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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012
Αρ. Πρωτ. 2/41089/0025
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ
: Δ’
Ταχ. Δ/νση :
Παν/μίου 37
ΠΡΟΣ:
10165 Αθήνα

1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Αμερικής 21Α, ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 106 72
(με την παράκληση όπως
κοινοποιηθεί σε όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα)
2) ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σκουφά 50, ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 106 72
(με την παράκληση όπως
κοινοποιηθεί σε όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα)

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της αριθ.
2/22475/0025/25.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1346) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών

Σε απάντηση ερωτημάτων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας από τα
πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την εφαρμογή της εν θέματι υπουργικής
απόφασης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1
• Οι επιχειρήσεις που ως πυρόπληκτες έχουν δανειοδοτηθεί με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, αλλά ταυτόχρονα έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους έναντι
της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3816/2010 μπορούν να
προχωρήσουν σε τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των δανείων τους
βάσει των οριζομένων στην απόφαση της 25ης.4.2012;
Στις διατάξεις της αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 υπουργικής απόφασης
εμπίπτουν οι οφειλές δανειοληπτών οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, καθώς και οι
δανειολήπτες των οποίων οι εγγυημένες οφειλές έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3816/2010.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2
•
Δεδομένου ότι η αριθ. πρωτ. 2/22475/0025/25.4.2012 απόφαση
αναφέρεται μόνο στην υπ’ αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να διευκρινιστεί εάν η απόφαση
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της 25ης.4.2012 αφορά αποκλειστικά στα δάνεια με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί δυνάμει της αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης ή και στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί
επίσης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αλλά δυνάμει της αριθ.
36579/Β.1666/27.8.2007 υπουργικής απόφασης; Έχουν δικαίωμα ένταξης στη
νέα ρύθμιση αναστολής δόσεων και οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν
δάνεια με βάση μόνο την απόφαση 36579/Β.1666/27.8.2007 και τι θα ισχύσει
πλέον για την επιδότηση τόκων;
Στις διατάξεις της αριθ. 2/22475/0025/25.4.2012 υπουργικής απόφασης
εμπίπτουν και οι οφειλές δανειοληπτών οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.
2/54310/002513.9.2007 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και έχουν τύχει
επιδότησης επιτοκίου σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της αριθ.
2/36579/Β.1666/27.8.2007 υπουργικής απόφασης.
Αντιθέτως, δεν εμπίπτουν οι οφειλές δανειοληπτών οι οποίες έχουν υπαχθεί
μόνο στις διατάξεις της αριθ. 36579/Β.1666/27.8.2007 απόφασης και δεν έχουν
τύχει της εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης. Για τα ειδικότερα ζητήματα που άπτονται
της επιδότησης επιτοκίου, αρμόδια να αποφανθεί είναι η Διεύθυνση Πιστωτικών
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3
• Σύμφωνα με το Ν.3816/2010 και τη διευκρινιστική απάντηση
2/52677/0025/4.8.2010 δόθηκε η δυνατότητα για την επέκταση αποπληρωμής
των δανείων μέχρι 31.12.2019 και 31.12.2014 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που
δεν έχουν καταβληθεί από τον πιστούχο οι συμβατικοί μη επιδοτούμενοι
τόκοι του διαστήματος από 1.1.2010 μέχρι σήμερα μπορεί να υποβληθεί
αίτημα μόνο εφόσον εξοφληθεί το ποσό των οφειλόμενων τόκων;
Η καταβολή τυχόν οφειλόμενων από τους δανειολήπτες μη επιδοτούμενων
τόκων ή τυχόν δόσεων για όσους από αυτούς δεν είχαν υπαχθεί στην αναστολή
του Ν. 3816/2010, καθώς και ο τρόπος που αυτή θα πραγματοποιηθεί, αποτελεί
αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και έκαστου
δανειολήπτη.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4
• Για το διάστημα της αναστολής ισχύει η επιδότηση επιτοκίου όπως
είχε καθορισθεί στην αριθ. 36579/Β.1666/27.8.2007 υπουργική
απόφαση;
Για την επιδότηση επιτοκίου ισχύουν όσα ρητά αναφέρονται στην αριθ.
36579/B.1666/27.8.2007 υπουργική απόφαση, στην οποία καθορίζεται το
χρονικό διάστημα για το οποίο αυτή χορηγείται.
ΕΡΩΤΗΜΑ 5
• Στη νέα απόφαση αναγράφεται ότι οι δόσεις των οποίων η καταβολή
ανεστάλη κατά τα ανωτέρω προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται
μαζί με τις τελευταίες δύο (2) εναπομείνασες δόσεις. Ποιες ακριβώς
δόσεις θα επιβαρυνθούν με τις δύο δόσεις της αναστολής;
Για τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην αναστολή του Ν.3816/2010
οι δόσεις που θα προσαυξηθούν ισόποσα με τις δόσεις που αναστέλλονται,
