Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2009.07.31 10:01:20
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

19795

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1554

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

28 Ιουλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της επιχείρησης ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ − Κ. & Σ.
ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης .............
Σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα
για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη−
ματοδότησης της τρομοκρατίας .....................................
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηρι−
οποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης από τα πιστωτικά ιδρύματα...............................
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) Α.Ε. και
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Α.Ε. για τη
χορήγηση δανείου στην εταιρεία ΤΡΑΜ Α.Ε. πο−
σού 21.000.000,00 ευρώ ............................................................
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙ−
ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ) ποσού 195.000.000
Ευρώ..........................................................................................................

1

2

KW, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τετρακοσίων
ογδόντα επτά χιλιάδων (487.000) €, στη θέση «Βρύση»
του Δ.Δ. Ασωπίας του Δήμου Τανάγρας, του Νομού
Βοιωτίας.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν ενενήντα τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια (194.800) €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 14.4.2009.
Με την επένδυση, δεν προβλέπονται νέες θέσεις απα−
σχόλησης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ − Κ. & Σ.
ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 37437/ΥΠΕ/5/00719/Ε/ν. 3299/24.7.2009
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχεί−
ρησης ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ − Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε., στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρι−
κής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 99,75

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 37342/B.1907
(2)
Σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για
την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό−
τησης της τρομοκρατίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 11 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και κα−
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο−
κρατίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 166),
β) του π.δ. 178/2000 «περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως συμπληρώθηκε
από το άρθρο 10 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305),
γ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση ειδικού Φορέα με την επωνυμία «Φορέας
διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη−
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»
(εφεξής: Φορέας).
2. Ως Πρόεδρος του Φορέα ορίζεται ο γενικός γραμ−
ματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
3. Ως μέλη του Φορέα διορίζονται ένας εκπρόσωπος
από 1) την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, 2) την
Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιρειών
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ένωση Θεσμικών
Επενδυτών), 3) τον Σύνδεσμο Εταιρειών Διαμεσολαβη−
τικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών, 4) την Ένωση Εισηγ−
μένων Εταιρειών, 5) τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστη−
ρίων Αθηνών, 6) την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος, 7) την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών
Πρακτόρων, 8) τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών
Συμβούλων, 9) την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών
Ελλάδος, 10) την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχει−
ρηματικών Κεφαλαίων, 11) το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, 12) το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελε−
γκτών, 13) την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελεύθερων Επαγγελματιών, 14) τον Σύνδεσμο Ελλήνων
Κτηματομεσιτών, 15) την Ένωση Ελληνικών Καζίνο, 16)
την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλό−
γων Ελλάδος, 17) την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, 18) την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, 19) τον Σύνδεσμο Εισαγω−
γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, 20) την Πανελλήνια
Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων.
4. Τα μέλη του Φορέα διορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από πρό−
ταση των συμμετεχόντων φορέων της παραγράφου 3
προς τον Πρόεδρο του Φορέα. Η θητεία των ανωτέρω
μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Τα
μέλη του Φορέα πρέπει να διακρίνονται για την επιστη−
μονική τους κατάρτιση, επαγγελματική ικανότητα και
εμπειρία στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό−
τησης της τρομοκρατίας.
5. Ο Πρόεδρος του Φορέα μπορεί να καλεί σε έκτακτη
συνεδρίαση υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 5 του ν. 3961/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166) για τα
οποία δεν υπάρχουν φορείς εκπροσώπησής τους με
σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων που τα
αφορούν.
6. Έδρα του Φορέα ορίζονται τα γραφεία της Ελλη−
νικής Ένωσης Τραπεζών. Ο Φορέας συνεδριάζει τακτι−
κώς τουλάχιστον τρεις φορές το έτος, εκτάκτως δε με
πρωτοβουλία του Προέδρου.
7. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί ορισμένα μόνο μέλη
σε έκτακτη συνεδρίαση, για εξέταση συγκεκριμένων
θεμάτων που αφορούν αυτά τα μέλη.
8. Η Ολομέλεια του Φορέα καταρτίζει Κανονισμό Λει−
τουργίας ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικο−
νομίας και Οικονομικών. Σε αυτόν προσδιορίζονται οι
διαδικασίες σύγκλησης των συνεδριάσεων, η τήρηση
πρακτικών, ο τρόπος κατάρτισης της ημερήσιας διά−
ταξης των συνεδριάσεων, η γραμματειακή υποστήριξη
και άλλα τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες.
9. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες και
δράσεις του Φορέα οι οποίες ενδεικτικά είναι:
α) η συνεργασία και διαβούλευση των συμμετεχόντων
για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των υποχρεώ−
σεών τους που προβλέπονται στο ν. 3961/2008,

