Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

Απόφαση 45639/Β.2171(1)/2009

sis
.g
r

Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τροµοκρατική ενέργεια
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2023/17 Σεπτεµβρίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ 45639/Β.2171(1)/2009
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από
τροµοκρατική ενέργεια

3, 4 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3746/2009, µε ανάλογη
εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται
στις διατάξεις αυτές.
Τα δάνεια της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ν.
3746/2009, χορηγούνται κατ’ ανώτατο ύψος µέχρι τρι−
άντα πέντε τοις εκατό (35%) του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης κατά το έτος 2008, όπως προκύπτει από τα
δηλωθέντα στοιχεία στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., και είναι δι−
άρκειας πέντε (5) ετών συµπεριλαµβανοµένης περιόδου
χάριτος δύο (2) ετών. Για τις επιχειρήσεις και τους επαγ−
γελµατίες που έκαναν έναρξη εργασιών κατά το έτος
2009, ο κύκλος εργασιών τους προκύπτει από τα επίσηµα
φορολογικά στοιχεία αναγόµενα σε ετήσια βάση.
Το ύψος των δανείων των παραγράφων 2 και 4 του
άρθρου 73 του ν. 3746/2009, ανέρχεται µέχρι το ποσό
της σχετικής ζηµίας το οποίο πιστοποιείται από την
αρµόδια Τριµελή Επιτροπή του Νοµού Αττικής που ορί−
ζεται µε την υπ’ αριθµ. 11916/∆ΙΟΕ 568/4.3.2009 (ΦΕΚ 498/
τ.Β΄/18.3.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών όπως εκάστοτε ισχύει.
Τίθεται προθεσµία υποβολής αιτήσεων στα πιστωτικά
ιδρύµατα µέχρι 30.10.2009.
Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι
δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασµό
του ν. 128/1975, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/τ.Α΄/
21.7.2009) «Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλ−
λαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων,
∆ιαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27/τ.Α΄/
16.2.2009) «Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρή−
σεις και πληγέντες επαγγελµατίες κατά τη διάρκεια
των επεισοδίων του ∆εκεµβρίου 2008», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
γ) Του άρθρου 43 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/
31.3.2009) «Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρή−
σεις και πληγέντες επαγγελµατίες κατά τη διάρκεια
των επεισοδίων του ∆εκεµβρίου 2008».
δ) Του άρθρου 1 του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως
και συµπληρώσεως διατάξεων τινών αναφεροµένων εις
την λειτουργία του χρηµατοδοτικού συστήµατος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθµ. 11916/∆ΙΟΕ 568/4.3.2009 απόφαση
(ΦΕΚ 498/τ.Β΄/18.3.2009) του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
3. Το από 2.9.2009 έγγραφο του Εµπορικού και Βιο−
µηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών.
4. Τις ανάγκες για πιστωτικές διευκολύνσεις που δη−
µιουργήθηκαν στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από
τροµοκρατική ενέργεια στις 2.9.2009 επί της Λεωφό−
ρου Αθηνών και Χρηµατιστηρίου στη Αθήνα, αποφα−
σίζουµε:
Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την ενέργεια επί
της Λεωφόρου Αθηνών και Χρηµατιστηρίου στην Αθήνα,
στις 2.9.2009, που έχει χαρακτηρισθεί από την αρµόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ως τροµοκρα−
τική, εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 2,
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Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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