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Ενίσχυση των σεισμοπαθών και διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκφράζει τη βαθειά λύπη της για τα θύματα του πρόσφατου 

σεισμού, απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες τους και επιθυμεί να 

εκδηλώσει τη συμπαράστασή της προς όλους τους πληγέντες.

• Συμμετέχοντας στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων από το σεισμό, η 

Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να διαθέσει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου 

δραχμών για την άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του. Ο σκοπός για 

τον οποίο θα διατεθεί το ποσό αυτό θα αποφασισθεί μετά από συνεννόηση με την 

Κυβέρνηση.

• Για τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης των πληγέντων, η Τράπεζα της 

Ελλάδος αποφάσισε να εξαιρέσει από τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις 

τράπεζες για τη συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης τα δάνεια τα οποία 

χορηγούνται από τις 8 Σεπτεμβρίου 1999 προς ιδιώτες ή επιχειρήσεις που 

περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενίσχυσης των σεισμοπαθών.

Συγκεκριμένα, με τη συμπληρωματική Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής 

Πολιτικής 18/14.9.99 καθορίζεται ότι, κατά τον υπολογισμό τυχόν υπερβάσεων έναντι 

των ορίων πιστωτικής επέκτασης που έχουν τεθεί με τις Πράξεις Σ.Ν.Π. 13/16.4.99 και 

16/28.7.99, εξαιρούνται:

α) τα νέα δάνεια που θα χορηγηθούν για αποκατάσταση ζημιών ή άλλη χρηματοδοτική 

στήριξη των πληγέντων και

β) οι αυξήσεις στα υπόλοιπα υφιστάμενων δανείων, οι οποίες συνδέονται με ρυθμίσεις 

οφειλών που αποσκοπούν στην ενίσχυση των πληγέντων.



ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 18/14.9.99
(Άρθρο 12 του Ν.2548/97)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 13/16.4.99 "Υποχρεωτικές καταθέσεις στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η πιστωτική 
επέκταση υπερβαίνει προβλεπόμενα όρια", όπως ισχύει.

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 2 και 7 του Ν. 2548/97 "Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος",

β) την ως άνω Πράξη ΣΝΠ, όπως ισχύει (τελευταία σχετική Πράξη ΣΝΠ 16/28.7.99),

γ) την ανάγκη διευκόλυνσης των πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 
στην Αττική για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

να τροποποιήσει την Πράξη ΣΝΠ 13/16.4.99, όπως ισχύει, και να καθορίσει τα 
ακόλουθα:

1. Για τον υπολογισμό της πιστωτικής επέκτασης κατά τα προβλεπόμενα στην Πράξη 
ΣΝΠ 13/16.4.99, όπως ισχύει, επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να αφαιρούν από 
τα υπόλοιπα των αντίστοιχων κατηγοριών δανείων:

α) τα υπόλοιπα των δανείων που εκταμιεύονται από 8 Σεπτεμβρίου 1999 και εφεξής 
προς τους πληγέντες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αττική.

β) τα ποσά κατά τα οποία προσαυξάνονται, στο πλαίσιο σχετικών ρυθμίσεων 
οφειλών, τα υφιστάμενα στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 υπόλοιπα των αντίστοιχων 
κατηγοριών δανείων των πληγέντων από το σεισμό.

/ /



2. Για τον προσδιορισμό των δανείων που αφαιρούνται από τον υπολογισμό της 
πιστωτικής επέκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται τα 
κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων στις ρυθμίσεις ενίσχυσης των σεισμοπαθών.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α').
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