β) η ανταλλαγή της εμπειρίας και γνώσης τους επί
των διεθνών εξελίξεων, η μελέτη συγκεκριμένων προ−
βλημάτων και ο εντοπισμός ευάλωτων τομέων ή κλάδων
ή καταστάσεων ως προς τους κινδύνους της απόπειρας
ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 3961/
2008,
γ) η παροχή διευκρινιστικών οδηγιών προς τα υπόχρεα
πρόσωπα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανή−
κουν, για την αντιμετώπιση ορισμένων τεχνικών θεμά−
των, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
των κανονιστικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών,
δ) η διάχυση των πληροφοριών που περιέχονται σε
εκθέσεις τυπολογίας ελληνικών φορέων και διεθνών
οργανισμών, η μελέτη και η ανάλυση αυτών και η υπο−
βολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την
αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν,
ε) η συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εξέταση
θεμάτων που αφορούν όλους ή μερικούς από τους συμ−
μετέχοντες, ιδίως ως προς την αποτελεσματικότητα
των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, μέτρων και πρακτικών
για τον εντοπισμό υπόπτων ή ασυνήθων συναλλαγών ή
δραστηριοτήτων και τη βελτίωση αυτών, με σκοπό την
πληρέστερη συμμόρφωση των υπόχρεων προσώπων
προς τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο,
στ) η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων ή συναντή−
σεων και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εκ−
παιδευτικού υλικού με σκοπό την ευαισθητοποίηση των
υπόχρεων προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3961/2008,
στους κινδύνους που ενέχουν τα αδικήματα του άρθρου
2 του ιδίου νόμου για την κοινωνία, την αξιοπιστία και
φήμη τους, καθώς και την ενημέρωσή τους για την εν−
δεχόμενη πειθαρχική, διοικητική ή ποινική ευθύνη τους
από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους.
10. Σε εξετάσεις της χώρας μας από διεθνείς οργανισμούς
ή φορείς σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών προτύ−
πων όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αδικημάτων του
άρθρου 2 του ν. 3961/2008 ο Φορέας και οι φορείς εκπρο−
σώπησης των υπόχρεων προσώπων συνεργάζονται με τις
αρμόδιες αρχές και ενημερώνουν εγκαίρως την Κεντρική
Συντονιστική Αρχή του άρθρου 8 του ν. 3961/2008.
11. Ο Φορέας καταρτίζει εντός των δύο πρώτων μηνών
κάθε έτους, ενημερωτική έκθεση για τις δραστηριότητές
του κατά το προηγούμενο έτος την οποία υποβάλλει
στις αρμόδιες αρχές, στην Επιτροπή, στην Κεντρική
Συντονιστική Αρχή και στην Επιτροπή Στρατηγικής. Η
έκθεση πρέπει να είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Η πρώτη έκθεση υποβάλ−
λεται το έτος 2009.
12. Οι πληροφορίες που έχουν εμπιστευτικό χαρακτή−
ρα δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται. Ο Πρόεδρος
μπορεί να εισηγηθεί στην Ολομέλεια τα κριτήρια και
τις κατηγορίες εμπιστευτικών πληροφοριών.
13. Τα μέλη γνωστοποιούν στον Πρόεδρο, κατά την πρώ−
τη συνεδρίαση του Φορέα, τους αναπληρωτές τους.
14. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον κρα−
τικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. οικ. 2/54979/0025
(3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιού−
νται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από τα
πιστωτικά ιδρύματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 2322/12.7.1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/
12.7.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40/
16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/49086/0025/14.7.2009 (ΦΕΚ Β΄
1396/14.7.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
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/C 155/02).
5. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής – Προσωρινό Κοινοτικό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό
να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονο−
