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31 Δεκεμβρίου 2010

Πρωτοχρονιάτικο δώρο, για τα χειμαζόμενα οινοποιεία

Στο ΦΕΚ Β 2015/27 Δεκεμβρίου 2010 χωρίς περιτύλιγμα παρέχεται ένα σημαντικό διπλό
δώρο για τα οινοποιεία (κυρίως τα συνεταιριστικά) της χώρας.

Το πρώτο αφορά την παράταση κατά ένα χρόνο της άτοκης χρηματοδότησης για την
παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής περιόδου 2009/10 κατά ένα έτος. Αυτό σημαίνει ότι
οφειλές ύψους 11,5 εκ.€ μετατίθενται για πληρωμή από 31.12.2010 στις 31.12.2011.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση παρέχει άτοκο δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου
ύψους 250.000 € για κάθε συνεταιριστική επιχείρηση και 25.000 € για κάθε ιδιωτική
οινοποιητική επιχείρηση. Οι λεπτομέρειες χορήγησης θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Όσον αφορά την έγκριση έντοκου δανείου με εγγύηση
του ελληνικού δημοσίου ύψους 25 εκ. €, αναμένεται εξέλιξη εντός των επομένων ημερών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 59099/Β.2090 (1)

Τροποποίηση της αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ

2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφασης του Υπουργού Οι−

κονομίας και Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/28−8−1975) «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού
συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

γ. του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/26−7−1982) «Περί οργάνων
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις»,

δ. του άρθρου 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11− 1995) «Περί Κώδικος Δημοσίου
Λογιστικού».

2. Την αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.

3.Το αριθ. 303266/18−10−2010 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

4. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα
της χώρας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 3 της αριθ. 45955/Β.2161/17−9− 2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009)
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως εξής:

Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31−12−2010 θα καταβληθεί στις 31−12−2011 με
αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου καθώς και της διάρκειας
επιδότησης επιτοκίου.

Για τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υπαχθεί
στην αριθ. 45955/ Β.2161/17−9−2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
και επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας, τίθεται προθεσμία υποβολής
αιτήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι της 31−3−2011.
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Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν
είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 45955/Β.2161/17−9−2009 (ΦΕΚ 2104/τ. Β΄/29−9−2009)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμ. 59103/Β.2091 (2)

Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής
της αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 1 του ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/28−8−1975)«περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού
συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» , γ. του
άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/28−7−1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», δ. του
άρθρου 22 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11− 1995) «Περί Κώδικος Δημοσίου
Λογιστικού». 2. Το αριθ. 303266/18−10−2010 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα
της χώρας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ από τη δημοσίευση
της απόφασης αυτής στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις της
χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου
2010 −2011.
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Άρθρο 2

Ως επιτόκιο ορίζεται το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
(Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της περιόδου
εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 30% πλέον εισφοράς του ν. 128/75, όπως ισχύει και θα
επιδοτείται

κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/75, για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Άρθρο 3

Η διάρκεια των ανωτέρω δανείων θα είναι μέχρι της 31−12−2013. Τα δάνεια αυτά θα
εξοφλούνται με ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα δόση την
30−12−2011 και τελευταία την 31−12−2013.

Άρθρο 4

Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
των ενδιαφερομένων προς τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζεται η 31−3−2011.

Άρθρο 5

Το σύνολο των χορηγουμένων δανείων από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα υπερβαίνει
συνολικά σε κάθε περίπτωση τα 15 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το σύνολο των χορηγούμενων
δανείων για τις συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις δεν θα υπερβαίνει τα 10 εκατ.
ευρώ, με ανώτατο όριο τα
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250.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ για τις ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις το σύνολο
των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 25.000
ανά επιχείρηση.

Κάλυψη δαπάνης

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν
είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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