
 
 

 

  
 Αθήνα,  30 -6-2010 
 
 Αρ. Πρωτ. 2/31728/0025 
   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                      
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων, 
                    Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών 
ΤΜΗΜΑ       : Δ’ 
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το 
Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και 
βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς 
Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Φλώρινας Καστοριάς και Κιλκίς, 
Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου, Πέλλας και Σερρών δυνάμει των αριθ. 
2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/9.5.2006), αριθ.2/18872/0025/19.4.2006(ΦΕΚ 
Β΄615/17.5.2006), 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/4.8.2006), 
2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ Β΄1303/13.9.2006), 2/56179/0025/7.11.2006(ΦΕΚ Β΄ 
1697/20.1.2006), 2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/5.2.2007),  
2/54146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006) αποφάσεων  του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών όπως ισχύουν»  

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), και ιδίως το άρθρο 1. 

2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄2408/3.12.2009) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 

3. Τις με αριθ. 2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/9.5.2006), 
αριθ.2/18872/0025/19.4.2006(ΦΕΚ Β΄615/17.5.2006), 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 1058/4.8.2006), 2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ Β΄1303/13.9.2006), 
2/56179/0025/7.11.2006(ΦΕΚ Β΄ 1697/20.1.2006), 2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
131/5.2.2007), 2/54146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006) αποφάσεις  του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύουν. 

4.  Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 
και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 
(2008/C155/02). 
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5. Το από 12.5.2010  κοινό υπόμνημα Βιομηχανιών και  Βιοτεχνιών παραμεθορίων 
περιοχών Φλώρινας, Καστοριάς, Κιλκίς, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. 

6. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 
(Συνεδρίαση αριθ. 27/30.6.2010), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της 
στον Υφυπουργό Οικονομικών για την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των 
εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, 
μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων 
βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν 
στους Νομούς Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Φλώρινας Καστοριάς και 
Κιλκίς, Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου, Πέλλας και Σερρών δυνάμει των αριθ. 
2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/9.5.2006), αριθ.2/18872/0025/19.4.2006(ΦΕΚ 
Β΄615/17.5.2006), 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/4.8.2006), 
2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ Β΄1303/13.9.2006), 2/56179/0025/7.11.2006(ΦΕΚ Β΄ 
1697/20.1.2006), 2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/5.2.2007), 
2/54146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006) υπουργικών αποφάσεων, όπως 
ισχύουν. 

 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α) ι) Παρέχεται η ευχέρεια στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και 
βιομηχανικού τύπου, στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των με αριθ.  2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/9.5.2006), αριθ.2/18872/0025/19.4.2006(ΦΕΚ Β΄615/17.5.2006), 
2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/4.8.2006), 2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ 
Β΄1303/13.9.2006), 2/56179/0025/7.11.2006(ΦΕΚ Β΄ 1697/20.1.2006), 
2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/5.2.2007), 2/54146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1541/2006) αποφάσεων  του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύουν, να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2010 έως και 31.12.2013 δόσεων, με αντίστοιχη επιμήκυνση της 
συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022.  

Οι συμβατικοί τόκοι του έτους 2010 κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2010. Η καταβολή 
των συμβατικών τόκων που θα προκύψουν στο υπόλοιπο διάστημα της αναστολής 
γίνεται από τις επιχειρήσεις, κατά το μέρος που τις βαρύνει, και καταβάλλονται 
κατά την ημερομηνία εκτοκισμού. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται η εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου για τους ανωτέρω τόκους. 

 

ιι) Παρέχεται η ευχέρεια στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιοτεχνικού και 
βιομηχανικού τύπου, στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των αριθ. 2/19298/0025/30.6.2009 (ΦΕΚ 
Β΄1298/30.6.2009), αριθ. 2/26161/0025/30.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1298/30.6.2009), 
2/9851/0025/30.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1298/30.6.2009), 2/9852/0025/30.6.2009 (ΦΕΚ 
Β΄1298/30.6.2009), 2/1808/0025/30.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1298/30.6.2009), 
2/33723/0025/30.6.2009 (ΦΕΚ Β΄1298/30.6.2009), αποφάσεων του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών να ζητήσουν την αναστολή καταβολής της πρώτης 
δόσης κατά τρία έτη, η οποία θα είναι καταβλητέα  την 31.12.2013 με αντίστοιχη 
επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022.  
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Οι συμβατικοί τόκοι του έτους 2010 κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2010. Η καταβολή 
των συμβατικών τόκων που θα προκύψουν στο υπόλοιπο διάστημα της αναστολής 
γίνεται από τις επιχειρήσεις κατά το μέρος που τις βαρύνει και καταβάλλονται κατά 
την ημερομηνία εκτοκισμού. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται η εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου για τους ανωτέρω τόκους. 

