
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για δανεισμό της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχει-
ριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» 
(ΑΔΜΗΕ) ποσού 100.000.000 €.

2 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας 
Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και 
κωδικό ΚΤ2-10.

3 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη β’ φάση 
κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού 
κτηματολογίου στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυ-
βιών - Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και για τις 
κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαι-
ας, Σαρωνίδας, Κουβαρά και παροχή υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών» με κωδικό ΚΤ-12.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/3479/0025 (1)
   Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-

ου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) για δανεισμό της εταιρείας «Ανεξάρτητος 

Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ) ποσού 100.000.000 €. 

 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 υπουργικής απόφασης 340/2019, «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β’/3051/26.07.2019),

(ε) της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και της κατεπείγουσας 
προγραμματισμένης εκταμίευσης του δανείου από την 
ΕΤΕπ την 26.03.2020.

2. Την αριθμ. FI 87.489/09-05-2019 Δανειακή Σύμβαση 
(Finance Contract) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχει-
ριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ).

3. Το αριθμ. 20082/22-01-2020 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ.
4. Την με αριθμ. 60/31-10-2018 απόφαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ.
5. Το από 11/03/2020 FAX της ΕΤΕπ.
6. Tη με αριθμ. πρωτοκ. 26378 ΕΞ 2020/04-03-2020 

γνωμοδότηση ΓΝ 005/2020 της Κεντρικής Μονάδας 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).

7. Την με αριθμ. 07/06-03-2020 απόφαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής του άρθρου 97 του ν. 4549/2018, 
αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την 
κάλυψη δανείου ποσού 100.000.000 € της εταιρείας 
«Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ΑΔΜΗΕ) σύμφωνα με την αριθμ. 
FI 87.489/09-05-2019 Δανειακή Σύμβαση.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και αναβάθμιση 
των υποδομών για την διασύνδεση Πελοποννήσου Κρή-
της. Το έργο αποτελείται από την κατασκευή και αναβάθ-
μιση υποσταθμών τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στην 
Κρήτη καθώς και την μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή 
διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος παγκοσμίως, η 
οποία περιλαμβάνει την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου 
134 χλμ σε βάθος έως 1.000 μέτρων. Η διασύνδεση αυτή 
θα καλύψει το 30-40% της ζήτησης για ηλεκτρική ενέρ-
γεια της Κρήτης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως εξής:

Ποσό (€) : 100.000.000

Ημερομηνία εκταμίευσης : 26/03/2020

Διάρκεια δανείου : 20 έτη.

Περίοδος Χάριτος : 5 έτη.

Επιτόκιο : Σταθερό, ίσο με 0.268% ετησίως.

Πληρωμή τόκων : Σε 6-μηνη βάση στις 26/03* και 26/09* κάθε έτους.

Αποπληρωμή κεφαλαίου :
Σε ετήσια βάση με 1η καταβολή στις 26/09/2025* και τελευταία στις 
26/03/2040*.

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

ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ETEπ των 
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από τον ΑΔΜΗΕ ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυνό-
μενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Ο ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 
10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια 
επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως, μεριμνά 
για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την 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 ΑΔΜΗΕ υποχρέωση ενημέρωσης, 
δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.

ΙΙI. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1,07% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία ο 
ΑΔΜΗΕ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την αριθμ. 2/9441/0025/23-01-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο του ΑΔΜΗΕ ύψους 100.000.000 €.

Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 100.000.000 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 96/8 (2)
     Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων δι-

όρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την 

ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-10. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 

Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
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(Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α’ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4617/
2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχε-
τικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 88).

4. Την υπ’ αριθμ. ΓΔ 282/2001062/12.03.2020 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι την οποία θα 

επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές στον Καλλικρατικό 
Δήμο Βοΐου, στους προκαποδιστριακούς Δήμους/
Κοινότητες ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΑΡΔΑΣΣΗΣ, 
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΡΟΣΕΡΟΥ, 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΡΜΑΚΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΟ-
ΜΑΝΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ, 
ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΤΕΛΕΩΝΟΣ, ΠΥΡΓΩΝ, 
ΣΠΗΛΙΑΣ και ΦΟΥΦΑ του Καλλικρατικού Δήμου ΕΟΡ-
ΔΑΙΑΣ, στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότη-
τες ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΙΑΝΗΣ, 
ΑΚΡΙΝΗΣ, ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ, ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ, 
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ, ΒΑΤΕΡΟΥ, ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ, ΚΑΙΣΑ-
ΡΕΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΙΑΣ, ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, ΚΕ-
ΡΑΣΕΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ (τέως κοινότητα ΑΡΓΙΛΟΥ 
και ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ), ΚΟΙΛΑΔΟΣ, ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ, 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ, ΛΙΒΕΡΩΝ, ΛΥΓΕΡΗΣ, ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΟΙΝΟΗΣ, ΠΕΤΡΑ-
ΝΩΝ, ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ, ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΠΤΕΛΕΑΣ, ΡΟΔΙΑΝΗΣ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΡΥΜΝΙΟΥ, ΣΙΔΕΡΑ, 
ΣΚΗΤΗΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ και 
ΧΡΩΜΙΟΥ του Καλλικρατικού Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ και 
στον καλλικρατικό Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, της σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-10, 
καθώς επίσης και της προθεσμίας μετά την παρέλευση 
της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζό-
μενα στα άρθρα 2 παρ. 8β και 6 παρ. 5 του ν. 2308/
1995 όπως ισχύει, έως την 25.09.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 96/9 (3)
    Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-

πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-

τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 

περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη β’ φάση 

κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού 

κτηματολογίου στους Δήμους Αναβύσσου, Κα-

λυβιών - Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και 

για τις κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαι-

άς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά και παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών» με κωδικό ΚΤ-12. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α’ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4617/
2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχε-
τικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 88).

4. Την αριθμ. ΓΔ 310/2007298/12.03.2020 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι την οποία θα επι-

τρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στους υπό 
κτηματογράφηση ΟΤΑ Αναβύσσου, Καλυβιών -Θορικού, 
Κερατέας, Λαυρεωτικής και για τις κοινότητες Αγίου Κων-
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σταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέ-
ρειας Αττικής της μελέτης με κωδικό ΚΤ-12 καθώς επίσης 
και της προθεσμίας, μετά την παρέλευση της οποίας δεν 
θα επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου 
σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 8β και 6 
παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει, έως την 22.01.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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