μικής κρίσης (ΕΕ C 16/2009), όπως τροποποιήθηκε.
6. Την απόφαση της 3ης Ιουνίου 2009 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης
«Ν 308/2009» για την παροχή εγγυήσεων στις επιχειρή−
σεις κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση.
7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 38/21.7.2009)
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτι−
κά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,
αποφασίζουμε:
Α) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε
ποσοστό 70%, σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που
θα καταρτισθούν μέχρι 31.12.2010 μεταξύ επιχειρήσεων
όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δρα−
στηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου
δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την
14.7.2009, και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστη−
ριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό−
κεινται στην εποπτεία της. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις
δεν πρέπει να ήταν προβληματικές κατά την 1η Ιουλίου
2008, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 4
της υπ’ αριθμ. οικ. 2/49086/0025/3.7.2009 απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται για:
α) κεφάλαια κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης
(δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.),
β) επενδυτικούς σκοπούς,
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γ) για την εξόφληση λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών,
που δεν ξεπερνούν το 50% του εγγυημένου δανείου
κατά την 14.7.2009.
Η ανωτέρω εγγύηση έχει περιορισμένη διάρκεια τεσ−
σάρων (4) ετών. Εφόσον το δάνειο έχει διάρκεια μεγαλύ−
τερη των τεσσάρων (4) ετών, εξυπηρετείται κανονικά και
δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο ούτε ο πρωτοφειλέτης
έχει περιέλθει σε υπερημερία, η εγγύηση παρατείνεται
αυτοδίκαια, με τους ίδιους όρους, για ένα (1) ακόμα έτος,
μετά από αίτηση του δανειολήπτη προς το πιστωτικό
ίδρυμα. Στην περίπτωση αυτή το πιστωτικό ίδρυμα υπο−
χρεούται να ενημερώσει σχετικά το Γ.Λ.Κ. – Δ25. Κατά
τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, η εξόφληση
του δανείου πραγματοποιείται εξαμηνιαία με ισόποσες
χρεολυτικές δόσεις. Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου
δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγε−
θών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος του 2008.
Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους
εργαζομένους, δηλαδή μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές
ή τυχόν άλλες κοινωνικές παροχές που εξομοιώνονται
με μισθό. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι
παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εποχικών συμβάσεων
ορισμένου χρόνου, καθώς και οι εργαζόμενοι τους οποί−
ους η επιχείρηση έχει «διαθέσει» σε άλλο εταιρικό σχή−
μα (θυγατρική εταιρία). Για δανειολήπτριες επιχειρήσεις
που δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1.1.2008 και μέχρι
την 14.7.2009, το ανωτέρω μέγιστο ύψος του δανείου
δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος που
εκτιμάται για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.
Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται στο
Ελληνικό Δημόσιο η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4
του άρθρου 3 και το συνημμένο «Παράρτημα Α» της υπ’
αριθμ. οικ. 2/49086/0025/3.7.2009 απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών προμήθεια ασφαλείας
σε ετήσια βάση. Στις περιπτώσεις που το 60% του εγ−
γυημένου δανείου χρησιμοποιείται για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς
και το Δημόσιο, χορηγείται έκπτωση επί της ετήσιας
προμήθειας σε ποσοστό 25%, για τις μικρομεσαίες επι−
χειρήσεις και 15%, για τις μεγάλες. Στις περιπτώσεις
αυτές, εκδίδεται από τη δανείστρια τράπεζα τραπεζική
