει
το προϊόν αυτής όπως έχει καθοριστεί στη σύμβαση υπό
στοιχεία 6475/Χ.Δ./2018.
Άρθρο 3ο
Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης)
καθορίζεται η 31.12.2021, χρόνος κατά τον οποίο το
οφειλόμενο υπόλοιπο θα είναι απαιτητό σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην αρχική Σύμβαση, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Τράπεζας.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το επιτόκιο βάσης
της χρηματοδότησης, όπως αυτό έχει οριστεί στο άρθρο 2
της Σύμβασης, λάβει αρνητική τιμή (-), αντί αυτής θα
εφαρμόζεται μηδενική τιμή.
Άρθρο 4ο
Κατά τους λοιπούς όρους ή προϋποθέσεις, ισχύουν
ακριβώς όσα αναφέρονται στη Σύμβαση υπό στοιχεία
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6475/Χ.Δ./2018, αναπόσπαστο δε μέρος αποτελεί η παρούσα πρόσθετη πράξη σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Το συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών αναλαμβάνει την κάλυψη οποιωνδήποτε
ανοιγμάτων στη χρηματοδότηση από δημοσιονομικές
διορθώσεις, αναστολές πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη
αιτία, καθώς επίσης και τις δαπάνες για την κάλυψη των
τόκων και των προμηθειών που θα προκύψουν (άρθρα
2, 3, 4 της υπό στοιχεία 6475/Χ.Δ./2018 Σύμβασης), σύμφωνα με το σημείο Β του Προοιμίου της παρούσας. Τα
ποσά αυτά θα βαρύνουν τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του «Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.» και θα καλύπτονται με
επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 «Κάλυψη Ελλείμματος
Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.»). Σε περίπτωση μη επάρκειας της αρχικής
δέσμευσης πίστωσης, δύναται να εγκριθεί συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης χωρίς την τροποποίηση της
παρούσας πρόσθετης πράξης.
Άρθρο 6ο
Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα καθορισμένη διαδικασία
(Κανονισμός 1306/2013), εκχωρούνται με την παρούσα σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα
Πειραιώς όσον αφορά στο ΕΓΤΕ και θα κατατίθενται σε
πίστωση του δανείου.
Άρθρο 7ο
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση,
σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη
συνέχεια.
Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2020.
Η σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ο Ανώτερος Γενικός
Διευθυντής

Ο Νομικός Σύμβουλος
Ομίλου

Β. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
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