
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής 
προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Galaxy 
IV Funding Designated Activity Company», σε 
τιτλοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «ALPHA 
BANK Α.Ε.», ποσού 665.000.000,00 €.

2 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής 
προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Orion 
X Securitisation Designated Activity Company», 
σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «ALPHA 
BANK Α.Ε.», ποσού 888.000.000,00 €.

3  Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-
ου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητι-
κής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος 
«Galaxy II Funding Designated Activity Company», 
σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «ALPHA 
BANK Α.Ε.», ποσού 2.210.000.000,00 €.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/47306/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής 

προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Galaxy 

IV Funding Designated Activity Company», σε 

τιτλοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «ALPHA 

BANK Α.Ε.», ποσού 665.000.000,00 €.   

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Των άρθρων 91-108 του ν.  4549/2018, «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 105),

(β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

(γ) του άρθρου 176 του ν.  3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) (Α΄ 114),

(δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121),

(ε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(στ) της υπό στοιχεία Υ 70/2020, «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

(ζ) των άρθρων 213, 214 και της παρ. 1 του άρθρου 
215 του κανονισμού (ΕΕ) 575/213, της C (2019) 7309/
10.10.2019 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(η) την υπό στοιχεία C(2021) 2545/09.04.2021 - SA. 
62242 (2021/N) εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

2) Το υπό στοιχεία 17459EI2021/11.02.2021 αίτημα της 
Alpha Bank Α.Ε. προς τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Την υπ’ αρ. πρωτ. 45900/19.04.2021 καταχώριση στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Έγκρισης της Διάσπασης δι’ 
απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας 
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την Επωνυμία 
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.».

4) Την από 01.06.2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου του άρθρου 17 του ν.  4649/2019.

5) Την από 07.06.2021 απόφαση της 1ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του
ν. 4549/2018.

6) Το από 31.05.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας του ΟΔΔΗΧ με το ISIN των ομολογιών υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας.

7) Την υπό στοιχεία 45191ΕΞ2021/13.04.2021 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1488).

8) Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
διότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, με την παρούσα 
απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις στο πλαίσιο του 
σχήματος ΗΡΑΚΛΗΣ για την αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αποφασίζει:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-
ου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής 
προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Galaxy IV 
Funding Designated Activity Company», σε τιτλοποίη-
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ση απαιτήσεων της τράπεζας «Alpha Bank Α.Ε.», ποσού 
665.000.000,00 €, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Παροχής Εγγύησης υπογράφε-

ται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από τον 
Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
ν. 4649/2019.

Οι Όροι της εγγύησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 
8 του ν. 4649/2019, θεωρείται ότι ενσωματώνονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης 
Παροχής Εγγύησης.

Ως «Αποκτών ή Εκδότης Ομολογιών» νοείται το νομικό 
πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.  4649/2019 με 
την επωνυμία «Galaxy IV Funding Designated Activity 
Company».

Ως «Ομολογιούχοι Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότη-
τας» νοούνται οι κάτοχοι των Ομολογιών Υψηλής Εξο-
φλητικής Προτεραιότητας της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Ως «Οφειλή» νοείται οι πληρωμές για το χρέος σχετικά 
με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας 
που προσδιορίζονται στην παρούσα Πράξη Παροχής 
Εγγύησης κατ’ εφαρμογή του ν. 4649/2019, καθώς και τα 
έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων και ειδικότερα:

Για αριθμό 6.650 Ομολογιών Υψηλής Προτεραιότητας, 
συνολικής ονομαστικής αξίας 665.000.000,00€ και ονο-
μαστικής αξίας εκάστης 100.000,00€, λήξεως Οκτωβρίου 
2060, με ISIN XS2159931679 και ετήσιο επιτόκιο 0,75% 
με τριμηνιαία καταβολή τόκων.

