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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/510/Α321 (1)
 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με 

τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την απο−
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από 
τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότη−
τες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και τους σεισμούς 
στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 

(Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
Ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουρ−
γικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17.06.1996).

2. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.1979).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981). 

4. Τις διατάξεις ου Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/28.08.1975) 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματο−
δοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄) «Περί 
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 
247/Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» καθώς 
και αυτές των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο 
λογιστικό» (Φ.Ε.Κ. 143Α).

7. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύ−
γεια» και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ. 
216/Α΄/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφο−
ρές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών 
και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α΄/22.04.2005). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194Α).

11. Το Π.Δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.08.2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων».

12. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/Α΄/ 
27.01.2015) που αφορούν στη σύσταση των Υπουργεί−
ων «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» και 
«Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» αντί−
στοιχα. 

13. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/27.01.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
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Υπουργών και Υφυπουργών» και τη διόρθωση σφάλμα−
τος (Φ.Ε.Κ. 22/Α/30.01.2015).

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 
746/Β΄/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προε−
δρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50148/542/24.06.1992 (Φ.Ε.Κ. 
420/Β΄/01.07.1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. 
Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών 
Δημοσίου Τομέα».

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Φ.Ε.Κ. 
3201/Β/30.12.2011) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. «Τιμολό−
γιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, 
πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγα−
στικής Συνδρομής».

17. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3955/Α321/18.09.2013 (Φ.Ε.Κ. 
2404/Β/26.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo 
σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας.».

18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4212/Β11/02.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 
2661/Β/18.10.2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσί−
ων Έργων «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαι−
τήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων 
από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες 
από σεισμό.».

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16498/1586/06.02.2014 
(Α.Δ.Α.: ΒΙΡ2ΟΡ1ΦΘΧΡ) Διαπιστωτική Πράξη του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την έναρξη 
λειτουργίας της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλή−
κτων Ν. Αχαΐας (Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας) στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
από 06.02.2014.

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 628/Α325/05.02.14 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 257/Β/07.02.2014) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενο−
τήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 986/Α325/07.02.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 257/Β/07.02.2014) με θέμα 
«Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την απο−
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 
26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κε−
φαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1077/Α325/11.02.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 296/Β/11.02.2014) με θέμα 
«Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους 
σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 
2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώ−
τιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας».

23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1455/ΣΤ8/20.02.2014 (Φ.Ε.Κ. 
455/Β/25.02.2014) απόφαση Υπουργού Υποδομών Με−
ταφορών και Δικτύων «Καθορισμός ελαχίστων υπο−
χρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών απο−

κατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που 
έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των 
σχετικών αδειών επισκευής.».

24. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1578/Α321/21.02.2014 (Φ.Ε.Κ. 
456/Β/25.02.2014) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χο−
ρήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo 
σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.».

25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3042/Α321/20.03.2014 
(Φ.Ε.Κ. 765/Β/27.03.2014) απόφαση του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. οικ. 1578/Α321/21.02.2014 
(Φ.Ε.Κ. 456/Β/25.02.2014) υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επι−
σκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης Ιανου−
αρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης».

26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4642/Α312/12.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 
1348/Β/28.05.2014) απόφαση Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Κεφαλληνίας».

27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 6953/Α321/05.08.2014 
(Φ.Ε.Κ. 2248/Β/08.08.2014) απόφαση του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της με 
αρ. πρωτ. οικ 3955/Α321/18.9.2013 (Φ.Ε.Κ. 2404/Β/26.9.2013) 
Υπουργικής απόφασης “Προθεσμίες και διαδικασία χο−
ρήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo 
σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας» και επέ−
κταση κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων της για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν 
από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας.».

28. To υπ’ αριθ. πρωτ. 366/15.01.2015 έγγραφο του Δή−
μου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.173/30.01.2015 έγγραφο του 
Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου.

30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20540/211/11.02.2015 έγγραφο 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

και
• επειδή έχει υποβληθεί μικρός αριθμός αιτήσεων σε 

σχέση με το πλήθος των βλαβέντων κτιρίων.
• επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των 

επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τον Δήμο Κε−
φαλληνίας. 

