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Αριθ. Πρωτ.: Α14/οικ.22635/697

Προς:

Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
- Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία

Θέμα:

Κοινοποίηση υ.α. αριθμ. Α14/οικ.17100/505/2020 (Β’ 1129) - Χορήγηση άδειας
ΦΙΧ σε μη κερδοσκοπικά πρόσωπα

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υ.α. αριθμ. Α14/οικ.17100/505/2020 με
θέμα «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β’
1129).
2. Σύμφωνα με την απόφαση, οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) σε
συγκεκριμένες κατηγορίες μη κερδοσκοπικών προσώπων χορηγούνται απευθείας από τις
περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, χωρίς την έγκριση που προβλεπόταν στην υ.α. αριθμ.
Α14/οικ.2315/121/2007 (Β΄ 88), η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).
Η διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 1 ν.2465/1997 (Α’ 28) και της υ.α. Α2/οικ20746/3403/1997 (Β’
619) εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία μόνον για
χορήγηση άδειας ΦΙΧ άνω των 8 τόνων στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτήν τη διάταξη.
3. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση της νέας υ.α. αφορά το δικαίωμα ορισμένων μη κερδοσκοπικών
προσώπων να ταξινομούν ΦΙΧ για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, δεδομένου ότι το ν.δ.
49/1968 προβλέπει την χορήγηση ΦΙΧ μόνο για την εξυπηρέτηση επιχείρησης ή επαγγέλματος
του ιδιοκτήτη. Κατά τα λοιπά, πρέπει να πληρούνται και για αυτήν την κατηγορία οι όροι και
προϋποθέσεις που ισχύουν γενικά για την ταξινόμηση ΦΙΧ.
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4. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υ.α. επισημαίνονται τα εξής:
α. Για την χορήγηση άδειας ΦΙΧ κάτω των 8 τόνων στις κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1
υποβάλλονται, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η
συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας που εξυπηρετεί
το ΦΙΧ (άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση β’). Αυτά τα έγγραφα αναζητούνται μόνον στις
περιπτώσεις που για τη διενέργεια ορισμένου μεταφορικού έργου ή δραστηριότητας
προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις από ρητή νομοθετική ή κανονιστική διάταξη.
Για παράδειγμα, για την χορήγηση άδειας ΦΙΧ σε φιλοζωικό σωματείο για περισυλλογή
αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να υποβάλλεται, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, και
σύμβαση του σωματείου με τον Δήμο για το ανωτέρω έργο, δεδομένου ότι σύμφωνα με το
άρθρο 9 του ν.4039/2012 (Α’ 15) η περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
είναι μέριμνα των Δήμων, και η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται από φιλοζωικές
ενώσεις και σωματεία αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο.
Σε περίπτωση αμφιβολίας της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών για την ύπαρξη ειδικών
απαιτήσεων, η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας
που εξυπηρετεί το ΦΙΧ θα αποδεικνύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου.
β. Για την χορήγηση αδειών ΦΙΧ σε πρόσωπα αυτής της κατηγορίας καταβάλλεται η εισφορά
του άρθρου 2 ν.δ. 49/1968, εκτός εάν προβλέπεται απαλλαγή του συγκεκριμένου προσώπου
από τις φορολογικές ή τις οικείες οργανωτικές διατάξεις του.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ασπασία Γκουρβέλου

Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών,
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεύθυνση Οδικών
Εμπορευματικών Μεταφορών
Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Β’ 1129/2-4-2020
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π ΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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

2

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

3

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

5

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σε κατηγορίες προσώπων μη κερδοσκοπικού 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.» ποσού 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),

Αρ. Φύλλου 1129

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 Σύμβαση 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 έγγραφο 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 Τράπεζας 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 Συνεδρίασης 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 χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στην Απασχόληση Νέων Εργαζομένων (Jobs for Youth σε 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 ALPHA
BANK με το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.
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Εθνική Τράπεζα ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυνόμενη 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 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
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' οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου
έναντι της ΕΤΕπ.
Η Εθνική Τράπεζα οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
–Διεύθυνση 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 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 Ελληνικό 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 προκληθεί 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

Τεύχος B’ 1129/02.04.2020

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 Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
6. Την αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
8. Το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κώδικα της Νομοθεσίας 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 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης
(ΦΙΧ) αυτοκινήτων με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 8 χιλιάδων (8.000) χιλιογράμμων 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 κερδοσκοπικές εταιρείες που είναι εγκαταστημένα και λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν σκοπούς μη κερδοσκοπικούς, όπως ιδίως κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, 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 πρόσωπα αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στην κατά τόπον 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 προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και
η εκπροσώπησή τους, καθώς και η συνδρομή των νομίμων 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 ομοσπονδίας ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, μέλος της ομοσπονδίας, και
είναι ενεργός αθλητής.
Άρθρο 2
1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας (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 Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας,
β. σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας
αθλητικών σωματείων ιστιοπλοΐας, για μεταφορά σκαφών του ομίλου ή των μελών του,
γ. σε ιππικούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιππικών αθλημάτων, που διαθέτουν δέκα
τουλάχιστον άλογα, για τη μεταφορά αλόγων του ομίλου
ή των μελών του ή σε μέλη αυτών που είναι αθλητέςιππείς και ιδιοκτήτες πέντε τουλάχιστον αλόγων, για τη
μεταφορά ιδιόκτητων αλόγων.
2. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα πρόσωπα 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 μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο.
β. Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπηση του
νομικού προσώπου.
γ. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
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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 ενεργός 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 εξουσιοδοτημένο από αυτόν και
β. για νομικά πρόσωπα, από προσωπικό που απασχολείται από το νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή
απασχόλησης ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από το νομικό πρόσωπο.
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα 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 δημοσιεύθηκε 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)