Η πρώτη ημερομηνία καταβολής τόκου είναι η 25η 
Απριλίου 2021. Στη συνέχεια η καταβολή των τόκων θα 
γίνεται την 25/1, 25/4, 25/7 και 25/10 εκάστου έτους. 
Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου συμπέσει με 
μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα αυτή αναφέρεται 
στον επόμενο μήνα οπότε η ημέρα πληρωμής μετατίθε-
ται στην ακριβώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ο δε 
τόκος υπολογίζεται με βάση έτος 360 ημερών και μήνα 
30 ημερών.

Ως «Ημερομηνία Παροχής» νοείται η ημερομηνία υπο-
γραφής της παρούσας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, εγγυάται δια της 
παρούσης άνευ αιρέσεως και ανέκκλητα προς κάθε 
Ομολογιούχο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ότι 
εάν, για οποιοδήποτε λόγο μετά την θέση σε ισχύ της 
εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4649/2019,
ο Αποκτών δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό πληρω-
τέο από αυτόν σύμφωνα με την Οφειλή κατά τον χρόνο, 
την ημερομηνία, στο νόμισμα και γενικά κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται για την εν λόγω πληρωμή (είτε κατά 
την κανονική ημερομηνία καταβολής, είτε πρόωρα ή 
κατ’ άλλο τρόπο), θα καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το εν 
λόγω ποσό στους Ομολογιούχους Υψηλής Εξοφλητικής 
Προτεραιότητας για λογαριασμό του Αποκτώντος, με 
τον τρόπο και στο νόμισμα της Οφειλής.

Για την παρεχόμενη εγγύηση, στην αρχή κάθε εκτο-
κιστικής περιόδου, καταβάλλεται προμήθεια υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου από τον Αποκτώντα, αρχής γενο-
μένης από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης, κατά 

το άρθρο 7 του ν. 4649/2019, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

Έτη Ετήσια Προμήθεια εγγύησης (%)

Από 1 έως 3 0,61%

Από 4 έως 5 1,86%

Από 6 έως 7 3,21%

Από 8 έως 10 3,92%

Από 11 και πάνω 1,59%

Η προμήθεια υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Actual/360) και αποδίδεται κατά τα οριζόμενα 
στην υπ’ αρ. 2/9441/0025/23.01.2012 υπουργική από-
φαση (Β΄ 381).

Το κόστος που θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να 
ανέλθει στο ποσό των 665.000.000,00 € (εξακόσια εξήντα 
πέντε εκατομμύρια ευρώ), πλέον των προβλεπομένων 
από τους όρους της σύμβασης έκδοσης των ομολογιών 
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τόκων και πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν 
μπορεί να υπολογιστεί.

Η παρούσα εγγύηση και οποιεσδήποτε μη συμβατικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν δι-
έπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας έχουν δωσιδικία 
για την εκδίκαση οποιωνδήποτε διαφορών που ενδέ-
χεται να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα 
εγγύηση.

Η εγγύηση που παρέχεται με την παρούσα απόφαση 
τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4649/ 
2019 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15 
του ιδίου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 2/47307/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής 

προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Orion 

X Securitisation Designated Activity Company», 

σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «ALPHA 

BANK Α.Ε.», ποσού 888.000.000,00 €.   

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Των άρθρων 91-108 του ν.  4549/2018, «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 105),
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(β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

(γ) του άρθρου 176 του ν.  3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) (Α΄ 114),

(δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121),

(ε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(στ) της υπό στοιχεία Υ 70/2020, «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

(ζ) των άρθρων 213, 214 και της παρ. 1 του άρθρου 
215 του κανονισμού (ΕΕ) 575/213, της C (2019) 7309/
10.10.2019 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(η) την υπό στοιχεία C(2021) 2545/09.04.2021 - SA. 
62242 (2021/N) εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

2) Το υπό στοιχεία 23044 17455EI2021/11.02.2021 
αίτημα της Alpha Bank Α.Ε. προς τη Διεύθυνση Χρημα-
τοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Την υπ’ αρ. πρωτ. 45900/19.04.2021 καταχώριση στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Έγκρισης της Διάσπασης δι’ 
απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας 
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την Επωνυμία 
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.».