δίγραμμη επιταγή υπέρ του ασφαλιστικού φορέα ή του
Δημοσίου, για ποσό το οποίο θα ισούται με το ύψος
της ληξιπρόθεσμης οφειλής που εξοφλείται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο ν. 1819/1951.
Β) Τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους – Δ25 αιτιολογημένη εισήγηση
για τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική ικανότητα
κάθε επιχείρησης, βάσει του αιτήματός της για ένταξη
στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης. Η εισήγηση της Τρά−
πεζας συνοδεύεται από το ειδικό έντυπο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.mof−glk.gr).
Το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυ−
ητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 37
του ν. 3458/2006 αποφασίζει για την παροχή της εγγύη−
σης του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τα προβλεπόμενα
από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρα 87 και
88 την Συνθήκης των Ε.Κ.).
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Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της
αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την
οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Για όλα τα ανωτέρω δάνεια λαμβάνονται ενοχικές
ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων υπο−
βάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημε−
ρομηνία υποβολής αυτών την 31.10.2010. Ταυτόχρονα
με την υποβολή της αίτησης τα πιστωτικά ιδρύματα
υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν στο Γ.Λ.Κ. (Δ 25).
Σχέδιο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Γ.Λ.Κ. (www.mof−glk.gr).
Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό υποχρεού−
νται να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την εκταμίευση
του ποσού του δανείου. Οι ως άνω επιχειρήσεις υποχρε−
ούνται να υποβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα για το
διάστημα αυτό κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας
σε ετήσια βάση και όλες τις τυχόν μεταβολές αυτής.
Σε περίπτωση μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων
χρεολυτικών δόσεων, το εγγυημένο ποσό του χορηγού−
μενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν
από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από τη
λήξη της δεύτερης δόσης, υποβάλλουν τα δικαιολογη−
τικά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006
(ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν μέσα
στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών,
για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή
του τους τόκους υπερημερίας, την είσπραξη από τους
πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το
Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, με την ίδια επιμέλεια που
επιδεικνύουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς την
εγγύηση του Δημοσίου.
Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων
των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνουν το
ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξό−
φλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι
ενός τριμήνου), και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας
κλεισίματος του λογαριασμού.
Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να υποβάλει στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ25:
I. Κάθε μήνα σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην
οποία αναφέρεται συγκεντρωτικά το ποσό και το ποσο−
στό των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί αθροιστικά
έναντι της ισχύουσας κατανομής, καθώς και τα δάνεια
που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα με τα παρα−
κάτω στοιχεία:
• Κωδικός Τράπεζας
• Αριθμός λογαριασμού
• Υποκατάστημα
• Επωνυμία δανειολήπτη
• Έδρα (ταχυδρομική διεύθυνση) δανειολήπτη
• ΑΦ.Μ. δανειολήπτη
• Κωδικός Δ.Ο.Υ.
• Δ.Ο.Υ. όνομα
• Αρχική υπουργική απόφαση (αριθμός και ημερο−
μηνία)

