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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. 2412/Φ.951/360/ 431347/
17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής
ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των
μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β’ 74).

2

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην ΕΤΕπ για δανεισμό της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ποσού 21.225.600 €.

3

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην ΕΤΕπ για δανεισμό της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ποσού 78.774.400 €.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.951.1/49/1398801/Σ.2714
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 2412/Φ.951/360/ 431347/
17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά
των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β’ 74).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 του ν. 1329/1983 «Κύρωση ως
Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: “Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον
Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων
του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό
Δίκαιο”» (Α’ 25).
β. Του άρθρου 1 του α.ν. 559/1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας “περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού”» (Α’ 107), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 2513

γ. Του άρθρου 1 του ν. 1106/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της “περί Μετοχικών
Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσίας”» (Α’ 301).
δ. Της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143).
ε. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
στ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
ζ. Της αριθμ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Β’ 204).
η. Της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
2. Το αριθμ. 21/12-12-2017 πρακτικό του διοικητικού
συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).
3. Την αριθμ. 10Α΄/2018 εισήγηση του προϊσταμένου των
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από
έσοδα του ΜΤΣ, χωρίς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων
οφειλών, και συνεπώς δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 2412/Φ.951/360/ 431347/
17.1.1984 (ΦΕΚ Β’ 74) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Άρθρο Μόνο
Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή
επαγγελματικής αυτοτέλειας για το έτος 2018.
Στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο 4β προστίθεται νέα
παράγραφος 4γ, ως εξής:
«Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από
1-1-2018 έως 31-12-2018 και δεν τους έχει καταβληθεί
το εν λόγω βοήθημα, η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας
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υπολογίζεται το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190€».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2/45759/0025
(2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην ΕΤΕπ για δανεισμό της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ποσού 21.225.600 €.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α΄/14-6-2018) και ιδίως
τα άρθρα 91, 96 και 97.
(β) Του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/
28.6.2014).
(γ) Του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/
8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
(δ) Του π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α΄/7-10-2009).
(ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β΄/23-9-2015).
(στ) Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
2) Την με αριθμ. 87.064/22-12-2016 Δανειακή Σύμβαση
μεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
3) Το από 25-05-2018 αίτημα της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
4) Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. 00106ΕΞ2017ΕΜΠ/23-3-2017 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
(ΚΕΜΚΕ).
5) Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΔ και της
«ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
6) Το με αριθμ. 3916/09-05-2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.

Τεύχος Β’ 2513/29.06.2018

7) Το από 06-06-2018 FAX της ΕΤΕπ.
8) Την με αριθμ. 04/20-06-2018 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για
την κάλυψη δανείου ποσού 21.225.600 € της τράπεζας
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε..» σύμφωνα με την
αριθμ. 87.064/22-12-2016 Δανειακή Σύμβαση. Σκοπός
του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που προωθούνται από τις πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής MME) 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 ΤΡΑΠΕΖΑ με το
υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:
Ποσό (€):

21.225.600,00 €

Διάρκεια:

9 έτη

Περίοδος χάριτος:

4 έτη

Αποπληρωμή κεφαλαίου:

ετήσια σε ισόποσες δόσεις

Πληρωμή τόκων:

ετήσια

Ημερομηνία εκταμίευσης:

22/06/2018

1η καταβολή κεφαλαίου

22/06/2022

Τελευταία καταβολή
κεφαλαίου:

22/06/2027

Επιτόκιο:

Σταθερό ίσο με 1,189 %

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται,σε
περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 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 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 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 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υποχρέωση
ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της
ΕΤΕπ.
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Τεύχος Β’ 2513/29.06.2018

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 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 από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα
προμήθεια, σύμφωνα με το αριθμ. 3916/09-05-2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε 1,12% (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 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ύψους 21.225.600 €.
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 21.225.600 € πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2/41865/0025
(3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην ΕΤΕπ για δανεισμό της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ποσού 78.774.400 €.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α΄/14-6-2018) και ιδίως
τα άρθρα 91, 96 και 97.
(β) Του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/
28.6.2014).
(γ) Του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/
8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)».
(δ) Του π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας,
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο
Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7-10-2009).
(ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β΄/23-9-2015).
(στ) Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
2) Την με αριθμ. 87.064/22-12-2016 Δανειακή Σύμβαση
μεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
3) Το από 25-05-2018 αίτημα της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
4) Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. 00106ΕΞ2017ΕΜΠ/23-3-2017 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
(ΚΕΜΚΕ).
5) Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΔ και της
«ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
6) Το με αριθμ. 3916/09-05-2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.
7) Το από 06-06-2018 FAX της ΕΤΕπ.
8) Την με αριθμ. 04/20-06-2018 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για
την κάλυψη δανείου ποσού 78.774.400 € της τράπεζας
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε..» σύμφωνα με την
αριθμ. 87.064/22-12-2016 Δανειακή Σύμβαση. Σκοπός
του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που προωθούνται από τις πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής MME) 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 ΤΡΑΠΕΖΑ με το
υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:
Ποσό (€):

78.774.400 €

Διάρκεια:

9 έτη

Περίοδος χάριτος:

4 έτη

Αποπληρωμή κεφαλαίου:

ετήσια σε ισόποσες δόσεις

Πληρωμή τόκων:

ετήσια

Ημερομηνία εκταμίευσης:

22/06/2018

1η καταβολή κεφαλαίου
Τελευταία καταβολή κεφαλαίου:
Επιτόκιο:

22/06/2022
22/06/2027
Σταθερό ίσο με 0,989 %

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ
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των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 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 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 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 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υποχρέωση
ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της
ΕΤΕπ.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 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
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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 από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα
προμήθεια, σύμφωνα με το αριθμ. 3916/09-05-2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε 1,12% (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 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ύψους 78.774.400 €.
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 78.774.400 € πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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