αναφορικά με τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, είναι οι δύο τελευταίες δόσεις του
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δανείου, ήτοι οι δόσεις που λήγουν την 30.6.2019 και την 31.12.2019. Αντίστοιχα,
για τα δάνεια κεφαλαίων κίνησης οι δόσεις που προσαυξάνονται είναι οι δόσεις
λήξεως την 30.6.2014 και την 31.12.2014.
Για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί μόνο στις διατάξεις της αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, οι δόσεις που θα
προσαυξηθούν ισόποσα, αναφορικά με τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, είναι οι δόσεις
που λήγουν την 30.6.2017 και την 31.12.2017. Αντίστοιχα, για τα δάνεια κεφαλαίων
κίνησης οι δόσεις που προσαυξάνονται είναι οι δόσεις λήξεως την 30.6.2012 και την
31.12.2012. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν έχει νόημα η δυνατότητα
αναστολής καταβολής δόσεων κατά το έτος 2012.
ΕΡΩΤΗΜΑ 6
• Σε περίπτωση διαπίστωσης εκ μέρους της Τράπεζας της μη
βιωσιμότητας ή πτώχευσης της επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί
αίτημα κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου σύμφωνα με την
αριθ. 2/478/0025/4.1.2006 υπουργική απόφαση; Επίσης σε περίπτωση
μη υποβολής από πελάτη αίτησης παράτασης ή αδυναμίας καταβολής
των μη επιδοτούμενων τόκων έχουν το δικαίωμα οι τράπεζες να
υποβάλλουν αίτηση καταγγελίας της οφειλής και κατάπτωσης της
εγγύησης;
Σε περίπτωση μη υποβολής από τον πιστούχο αίτησης περί υπαγωγής των
εγγυημένων οφειλών του στις διατάξεις της παρούσας, και εφόσον έχει προηγηθεί
σχετική ενημέρωσή του, ισχύουν οι όροι της ρύθμισης στην οποία υπάγεται σήμερα.
Στις λοιπές περιπτώσεις, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα
την Υπηρεσία μας.
Στην περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιρρήσεις ή και αρνητική
θέση περί της υπαγωγής ορισμένων δανειοληπτών στις διατάξεις της παρούσας
αποστέλλουν ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση με τους εν λόγω δανειολήπτες,
με πλήρη αιτιολογία για έκαστο δανειολήπτη.
ΕΡΩΤΗΜΑ 7
• Ποιες ακριβώς δόσεις αφορά η αναστολή καταβολής δόσεων;
Η αναστολή καταβολής αφορά στις δόσεις που είναι καταβλητέες την
30.6.2012 και την 31.12.2012.
ΕΡΩΤΗΜΑ 8
• Ποιοι βαρύνονται και πώς καταβάλλονται οι τόκοι των δύο (2) δόσεων
του έτους 2012 των οποίων η καταβολή αναστέλλεται;
Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής, καθώς και οι τόκοι που θα
προκύψουν μέχρι την καταβολή των δόσεων που αναστέλλονται, δεν καλύπτονται
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η καταβολή τους βαρύνει αποκλειστικά
τους δανειολήπτες και θα πραγματοποιείται εξαμηνιαία κατά τον εκτοκισμό.
ΕΡΩΤΗΜΑ 9
• Πώς θα υλοποιηθεί το Κεφάλαιο Δ) της απόφασης αναφορικά με τη
δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των συμβάσεων δανείων οι οποίες
έχουν καταγγελθεί;
Αναφορικά με τις συμβάσεις δανείων που έχουν ήδη καταγγελθεί από τα
πιστωτικά ιδρύματα, η υπαγωγή αυτών στις διατάξεις της παρούσας θα γίνει με
βάση τις δόσεις όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν την καταγγελία της
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σύμβασης. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η καταβολή τυχόν οφειλόμενων ποσών εκ
μέρους των δανειοληπτών αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ αυτών και
των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για κατάπτωση της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου η οποία παρασχέθηκε δυνάμει της αριθ.
2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης παροχής εγγύησης που έχουν ήδη υποβληθεί στην
Υπηρεσία μας ή πρόκειται να υποβληθούν χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η αριθ.
2/22475/0025/25.4.2012 υπουργική απόφαση δεν θα εξετάζονται από την Υπηρεσία,
προκειμένου να εξεταστεί από τα πιστωτικά ιδρύματα η υπαγωγή των οφειλών των
δανειοληπτών στις διατάξεις της τελευταίας.

Εσωτερική διανομή
1. Γρ. Υπουργού
κου Γ. Ζανιά
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα
κου Η. Πεντάζου
3. Γρ. Γεν. Διευθυντή
κου Π. Καρακούση
4. Δ25-Δ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο προϊστάμενος διεκπ/σης α.α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επιμελητήριο Μεσσηνίας
Πλ. 23ης Μαρτίου, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ. 24 100
2. Επιμελητήριο Ηλείας
28Ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 27 100
3. Επιμελητήριο Αρκαδίας
25Ης Μαρτίου & Πανός 1, ΤΡΙΠΟΛΗ, Τ.Κ. 22 100
4. Επιμελητήριο Λακωνίας
Χείλωνος 1, ΣΠΑΡΤΗ, Τ.Κ. 230 51
5. Επιμελητήριο Εύβοιας
Βενιζέλου 13, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 34 100
6. Επιμελητήριο Αχαΐας
Μιχαλακοπούλου 58, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26 110
7. Επιμελητήριο Μαγνησίας
Δημητριάδος 176, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ. 38 221
8. Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης
Λ. Βεργωτή 131, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ. 28 100
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