• Τροποποιητική υπουργική απόφαση (αριθμός και
ημερομηνία)
• Αριθμός και ημερομηνία απόφασης εγγύησης
• Αριθμός σύμβασης
• Ημερομηνία σύμβασης
• Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
• Ημερομηνία εκταμίευσης
• Ποσό εκταμίευσης
• Ποσοστό εγγυημένου δανείου
• Ποσοστό προμήθειας ασφαλείας
• Διάρκεια δανείου
• Συνολικός αριθμός δόσεων
• Ενυπόθηκη διασφάλιση
• Λοιπές ασφάλειες
• Ύψος εμπράγματων ασφαλειών
• Είδος εμπράγματων ασφαλειών
• Αριθμός εργαζομένων
II. Κάθε τρίμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση
στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα
των εν λόγω δανείων και ο αριθμός των εκάστοτε ερ−
γαζομένων.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25 –Τμήμα Δ΄).
Η δαπάνη, που θα προκληθεί σε περίπτωση κατά−
πτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δεν
είναι δυνατό να προσδιοριστεί, και θα καλυφθεί από
τον ειδικό λογαριασμό GR 1301000230000000002340396
«Γ.Λ.Κ. Δ25 – Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων
εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου», ο
οποίος εξακολουθεί να ισχύει βάσει της διάταξης της
περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194/25.9.2008).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθμ. 2/27896/0025
(4)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) Α.Ε. και Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Α.Ε. για τη χορήγηση δα−
νείου στην εταιρεία ΤΡΑΜ Α.Ε. ποσού 21.000.000,00
ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ
57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονο−
μίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών».
2. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12.7.1995).
3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
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Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του ν. 2322/1995 (συνεδρίαση αριθμ. 28/19.6.2009)
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Τις υπ’ αριθμ. 829/20.11.2008 και 307/2.4.2009 αποφά−
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΤΡΑΜ
Α.Ε.
6. Τα υπ’ αριθμ. 654/16.12.2008 και 472/14.4.2009 έγγρα−
φα της εταιρείας ΤΡΑΜ Α.Ε. με τα οποία ζητά την παρο−
χή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δανεισμό
της ποσού 21.000.000,00 €, αποφασίζουμε:
Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί−
ου προς τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε και
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε για τη χορήγη−
ση δανείου στην εταιρεία ΤΡΑΜ ΑΕ ποσού είκοσι ενός
εκατομμυρίων (21.000.000,00) ευρώ (€).
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί
μεταξύ της εταιρείας ΤΡΑΜ ΑΕ και των δανειστριών
τραπεζών.
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή
και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.
Η παρούσα εγγύηση και η εκπλήρωση των υποχρε−
ώσεων που προβλέπονται από αυτή δεν στοιχειοθετεί
παράβαση των άρθρων 87−89 της Συνθήκης Ε.Κ.
Περιληπτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:
Ποσό δανείου: 21.000.000,00 €
Συνδιοργανωτές δανείου: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ Α.Ε. − ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ποσά συμμετεχουσών Τραπεζών ΕΤΕ: € 16.000.000
– ΑΤΕ: € 5.000.000
Διαχειριστής: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Εκταμίευση δανείου: Εφάπαξ
Περίοδος χάριτος: 3 έτη μόνο για το κεφάλαιο
Διάρκεια − αποπληρωμή: 10 έτη – σε 7 ετήσιες ισό−
ποσες δόσεις
Περίοδος εκτοκισμού/καταβολή τόκων: Ετήσια − ετη−
σίως
Τρόπος υπολογισμού τόκων: Πραγματικές ημέρες
κάθε τοκοφόρου περιόδου με βάση έτος πραγματικών
ημερών (act/act)
Eπιτόκιο: Σταθερό, ίσο με το mid swap rate (έναντι
εξαμηνιαίου Euribor) της αντίστοιχης μέσης φυσικής
διάρκειας του δανείου
Περιθώριο επιτοκίου: 250 bps πλέον της εκάστοτε
ισχύουσας εισφοράς ν. 128/1975 (σήμερα 0,60%)
Προμήθεια – έξοδα δανείου: € 100.000 που θα κα−
ταβληθεί εφάπαξ, κατά την ημέρα εκταμίευσης, στο
διαχειριστή του δανείου
Έξοδα διαχείρισης: € 500 ετησίως, καταβλητέα στην
αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου στο διαχειριστή του
δανείου
Επιτόκιο υπερημερίας: Το ως άνω ενήμερο επιτόκιο
προσαυξημένο κατά 100 bps

