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Δειηίν Σχπνπ
Απφ ην Γξαθείν ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Υξήζηνπ ηατθνχξα, αλαθνηλψλνληαη ηα εμήο
ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεσλ δαλείσλ κε ηελ
εγγχεζε ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο:
Τπνγξάθεθε, ζήκεξα, απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Υξήζην ηατθνχξα, Τπνπξγηθή
Απφθαζε γηα ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεσλ δαλείσλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο, θαηφπηλ ζεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Τπνεπηηξνπήο ηνπ
Άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2322/1995 θαη νκφθσλεο απφθαζεο ηεο Δηυπνπξγηθήο Επηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν.
2322/1995, αιιά θαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηε Γεληθή Δηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Επξσπατθήο
Επηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ελσζηαθνχ Δηθαίνπ πεξί θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ θαη αληαγσληζκνχ.
Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο, απφ πιεπξάο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, είλαη λα δνζεί κηα
πξνζσξηλή νηθνλνκηθή ειάθξπλζε ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο, πνπ έρνπλ
δαλεηνδνηεζεί κε ηελ εγγχεζή ηνπ, γηα λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, έηζη ψζηε, φληαο απαιιαγκέλνη
απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ρξενιπζίνπ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δφζεσλ θαη εθκεηαιιεπφκελνη ην
γεληθφηεξν πιαίζην ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, λα κπνξέζνπλ, ζε βάζνο
ρξφλνπ, λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Η ελ ιφγσ Τπνπξγηθή Απφθαζε θαιχπηεη ηελ αλάγθε λα παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο δαλεηνιήπηεο
εγγπεκέλσλ απφ ην Ειιεληθφ Δεκφζην δαλείσλ λα αηηεζνχλ ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεσλ, επί ίζνηο
φξνηο θαη θαη’ αλαινγία κε ηα εθαξκνδφκελα ζηα κε εγγπεκέλα απφ ην Ειιεληθφ Δεκφζην δάλεηα, θαηφπηλ
ζπκθσλίαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη δαλεηνιήπηε, ρσξίο λα επέξρεηαη αχμεζε ηεο ήδε αλεηιεκκέλεο
εγγπεηηθήο επζχλεο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ θαη επηκήθπλζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ησλ εγγπεκέλσλ απφ
ην Ειιεληθφ Δεκφζην δαλείσλ, δεδνκέλνπ φηη, ζηελ παξνχζα θάζε θαη γηα ηα πξνζερή έηε, ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ην φξην παξνρήο λέσλ εγγπήζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη
νη ξπζκίζεηο παιαηφηεξσλ δαλείσλ, είλαη κεδεληθφ.
Εηδηθφηεξα θαη θσδηθνπνηεκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Τπνπξγηθή Απφθαζε:
§ Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζε φζεο επηρεηξήζεηο θαη φζνπο επαγγεικαηίεο ην επηζπκνχλ λα ηχρνπλ αλαζηνιήο

θαηαβνιήο ησλ ρξενιπζίσλ ησλ νθεηιφκελσλ δφζεσλ ηεο πεξηφδνπ απφ 31.12.2013 έσο 31.12.2014, κε
κφλε ππνρξέσζε απφ κέξνπο ηνπο ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηφθσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο.
§ Σα ρξενιχζηα ησλ δφζεσλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή αλαζηέιιεηαη, πξνζαπμάλνπλ αληίζηνηρα θαη
απνπιεξψλνληαη καδί κε ηηο ακέζσο επφκελεο δφζεηο ηνπ δαλείνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο,
ρσξίο επηκήθπλζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ.
§ Οη ζπκβαηηθνί ηφθνη ησλ δφζεσλ πνπ αλαζηέιινληαη, θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο θαηά ην κέξνο
πνπ ηνπο βαξχλεη, ελψ νη επηπιένλ ηφθνη πνπ ζα πξνθχςνπλ, ιφγσ ηεο σο άλσ αλαζηνιήο, βαξχλνπλ
εμνινθιήξνπ ηνπο δαλεηνιήπηεο. Όινη νη αλσηέξσ ηφθνη δελ θαιχπηνληαη κε ηελ εγγχεζε ηνπ Ειιεληθνχ
Δεκνζίνπ.
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη ζηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο απηψλ ηελ 31.07.2014.
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ειέγρνπλ εάλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη εγθξίλνπλ ή απνξξίπηνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηή.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ νξίδεηαη ε 30.11.2014.

