
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λει-
τουργίας μετά από πραγματοποιηθέντα μηχανο-
λογικό εκσυγχρονισμό και άδεια εγκατάστασης 
για μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό 
στο εργοστάσιο της «ΓΚΑΠ ΑΕ».

2 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της 
τράπεζας «ALPHA BANK Α.Ε.» συνολικού ποσού 
1.000.000.000 ευρώ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ 6.112/οικ.138399/1604 (1)
  Χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λει-

τουργίας μετά από πραγματοποιηθέντα μηχανο-

λογικό εκσυγχρονισμό και άδεια εγκατάστασης 

για μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό 

στο εργοστάσιο της «ΓΚΑΠ ΑΕ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

OIKOΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη-
ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄143) και ιδιαίτερα το Β μέρος αυτού (άρθρα 17 
ως 40) και ειδικότερα το άρθρο 29, όπως ισχύει.

β) Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη-
χανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (Α’ 68), όπως 
ισχύει.

γ) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (Α΄114).

ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

στ) Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’ 185).

ζ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

θ) Της υπ’ αριθμ. Υ197/2016 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (Β΄ 3722).

ι) Της υπ’ αριθμ. οικ. 35209/2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 
διορίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΥΟΔΔ 592).

ια) Της υπ’ αριθμ. οικ. 15597 απόφασης «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουρ-
γού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊ-
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (Β΄689).

ιβ) Της υπ’ αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 Υπουρ-
γικής Απόφασης «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
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των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των 
αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανα-
συγκρότηση» (Β΄158).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 
96/73(ΦΕΚ 172/Α΄) «περί της εμπορίας εν γένει των φαρ-
μακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων».

4. Το υπ’ αριθμ. 93493/1106/13-9-2016 ερωτηματολό-
γιο της ΓΚΑΠ Α.Ε. για την χορήγηση άδειας λειτουργίας 
λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και άδεια εγκατά-
στασης για μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό 
στο εργοστάσιό της που βρίσκεται στην οδό Αγησιλάου 
46 – Αγ. Δημήτριος-Αθήνα.

5. Την από 25/11/2016 εισήγηση της Δ/νσης Αδειο-
δότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων 
της ΓΓ Βιομηχανίας και την υπ’ αριθμ. 67256/19-9-2014 
γνωμοδότηση του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε ενιαία άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας μετά από πραγματοποιηθέντα μηχανολογικό 
εκσυγχρονισμό αορίστου διάρκειας στο εργοστάσιο 
της ΓΚΑΠ Α.Ε. που εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που 
θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση και έχει τα πιο 
κάτω στοιχεία:

Φορέας: ΓΚΑΠ ΑΕ
Θέση εγκατάστασης: Αγησιλάου 46 - Αγ. Δημήτριος - 

Αθήνα, Τ.Κ. 17341
Είδος δραστηριότητας: παραγωγή φαρμακευτικών, 

καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων και συμπληρω-
μάτων διατροφής και παραγωγή ζελατίνης για μαλακές 
κάψουλες

ΚΑΔ 2008: 21.10, 21.20, 20.42, 20.59.
α. Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός
 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗ  ΙΣΧΥΣ
 (KW) (KW)
Εγκεκριμένος
(στην άδεια  
λειτουργίας) 215,92 350,3
Καταργηθείς 28,54 215,3
Εκσυγχρονισμού
(πραγματοποιηθέντος) 218,71 154,05
Σύνολο: 406,09 289,05
Συνολικός προϋπολογισμός: 3.884.840,29€
β. Μη παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός προστασίας 

περ/ντος και εργαζόμενων, βοηθητικός εξοπλισμός
 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
 (KW) (KW)
Εγκεκριμένος
(στην άδεια
λειτουργίας) 178,32 206,0
Καταργηθείς 106,24 138,0
Εκσυγχρονισμού  
(πραγματοποιηθέντος) 145,5 81,0
Σύνολο: 217,58 219,0
2. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης για μηχανολογικό 

και κτηριακό εκσυγχρονισμό τριετούς διάρκειας στο ερ-
γοστάσιο στο εργοστάσιο της ΓΚΑΠ Α.Ε. που εικονίζεται 
στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα 
απόφαση.

α. Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός
 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
 (KW) (KW)
Εγκεκριμένος
(στην παρούσα
άδεια λειτουργίας) 406,09 289,05
Εκσυγχρονισμού 
(αιτούμενος) 436,7 207,0
Σύνολο: 842,79 496,05
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.476.840,00€
β. Μη παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός προστασίας 

περ/ντος και εργαζόμενων, βοηθητικός εξοπλισμός
 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
 (KW) (KW)
Εγκεκριμένος
(στην παρούσα
άδεια λειτουργίας) 228,24 202,5
Εκσυγχρονισμού
(αιτούμενος) 0 0
Σύνολο: 228,24 202,5
3. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέ-

ματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομο-
θεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των 
πολεοδομικών διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις.

4. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τή-
ρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:

α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο 
αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των 
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι-
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται 
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι-
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, 
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.).

β) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται 
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και 
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και 
να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν 
με την υπ’ αριθμ. Φ.942/οικ.5765/Περιβ.9/13/19/12/2013 
Απόφαση Ανανέωσης και Τροποποίησης Περιβαλλοντι-
κών Όρων (ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΟΡ1Κ-ΖΦ8) της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

γ) Ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να τηρεί τα 
μέτρα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην σχετική 
εγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα και με το πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας (Α.Π. 3911/Φ.701.4/223/4.1.2013 του Η’ 
Γραφείου Πυρασφάλειας Περιφερειακής ΔΠΥ Αττικής).

δ) Για κάθε αλλαγή τροποποίηση ή ανανέωση των 
στοιχείων που αφορούν την έκδοση της παρούσης να 
ενημερώνεται εγκαίρως η Αδειοδοτούσα Αρχή.

5. Κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης 
και μετά την ολοκλήρωση του αιτούμενου εκσυγχρονι-
σμού, να υποβληθούν με αίτηση στην υπηρεσία μας τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. οικ. 
483/35/Φ.15/3-2-2012 (ΦΕΚ 158 Β΄) υπουργική απόφαση 
προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την 
υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
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7. Η παρούσα άδεια, τροποποιείται σε περίπτωση αλ-
λαγής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός 
όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες 
από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να ειδοποιή-
σουν την υπηρεσία μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Με εντολή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

I

    Αριθμ. 2/94535/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για 

κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της 

τράπεζας "ALPHA BANK Α.Ε." συνολικού ποσού 

1.000.000.000 ευρώ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄).
(β) Του ν. 2322/1995 (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 Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί-
ας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).

(ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/B/23-9-2015).

στ) Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β/
9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη».

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 Κρί-
σης» (ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής από-
φαση Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 5209/Β.237/
3-2-2012.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο-

ρισμός 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’ αριθμ. 2139/2-12-2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος 
και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) 
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. Γ.Δ.Ο.Π.0000996ΕΞ2016/6-7-2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του 
Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με 
τον ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2109/Β/8-7-2016) για την παρά-
ταση του προγράμματος μέχρι 31/12/2016.

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001415ΕΞ2016/Χ.Π.1947/ 
6-10-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για 
την κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 3229/Β/7-10-2016).

8. Την απόφαση της από 30/11/16 Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «ALPHA BANK A.E.».

9. Τα από 5-12-2016 και 6/12/2016 έγγραφα της 
«ALPHA BANK Α.Ε.».

10. Την υπ’ αριθμ. 3787/12-12-2016 εισήγηση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

11. Την υπ’ αριθμ. 25/20-12-2016 απόφαση Διυπουργι-
κής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995.

12. Την υπ’ αριθμ. 2/40915/0025/20-5-2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1571/
Β/3-6-2016), αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» ονο-
μαστικής αξίας 1.000.000.000 ευρώ και διάρκειας τρι-
ών (3) μηνών, η οποία συνιστά μερική αντικατάσταση 
του τίτλου με ISIN XS 1412407576, ονομαστικής αξίας 
1.800.000.000 €, διάρκειας επτά (7) μηνών και λήξεως 
περί την 19/12/2016, βάσει της υπ’ αριθμ. 2/40915/0025/
20-5-16 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών, 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 ελ-

ληνικό δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη ημερομηνία 
υπογραφής.

Οι όροι της εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη-
μοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο-
μικών με την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26-01-2009 από-
φαση, 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 πράξης 
εγγύησης.
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Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω-

νυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός 
Σταδίου αρ. 40.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου-
σα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
14/12/2016, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι-
κής αξίας 1.000.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 22/4/2016 
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί 
την 5/12/2016, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 10.000 
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολο-
γίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο Euribor 3 
μηνών συν περιθώριο 6% ετησίως, (δ) ημερομηνία λή-
ξης: περί την 14/3/2017 και (ε) αρ. ISIN XS 1532463947.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 20 Δεκεμβρίου 
2016.

Η παρούσα πράξη εγγύησης υπογράφεται ως πράξη 
από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελ-
ληνικού 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 «ALPHA BANK S.A.». with 
registered office at 40 Stadiou Street, Athens.

Debt Obligations means any obligation arising from 
an issue, under law 3156/2003, on or about 14/12/2016, 
of bonds of an aggregate amount of euro 1,000,000,000 
pursuant to the provisions of a programme established on 
22/4/2016 and Final Terms dated on or about 5/12/2016 
including, inter alia the following: (a) number and form 
of bonds: 10,000 bearer bonds; (b) denomination: euro 
100,000; (c) interest rate: floating rate 3 month EURIBOR 
plus 6% per annum; (d) maturity date: on or about 
14/3/2017; (e) ISIN code XS 1532463947.

Execution Date means 20 December 2016.
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 υπ’ αριθμ. 
5209/Β.237/3-2-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών και το υπ’ αριθμ. 3787/12-12-2016 έγγραφο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε 115 μονάδες βάσης (ACT/ACT).

III. Το κόστος που θα βαρύνει το δημόσιο, σε περίπτω-
ση κατάπτωσης της εγγύησης του δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 1.000.000.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι-
ακού 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, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής
Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  

*02042643012160004*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr


		2017-01-02T11:58:49+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