19799

Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό Δίκαιο
Λοιποί όροι: Οι συνήθεις για δάνεια αυτής της μορφής,
περιλαμβανομένης και της δυνατότητας να εκχωρηθεί η
σύμβαση που θα καταρτισθεί, ως ενέχυρο στην Τράπεζα
της Ελλάδος στο πλαίσιο άσκησης της Νομισματικής
Πολιτικής, υπό τη μορφή της παροχής ασφάλειας μη
εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου (Εγκύκλιος Τ.Ε.
477/13.8.2008).
Με την απόφαση αυτή, αναλαμβάνουμε την υποχρέω−
ση σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθε−
σμης δόσης ή μέρους αυτής, ενδιαμέσων τόκων ή τόκων
υπερημερίας του δανείου ή άλλων επιβαρύνσεων και
συναφών εξόδων να καταβάλουμε στις δανείστριες Τρά−
πεζες μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της εκάστοτε
οφειλής τα ποσά που προέρχονται από την ανωτέρω
αιτία και μετά από προηγούμενη βεβαίωση των ποσών
αυτών στην αρμόδια ΔOY.
Η διαχειρίστρια τράπεζα, παρακαλείται να μας στείλει
αντίγραφο της Σύμβασης που θα υπογράψει με την εται−
ρεία ΤΡΑΜ Α.Ε. και να μας ενημερώνει για την πορεία
εξυπηρέτησης του δανείου.
ΙΙ. Καθορίζεται προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για
την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία θα εισπράττει
η διαχειρίστρια Τράπεζα και θα την αποδίδει στο Δη−
μόσιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2009593/1391/7.2.1996
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ΙΙI. Από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου,
το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/48419/0025
(5)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−
λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΑ» (Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ) ποσού 195.000.000 Ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
2. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/ 27.12.2005).
3. Τις διατάξεις του αρθρ.33 παρ.7 του ν. 3697/2008
(ΦΕΚ Α΄ 194/2008).
4. Την υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/30.3.2009 (ΦΕΚ
Β΄ 588/31.3.2009), κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.
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5. Την υπ’ αριθμ. 33041/ΕΓΔΕΚΟ 3112/1.7.2009 (ΦΕΚ Β΄
1300/1.7.2009), κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας − Μεταφορών και
Επικοινωνιών για την έγκριση παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείου της εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
(Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ).
6. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40/Β΄/
16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών των υπ’ αριθμ. 219/
28.1.2009 και 232/27.5.2009 συνεδριάσεων του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ.
8. Τα Πρακτικά της από 26.6.2009 τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ), με την
οποία εγκρίθηκε ο δανεισμός της με το συνολικό ποσό
των 195.000.000,00 ευρώ.
9. Τα υπ’ αριθμ. 334/301/ΑΚ/λμ/28.1.2009 και 1303/1095/
ΑΚ/6.4.2009, έγγραφα της Ε.Α.Σ ΑΒΕΕ, με τα οποία ζητά
την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δα−
νεισμό της ποσού 195.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για
την κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης της εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
(Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ), ποσού εκατόν ενενήντα πέντε εκατομ−
μυρίων (195.000.000) ευρώ προς τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε, ALPHA BANK Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε. ως αρχικών ομολογιούχων και των εκά−
στοτε ομολογιούχων, οι οποίοι τυχόν θα αποκτήσουν
δευτερογενώς ομολογίες κατά τους σχετικούς όρους
της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ και
των ανωτέρω δανειστριών τραπεζών.
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί
μεταξύ της Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ και των δανειστριών Τραπε−
ζών.
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή
και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.
Περιληπτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:
Τύπος δανείου: Κοινό Ομολογιακό ν. 3156/2003
Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Ποσό εκδόσεως: € 195.000.000
Εκπρόσωπος Ομολογιούχων/Πληρεξούσιος Καταβο−
λών: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ομολογιούχοι Δανειστές–Ποσό κάλυψης:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε € 60.000.000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε € 45.000.000
ALPHA BANK AE € 45.000.000
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ € 45.000.000
Τιμή Έκδοσης Ομολογιών: 100/100
Άντληση δανείου: Εφάπαξ

