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ΘΕΜΑ: «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα για χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές 
διευκολύνσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τη 
διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008, καθώς και κατά τη διάρκεια 
παρόμοιας φύσης μεταγενέστερων επεισοδίων έως και 20 Απριλίου 2009» 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

     Έχοντας υπόψη : 
1. Tις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄  143/12.07.1995). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 27/16.02.2009) με 

τίτλο άρθρου «Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες 
επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.03.2009) με 
τίτλο άρθρου «Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες 
επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων Δεκεμβρίου 2008». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 με τίτλο άρθρου «Ενίσχυση πληγεισών 
επιχειρήσεων από επεισόδια» του Σχεδίου Νόμου «Κανόνες Τεκμηρίωσης 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, 
Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη 
Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. 

5. Την αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.01.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40/16.01.2009) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών». 

6. Την αριθ. 11916/ΔΙΟΕ 568/04.03.2009 (ΦΕΚ Β΄ 498/18.03.2009) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη συγκρότηση των 
Τριμελών Επιτροπών του άρθρου 73 του Ν. 3746/2009. 

7. Την αριθ. 2/36676/0026/19.06.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1225/22.06.2009) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη διαδικασία καταβολής 
οικονομικών ενισχύσεων σε πληγείσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες κατά 
τα επεισόδια του Δεκεμβρίου 2008. 
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8. 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).   

9. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 
(Συνεδρίαση αριθ. 27/15.06.2009) με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη 
γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για χορήγηση 
δανείων για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των 
επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008, καθώς και κατά τη διάρκεια παρόμοιας 
φύσης μεταγενέστερων επεισοδίων έως και 20 Απριλίου 2009. 

 
 
 
                                   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε   

 
 

Παρέχεται  η  εγγύηση  του  Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα 
για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
Α. Δάνεια που χορηγούνται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν 

κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008, καθώς και τη διάρκεια 
παρόμοιας φύσης μεταγενέστερων επεισοδίων έως και 20 Απριλίου 2009, προς 
αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν στον μηχανολογικό εξοπλισμό, 
πρώτες και βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα.  

H εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται σε ποσοστό 80% και το ποσό του 
δανείου ισούται με: 
α) το 50% της πιστοποιούμενης από την οικεία Τριμελή Επιτροπή ζημίας για 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους, 
β) το συνολικό ύψος της πιστοποιούμενης από την οικεία Τριμελή Επιτροπή ζημίας 

για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους. 
 Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν 

διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο (2) ετών, 
και εξοφλούνται σε ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από 
την ημέρα της εκταμίευσης ως την 31.12.2010. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 
31.12.2011 και η τελευταία την 31.12.2023.  
Ως επιτόκιο των δανείων αυτών ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 73 του Ν. 3746/2009,  το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης 
πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%), πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975. Το επιτόκιο επιδοτείται κατά εκατό 
τοις εκατό (100%) καθόλη τη διάρκεια των δανείων και βαρύνει το λογαριασμό του 
Ν. 128/1975, όπως ισχύει. 
   Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, 
ολόκληρο το ποσό του χορηγούμενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και 
απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο,  
μετά την παρέλευση τριμήνου από τη λήξη της τρίτης δόσης, υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ 
Β΄16/13.01.2006) 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 της ληξιπρόθεσμης 
εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο δόσης, με την ίδια επιμέλεια που 
επιδεικνύουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου. 
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Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των 
εγγυημένων απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που περιλαμβάνουν το 
ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς 
και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου), και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας 
κλεισίματος του λογαριασμού. 

 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών υποβάλλονται 

στα πιστωτικά ιδρύματα, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της 
βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθ. 
11916/ΔΙΟΕ 568/04.03.2009 (ΦΕΚ Β΄ 498/18.03.2009) και αριθ. 
2/36676/0026/19.06.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1225/22.06.2009) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών. 

 
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στις  ρυθμίσεις 

του παρόντος κεφαλαίου, πρέπει, μαζί με τη σχετική αίτησή τους, να συνυποβάλλουν 
υποχρεωτικά στα πιστωτικά ιδρύματα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση της οικείας Τριμελούς Επιτροπής για το ύψος της ζημίας.    
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των μεταβολών που σχετίζονται με τον 
τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία της επιχείρησης έως 06.12.2008 από την οικεία 
Δ.Ο.Υ. 
     
    Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, πριν την εκταμίευση του ποσού 
του δανείου, υποχρεούνται να αποστέλλουν στην 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. – Τμήμα Δ΄ 
συγκεντρωτικές καταστάσεις σε δεκαπενθήμερη βάση, προκειμένου να 
παρασχεθεί η τελική έγκριση από αυτή. Σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση πρέπει 
υποχρεωτικά να αναφέρονται: 
1. Η επωνυμία, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολήπτη, η ακριβής ημερομηνία 
έκδοσης της βεβαίωσης της τριμελούς επιτροπής, καθώς, επίσης, και η ακριβής 
ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. 
2. Το συνολικό ποσό του εγκριθέντος δανείου. 
3. Το επιτόκιο της συγκεκριμένης δανειοδότησης. 
4. Οι ληφθείσες εξασφαλίσεις. 
 
