
ΕΑΑΗΝ|ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αθήνα 07|11/2019ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρ. Πρωτ. 2|24918|0025ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ0ΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΝ0ΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατικών Εγγυήαεων &

Κίνησης Κεφαλαίων
Τµήμα : Α' * Παροχής Εγγυήσεων
Πληροφορίες : Λ. Κεντισι'ου
Ταχ. Δ/ναη : Πανεπιστημίου 37

101 65 - Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-33 38 963
Ράιχ : : 210- 33 38 959
Ειπείί: ί.ΚΘΠϊί5ΈΟυ©9|Κ.9Γ

ΘΕΜΑ: «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου προς τις Τράπεζες γιαπιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζηµιών σε κτίρια που ανήκουν σεφυσικά πρόσωπα, πληγέντα από τις πλημμύρες της 15ης και 16΄΄ς Νοεµβρίου 2017 σεπεριοχέςτης Π.Ε Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας »
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
"Εχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ181/Α/23-11-2017) «Οργανισμός του ΥπουργείουΟικονομικών».

2. Το Π.Δ.83/09-Ο7*2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-[)7-ΖΟ19) «Διορισμός Αντιπροέδρου τηςΚυβέρνησης, Υπουργών, ΑναπληρωτώνΥπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/'14…06-2018) και ιδίως τα άρθρα 91,96,97,ΙΟΟ και 101.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28-06*2014), αρθρο 126 .

Την αριθ. 340/18-Ο7-2019 (ΦΕΚ/Β/3051/26-Ο7-2019),αποφαση του Πρωθυπουργούκαι του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον ΥφυπουργόΟικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακακη»
6. Την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ* Κ.Ε/11226 ΠΕ/Α325/05-03-2019 (ΦΕΚ 873/Β/13*03*2019), κοινήαπόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης , Οικονομικών καιΥποδομών & Μεταφορών.

μι

7. Την αριθ. 15/Ο3>1Ο-2019 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 τουΝ.4549/2018.
8. Τα αριθ,Κ.Μ.Κ.Ε00376ΕΞ2018ΕΜΠ/12-12-2018 της Κεντρικής Μονάδας ΚρατικώνΕνισχυαεων του Υπ. Οικονομικών και το από 25-09*2019 ηλεκτρονικό μήνυµα της.
9. Το αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ-σικ.3159/Α324/18…Ο3>2019, ΔΑΕΦΚ-ΚΕ-ο|Κ.5620/Α324/21>05-2019, ΔΑΕΦΚ-ΚΕ-οιΚ.6478-Α324/12-06-2019, ΔΑΕΦΚ-ΚΕ-7Ο30/Α3Ζ4/Ο4…07-2019

και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9550/Α324/18-09-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης ΑποκατάστασηςΕπιπτώοεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ) του Υπουργείου Υποδοµών &Μεταφορών.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου προς τις Τράπεζες, σε ποσοστό 75%, γιατη χορήγηση δανείων, προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίριο που ανήκουν σε φυσικάπρόσωπα, που προκάλεσαν οι πληµμύρες της 15"ς και 16'1ς Νοεµβρίου 2017 σταδιοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε) Αλεξάνδρειας, Πλατέος του ΔήµουΑλεξάνδρειας, της Δ.Ε Βέροιας του Δήµου Βέροιας, της Περιφερειακής ΕνότηταςΗµαθίας, της Περιφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας, µε τους κάτωθι βασικούς όρους :

1.

2.

10.

Η.

12.

Από τα ποσά των δανείων Που θα χορηγηθούν στους πληγέντες θα αφαιρεθούν ταποσά της τυχόν ιδιωτικής ασφάλισης των ακινήτων.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής ορίζεται σε δεκαπέντε
(15) χρόνια.
Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε ισάποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες
χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) µήνες
μετά την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητεων κτιρίων
ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξάφλησή τους Θα πραγματοποιηθεί σε
ισοποσες εξαµηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα
καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δονειακής σύµβασης.
Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντάκων γρομµατίων του
Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της εκάστοτε τελευταίος έκδοσης, που χρονικά
προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εποικισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά
δύο (2) Ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κλπ,
επιδοτούμενα κατά 100% από το λογαριασμό του Ν.128/75 (ΦΕΚ178/Α'/ΖΒ*08-75). Σε
περίπτωση που το επιτόκιο των εντάκων γραµματίων λάβει αρνητική τιμή (>), αντί
αυτής θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή.
Σε περίπτωση µη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, το
ανεξόψλητο εγγυηµένο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεαμο και απαιτητά. Οι
τράπεζες προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο οι εγγυημενες απαιτήσεις τους,
οφείλουν αφού περάσει ένα τρίµηνο από τη λήξη της τρίτης δόσης, να υποβάλουν τα
δικαιολογητικά που ορίζονται, στην αριθ. 2/76040/0025/09-10-2019 (ΦΕΚ/57383216
10-2019) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών.
Οι Τράπεζες θα πρεπει να επιδιώκουν την είσπραξη από τους πρωτοφειλετες των
ληξιπράθεσμισν εγγυημενων δόσεων, µε*την*ίδιο επιμέλεια που δείχνουν και για τα
δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.
Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής, αναλαµβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των
εγγυηρενων απαιτήσεων των τραπεζών, που θα περιλαμβάνουν το ανεξάφλητο
εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, κατά 75%.
Για ποσά δανείων μέχρι 10.000 € δεν απαιτείται εγγραφή αποθήκης. Για την ασφάλεια
κάθε δανείου άνω των 10.000 € θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύµατος
υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται
από το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν
προσφέρεται από το δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το
ασφαλιζάµενο δάνειο. Η αποθήκη µπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε
αλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
Το Πιατωτικά Ιδρύματα θα εξετάζουν την δυνατότητα αποπληρωµής των δανείων από
τους δικαιούχους, µε τα ίδια κριτήρια που εξετάζουν τη χορήγηση δανείων χωρίς την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τη συνήθη τραπεζική πρακτική.
Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν
εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Ορίζεται προθεσµία δύο (2) ετών, από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης εγγύησης,
για τη χορήγηση των στεγαστικών δανείων.
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Σε περίπτωση υποβολής, από τους δικαιούχους των δανείων, ανακριβών δηλώσεων ή σεΠερίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται στηνΚοινή Υπουργική Απόφαση, θα υπόκεινται, πέρα από τις προβλεπόμενες νόμιµες κυρώσεις καιστις ακόλουθες :

α) Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπράθεσµου και αμέσως απαιτητού απότη χορήγηση του.

β) κατάπτωση ποινικής μήτρας υπέρ του Δημοσίου, που Θα συναμολογείται με τηδανειστική σύµβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστά 10% επί ολοκλήρου του ποσσι'ι τουδανείου.

γ) Επιστροφή του ποσού των επιδοτούµενων τόκων των δανείων που είχαν καταβληθείεντάκως, με το ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας.
Σε περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους στην Τράπεζα, το χρέοςβεβαιώνεται στην αρµόδια Δ.Ο,Υ του δανειολήπτη|πρωτοφειλέτη, εις βάρος του,σύμφωνα µε το άρθρο 101 του Ν.4549/2018 «7' Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, ημαβα|΄νεισε εξόφληση της υποχρέωσης του η… αησρρε΄ει από την κατάπτωση της εγγύησης η' σε…τυχόν ε|7|βΛηΘε/η΄ καταλονιστε/σε βαρος του επ αφορμη αυτης, Απαραίτητη ημαιΜόθεση ει΄ναιη ηροηναόμενη βεβα|ωση, ως εσόδων του, σε βάρος των ΜΜΕ…… των Μ…… καιΛοιπών αιινυηαχρεων, των σχετικών πασών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσιες(Δρ. η.
οι δανείατριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο τουΚράτους - Δ/νση Κρατικών Εγγυήαεων & Κίνησης Κεφαλαίων, σε ηλεκτρονικήμορφή, και σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 4549/2018:

1. κάθε μήνα, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα δάνεια πουχορηγήθηκαντον προηγούμενο µήνα.
2. κάθε τρίµηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφληταυπόλοιπα.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιµετώπισηστα πλαίσια αυτής των προβλημάτων που Θα ανακύπτ΄ουνκατά,την υλοποίηση, ανατίθεται στηΔιεύθυνση Κρατικών Εγγυήαεων& Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος τουΚρατικού Προυπολογισµού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου,το ύψος της οποίας δύναται να ανέλθει σε 52.800€.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠροιστάρενοςΑυτοτελούς Γραφείου

Γραμματείας & Αρχείου & α.α

(ΑΚολωθούν κοινοποίησε/ς)



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1, Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5- 7 - Τ.Κ. 10180 …- ΑΘΗΝΑ

Ζ.Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Διεύθυνση Αποκαταστασης ΕπιπτώσεωνΦυσικών ΚαταστροφώνΚεντρικής Ελλάδας ι'Δ.Α.Ε.Φ.Κ-κ.Ε)
Ι. Κόνιαρη 43 Τ.Κ. 114 71 - ΑΘΗΝΑ

3. Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας
Γραφ. Αντιπεριφερειαρχηε-πιεί|: ςτοποιπ©ίιπο…ίο.ρΚ….ςον.ςτ
[Με τήν παρακλπσπ να ενηµερωθούν οι πληγέντες Δήμοι)
4. Τράπεζα της Ελλάδας
α) Διεύθυνση Χρηματοοικονοµικών Δραστηριοτήτων - Τμήμα Αγορών Κεφαλαίωνβ) Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου - Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

5. Ελληνική "Ενωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α, Τ.Κ. 106 71 … ΑΘΗΝΑ
Με τπν παρακλπσπ να ενηµερώσει τις Κεντρικές Διοικήσεις όλων των εµπορικώντ απε ών

6. Ένωση ΣυνεταιριστικώνΤραπεζών Ελλαδος
Σκουφά 50 , Τ.Κ. 106 72 - ΑΘΗΝΑ
Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας

7. Εθνικό Τυπογρσφείο
( για τη δημοσίευση)
Καποδιστρίου 34 , Τ.Κ. 104 32 … ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφεία Υφυπουργού Οικονομικών κ. 0, Σκυλσκακη
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δηµοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου& ΔηµοσιονομικώνΚανόνων4. Δ/νση Κρατικών Εγγυήοεων & Κίνησης Κεφαλαίων - Τμήμα Α'