4) Την από 01.06.2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου του άρθρου 17 του ν.  4649/2019.

5) Την από 07.06.2021 απόφαση της 1ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του
ν. 4549/2018.

6) Το από 31.05.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας του ΟΔΔΗΧ με το ISIN των ομολογιών υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας.

7) Την υπό στοιχεία 45191ΕΞ2021/13.04.2021 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1488).

8) Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
διότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, με την παρούσα 
απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις στο πλαίσιο του 
σχήματος ΗΡΑΚΛΗΣ για την αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αποφασίζει:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-
ου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής 
προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Orion X 
Securitisation Designated Activity Company», σε τιτ-
λοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «Alpha Bank Α.Ε.», 
ποσού 888.000.000,00 €, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Παροχής Εγγύησης υπογράφε-

ται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από τον 
Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
ν. 4649/2019.

Οι Όροι της εγγύησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 
8 του ν. 4649/2019, θεωρείται ότι ενσωματώνονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης 
Παροχής Εγγύησης.

Ως «Αποκτών ή Εκδότης Ομολογιών» νοείται το νομικό 
πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.  4649/2019 
με την επωνυμία «Orion X Securitisation Designated 
Activity Company».

Ως «Ομολογιούχοι Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότη-
τας» νοούνται οι κάτοχοι των Ομολογιών Υψηλής Εξο-
φλητικής Προτεραιότητας της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Ως «Οφειλή» νοείται οι πληρωμές για το χρέος σχετικά 
με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας 
που προσδιορίζονται στην παρούσα Πράξη Παροχής 
Εγγύησης κατ’ εφαρμογή του ν. 4649/2019, καθώς και τα 
έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων και ειδικότερα:

Για αριθμό 8.880 Ομολογιών Υψηλής Προτεραιότητας, 
συνολικής ονομαστικής αξίας 888.000.000,00 € και ονο-
μαστικής αξίας εκάστης 100.000,00€, λήξεως Οκτωβρίου 
2060, με ISIN XS2159929855 και ετήσιο επιτόκιο 0,75% 
με τριμηνιαία καταβολή τόκων.

Η πρώτη ημερομηνία καταβολής τόκου είναι η 25η 
Απριλίου 2021. Στη συνέχεια η καταβολή των τόκων θα 
γίνεται την 25/1, 25/4, 25/7 και 25/10 εκάστου έτους. 
Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου συμπέσει με 
μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα αυτή αναφέρεται 
στον επόμενο μήνα οπότε η ημέρα πληρωμής μετατίθε-
ται στην ακριβώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ο δε 
τόκος υπολογίζεται με βάση έτος 360 ημερών και μήνα 
30 ημερών.

Ως «Ημερομηνία Παροχής» νοείται η ημερομηνία υπο-
γραφής της παρούσας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, εγγυάται δια της 
παρούσης άνευ αιρέσεως και ανέκκλητα προς κάθε 
Ομολογιούχο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ότι 
εάν, για οποιοδήποτε λόγο μετά την θέση σε ισχύ της 
εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4649/2019, 
ο Αποκτών δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό πληρω-
τέο από αυτόν σύμφωνα με την Οφειλή κατά τον χρόνο, 
την ημερομηνία, στο νόμισμα και γενικά κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται για την εν λόγω πληρωμή (είτε κατά 
την κανονική ημερομηνία καταβολής, είτε πρόωρα ή 
κατ’ άλλο τρόπο), θα καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το εν 
λόγω ποσό στους Ομολογιούχους Υψηλής Εξοφλητικής 
Προτεραιότητας για λογαριασμό του Αποκτώντος, με 
τον τρόπο και στο νόμισμα της Οφειλής.

