Αριθμ. 2/1755/0025/20.2.2013
Τροποποίηση της αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 (ΦΕΚ Β΄1346) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τους όρους αποπληρωμής των εγγυημένων
από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση
νέων κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας,
Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως ισχύει
Αριθμ. 2/1755/0025
(ΦΕΚ Β' 465/27-02-2013)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), και ιδίως το άρθρο 1.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6/26.1.2010), όπως ισχύει.
3. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105/9.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα».
4. Την αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφαση του. Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
5. Την αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1346) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.2/52027/0025/30.8.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2404)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
6. Την αριθ. 57198/Β.2406/28.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3462) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
7. 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).
8. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995
(Συνεδρίαση αριθ. 1/14.2.2013), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την τροποποίηση της
αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τους
όρους αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις
ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας,
Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι
οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
σχετικά με τους όρους αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο
δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης σε
επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς
Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του
Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της
αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως ισχύει, ως εξής:
1. Ο όρος 1. του Κεφαλαίου Β) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στα πιστωτικά ιδρύματα με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής την 28.2.2013».
2. Το πρώτο εδάφιο του Κεφαλαίου Γ) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την
28.2.2013».
3. Το δεύτερο εδάφιο του Κεφαλαίου Γ) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας
συγκεντρωτικές καταστάσεις δανειοληπτών που θα αιτηθούν την υπαγωγή τους στις
διατάξεις της αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 υπουργικής απόφασης μέχρι και την
31.3.2013, προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση από τη Δ25 − Γ.Λ.Κ.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