• επειδή έχουν καθυστερήσει οι διαδικασίες για τη 
δημοπράτηση του έργου της ανακατασκευής των εργα−
τικών κατοικιών της Αμμούσας Ι στην Κεφαλονιά και οι 
δικαιούχοι δεν μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις εντός 
των ορισμένων προθεσμιών, αποφασίζουμε:

Ορίζεται εκ νέου προθεσμία υποβολής αιτήσεων χο−
ρήγησης Στεγαστικής Συνδρομής μέχρι 31.12.2015, από 
τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τους σεισμούς 
της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, 
Φωκίδας και Βοιωτίας καθώς και τον σεισμό της 26ης 
Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλ−
ληνίας και Ιθάκης:
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i. για την επισκευή κτιρίων, χωρίς να έχει προηγηθεί 
η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού τους. Σε αυτήν 
την περίπτωση απαιτείται και η ταυτόχρονη υποβολή 
πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής προκειμένου να 
εκδοθεί Άδεια Επισκευής.

ii. για την ανακατασκευή κτιρίων στην περίπτωση που 
έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρ−
ροπου Κτίσματος και έχει παρέλθει η προθεσμία των 
έξι (6) μηνών από την παραλαβή του. 

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιο−
λογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 2/99557/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη 

ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την 
επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» συνολικού ποσού 
3.100.000.000 ευρώ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ')
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

(δ) του Π.Δ. 185/6−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

(ε) Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27−01−2015).

(στ) Την υπ’ αριθμ. Υ59/16−02−2015 (ΦΕΚ 256/Β/20−02−2015) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρ−
δα».

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−2012.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του
Ν. 3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς 
πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

6. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 79 − SA.40030/14−01−2015 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000060ΕΞ2015/14−01−2015 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με 
το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 41/Β/14−01−2015) για την παράταση 
του προγράμματος μέχρι 30/06/2015.

8. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ 0000077 ΕΞ 2015/Β.56/15−01−
2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανα−
κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 
3723/2008.

9. Την υπ’ αριθμ 1331/28−11−2013 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

10. Το υπ’ αριθμ 3904/30−12−2014 έγγραφο της Τρά−
πεζας Πειραιώς.

11. Την υπ’ αριθμ. 3488/16−01−2015 εισήγηση της Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

12. Την υπ’ αριθμ. 01/19−01−2015 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» 
ονομαστικής αξίας 3.100.000.000 ευρώ και διάρκειας 
τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τα κείμενα της εγγύησης 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθούν:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση 
του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, 
οδός Αμερικής αρ. 4.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα 
από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 15.01.2015, 
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ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 
3.100.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προ−
γράμματος (Programme) με ημερομηνία 07.08.2014 και 
τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 
12.01.2015, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων 
τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 31.000 ανώ−
νυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 
100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών 
συν περιθώριο 6% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί 
την 15η Απριλίου 2015 και (ε) αρ. ISIN XS 1169583769.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 19η Ιανουαρίου 
2015.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά−
ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the 

Execution Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means PIRAEUS BANK S.A. with 

registered office at 4 Amerikis Street, Athens;
Debt Obligations means any obligation arising from an 

issue, under law 3156/2003, on or about 15.01.2015, of bonds 
of an aggregate amount of euro 3.100.000.000 pursuant to 
the provisions of a programme established on 07−08−2014 
and Final Terms dated on or about 12−01−2015 including, 
inter alia the following: (a) number and form of bonds: 
31,000 bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) 
interest rate: floating rate 3 months EURIBOR plus 6% per 
annum; (d) maturity date: on or about 15 April 2015; (e) ISIN 
code XS 1169583769.

Execution Date means January 19 2015
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το υπ’ αριθμ. 3488/16−01−2015 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλθει στο 
ποσό των 3.100.000.000 ευρώ πλέον των προβλεπόμε−
νων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου 
τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές 
ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
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