Για την παρεχόμενη εγγύηση, στην αρχή κάθε εκτο-
κιστικής περιόδου, καταβάλλεται προμήθεια υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου από τον Αποκτώντα, αρχής γενο-
μένης από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης, κατά 
το άρθρο 7 του ν. 4649/2019, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

Έτη Ετήσια Προμήθεια εγγύησης (%)

Από 1 έως 3 0,61%

Από 4 έως 5 1,86%

Από 6 έως 7 3,21%

Από 8 έως 10 3,92%

Από 11 και πάνω 1,59%
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Η προμήθεια υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Actual/360) και αποδίδεται κατά τα οριζόμενα 
στην υπ’ αρ. 2/9441/0025/23.01.2012 υπουργική από-
φαση (Β΄ 381).

Το κόστος που θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, σε πε-
ρίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλ-
θει στο ποσό των 888.000.000,00 € (οκτακόσια ογδόντα 
οκτώ εκατομμύρια ευρώ), πλέον των προβλεπομένων 
από τους όρους της σύμβασης έκδοσης των ομολογιών 
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τόκων και πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν 
μπορεί να υπολογιστεί.

Η παρούσα εγγύηση και οποιεσδήποτε μη συμβατικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν 
διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο.

Τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας έχουν δωσιδικία 
για την εκδίκαση οποιωνδήποτε διαφορών που ενδέ-
χεται να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα 
εγγύηση.

Η εγγύηση που παρέχεται με την παρούσα από-
φαση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 4649/2019 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρ-
θρο 15 του ιδίου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ.  2/47309/0025 (3)
 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο-

σίου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξο-

φλητικής προτεραιότητας και υπέρ του απο-

κτώντος «Galaxy II Funding Designated 

Activity Company», σε τιτλοποίηση απαιτήσε-

ων της τράπεζας «ALPHA BANK Α.Ε.», ποσού 

2.210.000.000,00 €.   

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Των άρθρων 91-108 του ν.  4549/2018, «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 105),

(β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

(γ) του άρθρου 176 του ν.  3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) (Α΄ 114),

(δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121),

(ε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(στ) της υπό στοιχεία Υ 70/2020, «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

(ζ) των άρθρων 213, 214 και της παρ. 1 του άρθρου 
215 του κανονισμού (ΕΕ) 575/213, της C (2019) 7309/
10.10.2019 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(η) την υπό στοιχεία C(2021) 2545/09.04.2021 - SA. 
62242 (2021/N) εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

2) Το υπό στοιχεία 17455EI2021/11.02.2021 αίτημα της 
Alpha Bank Α.Ε. προς τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Την υπ’ αρ. πρωτ. 45900/19.04.2021 καταχώριση στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Έγκρισης της Διάσπασης δι’ 
απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας 
της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την Επωνυμία 
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.».

4) Την από 01.06.2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου του άρθρου 17 του ν.  4649/2019.

5) Την από 07.06.2021 απόφαση της 1ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του
ν. 4549/2018.

6) Το από 31.05.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας του ΟΔΔΗΧ με το ISIN των ομολογιών υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας.

7) Την υπό στοιχεία 45191ΕΞ2021/13.04.2021 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1488).

8) Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
διότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, με την παρούσα 
απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις στο πλαίσιο του 
σχήματος ΗΡΑΚΛΗΣ για την αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αποφασίζει:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-
ου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής 
προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Galaxy II 
Funding Designated Activity Company», σε τιτλοποίη-
ση απαιτήσεων της τράπεζας «Alpha Bank Α.Ε.», ποσού 
2.210.000.000,00 €, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Παροχής Εγγύησης υπογράφε-

ται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από τον 
Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
ν. 4649/2019.

Οι Όροι της εγγύησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 
8 του ν. 4649/2019, θεωρείται ότι ενσωματώνονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης 
Παροχής Εγγύησης.

Ως «Αποκτών ή Εκδότης Ομολογιών» νοείται το νομικό 
πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.  4649/2019 με 
την επωνυμία «Galaxy II Funding Designated Activity 
Company».