 Β. Δάνεια που χορηγούνται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά 
τη διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008, καθώς και κατά τη διάρκεια 
παρόμοιας φύσης μεταγενέστερων επεισοδίων έως και 20 Απριλίου 2009, για 
κεφάλαια κίνησης.  
   Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται σε ποσοστό 80%. 
   Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω αυτοτελούς δανειακής σύμβασης πενταετούς 
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο ετών, και εξοφλούνται σε 
ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από 
την ημέρα της εκταμίευσης ως την 31.12.2010. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 
31.12.2011 και η τελευταία την 31.12.2013. 
Ως επιτόκιο των δανείων αυτών ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 73 του Ν. 3746/2009, το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης 
πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%) πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975. Το επιτόκιο των δανείων αυτών 
επιδοτείται από το λογαριασμό του Ν. 128/1975 κατά εκατό τοις εκατό (100%) για τα 
δύο (2) πρώτα έτη και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για την υπόλοιπη διάρκεια των 
δανείων. 
   Τα εν λόγω δάνεια  χορηγούνται κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2007, όπως προκύπτει από 
τα δηλωθέντα στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για τους επαγγελματίες και τις 
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επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών κατά το έτος 2008, ο κύκλος εργασιών 
τους θα προκύψει από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία αναγόμενα σε ετήσια βάση. 

 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών υποβάλλονται  

στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) – Πανεπιστημίου 37, εντός μηνός από 
την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής. 
   Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της 
Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 37 του Ν. 3458/2006, ΦΕΚ Α΄ 
94/08.05.2006), για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τα 
προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρα 87 και 88 την 
Συνθήκης των Ε.Κ.). Τα πιστωτικά ιδρύματα, πριν την εκταμίευση του ποσού του 
δανείου, υποχρεούνται να ζητήσουν την τελική έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
(Γ.Λ.Κ. – Δ25). 
   Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών ή 
τοκοχρεολυτικών δόσεων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ως άνω δανείων, 
ολόκληρο το ποσό του χορηγούμενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και 
απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο οι 
εγγυημένες απαιτήσεις τους, μετά την παρέλευση τριμήνου από τη λήξη της τρίτης 
δόσης, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 
2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ Β΄16/13.01.2006) 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 της ληξιπρόθεσμης εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο δόσης, 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 περιλαμβάνουν το 
ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς 
και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου), και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας 
κλεισίματος του λογαριασμού. 
     
    Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στις  ρυθμίσεις 
του παρόντος κεφαλαίου, πρέπει, μαζί με τη σχετική αίτησή τους, να συνυποβάλλουν 
υποχρεωτικά στην 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. – Τμήμα Δ΄  τα κάτωθι δικαιολογητικά : 
1.Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο του Γ.Λ.Κ. 
«Αξιολόγηση της βιωσιμότητας 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 πεδίο των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά. 
2. Βεβαίωση της οικείας Τριμελούς Επιτροπής για το ύψος της ζημίας. 
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, από το οποίο να προκύπτει  η  
ημερομηνία εγγραφής σε αυτό (όπου απαιτείται). 
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και όλων των μεταβολών που σχετίζονται με 
τον τόπο εγκατάστασης και τη λειτουργία της επιχείρησης έως 06.12.2008 από την 
οικεία Δ.Ο.Υ. 
4. Δημοσιευθείσες (όπου κατά νόμο απαιτείται) λογιστικές καταστάσεις της 
τελευταίας τριετίας. Όσες επιχειρήσεις τηρούν Βιβλία Α’ και Β΄ κατηγορίας  
υποβάλλουν τα έντυπα Ε3 της τελευταίας τριετίας, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας, έκαναν έναρξη εργασιών κατά το έτος 2008 και δεν έχουν 
υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης, υποβάλλουν το 
ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2008. 
5. Προτεινόμενες εμπράγματες εξασφαλίσεις συνοδευόμενες, σε περίπτωση 
ακινήτων, από εκτιμήσεις ανεξάρτητου εκτιμητή ή τράπεζας. 
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Γ. Δάνεια που χορηγούνται σε ιδιοκτήτες κτιρίων ή στις επιχειρήσεις ή σε 

επαγγελματίες προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν κατά τη 
διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα από 6 έως 15 Δεκεμβρίου 2008, καθώς 
και κατά τη διάρκεια παρόμοιας φύσης μεταγενέστερων επεισοδίων έως και 20 
Απριλίου 2009. 
Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται σε ποσοστό 80%. 
Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν 

διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο (2) ετών, 
και εξοφλούνται σε ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από 
την ημέρα της εκταμίευσης ως την 31.12.2010. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 
31.12.2011 και η τελευταία την 31.12.2023. Το ύψος έκαστου δανείου ανέρχεται στο 
ποσό της ζημιάς, το οποίο πιστοποιείται από την οικεία Τριμελή Επιτροπή. 
Ως επιτόκιο των ως άνω δανείων ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 73 του Ν. 3746/2009, το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης 
πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%) πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975. Το επιτόκιο επιδοτείται κατά εκατό 
τοις εκατό (100%) καθόλη τη διάρκεια των δανείων και βαρύνει το λογαριασμό του 
Ν. 128/1975, όπως ισχύει. 
   Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, 
ολόκληρο το ποσό του χορηγούμενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και 
απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, 
πρέπει, αφού περάσει τρίμηνο από τη λήξη της τρίτης δόσης, να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ 
Β΄16/13.01.2006) 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 της ληξιπρόθεσμης 
εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο δόσης, 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 περιλαμβάνουν το 
ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς 
και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου), και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας 
κλεισίματος του λογαριασμού. 

 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών θα 

υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, εντός μηνός από την ημερομηνία 
έκδοσης της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής. 
 
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στις  ρυθμίσεις 

του παρόντος κεφαλαίου, πρέπει, μαζί με τη σχετική αίτησή τους, να συνυποβάλλουν 
υποχρεωτικά στα πιστωτικά ιδρύματα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1.Βεβαίωση της οικείας Τριμελούς Επιτροπής για το ύψος της ζημίας.    
2.Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των μεταβολών που σχετίζονται με τον τόπο 
εγκατάστασης και τη λειτουργία της επιχείρησης έως 06.12.2008 από την οικεία 
Δ.Ο.Υ. 
     
   Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, πριν την εκταμίευση του ποσού 
του δανείου, υποχρεούνται να αποστέλλουν στην 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. – Τμήμα Δ΄ 
συγκεντρωτικές καταστάσεις σε δεκαπενθήμερη βάση, προκειμένου να 
παρασχεθεί η τελική έγκριση από αυτή. Σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση πρέπει 
υποχρεωτικά να αναφέρονται: 
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1. Η επωνυμία, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολήπτη, η ακριβής ημερομηνία 
έκδοσης της βεβαίωσης της τριμελούς επιτροπής, καθώς, επίσης, και η ακριβής   
ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. 
2. Το συνολικό ποσό του δανείου. 
3. Το επιτόκιο της συγκεκριμένης δανειοδότησης. 
4. Οι ληφθείσες εξασφαλίσεις 
 
Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους – Δ.25-Δ΄: 
   Ι. Κάθε μήνα σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα 
δάνεια  που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία: 
  

1. Κωδικός Τράπεζας                           
2. Αριθμός λογαριασμού                                  
3. Υποκατάστημα                          
4. Επωνυμία δανειολήπτη                                
5. Α.Φ.Μ  δανειολήπτη                      
6. Δ.Ο.Υ. Κωδικός                          
7. Δ.Ο.Υ. Όνομα                                  
8. Αρχική Κοινή Υπουργική Απόφαση                               
9. Ημερομηνία αρχικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης          
10. Τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση                 
11. Ημερομηνία  τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης        
12. Απόφαση εγγύησης                          
13. Ημερομηνία απόφασης                 
14. Αριθμός σύμβασης                     
15. Ημερομηνία σύμβασης                 
16. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου           
17. Ημερομηνία εκταμίευσης                 
18. Ποσό εκταμίευσης                                                                  
19. Ποσοστό εγγυημένου δανείου                
20. Διάρκεια δανείου                             
21. Συνολικός αριθμός δόσεων   
22. Ενυπόθηκη διασφάλιση 
23. Είδος εμπράγματων ασφαλειών 
24. Ύψος εμπράγματων ασφαλειών 
25. Λοιπές ασφάλειες 
           

ΙΙ. Κάθε τρίμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται 
τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, των εν λόγω δανείων. 
 
   Για όλα τα ανωτέρω δάνεια θα ληφθούν επαρκείς ενοχικές ή/και εμπράγματες 
εξασφαλίσεις. Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται στο Ελληνικό 
Δημόσιο προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 1% ετησίως επί του ανεξόφλητου 
υπολοίπου. 
 
   Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 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΄). 
 
     Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί, και θα βαρύνει τον εκτός προϋπολογισμού 
ειδικό λογαριασμό GR1301000230000000002340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25- «Κεφάλαιον 



 7

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΄ 194/25.09.2008). 
 
 
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ             

                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ 
 
 
 
 
 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α. 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
 

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

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
α) Γραφείο Νομαρχών 
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. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών  
     Αμερικής  21 Α’ , Τ.Κ. 106 72   ΑΘΗΝΑ 
   (με την παράκληση όπως ενημερωθούν 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 κ. Νικολάου Λέγκα 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέως  κας Ιουλίας Αρμάγου 
3. Γραφείου Γεν. Διευθυντή κ. Χρήστου Ντζιούνη 
4. Δ.25 (8) 
5. Δ.16 
6. Δ.20 
                                           