 

Γ) Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται ως ρύθμιση περιπτώσεις συμβάσεων 
δανείων, εγγυημένων δυνάμει των με αριθ. 2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/9.5.2006), αριθ.2/18872/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄615/17.5.2006), 
2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/4.8.2006), 2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ 
Β΄1303/13.9.2006), 2/56179/0025/7.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1697/20.1.2006), 
2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/5.2.2007), 2/54146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1541/2006) αποφάσεις  του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύουν, 
οι οποίες έχουν καταγγελθεί. 

Δ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μαζί με όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Δ25) 
Πανεπιστημίου 37 με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2011 και θα αξιολογούνται 
από το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του 
Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 37 του Ν. 3458/2006,  το οποίο θα παρέχει την 
τελική έγκριση για την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων.  

 

Ε) Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας θα 
πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο του Γ.Λ.Κ. 
«για την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας των επιχειρήσεων που 
αιτούνται την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου», το οποίο 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. ( www.mof-glk.gr ). Το ως 
άνω έντυπο θα υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή δισκέτα). 

2. Μελέτη για την οικονομική πορεία της επιχείρησης και σχέδιο εξυγίανσης, 
όπου είναι απαραίτητο.   

3. Τα έντυπα Ε3 των τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.  

4. Βεβαιώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες θα παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι ενήμερες και ληξιπρόθεσμες εγγυημένες από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλές της επιχείρησης και οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις που 
έχουν ληφθεί έναντι των οφειλών αυτών. 

5. Το έντυπο Ε7 που αφορά την κλεισμένη διαχειριστική χρήση. 

6. Πρόσφατη βεβαίωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

7. Πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι η 
επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των διαδικασιών 
υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) 

ΣΤ) Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
υποχρεούνται να καταβάλουν εξαμηνιαία και μέχρι τη λήξη του δανείου προμήθεια 
ασφαλείας, σε ποσοστό 0,4%, επί του ανεξόφλητου κάθε φορά εγγυημένου 
υπολοίπου του δανείου.  

http://www.mof-glk.gr/


 4

Ζ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση αυτής, 
ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης, Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών 
(Γ.Λ.Κ. –Δ25 – Τμήμα Δ΄).   Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης θα 
συσταθεί ομάδα εργασίας, η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν παρασχεθεί υπό τους όρους της 
παρούσας απόφασης, επικουρικά προς την Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων 
Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών.  Η σύνθεση, οι επί μέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ομάδας 
εργασίας θα εξειδικευθούν με νεότερη υπουργική απόφαση. 

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις με αριθ. 
2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/9.5.2006), αριθ.2/18872/0025/19.4.2006(ΦΕΚ 
Β΄615/17.5.2006), 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/4.8.2006), 
2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ Β΄1303/13.9.2006), 2/56179/0025/7.11.2006(ΦΕΚ Β΄ 
1697/20.1.2006), 2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/5.2.2007), 
2/54146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006) αποφάσεις  του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, όπως ισχύουν. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                     

                

                                                                                      Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                           ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ακριβές  αντίγραφο 
                                        Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

1. Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Δ/νση Οικον. Πολιτικής , Δ/νση Πιστ. & Δημ/κών Υποθέσεων, Νίκης 5-7, ΑΘΗΝΑ 

2. Νομ. Αυτοδιοίκηση Καβάλας, Ημαθίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Σερρών 

α) Γραφείο Νομάρχη 
β) Δ.Ο.Υ. 
3. Τράπεζα της Ελλάδος 
α) Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών 
β) Δ/νση Πιστώσεων 
γ) Δ/νση Εργασιών Δημοσίου 

4.΄Ενωση Ελληνικών Τραπεζών  
    Αμερικής 21 Α΄, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72 
   (με την παράκληση να ενημερώσετε όλες τις κεντρικές διοικήσεις των      
    εμπορικών τραπεζών) 
   5.΄Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών  Ελλάδος 

Σκουφά  50,  Τ.Κ.  106 72  ΑΘΗΝΑ  
6.Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση) 
Καποδιστρίου  34, 104 32  ΑΘΗΝΑ 

 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υφυπουργού κου Φ. Σαχινίδη 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κου Η. Πεντάζου 
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή  κου Χρήστου Ντζιούνη 
4. Δ.25 (6) 
5. Δ.20 
6. Δ.16 
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