Ως «Ομολογιούχοι Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότη-
τας» νοούνται οι κάτοχοι των Ομολογιών Υψηλής Εξο-
φλητικής Προτεραιότητας της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Ως «Οφειλή» νοείται οι πληρωμές για το χρέος σχετικά 
με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας 
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που προσδιορίζονται στην παρούσα Πράξη Παροχής 
Εγγύησης κατ’ εφαρμογή του ν. 4649/2019, καθώς και τα 
έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων και ειδικότερα:

Για αριθμό 22.100 Ομολογιών Υψηλής Προτεραιότη-
τας, συνολικής ονομαστικής αξίας 2.210.000.000,00 € 
και ονομαστικής αξίας εκάστης 100.000,00 €, λήξεως 
Οκτωβρίου 2060, με ISIN XS2159930861 και ετήσιο επι-
τόκιο 0,75% με τριμηνιαία καταβολή τόκων.

Η πρώτη ημερομηνία καταβολής τόκου είναι η 25η 
Απριλίου 2021. Στη συνέχεια η καταβολή των τόκων θα 
γίνεται την 25/1, 25/4, 25/7 και 25/10 εκάστου έτους. 
Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου συμπέσει με 
μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα αυτή αναφέρεται 
στον επόμενο μήνα οπότε η ημέρα πληρωμής μετατίθε-
ται στην ακριβώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ο δε 
τόκος υπολογίζεται με βάση έτος 360 ημερών και μήνα 
30 ημερών.

Ως «Ημερομηνία Παροχής» νοείται η ημερομηνία υπο-
γραφής της παρούσας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, εγγυάται δια της 
παρούσης άνευ αιρέσεως και ανέκκλητα προς κάθε 
Ομολογιούχο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ότι 
εάν, για οποιοδήποτε λόγο μετά την θέση σε ισχύ της 
εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4649/2019, 
ο Αποκτών δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό πληρω-
τέο από αυτόν σύμφωνα με την Οφειλή κατά τον χρόνο, 
την ημερομηνία, στο νόμισμα και γενικά κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται για την εν λόγω πληρωμή (είτε κατά 
την κανονική ημερομηνία καταβολής, είτε πρόωρα ή 
κατ’ άλλο τρόπο), θα καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το εν 
λόγω ποσό στους Ομολογιούχους Υψηλής Εξοφλητικής 
Προτεραιότητας για λογαριασμό του Αποκτώντος, με 
τον τρόπο και στο νόμισμα της Οφειλής.

Για την παρεχόμενη εγγύηση, στην αρχή κάθε εκτο-
κιστικής περιόδου, καταβάλλεται προμήθεια υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου από τον Αποκτώντα, αρχής γενο-
μένης από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης, κατά 
το άρθρο 7 του ν. 4649/2019, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

Έτη Ετήσια Προμήθεια εγγύησης (%)

Από 1 έως 3 0,61%

Από 4 έως 5 1,86%

Από 6 έως 7 3,21%

Από 8 έως 10 3,92%

Από 11 και πάνω 1,59%

Η προμήθεια υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Actual/360) και αποδίδεται κατά τα οριζόμενα 
στην υπ’ αρ. 2/9441/0025/23.01.2012 υπουργική από-
φαση (Β΄ 381).

Το κόστος που θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να 
ανέλθει στο ποσό των 2.210.000.000,00 € (δυο δισεκα-
τομμύρια διακόσια δέκα εκατομμύρια ευρώ), πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους της σύμβασης έκδοσης 
των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τό-
κων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος 
των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η παρούσα εγγύηση και οποιεσδήποτε μη συμβατικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν 
διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο.

Τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας έχουν δωσιδικία 
για την εκδίκαση οποιωνδήποτε διαφορών που ενδέ-
χεται να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα 
εγγύηση.

Η εγγύηση που παρέχεται με την παρούσα από-
φαση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 4649/2019 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρ-
θρο 15 του ιδίου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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*02026021706210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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