Είδος Ομολογιών: Απλές ισόποσες ανώνυμες ομολο−
γίες σε φυσική μορφή
Διάρκεια: 5 χρόνια
Αποπληρωμή: Σε 6 ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές
δόσεις της 1ης καταβλητέας στη λήξη του 5ου εξαμήνου
από την εκταμίευση του δανείου
Επιτόκιο: Σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου
με βάση το 3,5ετές Euro mid swap rate έναντι του εξα−
μηνιαίου Euribor
Περιθώριο επιτοκίου: 1,85%
Περίοδος εκτοκισμού/καταβολή τόκων: Εξαμηνιαία
Τρόπος υπολογισμού τόκων: Πραγματικές ημέρες
κάθε τοκοφόρου περιόδου με βάση έτος πραγματικών
ημερών (act/act)
Επιτόκιο υπερημερίας: Το ως άνω ενήμερο επιτόκιο
(«Επιτόκιο»+ «Περιθώριο επιτοκίου») προαυξημένο κατά
μία εκατοστιαία μονάδα
Προμήθεια διοργάνωσης: 1,10% επί του ποσού του
δανείου, καταβλητέα εφάπαξ κατά την έκδοσή του
Προμήθεια διαχείρισης δανείου: € 3.000 ετησίως, κα−
ταβλητέα στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου στον
εκπρόσωπο των ομολογιούχων
Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό Δίκαιο
Έξοδα κατάρτισης συμβατικών εγγράφων και τυχόν
εισαγωγής ομολογιών στο Χ.Α.: Τα νομικά έξοδα για
τη διαπραγμάτευση, ετοιμασία, εκτύπωση και υπογρα−
φή των σχετικών συμβάσεων καθώς και πιθανά έξοδα
εισαγωγής στο Χρηματιστήριο θα βαρύνουν τους Ομο−
λογιούχους Δανειστές
Λοιποί όροι
Οι συνήθεις για δάνεια αυτής της μορ−
φής, με κοινά (από τους συμβαλλομένους) αποδεκτούς
όρους, περιλαμβανομένων και των εξής:
− Ο Εκδότης παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του σε κάθε
Ομολογιούχο Δανειστή για τη δυνατότητα ενεχύρασης
των Ομολογιών του και εκχώρησης λόγω ενεχύρου, της
σύμβασης που θα καταρτιστεί και κάθε απαίτησης που
θα απορρέει από αυτήν και το δάνειο, ως ασφάλεια
στην Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρμογής
της Πράξης Σ.Ν.Π. 54/27.2.2004, όπως τροποποιήθηκε με
την Πράξη Σ.Ν.Π. 61/2006 και όπως αυτή ισχύει σήμερα
με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις της, που αφορά τις
προϋποθέσεις σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσι−
μων περιουσιακών στοιχείων για τη διενέργεια πράξε−
ων νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας
ρευστότητας.
− Ο Εκδότης θα παράσχει ρητώς τη συναίνεσή του
στα συμβατικά έγγραφα του δανείου για την ανωτέρω
ενεχύραση/εκχώρηση και για τη χορήγηση προς την
ενεχυρούχο Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευ−
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων
και πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελ−
ματικό/τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την ενεχυ−
ραζόμενη ομολογία/την εκχωρούμενη λόγω ενεχύρου
δανεική απαίτηση από την υπό κατάρτιση σύμβαση ή
τον εκδότη.
Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα−
λαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση καθυστέρησης
εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή μέρους αυτής, εν−
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διαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου ή
άλλων επιβαρύνσεων και συναφών εξόδων να καταβάλει
στις δανείστριες Τράπεζες μέσα σε δύο (2) μήνες από
τη λήξη της εκάστοτε οφειλής τα ποσά που προέρχο−
νται από την ανωτέρω αιτία και μετά από προηγούμενη
βεβαίωση των ποσών αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Η εκπρόσωπος των ομολογιούχων τράπεζα, υποχρε−
ούται να στείλει αντίγραφο της σύμβασης που θα υπο−
γραφεί μεταξύ της Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ και των δανειστριών
Τραπεζών και να ενημερώνει το Γ.Λ.Κ. (Δ/νση 25η) για
την πορεία εξυπηρέτησης του δανείου.
ΙΙ. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για
την παρεχόμενη εγγύησή του, η οποία θα λογίζεται καθ’
όλη τη διάρκεια της εγγύησης.
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Η είσπραξη και η απόδοση της προμήθειας στο Δη−
μόσιο, θα γίνεται με μέριμνα της εκπροσώπου των ομο−
λογιούχων τράπεζας.
ΙΙI. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, εν−
δέχεται να ανέλθει στο ποσό των 195.000.000 ευρώ πλέον
των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι−
ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το
ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02015542807090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

